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Mokyklos vietoj karės

Jisai buvo kilęs iš dvari-

Padėkite jai!
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bealpda- 
vardan 
Tuomet

iĮ

j pirmą atstovų namą atsto
vai bus renkami.

Senatorius rinks piliečiai, 
turinti 35 metus amžiaus.

Vyriausią valdžią turės

daugiau 
reikės naujos 
Jūs matote,

lingas gelžkelis kalkėms vež
ti. Mat ligišioliai kalkes ve
žė samdyti žmonės. Taigi 
daug žmonių liktų be uždar
bio.

Airijos savyvalda.
Pirmose gegužio dienose 

Anglijos atstovų butas per-

Jie sako sekančiais rinki
mais užimsią ir didžiąją Chi- 
cagą.

Danijos konstitucija.
Danija greitu laiku įgis' 

labai demokratišką konsti-

Veik pusė tos valstijos ' Suprantama, kad prie ko- 
“sausa”. | operacijos galės prigulėti tik

Moteris savo balsais laike' daug-maž pasiturinti žmo- 
- - - nės.

imą daiktų nuo areš- leis billių apie Airijos savy- konferencija Bri' 
valdą. - cijalistų Partijos.
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IV Metas

Moterjs ir merginos, 
męs atsišaukiame 

j Jus!
Jums jau žinoma yra, 

kad nuo gegužio me
nesio “Laisvę” nutar
ta net dvigubai padi
dint. Męs tikimės, jog, 
mūsų sesės su džiaugs
mu priims šį mūsų nu
sprendimą, nes “Lais
vė” yra tuo laikraščiu, 
kuriame telpa daugiau
sia žinių iš moterij gy
venimo ir daugiausia 
straipsnių, kuriuose aiš
kinama moterų ir mer
ginų reikalai.

Padidindami “Lais
vę”, męs tariamės daug 
geriau, nei ligišiol, už
ganėdinsime lietuves 
moteris. Ligšiol męs ne
turėjom vietos. Visa, 
kas buvo sakoma, buvo 
trumpinama, o daug kas 
ir visai negalima buvo 
pasakyt.

Padidintoj “Laisvėj” 
bus kas kita. Ten “Mo
terims Naujienos” pava
duos moterų laikrašti, 
kuriame atsispindės vi
so oasaulio moterų rei
kalai. Nesigailėsime 
darbo ir lėšų, kad Jūs, 
Draugės, pasidžiaugtu- 
mėt iš “Moterims Nau
jienų”.

Bet męs nenorime pa
kelti kainą už dvigubai 
padidintą “Laisvę”. Jos 
kaina turės pasilikt tik 
$2.00 ant metų. Męs ži
nome, kaip šiandien 
brangus doleris darbo 
žmonėms ir todėl neno
rime kelti kainos.

Vienok, mums dvigu
bai tiek lėšuos popiera, 
dvigubai lėšuos pačto 
išlaidos, reikės daugiau 
darbininkų, 
raštų, — 
mašinos.
sesės, kad męs dedame 
ant savęs sunkiausią 
naštą.

Juo daugiau jūs pri
kalbinsi! mums skaity
tojų, juo lengviau bus 
mums kelti tą naštą, ki
taip męs negalėsime iš
tesėk

Moteris ir merginos! 
Męs meldžiame kiekvie
nos iš jūsų pristatyt po 
vieną naują skaitytoją. 
Tik panorėkite, o jūs 
lengvai tatai padarysi
te. Jūs nesigailėsit tą 
padarę, kuomet pama
tysit padidintą “L-vę”.

Nueikit pas savo kai- 
mynką, nueikit pas savo 
pažįstamą draugę — ir 
prikalbinkit jas užsira- 
šyt “Laisvę”.

Jeigu jūs neturite 
to dolerio — paprašy
kite savo vyro, savo vai
kino užrašyt Jums “Lai
svę”.

Męs žinome, kad dau
gelis moterų ir merginų 
myli “Laisvę”. Atsi
minkit, kad “Laisvės” 
pagerėjimas dabar nuo 
Jūsų pagelbos priklau
so.

Moterų reikalai turi 
; būt aprūpinti! Lietu

ves moteris reikia su
vest didesnėn pažintin. 
“Laisvė” nori tai pada-

BLAIVININKŲ LAIMĖJIMAI 
ILLINOIS VALSTIJOJ

pastarųjų rinkimų padėjo 
blaivininkams užkariauti 
veik pusę Illinoiso valstijos.

Ligi rinkimų iš 102 pavie
tų “sausais” buvo 22 pavie
tu. Po rinkimų prie “sau
sų” prisidėjo dar 30 pavietų, 
taigi jau dauguma pavietų | 
“apsausinta”. į

Blaivininkai šaukia Chi-1 
cagon extra susirinkimą, 
kad apkalbėjus, kaip dar pa- 
sekmingiau varyt savo agi-

Sako, darbų bus daugiau.
Sakoma, jog ant vasaros 

apie 15.000 Chicagos darbi
ninkų gaus darbo miesto ir 
privatinėse kompanijose.

Užmušė pačią, kuri nenorė
jo dalyvaut rinkimuose.
Aurora, III. — Čia suareš

tuotas negras J. Haegel, 
airis užmušė savo pačią už 
tai, kas ši atsisakė dalyvauti 
rinkimuose.

Socijalistai veikia.
Pradėjus 1 d. sausio per 

;ris mėnesius šių metų Ok- 
ahoma socijalistai suorga

nizavo 27G naujus skyrius, 
prie kurių prisirašė 2443 
nauji nariai.

Boenos Aires (Argenti
noj). Daktaras Repetto, 
socijalistų atstovas parla
mente, pasakė greitu laiku 
įnešiąs billių, kad būtų par
duoti du karės didlaiviai ir 
už tuos pinigus būtų pasta
tyta daugiau mokyklų.

Tarpe Argentinos patri jo
tų iš tos priežasties kilo di
delis triukšmas. Jie šaukia, 
kad socijalistai einą prieš 
tėvynę.

1000 saliunų užsidarys.
Kaipo pasekmė rinkimų 

Illinoise, kaip rašo “The Wo
man’s Journal”, 1000 saliūnų 
turės užsidaryti.

Nukryžiavojo už perėji
mą į svetimą tikybą.
Mums pristatyta iškarpa 

iš dienraščio “Yougstown 
Telegram”, kur pranešama 
apie sekantį atsitikimą Ho
mestead, Pa.

Rusas Gerasimenko perė
jęs iš graikų-katalikų tiky
bos į baptistų tikybą. Po 
krikštui, nieko blogo nema
nydamas, sugrįžo namo, bet 
vos spėjo pravert du
ris, kaip staigiai užpuolė 
ant jo gauja jo buvusių vie- 
natikių. Gerasimenko tuoj 
buvo surištas ir užtemptas 
ant kryžiaus, kuris jau iš- 
anksto buvo suruoštas. Jį 
taip drūčiai pririšo, kad jo
kiu būdu negalėjęs pasiju- 
dint. Potam, nutempę ant 
kiemo, pradėjo tyčioties, vi
sokiais žodžiais koliot dėlei 
pametimo seno tikėjimo ir 
spjaudyt ant burnos.

Nelaimingasis, 
damas, paprašė, 
Kristaus, vandens, 
jie prievarta supylė burnon 
visą kvortą degtinės. Kas 
toliaus buvo su juom daro
ma, nepamenąs.

Nelaimingąjį išgelbėję jo 
draugai su sąlyga tylėti apie 
tai.

Gerasimenko, atsigavęs, 
papasakojo apie tai baptistų 
kunigui Michael L. Levine. 
Jisai sakosi dovanojus savo 
kankintojams. J. M.

Sustabdė traukinį.
Savannah, Ga. — Minia 

sustabdė pasažierinį trauki- 
' nį ant Savannah gelžkelio 
linijos, kame jau valandą 
laiko, kaip streikuoja visi 
konduktoriai.

Streiklaužiams nepavely
ta palaikyt komunikaciją.

Specijalis persiskyrimų 
teismas.

Clevelande, Ohio, pradėjo 
veikti specijalis persiskyri
mu teismas, kuriame kiek- c 7

vienas persiskyrimo atsiti
kimas bus nuodugniai tyri
nėjamas.

Dideles kratos tarpte 
kareivių Kaune.

Kaunas, 1 d. balandžio. — 
Tvirtovės kazarmėse buvo 
daug kratų. Jieškota už
draustų knygų ir laikraščių. 
Matomai, tarpe pačių karei
vių yra daug šnipų.

Keli kareiviai už skaity
mą pirmeiviško laikraščio 
“Zaviety” areštuoti.

Viršininkai užgynė skai
tyt visus progresyviškus lai
kraščius, grąsindami baus
me. Užtat skaitymas juoda
šimtiškų laikraščių labai re
komenduojamas. v

Jeigu jau valdžiai reikia 
daryt kratas tarpe kareivių, 
matomai, jau ir tenais kįla 
revoliucijinė dvasia.

Iš Užvenčio, Šiaulių pavieto.
Mums rašoma:
— Atrastas mažas vaikas 

ant šventoriaus po rąstu pa
kištas ir jau nebegyvas.Ji
sai buvo suvyniotas į žiurs
tą. Kas tai padarė nėra ži
nios.

— Čia sustreikavo ūkinin
kai, kurie vežė rąstus į tar- 
tokus. Susitarė pigiau ne- 
vežti, kaip po 5 kap' nuo co
lio ir kad būtų mieruojama 
iš storojo galo. Savininkas 
Kušmonas negalėjo gauti 
streiklaužių. Ūkininkus pa
kurstė streikuoti kunigas.

L. Rimkus.

Vilniaus zeceriai laimėjo 
streiką.

“L. Ž.” rašo, jog Vilniaus 
spaustuvių zeceriai, apie, 
kurių streiką rašėme perei
tame “L.” N-ry, jau laimėjo 
steriką.

Jiems pakeltos algos.

“Vilnies” redaktorius dar 
neužtvirtintas.

Mums praneša, jog ant
rasai “Vilnies” redakto
rius dar neužtvirtintas, ir 

įtodėl N. 7 “Vilnies” dar ne
pasirodė.Mainos ccntrališkos Penn- 

sylvanijos užsidarys.
Mainų operatoriai nutarė 

uždaryti visas centrališkos 
Pennsylvanijos mainas iki 
tol, iki kol unijistai mainie- 
riai neprieis prie galutinos 
decizijos apie algų augštu- gavimą Lietuvai spaudos, 
mą. y _v>..

Triukšmingas ‘mainierių | ninku, Panevėžio pav. 
susirinkimas atsibuvo Pitts- 
burge, Union Temple, kur 
unijos vadai kvietė dirbt iki 
galutino nubalsavimo. Tuo
met daugelis mainierių tuo- 
mi labai pasipiktino.

“Dilgėlėms” praneša iš 
Bridgeville, Pa., jog Pitts- 
burgo apygardos mainieriai 
nutarė neiti dirbt tol, kol ne
padarys naujo kontrakto ir 
neišpildys darbininkų reika
lavimų.

Mirė Jonas Siabas.
Mintaujos ligonbuty mirė 

žinomas pirmeiviškas veikė
jas Jonas Siabas, kuris 
anuomet daug kovojo už iš-

Kad palengvinus moterims 
būvį.

New Yorke įsikūrė nauja 
kooperacija. Jos tiklas pas
tatyti namą ant 12 aukštų 
su rūmais dėl kiekvienos šei
mynos iš 5—6 kambarių.

Prie namo bus tik viena 
didelė virtuvė, vienas bend
ras restoranas, skalbykla, 
vaikų sodnas ir tt.

Tatai labai palengvins na
mų šeimininkėms darbą, nes 
nereikės joms pačioms ga
minti valgių. Viską atliks 
darbininkai specijalistai, ku
rie turės patogiausias darbo 
sąlygas ir aštuonių valandų 
darbo dieną.

Arcivyskupas prieš moterų 
teises.

Cincinnati, Ohio. — Arci
vyskupas Moeller savo ofici- 
jališkame laiške persergsti 
moteris nuo sufragizmo. Jis 
sako, kad tuomet bus užmir
šta namai, kur yra sfera mo
terų veikimo.

Nepripažįsta bado streiko.
Buffalo, N. Y. Vagišius 

SamuelMiller apskelbė vieti
niame kalėjime bado strei
ką. Jisai ne tik nevalgo, bet 
ir atsisako kalbėt. Žmogus 
išbadavo 5 dienas.

Atvestas pas teisėją, atsi
sakė kalbėt. Tuomet teisė
jas pasakė: “čia tamistai ne 
ne Anglija. Męs bado strei- 

\ nepripažįstame”.

Kitas draugas rašo iš 
Naumiesčio pav.

“Žmonės mūsų nesirūpina 
apie teises. Ūkininkai ir 
bernai pripratę prie buteliu
kų. Sintautų, Slavikų, Nau
miesčio ir Panemunės apy
gardose tebegyvuoja dar se
noviška peštukizmo dvasia. 
Pirmeivių laikraščiai dar 
mažai teprasiplatinę. Dau
giausia skaitomas “Šalti
nis”, bet ir tai per kunigų 
prievartą.

Tiek tik gerai, kad moky
klų dabar daugiau steigia
ma. Mažu ,ateity bus dau
giau išsilavinusių žmonių.

Čia laisvas žmogus labai 
persekiojamas iš bažnytinių 
reikalų pusės, ypač vertimu 
eiti išpažintin, todėl ir aš 
manau grįžti atgal, Ameri
kon.

Prašau brolių amerikiečių 
neužmiršti savo giminių ir 
draugų Lietuvoj. Siųskite 
jiems “Kovą”, “Laisvę” ar 
kitus soc. laikraščius.

Sin tautietis”.

Klaipėdoje.
“Prūsų Lietuvos Savait

raštis” praneša, kad ir Klai
pėdiškiai jau pradeda atbu
sti iš gilaus miego.

Klaipėdoj gyvena arti 20- 
000. Dauguma iš jų vokie
čiai.

Dabar jau Klaipėdoj ran
dasi keli lietuviai inteligen
tai ir būrelis moksleiviu.v

Liudnos žioros.
Marijampolė, Suv. gub.
Per šv. Pranciškaus atlai

dus čia buvo dvi baisios peš
tynės. Vienoje vietoje du 
vyrukai susipešę vienas ant
ram su plytgaliu kaip rėžė į 
galvą, tai to kiaušas perskilo 
ir smagens ištiško. Antroje 
vietoje vėl toki-pat du kirs
tukai mėgino susipešti, bet 
draugai jeigu persiskyrė. 
Tuomet vienas iš nežinių 
prisitaikęs kitam peilį j pe
čius įsmeigė ir pabėgo. 
Įsmegtasis su peiliu keletą 
žingsnių pabėgęs sugriuvo, o 
nugabentas į ligonbutį pasi
mirė. Pjoviką žinomą, su
ėmė ir tinkamai nubaus.

Nauji gelžkeliai.
Raseinių miesto ingalioti- 

niai, peržiūrėję inžinieriaus 
J. Bernatavičiaus prašymą 
leisti jam tiesti gelžkelio li
niją nuo Liepojaus per Ra-

Rymas (Italija). Kontan- 
caro mieste, laike velykinių 
mišių, minia įsiveržė į baž
nyčią ir pradėjo šaukti 
“mirtis vyskupui!”

Kunigai, kurie buvo baž
nyčioj ir paisai vyskupas iš
bėgioję didžiausiame persi-

Vyskupą norėję užmušt 
katalikiški fanatikai. Mat, 
jisai buvo išleidęs įsakymą, 
kuriuo draudė rengti bažny
tines procesijas.

Popiežius manąs uždėti 
ant tos vyskupystės inder- 
diktą, tai yra, uždrausti 
įvairias bažnytines ceremo
nijas ir sakramentų dalini
mą, v

Portugalijos unijos
Lisabone įvyko suvažiavi

mas Portugalijos unijų. Pri
buvo delegatai nuo 100 įvai
rių sindikatų. Portugalijos 
unijos krypsta prie socija- 
lizmo ir atsikrato nuo anar- 
chistiškos dvasios.

Socijalistų atstovas Por
tugalijos parlamente buvo 
triukšmingai sveikinamas.

Muzejus ekonomiškų bai
senybių.

Paryžiuj atsivėrė muzėjus 
ekonomiškų baisenybių, ku
riame sutraukta viskas, kas 
paliečia darbininkų gy
venimą, vaikų ir mote
rų darbą fabrikuose. Mu
zėjus uoliai lankomas plačio
sios visuomenės.

Austrijos vaikai nori iš- 
griaut šeimynų lizdus.

Vienna (Austrija). Jau 
nuo keliu metu čia darbuo
jasi vadinamasai “kultūros 
kliubas”, kuris sutraukė po 
savo pastoge labai daug vai
kų.

Pirmas paragrafas įstatų 
minėto kliubo reikalauja na
mų panaikinimo. Visas kliu- 
biečio gyvenimas turi būt 
sukoncentruotas kliube.

Antras paragrafas skel
bia, kad mokyklų mokytojus 
turi rinktis patįs mokiniai.

Valdžia persigando kliubo 
radikališkumo ir tuoj jį už
darė.

Policijos šunįs.
Kovo 3 d pavogta iš gyve- |šeinius"rKa7nIfAlytą7Lydą| 

nancio Archangelsko gatvėj l.b ;01. RaŠeiniuS) Mari- 
dantų gydytojo Londono du • f Gardina> _ rado 
karietų pnsakiu . Paiga- yn svarbu ir reikalinga Ra- 
benti policijos sunjs uosty-Pinius sujungti su svarbes- 
dami pėdus visijpirm nuve- n-mig gej'žk(?110 Unijomis, 
de į kazi-kokią daržinėlę, to- vjsyek kurioje vietoje. Be
ll nuo tos vietos, kame vagy- t() nutarta jngalioti miesto 
ste atsitiko loję daržinėje j tartiessd61 to reika. 
buvo surastu abu pavogtu hQ gu inl Bernatavi6iu> taip- 
karietų pi įšalau. Pas- )aį jr su kitais žmonėmis ir 
kui sūnus nubėgo j Kozią !gtaigomiS) kurios naujų 

v§> 1 ^!ecli5 tlV0Q Šuchoc- gelžkelių linijų tiesiniu ru-. 
kio butą No. 13. Suchockis ‘
n piisipazino pavogęs čia Kaip girdėti, dvarininkas 
numinus daiktus. Kaulas, Nigrandės dvaro

-- (Kauno gub.) savininkas, 
NpnaLnna I Unvm mano tiesti £elžkeli per Pi- nepaouna Lietuvoj. keHų n?iestelį į Lušos stotį. 
Keli mūsų draugai, kurie | Dvarininkui Kaului reika- 

neperseniai apleido Ameri
ką ir nuvyko Lietuvon, sa
kosi negalį ten pabūti ir ma
ną grįžti atgal. Vie
nas draugas praneša iš 
Vilniaus, kaip ten sunku ap
sigyventi “burdingierįui”. 
Kambariai, esą, brangus,^ o 
patogumų jokių nėra. Par
važiavus tuoj reikia susi
durt su policija. Gyvenimas 
esąs nuobodus ir prie fir
mos progos žadąs grįžt ‘

Policijos viršininkas—vagis.
Vilniuje paduotas teisman 

buvęs policijos viršininkas 
Fedotov, jo pagelbininkas 
Golorin ir agentas Poliakov 

v cr

Paleistuvių karalius 
kalėjime.

Benthen (Vokietija). Sa- 
nuelis Liubelskis, žinomas 
paleistivių karalius ir pirk- 
klys “gyvuoju tavoru” nu
teistas čia ant devynių metų 
kalėjiman.

Sakoma, kad tasai niek
darys jau pervedė per rube- 
žių 200 lenkaičių ir pasiuntė 
jas į paleistuvystės lizdus 
šiaurės ir Pietų Amerikon.

Ne su šunim, bet su kate.
Francijos prezidentas iš

galvojo naują madą. Jisai 
jau išeina pasivaikščioti ne 
šuns, bet kates lydimas. Ži
noma, kiti aristokratai pa
seks jo pėdomis ir katės įeis 
m ado n.

Kaip pranešama iš Pary
žiaus, tai Francijos prezi
dentas šią vasarą vėl va
žiuos į Peterburgą pasima
tyt su caru.

Prezidentas dalyvaus ma
nevruose, kurie bus surengti 
Peterburgo apygardose.

“Baltieji vilkai”.
“Baltieji vilkai” tai Chini- 

jos razbaininkų organizaci
ja.

Sian Fu apygardose jie iš
plėšė tris kaimelius ir užmu
šė kelis šimtus žmonių.

€

Tamas Mann jau Afrikoje.
Afrikon jau pribuvo Ang

lijos sindikalistų organizato
rius Tamošius Mann, karš
tas ir gabus kalbėtojas.

Jo pirma prakalba padarė 
gilų įspūdį. Jisai kvietė prie 
generališko streiko, kaipo 
protesto prieš valdžios bru- 
tališkuma.

“Seniau nukryžiavojo 
Kristų, o dabar kryžiavo ja 
darbininkus” — pasakė 
Mann.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

New Britain, Conn.—Ant 
New Haveno linijos vėl atsi
tiko nelaimė. Garvežis ir 
keturi karai nuėjo nuo relių. 
Viena ypata užmušta, 20 
sunkiau ar mažiau sužeista.

dėlto pirmasai atstovų bu- Italijos; valdžia rengiasi prie 
generališko streiko.

Italijos valdžia uoliai ren
giasi prie generališko strei
ko visų gelžkelių darbinin
kų.

Pačtą manoma gabent lai
vais.

tas. Jeigu senatoriai ir ne
sutiktų su kuriuo bent par
lamento įstatymu, tai reikia 
tik parlamentui du sykiu 
perleisti tą įstatymą ir sena
toriai nieko negali prieš jį 
padaryt.

Socijalistai už skriaudžiamą 
tautą.

Prūsijos seime socijalis
tai vėl užtarė skriaudžia
muosius lenkus, iš kurių 
Prūsų valdžia prievarta no
ri išpirkt žemes.

Užmušė policijos inspek
torių.

Paryžiuj užmušė policijos 
inspektorių R. Dupiną. Už
mušėjas taip-pat policijos 
inspektorius.

Nužudyti.
12 d. bal. nužudyti 4 Ro- 

sentalio užmušėjai, bet pat
sai “herštas” Beckeris gy
vas. Mat, tasai galingesnis.

Gubernatorius atmeta 
lengva širdimi visus malda
vimus pasigailėti.
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KODĖL TAIP DAUG ŽMONIŲ 
BE LAIKO NUEINA Į KAPUS?

vienais metais ant kiekvieno 
milijono pripuola 10.000 
mirčių. Suvienytose Valsti
jose kiekvienais metais ant 
kiekvieno milijono pripuola 
23.000 mirčių.

Palyginkite tuodvi skaitli
ni ir tamstos pamatysite, 
kad Amerikoj yra daugiau, 
nei dvigubas mirtingumas. 
Jeigu palyginti Suvienytas 
Valstijas su Rusija, tai pa
matysime, kad Rusijoj dar 
didesnio mirtingumo esama.

Nenoromis kįla klausi
mas: kodėl, dėlko? Pasaky
ti, kad tai esanti “dievo va
lia”, reiškia nieko neišrišti. 
Nenoromis reikia pagalvoti 
apie ekonomiškas sąlygas, 
kuriose gyvena Naujosios 
Zelandijos žmonės ir mūsų 
šalies žmonės.

Matomai, kad jeigu atsa
kančiai permainyti šios ša
lies gyvenimą, tuomet žmo
nių mirtų mažiau. Apskai
toma, kad suvirš milijonas 
šios šalies gyventojų galėtų 
gyventi, bet jie rknda sau 
pailsį kapuose.

Kokios gi priežastįs to ne
paprasto mirtingumo? Šį 
klausimą privalome apsvar
styti šaltai ir bešališkai.

** *
Daugiausia miršta 

tėliai. Federališkas 
nytu Valstijų vaikų 
skelbia, jog pereitai:

Iš to viso galima padaryt 
išvedimas, kad kol gyvenimo 
sąlygos taip žiauriai slėgs 
daugumą daktarų, kol jie 
negalės atsakančiai sunau
doti savo mokslo ligonių gy-

20.000 žmonių? Tai dalykas, 
kurį reikia apkalbėt.

Kokį nors principą, kokį 
nors organizacijos būdą ne
galima importuot iš kitur, iš 
kitos šalies. Reikia, kad tas

J. Reda

Metavojanti Dvasia
proto, kiek mirė nuo įvairių ligų.

Bet ta tvirtovė, lyg jūros; pakol viskas 
ramiai stovi, tai ir jos ramios, o kapitonas, 
plaukiantis per jąs, gali savo laivą kur tik
nori
tuomet jau kapitonas nepajiegia savo lai-

tas atsitikimas, bet su juomi 
irgi reikia skaityties.

Lytiškos ligos... apie jas 
Amerikoj ypač daug reikia 
kalbėti. Vargiai kur taip 
menkai gydomos lytiškos li
gos, kaip pas mus, Suv. Val
stijose.

Pas mus visiškai nėra li
goninių, kur gydytų lytiškas 
ligas. Tuomet liga įsišaknė- 
ja ir virsta chroniška. Drau
gijos neišduoda benefito 
tiems savo nariams, kurie 
serga lyties liga. Lyties li
ga pas mus skaitoma gėdos 
ženklu ir todėl j ligonines 
veik nepriima žmonių, ser
gančių veneriškomis ligo
mis, arba priima tiktai tuo
met, kada žmogus galutinai 
fyziškai supūva.

Visai kas kita, padėkime, 
Vokietijoj. Daktaras W. J. 
Robinson aplankė veneriškų 
ligų ligoninę Lichtenberge, 
Berlyno priemiesty. Kaip 
puikiai ten žmonės gydoma, 
kaip smagiai jie jaučiasi. 
Ten draugijos ir valstijos 
apdraudos iždas išduoda be- 
nefitą ir tiems, kurie serga 
veneriškomis ligomis.

O pas mus, Suv. Valstijo
se, to viso nėra ir ligos 
miazmai platinasi labai pa
sekmingai. Tatai gręsia vi
siems gyventojams, gręsia 
didžiausiu pavojum. Idant 
apsaugojus nuo to pavojaus, 
reikia reikalauti įsteigimo 
specijalių ligoninių veneriš- 
koms ligoms gydyti, ir įstei
gimo visose ligoninėse tam 
tikrų skyrių.

Lytiškos ligos — tai tikra 
dievo rykšte, kuri atneša ne
laimę tūkstančiams šeimynų 
ir nekaltiems kūdikiams. Jos 
daugybei žmonių ' atneša 
mirtį be laiko ir galutiną de
speraciją, nusivilimą.

Dabar apie šundaktarius, 
įvairius klinikierius, kurie 
taip plačiai skelbiasi. Jeigu 
vargdienis paklius į jų ran
kas, tai, tikėkite, jog iš ma
žos ligos visuomet bus pada
ryta didelė, ligonis bus bai
siai išgązdintas ir paskuti
nis doleris iš jo kišeniaus iš
luptas.

Perdidelis apsisunkinimas 
gimdymu atima sveikatą 
daugybei moterų. Teisybė, 
daugelis valstijų baudžia už 
apsisaugojimą nuo gimdy
mo, bet su laiku tas prieta- 

I ras turės išnykti. Daug ge
riau dėl’žmonijos pagimdyt 
porą sveikų vaikų, negu pus
kapį paliegusių.

Suglaudus šitas' visas 
priežastis vienon krūvon, 
pamatysime, jog išmokus 
jas prašalinti, ligų skaičius 
daug daugiau sumažės ir 
milijonas šios šalies žmonių, 
ažuot ėjęs į kapus, gyvens ir 
džiaugsis gyvenimu.

Prašalinimas to viso pri
guli nuo pačios visuomenės 
susipratimo. Bet apie vieną 
dalyką męs taip-pat turime 
dar pakalbėt, būtent apie 
daktarus.

Ar jie moka, ar jie nor 
atsakančiai gydyti ligonius?

Kada jaunas daktaras iš
eina iš universiteto, jisai 
pilnas idealizmo, pilnas pasi
šventimo nešti pagelbą ken
čiančiai žmonijai. Kiekvie
ną ligonį jisai atydžiausiai 
egzaminuoja, praleisdamas 
kokią valandą — kitą — bet 
su laiku pamato, kad jisai 
negali suvest galo su galu, 
kad jisai negali išgyvent. 
Tuomet jo atsinešimas prie

nueis į kapus.
Ar suprantat dabar, skai

tytojai, ' kodėl taip daug 
žmonių be laiko nueina į ka
pus? Bostonietis.

Ir čia blogai ir čia 
negerai.

(Unijų klausinio. Žiūrėk “L.” N26)
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skelbia, jog pereitais metais 
mirė 300.000 kūdikių, nesu- < 
laukusių vienų metų. Ponia 
Julija Lathrop, vyriausia 
tos įstaigos galva, sako, kad • 
bent pusę tų vaikučių galima 
būtų buvę apsaugoti nuo , 
mirties. Vaikučius reikėję 
kitaip augint. Jiems reikėję 
duot tyriausio pieno, užlai- , 
kyti tyriausiose sąlygose.

Ar tas galima padaryti ; 
mūsų gyvenimo sąlygose, 
kuomet milijonai susimetę 
nešvariausiose vietose, kuo- : 
met rūmai tamsus ir dvo
kiantį kuomet žmonės susi- 
kimšę ,kaip skruzdėlės? Čia 
kalčiausios ekonomiškos gy
venimo sąlygos ir ta žmone- : 
lių tamsybė, kuri yra pasek
mė tų sąlygų.

Štai kodėl šimtai tūkstan
čių vaikučių be laiko vežama 
į kapus.

Bet tegul mažulėlis išgy
vena, tegul jisai laimingai 
pergyvena kūdikystės lai
kus. Giltinė betgi nesiliaus ’ 
sekiojusi paskui jį.

Daktaras W. J. Robinson 
sako, kad kiekvienas dakta
ras savo gyvenime matė 
tūkstančius ligonių, kuriems 
vietoj vaistų iš aptiekos, bū
tų reikėję duot progos pagy
vent žalumynuose, duot atsi
gauti saulės spinduliais, 
duot gražų kambarį ir svei
ką maistą. Vienok, ką gi 
daktaras tokiame atsitikime 
padarys? Jisai mieliai reko
menduotų šviežią orą, saulę, 
pieną, šviesų kambarį, leng
vą, malonų darbą, bet ligo
nis atsakys: “o kur aš gau
siu pinigų?” Čia tai ir yra 
tasai neatmezgamas m a z-4’ 
gas, kurį užmezgė mūsų 
žiaurusis gyvenimas. Dak
taras dėl viso ko neva para-1 
šo kokį receptą, nei pats ne
tikėdamas, kad tai būtų 
naudinga.

Mūsų didmiesčių gyveni
mas, bildėsis ir amžinas 
trenksmas yra priežastim 
nerviškų ligų. Daugelis 
profesijų yra priežastim 
taip vadinamų profesijinių 
ligų, apie kurias žino kiek-Jigonių pasidaro šaltesnis, li- 

' gonis apžiūrima by kaip.
Daugelis daktarų nepajie

gia įsitaisyt visų reikalingų 
instrumentų. Nėra pinigė
lio... Tuomet ligoniui nega
lima padaryt atsakančio di
agnoze.

Šimtai, net tūkstančiai 
daktarų jau neišminta iš sa
vo profesijos darbo. “Wer 
um das tagliche brot kamp- 
fen muss, kann nicht edel 
denken”. Kas dėl duonos kas
dieninės turi kovoti, negali 
prakilniai mąstyti... bet 
laiko nėra.

vienas darbininkas.
Tiek apie ekonomiškas 

taip didelio mirtingumo 
priežastis. Dabar pakalbė
sime apie kitas priežastis.

Nežiilojimas ir nemokėji
mas apsisaugoti nuo ligų ir 
gydyti jas — viena iš di
džiausių priežasčių, nuva
rančių daugybę į kapus. Mū
sų kūnas dėl mūsų — tai už
daryta knyga, kurios męs 
niekados neatveriame.

Daugelis vaikučių įgimsta 
ligas nuo. tėvų. Nors tūli ta
me ir perdeda ir tas įgimi-

ir

Prie Amerikos Darbo Fe
deracijos pridera suvirš du 
milijonu narių ir tas skai
čius labai smarkiai kįla, prie 
I. W. W. nepridera ir 20 tūk
stančių. Ant šimto “federei- 
šių” nepripuola ir, vieno I. 
W. W. nario.

Mums rodosi,
skaitlini ką nors reiškia ir 
negalima praeiti pro šalį, 
nepadarius kelių pastabų. 
Matomai, Amerikos Darbo 
Federacija atrado savo dir
vą čionai, tarpe šios šalies 
darbininkų. Matomai, jos 
augimas yra normalis augi
mas ant gimtinės dirvos. 
Ligos, kuriomis serga Fede
racija (o ji, kaip žinoma, 
daugeliu ligų serga) yra 
neišvengiamos tame perijo- 
de, kuomet darbininkų judė
jimas įgija minių judėjimo 
pavidalą, bet dar nėra virtęs 
socijalistiškų judėjimu.

Ar yra viltis išgydyt Fe
deracija nuo ligų? Jeigu 
nebūtų vilties, socijalistai 
neturėtų ten ko veikti. Vie
nok męs matome, kad ten
dencija darbininkų judėji
mo, netolina, bet artina Fe
deraciją prie socijalistų. 
Ten, kur seniau socijalistai 
ir pasirodyt negalėjo, šian
dien jie turi įtekmę. Gelž- 
kelininkų unija, kriaučių 
unija, abidvi mainierių uni
jos vis labiau persiima soci
jalistiška dvasia. Augąs su
pratimas; jog reikia organi- 
zuoties pagal plačias pramo- 
nijos šakas parodo, jog jau 
artinasi mirtis tų susiskal
džiusių unijėlių. Neseniai 
ir mašinistų unija savo kon
vencijoj St. Louise išsitarė 
už industrijalinį organizavi
mosi būdą (unija ta priguli 
prie A. D. F.). Taigi, męs 
matom, kurlink eina Federa
cijos kelias ir jeigu Gomper- 
sas gauna vis daugiau vėjo, 
tai reiškia, kad kuomet nors 
jis pamatys, kad ne savo kė
dėj sėdi.

Suprantama, socijalistai 
turi darbuoties, darbuoties 
išsijuosę, kad gryninti Fe
deraciją. Ten viskas reikia 
išvėdint. Jeigu jie apleistų 
tą darbą, jie nustotų įtekmės 
ant plačiųjų darbininkų mi
nių ir tuomet “good night” 
Amerikos socijalizmui...

Reikia kantrybės, reikia 
atkaklumo, reikia gabumo ir 
mokėjimo varyti socijalistiš- 
ką propagandą tarpe unijis- 
tų Federacijos tarpe. Todėl 
lietuviams darbininkams, 
kurie jau priguli prie kriau
čių, mainierių, kurpių ar ki
tų unijų, reikia likties Fede
racijoj. Likties ne todėl, 
kad snausti, bet todėl, kad 
varyt pirmyn revoliucijoniš
ką socijalizmo darbą. Ap
leist tą didžiąją minią, reiš
kia nustot pamato veikimui 
ir pradėti gaudyti vėją lau
kuose maišu.

Kas nors šiek tiek pažįsta 
unijų istoriją kitose šalyse, 
tas žino, kad jos labai pova- 
liai persiima socijalizmo 
dvasia ir jog socijalistams 
ten ilgai reikėję kovoti su 
atžagareiviu įtekme.

Tai kas gi buš su I. W. W. 
unija? Ji gi yra revoliucijo
niška, ji gi vedė tuos gar
siuosius streikus, pagaliaus, 
ji ant gero pamato sutverta, 
ant pamato industrijinio 
unijizmo!

Taip tai taip. Pamatas 
jos būtų geras, bet męs ma
tome, kad tūlos unijos Fede
racijoj irgi sutvertos ant pa
mato industrijinio unijizmo, 
o kitos unijos taip-pat ton 
linkmen krypsta. Bet... jei
gu pamatas I. W. W.

būdas normaliu keliu išsivy
stytų namieje. Tuo tarpu, I. 
W. W. principai persodinti 
ant Amerikos dirvos stačiai 
iš Francijos ir... neprigija.

Panašių pavyzdžių perso
dinimo organizacijos būdo ir 
metodų buvo ir daugiau. Pa
imkime nors ir Anglijos So
či j ai demokratų Federacij ą. 
Gi rodosi, gryna marksistiš
ka organizacija, nesusitepu
si jokiais kompromisais (de
rybomis)’ su buržuazija, o 
vienok Anglijoj neprigija. 
Tuo tarpu, Darbo Partija, 
kuri daro labai daug klaidų, 
kuri tankiai nusižengia 
prieš socijalizmo principus, 
kįla labai smarkiai ir vis 
labiau išsigydo nuo savo an
ti socijalistiškų ligų. Vadi
nasi, Soc.-demokratiška fe
deracija neatrado sau dirvos 
Anglijoj, jos taktika buvo 
skolinta iš Vokietijos. Darbo 
gi Patrija augo normališkai, 
augp namie, persirgo viso- 
miS|ligomis, kokiomis serga 
dar nesubrendę darbininkai 
ir šiandien virto jau susi
pratusių darbininkų parti
ja.

Taip ir su musų I. W. W. 
importuotu iš Francijos sin- 
dikalizmu.

Apie I. W. W. gerąsias ir 
blogąsias puses pakalbėsime 
kitą kart ir tuomet jau už
baigsime klausimą apie uni
jas.

Ig. Stankus Zabla- 
cko rolėje.

ji sunr

Šnipai uodė, galvas laužė, bet tai buvo 
veltus darbas. Ji vienur vadinosi Ona, ki
tur Evdokija, trečiur dar kitap, kas polici
jai darė didelius keblumus.

Pradėjo pasikėsinimai ant įvairių virši
ninkų, užbaigiant net Aleksandru II, kuris 
taipgi žuvo.

— Aleksandras žuvo! — praskambėjo 
netik Rusijoj, bet ir visame pasauly.

Su caro žuvimu tapo suimta daug ko
votojų už laisvę. Vienok likusieji nenusi
minė, nenusigando, bet varė toliaus tą 
darbą.

Apleidus mokslą Natalija pribuvo Pet- 
rapilin. Čia stokavo darbininkiškų vadų. 
Ji pasidavė vyriška pravarde ir pradėjo 
darbuoties tarp darbininkų. Darbas ėjo ga
na pasekmingai. Tik viena iš didžiausių 
nelaimių, nuo kurios ji negalėjo išsigelbėti. 
— tai meilė. Natalija irgi likosi meilės auka.

Vienas iš gabiausių veikėjų, Adomas 
Požarskis, įsimylėjo į Nataliją ir apreiškė

Amerikiečiai sako, jog di
delis šnekėjimas apie žmogų 
atneša naudą jo bizniui. Sa
ko, veltui išsigarsini.

Kasžin tik ar išsipildys to 
sakymo teisingumas, sulyg 
pagarsėjusio Philadelphijos 
daktaro Ig. Stankaus. Apie 
tą, žmogų pastaruoju laiku 
daug rašoma ir daug šneka
ma.

Jis neva užvedė provą su 
“Dilgėlėmis” ir grasino 
“Saulei”. Pasirodė, kad po
nui daktarui ne taip lengva 
buvo apveikti tuodu laikraš
čiu, už kuriuodu užsistojo 
visuomenės nuomonė. Visa 
socijalistiška laikraštija už
sistojo už “Dilgėles”. Ponas 
Stankus susilaukė prieteliš- 
kumo tik iš “žvaigždės”.

Tuomet jisai pamanė, kad 
su “žvaigždės” ir Co. publi
ka jam bus parankiau varyt 
biznis.

Ig. Stankus norėjo sulošt 
ricierišką rolę, draskydamas 
“Kovą” ir niekindamas “Ke
leivį” ir “Laisvę”. Jisai jau 
sapnavo apie klerikalų pyra
gus, tik štai mūsų tautiškai- 
klerikališka daktaru drau
gija ima ir pasmerkia p. 
Stank, knygpalaikę “Džio
va”, pasmerkia., per “Drau
gą”.

Brutai, ir tu ant manęs!... 
Ko,ko, bet jau užsipuolimo iš 
“Draugo” pusės p. Stankus 
nelaukė.

Dabar tasai žmogelis iš vi
sų pusių apsiaustas ir savo 
Port Artūre, veikiausia, ne
išsilaikys. Kovoje su visuo
menės nuomone p. Stankus 
pelnė, kiek Zoblackas ant 
muilo.

Kasgi gi liekasi dabar? 
Gi važiuot į “Ruskoje Slovo” 
ir ten skelbties “ruski dok- 
tor”, važiuot į lenkų raštpa- 
laikius ir ten skelbties “pol- 
ski doktor”.

Lietuvių tauta nustos vie
no “didvyrio”... bet tiesą pa
tarlė sako: boba iš ratų — 
ratams lengviau.

Atkirto.
— Ei, Jonai, kiek bus du 

sykiu po du?
-- Keturiosdešimts.

r— Cha, cha, cha, koks iš 
tavęs durnius! Na. kainai

Natalija taip-pat turėjo jautrią širdį, 
nors išsyk neišsidavė, kad myli Adomą. Ji 
darodinėjo, jog visus draugus lygiai myli ir 
už visus pasirengus gyvastį atiduoti. Vie
nok prieš gamtos įstatymus ji buvo persilp- 
ną. kovoti.

Adomo pasiulyjimą ji priėmė. Jų pa
spaudimas viens kitam rankų daug stipriau 
surišo, negu bažnytinis šliūbas su visokio
mis iškilmėmis. Pirštų taipgi auksiniai žie
dai nepuošė, bet už tai puošė daug skais
čiau už auksą jų dora ir meilė viens kito.

Jiedu gerai pažinojo gyvenimą ir buvo 
prisirišę vienas prie kito. Kas gyvenimą 
pažįsta, tas, visa širdžia, trokšta priduoti 
pažintį ir kitiems.

Kada sužinojo draugai, kad greitu lai
ku atsibus vestuvės Adomo su Natalija', vi
si nuliūdo. Jiems rodėsi, kad jie liks vieni, 
nes Adomas su Natalija jau daugiau nesi
rūpins visuomeniškais dalykais, bet užsi
ims šeimyniškais. Bet jie užvis labiau 
brangino Nataliją ir skaitė ją savo motina.

Sužinojus Natalija, kad taip draugai 
mano, tuojaus jiems tarė:

— Ne svetimas ir Adomas. Vistiek bū
sime, kaip ir buvome. Nors širdį atidaviau 
Adomui, bet darbuose būsime lygus. Ką gi 
daryti, juk gamtos kaltinti negalima.

Pabaigus Natalijai kalbą, visi draugai 
paspaudė jiems rankas velydami kuogeriau- 
sios kloties ir laimingo gyvenimo.

Pilypas, prašalintas iš universiteto stu
dentas, ko tai raukėsi, žiūrėdamas į Natali
ją ir Adomą. Išveizda jo buvo keista: akįs 
žibėjo, lūpos judėjo, tarytum jis ką tai kei
kė ar baugino.

Kuomet visi draugai šaukė: “lai gy
vuoja Adomas su Natalija!” — Pilypas 
greitai išėjo per duris.

Ant rytojaus — nedėldienis. Saulėte
kis savo auksiniais spinduliais apšvietė baž
nyčių bokštus ir augštesniųjų namų vir
šūnes.

Viena siaura gatve važiavo policijos 
vežimas, lydimas policistų. Žmonės stovėjo 
šalygatviuose ir kalbėjo: “Politiškus veža”.

Vienas, dailiai pasipuošęs vaikinas, sto
vėdamas šalygatvy, sušuko:

— Peklos prakeikimas Pilypui! Jis tu
ri žūti anksčiau, negu antru sykiu saulė už
tekės! Judošius!...

— Pilypas iš pavydumo išdavė Adomą 
.atalija! — atsiliepė draugai.

* $

Kiekviena tauta myli savo tėvynę ir 
stengiasi ją iškelti į padanges. Ar labai jie 
jai atjaučia — sunku pasakyti. Tik tą męs 
matome, kad jie kankina, žudo ir persekio
ja įvairiais būdais tuos, kurie myli visas ly
giai tautas. Jie ginkluojąs, stato tvirtoves, 
įvairias sargybas prieš svetimas viešpatys
tes, kad atrėmus svetimos tautos užpuoli
mą, kuri daro užpuolimus irgi, vardan mei
lės savo tėvynės.

Viena iš tokių tvirtovių, tai Petro ir 
Povylo tvitrovė. Kada žiūri į ją iš šalies, 
tai, rodosi, ji yra pastatyta su tuo tikslu, 
kad apsaugojus Peterburgą nuo savo prie
šų, nuo užpuolimo svetimos tautos. Bet ji 
yra visai kam kitam pastatyta. Už jos sto
rų ir supelėjusių sienų daug yra paslapčių.

SU

vo suvaldyti ir, tankiausiai, bangose žūsta.
Tas pats ir su Petro ir Povylo tvirtove. 

Kas tik į ją papuola, tai jeigu amžinai ne
žūsta, tuomet išeina, lyg tas laivas sudau
žytas.

— Vieta kankinamųjų dvasių, vieta vai- 
dytuvių; vienur verkia moteriškais balsais, 
kitur dejuoja ir graudžiai verkia.

Vieną nedėldienio rytą ant kazarmos 
kiemo būrelis kareivių ginčijosi, o šalę sto
vėjo viršininkas ir atydžiai klausėsi.

— Na, ir da tu netiki! — šaukė vienas 
jaunas kareivis. — Naktis buvo tokia tyki, 
kad žiurkės bėgimas girdėjosi, ne tik mo
ters verksmas. Taip graudžiai verkė ir de
javo, tartum kas ją būtų kankinę... Net šir
dį pradėjo skaudėti.

— Turbūt, dvasia kankinas be išpažin
ties mirusio žmogaus — pridūrė antras.

— Kalbėkite, kaip sau norite, o aš į vai- 
dintuves netikiu! — sušuko senas vachmis
tras, besukdamas ūsus.

— Ar tu niekad negirdėjai vaitojančio

— Prisiklausiau daug daugiau už jus ir 
gerai suprantu kokios čia dvasios vaitoja. 
Jos dar ilgai, ilgai vaitos, pakoll...

— Ar žinote ką? — pertraukė vienas iš 
kareivių. — Prieš savaitę laiko aš stovėjau 
prie vartų ant sargybos ir mačiau, kaip at
vežė vieną jauną moterį ar merginą. Tokia 
daili ,tartum, iš karališkos giminės. Ir kam 
ją kankina tie beširdžiai?... O komendan
tas tik laižosi į ją žiūrėdamas.

—; Jūs sakote, kad čia nesivaidina dva
sios, tai tuomet pasmaugė Bolšakovą, sto
vinti ant sargybos? Juk jis irgi griežtai 
priešinosi, kad ne dvsaios staugia, bet gyvi 
žmonės.

Kuomet tarp kareivių ėjo karšti ginčai 
apie mėtavojančias dvasias ,tuomet Nata
lija, lyg pamišusi vartėsi kietoj lovoj. Jos 
skaisčios akis užsiliejusios ašaromis, veidas 
skausmu apimtas ir pusiau nurauti plaukai. 
Ji vakar buvo nutempta komendanto kam
barin ir ten apnuoginta ir išgėdinta.

Bebūdama liuosa, nepažino jokios bai
mės. buvo drąsi, o dabar dreba ir bijosi 
kiekvieno šlamesio.

Už mėnesio Natalija buvo atrasta ne
gyva. Ji pati savo dešinės rankos nukrim- 
to gįslas, per kuriąs spėjo išbėgti visas 
kraujas. Ji tapo atskirta nuo mylimo vy
ro ir užmiršta draugų. Bet jos idėja nežuvo.

LINKSMĄ DIENĄ APTURĖJOM

Linksmą dieną apturėjom,
Kad vargšų minias regėjom,
Kįlant iš miego girdėjom,

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
Visi energijos pilni,
Kurie sotus ar alkani
Ir Į kovą stot gatavi

Aleliuja...
Sudrebėjo kapitalas,
Jau nebetoli jam galas
Nuskriausti ginklus jau kalas

Dvidešimtas amžius bėga 
O skurdžių minios dar auga, 
Bet šviesa veržias per angą.

Kurie tamsybėje tebrandas, 
Lai pakilti iš jos bando, 
Ir numest jungą nuo sprando.

Aleliuja...
Pražydės nauja gadynė, 
Pražus šių dienų kankynė 
Ir liks laisva žmonių minia.

Aleliuja...
Kas dienas savo atbūna, 
Kas pasensta ir kas pūva, 
Lai amžinai kapan griūva.

Visi męs stokim, kaip vienas, 
Griaukim tas tamsybės sienas 
Lai nekenč vargo nė vienas.

Aleliuja...
Kas su veikme, kas su kalba, 
Stokim prieš kiekvieną skriaudą, 
Lai mūs skriaudikai prasmenga.

Aleliuja...
Išnyks tad plėšikų gauja, 
Nebemulkins kunigija, 
Užtekės aušra mums nauja.

keturi ir ra

tu taip surokuoji?'
-- Visai paprastai 

sykiu po du 
'””kas už kvailą užklausi

Svirplys.

ti, kiek jos yra mačiusios per visą savo am
žių, tai prieš mus atsivertų neapsakomos 
baisenybės. Męs išgirstume, kiek ten tapo 
nužudyta kovotojų už laisvę, kiek jų išėjo iš

Visi linksmai tad giedosim, 
Aleliuja vis kartosim, 
Nes skriaudikų nebijosim.

Aleliuja... Šidaro Brolis.



LAISVOJI SAKYKLA

Cleveland, O
renka

Restaurane

žinoma
KENOSHA, WIS

JUOKŲ KĄSNELIAI

KORESPONDENCIJOS
ažuot

PAJIESKOJIMAI

Darbai

Akron, Ohio

siusime

darai?

Žmogus į patarnautoją:— 
Klausyk, tamista, šitos me 
sos geras žmogus valgyt ne

Youngstown, Ohio. Mer
ginos uoliai šoka tango. Kad 
nenusišoktų taip, kaip savo 
laiku Elizabethe, N. J.

Tarpe tokių elementų sun 
ku ka nors veikti.

A. Baranauskas Montelloj.
Bal. 1 d. L. S. S. 17 kuopa 

parengė šeimynišką vakarė
lį. Ant to vakarėlio buvo ir

mond Lithuanian Music

savo avi

Patarnautojas: — Męs jos 
geriems žmonėms ir neduo- 
dam.

L. K. Knygyno šėpa 8 d. 
balandžio tapo perkelta į 
Lietuvių Republikonų Pašel- 
oinio kliubo svetainę po N. 
322 N. 9th St., Philadelphia. 
Da. Todėl įsitėmykite, skai
tytojai! 1 Triksas.

klą, bet apie pilvą?
—- Bandžiau, broleli, bet 

ot visa bėda tame, kad nega
li kvapą atgauk

ti, tai parašysiu į “Laisvę” 
Lietuvių po šią visą apie- 

linkę randasi apie 6 famili- 
jos. Iš tų 3 familijos maišy
tos su paliokais; apie pavie 
nius teisingai negalima pa 
rašyti, kiek jų yra. Čia pra 
sta dirva dėl lietuvių.

Jonas Banevich.

Kunigo J. Jonaičio 
laiškas.

“L.” N. 25 tilpo žinutė, 
kur L. Labd. dr-jos koncer
tas buvo išpeiktas.

Aš turiu pasakyt, kad ne
teisybė. Koncertas buvo

linkime kolaimingiausia 
darbuoties draugijos labui.

Neseniai čia lankėsi drg. 
E. Debs, agituodamas už so
cijalistų partiją. Taip-pat 
jisai kalbėjo ir apie moterų 
teises. Publika labai užsiga
nėdino jo prakalbomis.

Akronietis.

F. Kontenis,
418 N. 6th St. E. St. Louis, III.

Pajieškau brolių Juozo ir Andriaus 
Karsokų, Suvalkų gub., Marijampo
lės pavieto, Kampiškių kaimo. Tu
riu svarbų reikalą.

kitur atvažiavusiam sunku 
darbas gauti.

Mylintis tiesą.

Ona Karsokiutė ,
29 Bissell St., So. Manchester, ConnChicago,. III. “Laisvosios 

Žmonijos” dvasia mano pri- 
sikelt iš numirusių pavidale 
Baltimorės “Darbininkų 
Balso”.

J. Ližaitis,
413 Bushkill St., Easton, Pa.

Apie apšvietą čia nieko 
negirdėt. Mažu, ir būtų kas 
gero, jeigu rastųsi atsakan
čiu vadovu.

simecioję gyvena po visus 
miesto kampus.

Iš laikraščių daugiausia 
čia skaitoma “Saulė” ir “Ka
talikas”.

Biznierių tarpe lietuvių 
nėra. Daugelis iš mūsiškių 
palinkę prie gėrymo. Laiką, 
atliekama nuo darbo, pralei
džia smuklėse, kurių čia pil-

♦ E. Cambridge, Mass. Dar
bai šiuomj laiku pas muą 
nradeda geriau eiti, bet iš

Lawrence, Mass. Turtin
gos senmergės labai likosi 
užinteresuotos pribuvimu 
tūlo blozno iš Pennsylvani- 
jos, kuris čia j ieško sau atsa
kančios partijos, kad už jų 
pinigus išsimokyti ant dak
taro. Senmergės, šelpkite 
saviški, nes kol kas maitin- 
nasi tik binzais. Iš keikimo 
cicilistų jokio biznio nesida-

Mokykloje.
Kuomi tavo tėvas užsi

— klausia mokytoj?ima
lietuvišką vaiką.

— Bažnyčioje dešimtukus 
atsako tas.

Draugijos 
kurios apsirinko “Laisvę’ 

savo organu:

supranta? Juk, rodosi, jau 
suaugę žmonės, ne maži vai-

Ainsterdam, N. Y. Dar
bai pas mus silpnai eina. Ne- 
kuriose dirbtuvėse dirbama 
tik po 3 ir po 4 dienas.

Taigi, bedarbių ir pas mus 
atsiranda. Vargšas.

Racine, Wis. Tuom tarpu 
pas mus dar bedarbė, bet 
greitu laiku žada dirbt pilną 
aika.

•Paskui daugelis draugų 
pratarė kelis žodžius. Drg. 
A. Baranauskui duota kele
tas užklausimų, ant kurių ji
sai gražiai atsakė. Publikai 
abai patiko šis vakarėlis.

Bal. 3 d. kuopa parengė 
drg. A. B. paskaitas apie 
“Kristų ir Krikščionybę”. 
Paskaita tęsės per 3į vai.

Prelegentas savo paskaitą 
užbaigė apie klesų kovą. 
Pranykimas klesų — panai
kins ir skriaudas. Veikiau
sia, vėžiečiams nepatiks da- 
jar drg. A. B. nuomonės.

Westville, Ill. Nuo 1 d. ba
landžio kelios kasyklos su
stojo, o 4 kasyklos Bunson 
Co. dirba pilną laiką. Ma
noma, kad kompanijos su 
unija susitaikys ir pradės vi
sos neužilgio dirbti.

Darbas gauti sunku.
S. Kastantinaviče.

mas savo snapą į reikalus 
“Lietuvos Balso” draugijos 
iš Kenosha, Wis.

So Bostoniečiai jau ren
giasi prie apvaikščiojimo 1 
d. gegužio. Kriaučių unija, 
kaip girdėt, taipgi dalyvaus 
parodoj

vienas is geriausių, nes susi 
dėjo daugiausiai veik iš mu 
zikos ir dainų. Muzikos ga 
balėliai ir dainos atlikta ge 
rai. Geriau ir negalima rei 
kalant. V. Klemka.

Binghamton, N. Y. Pra
nešame plačiai visuomenei, 
kad Binghamtono parapijos 
prezidentas saliūno jau ne
belaiko.

Minneapolio lietuviai.
Minneapolis, Minn. Per 

žiemą daugybės žmonių ne
dirbo. Tikimės, kad greitai 
pradės geriau darbai sek- 
ties.

Čionai gyvena apie 300 lie
tuvių. Tiktai vargas, kad iš-

sąnanams.
Kenosha, Wis

kitoniškų čia darbų
Dabartiniame laike

dirba, tik po

Divernon, Ill. Darbai vien 
prie anglių. Ir tie dabar su
stojo dėl kontrakto pertai
symo.

Irgi saužudystė.
Vienas sportukas, gavęs 

nuo merginos “didelę nosį”, 
nutarė nusižudyti. Nuėjo 
į mišką ir pasikorė.

Už pusvalandžio pro tą 
vietą teko praeiti keleiviui. 
Išgirdęs nežmonišką stenė
jimą, keleivis pakelia galvą 
į viršų ir pamato ant medžio 
kabantį vaikiną, virve persi- 
juosusį per pilvą.

— O ką gi tu čia, brolau, 
klausia keleivis.

Noriu nusižūdyt.

Pajieškau draugų Juozo Klimavi
čiaus ir Igno Danelavičiaus, kurie 3 
metai atgal gyveno Larksville, Pa. 
Jie patįs arba kas apie juos žino ma
lonės atsišaukti, nes turiu svarbų rei
kalą. '

Telegramos.
(Pypkių cibukų agentūros)

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS

pa yra ant kiekvieno kampo.
Daugiausia Čia gyvena 

švedų. Veik visi bizniai 
švedų rankose. Ant gatvių 
daugiausia galima girdėt 
švediškai kalbant. “Sala- 
veišiai” po gatves šūkauja 
taip-pat švedų kalba.

“Laisvės” Skaitytojas.

Wilmington, Del. Darbai 
kas karts ant pavasario silp
nėja. Kasdieną girdim iš 
fabrikų paliedžiant darbi
ninkų po kelis šimtus.

Jeigu taip tęsis ir toliaus, 
tai prisieis darbininkams 
badas kęsti.

L. S. S. 3 kp. parengė pra
kalbas — protesto mitingą 5 
d. bal. Plakatuose buvo gar
sinama, kad bus kalbėtojas. 
Žmonių prisirinko apie 400. 
Ir/ laukia kalbėtojo. Pir
mininkas paaiškino, kad ne
pribusiąs kalbėtojas. Vieti
niai aiškino apie Burnetto 
jillių ir prašė publikos pa
kelti rankas, katrie sutinka 
jrotestuoti. Visi pakėlė 
rankas. Drgg. J. Naujokas 
sulošė du monologu, J. Stri- 
jeika padeklamavo. Žmone- 
iai nenorom skirstėsi, lauk
dami kalbėtojaus.

Prie kuopos prisirašė ke
turi nariai, tarp kurių vie
nas raišas. Pastarasis pasa
kė,jog labai malonėtų prigu
lėti prie socijalistų, bet kad 
darbo dirbti negalįs, o pini
gų neturi, tat kuopa priėmė 
jį ir iš savo iždo apmokės į 
centrą mokestis už tą narį.

3 kuopa apvaikščios 1 ge
gužes sykiu su kitataučiais.

V. Jurkšietis. '

šventimo ir darbo. Vieni 
skolino pinigus, kiti nemažai 
aukavo, kiti, kiek išgalėda
mi, dirbo. Dirbo net mote
ris dėl svetainės pvz. Lelie- 
šienė su Surviliene rinko au
kas, vaikščiodamos po stu- 
bas dėl nupirkimo tūlų 
smulkmenų'svetainei. Daug 
pasidarbavo direktoriai, ku
rie buvo išrinkti vesti visus 
reikalus, statant svetainę. 
Bet daugiausia už visus dir
bo tai K. J. Vaivoda, kaipo 
tos dr-tės pirmininkas.

Nors svetainę statė D. L. 
K. Gedimino dr-tė, bet be 
abejonės, čia bus centras vi
sų pirmeiviškų grupų, ka
dangi ir dabar jau nutarta 
pavesti V. Knygyną D. L. K. 
G. dr-tės globai.

Just. Stančikas.

Nuo red. Talpiname šį 
“gramotna” atšaukimą po
no kunigo iš So. Omaha, ne
taisę nei mažumėlį jo rašto. 
Lietuvių kalbos mylėtojai 
lai pasigroži kalbos “skais
tybe” ir “taisykliškumu”. 
Vistik ponui kunigui nepro- 
šalį būtų paėmus rašybos 
lekcijas pas kokį nors darbi
ninką, “Laisvės” skaitytoją, 
nors ir toj pačioj So. Oma-

Pajieškau draugo B. Kaseučiaus, 
Kauno gub., Raseinių pavieto. Mel
džiu atsišaukti arba kas žino pranešti.

W. ViŠniauskas,
39 Kifrer St., Bridgeport, Conn.

Nors diktas čia lietuvių 
būrelis, bet apie jų veikimą 
nieko negirdėt. Prieš gavė- 
nę tai dar po stubas balius 
rengdavo, žinoma, savotiš
kai, lietuviškai.

Alučio ir arielkėlės užten
ka. To skystymėlio dar bus 
ikvaliai.

Iki dasigaus prie dūšių 
ganyto jaus, tai darbo daug 
turės, nes ganytojaus ant 
vietos nėra.

Nuo red. Atsakymas ant 
“Lietuvos” užsipuolimų 
greitu laiku bus patalpintas. 
Viršininkų adresai tilps veik 
kiekviename “Laisvės” nu
mery, sykiu su adresais kitų 
draugijų viršininkų, kurios 
turi “Laisvę” organu.

Naujiems viršininkams

Del K. Amalo “kunigijos”.
“Laisvės” NN. 9 ir 10 til

po labai melagingas straips
nis apie kunigiją. K. Ama
las rašo, kad nereikia dide
lio mokslo būtie kunigu. 
Pirmam straipsny sako, kad 
užtenka pabūtie klapčium 
arba zakristijonu kelias sa
vaites, tai jau ir visas moks
las ir gali būt kunigu. O 
antram straipsny jau biskį 
mokslą padidina, sakyda
mas, kad užtenka astuonių 
mėnesių,' nors kolegijose iš
laiko keturis metus. Aš mis- 
liju su tokiu aprašymu apie 
kunigiją, tai daugelis nesu
tinka. Dabar aš paklausiu 
K. Amalo, ar daug tamista 
ėjai savo mokslą, kad taip 
galėjai žinot viską? O aš 
kaip žinau apie tai, tai kuni
gas turi eit į mokslą mažiau
siai 6 metus (nerokuojant 
“public school”) ir kiti da 
eina daugiau, ba Kunigas, 
išėjęs tiek mokslo, gali būt 
advokatu arba daktaru, nes 
kunigo mokslas augštesnis 
už anų. Aš pats eslu soči j a- 
listas ir visada už socijalis- 
tus balsuoju. Socijalizmas 
yra geru daiktu, ale nereikia 
užkabinti kunigų ir religi
jos, nes geriau padarytumėt, 
kad kovotumėt prieš kapita
lizmą. Nereikia užkabinėt 
ir jų biznius minavot, tai ta
da būt vienybė geresnė, ba 
biznierių yra daug ant svie
to, ale męs negalim iš jų pa
veržt tą biznį. Geriausia aš 
patariu neužgaut religijos, 
tai neturėsit tieK priešų ir 
viskas būt gerai. Šitas

Dėlei Scrantono Jaunuo 
menės švietimosi būrelio vei 
kimo gavome bent 4 korės 
pondencijas. Vardan... be 
šališkumo nei' vienos netal 
pinsime. Patartume drau 
gams nusiramint 
kėlus vaidus, rūpinties vely 
darbuoties kiek nors. Tai 
negražu, kad jaunimas, sut
vėręs draugiją, kad lavin- 
ties, pradeda užmiršti apie 
savo darbą.

gėjimu dėl visų, ba būtų ne- 
viens pamislijęs, jeigu tik 
aštuoni mėnesiai eit kunigo 
mokslą, tai būt sakęs, reikia 
leisti sūnų į kunigus, tai yra 
geras biznis.

Akmentašis.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ šELPIlrf.^ 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

Pagelbininkas J. Krulikauękas, 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, 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.

karienė buvo gera ir be svai
ginančių gėrymų. Svečiai 
linksmai kalbėjosi apie soci- 
jalizmo dalykus. Po vaka
rienei sudainuota marseljie-

dideiJšTuždArbTs.
Pajieškau gerų dainininkų, kurie 

gali įdainuoti į gramofoną. Geriems 
dainininkams gera proga uždirbti, nes 
už 4 valandas bus apmokama nuo 
$150.00 iki $200.00.

Atsišaukit greit šiuo adresu:
W. Waidelis,

112 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
(26—27),

Pajieškau Jono Vance, kuris 3 me
tai atgal gyveno E. New Yorke ant 
Logan St. Turiu svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti greitai šiuo adresu: 

Jack Romnik,
298 Cherry St., New York, N. Y.

Pajieškau savo giminių, Onos ii 
Magdės MerkeviČiukių, Petro dukterų, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Paže
riu vaisė., Žiurių-Gudelių kaimo. Mel
džiu atsišaukti arba kas žino apie juos, 
malonėkit pranešti.

St. Vaškelis,
74 So. Cherry St., Wallingford, Conn,

Passaic, N. J.
Mums rašoma:
Nors nedaug čionais lietu

vių, vienok ir tie patįs pasi
skirstę į kuopas kuopeles. 
Čia esama įvairiausių srio- 
vių, pradėjus socijalistais, 
baigiant šlico mylėtojais. 
Čia yra tautininkų, tautinin
kų klapčiukų, karštų katali
kų, piniginių kazirninkų, o 
ant pat galo ir šlico mylėto-

Pajieškau Jono Kontene ir pusse- 
rių Uršulės ir Monikos JodeikaiČh}. 
Visi Kauno gub., Šiaulių pav., Regrių 
(Kebrių) kaimo.

J. Kontene 5 metai atgal gyveno 
Brooklyn, N. Y.

Akron, O. Darbai šiuom 
laiku eina gerai, bet gauti 
darbas yra nelengva. Šiuo- 
mi laiku privažiavo žmonių 
iš visur sau darbo jieškoti. O 
ir gavęs darbą, tai nežinai, 
kaip ilgai turėsi. Šiame lai
ke turi didelius užsakymus, 
tai gana smarkiai dirba, bet 
pabaigę, atleidžia žmones. 
Tik tuos pasilieka, kurie bo
sams patinka. Unijų čia nė
ra. Apie I. W. W. bijosi net 
ir kalbėti. Ji čia gyvuoja tik 
slaptai. Akronietis.

Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 
prezidentas.

Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 
vice-prezidentas.

F. Bartkus, 1019 Pearl St., protoko
lų raštininkas.

Ant. Kuplevskis, 9G4 Jenne St., iž
dininkas.

Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkas.

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 
Jenne St., J. Bagdonas, 651 Pleasant 
PI., J. Sukelia, 712 Park Ave.

Maršalka V. Kulinskis, 360 Quren 
St. Pagelbininkas maršalkos J. Ka
siulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milcwskas, 301 
Calidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

Durininkas J. Žilius, 614 Market St.
Metiniai komitetai: L. Jenelevskas, 

50 Newell St. ir.J. Glinskis, 36 Ho- 
land Avė.

Metiniame susirinkime 22 
d. kovo, atsibuvusiame šv. 
Petro lietuvių svetainėje, 
Įvyko daug permainų. Nu
tarta, jog kiekvienas drau
gas būtinai turi imti organą 
“Laisvę”, kuris ant metinio 
susirinkimo yra priimtas. 
Todėl pranešu visiems drau
gams, kurie gyvena kituose 
miestuose, būtinai prisiųst 
vieną dolerį po nurodytu ad
resu. Kas bus tam priešin
gas, tam bus atrokuota iš 
mėnesinių mokesčių, o po- 
tam išbrauktas. Todėl iki 
mitingui 26 d. bal. pasisku- 
binkit atsiust.

Pinigus siųskit “Lietuvos 
Balso” sekretoriui Fclixui 
Bartkui, 1019 Pearl St., Ke
nosha, Wis. Tempdami 
“Laisvę”, rasit sau reikalin
gų žinių apie “Lietuvos Bal
so” draugiją. “Laisvėj” tilps 
istorija mūsų draugijos ir 
paveikslai viršininkų.

So. Boston, Mass. Skiriu 
visą savo turtą, tai yra 500 
dolerių, vėžininkų lizdo pa
laikymui, jeigu prirodysit, 
kad aš esmi už gaspadinę 
vietinio burbanosio.

Nagi darodykit!
Marijona.

Nuo red. Stebėtinas daik
tas, jog randasi • žmonelių, 
kurie,ažuot rimtą darbą dir
bę, bevelija pliauškalais už
siimti. Tautišką namą statė 
ne socijalistų kuopa, bet vi
sų Montello progresyviškų 
kuopų ir draugijų nariai. 
Jeigu kas kada nors būtų ir 
pasigyręs, jog jo kuopa ar 
draugija viena tą namą pas
tatė, tai dar dėl to vieno 
žmogaus prasitarimo anaip
tol negalima šaukti ant visos 
kuopos ir draugijos.

Argi jau ponai Jakavoniai 
net to abecėliško dalyko ne-

D. aukautų ant tautiško na
mo kokią šimtinę, nes, sako, 
mūsų draugystė turi pinigų 
su virš $2.000. Tai vieton ap
kalbėti,ar aukauti tautiškam 
namui šimtą doleriu, keli 
žmonės pradėjo šaukti ant 
socijalistų, kaip tik išmany
dami, kam būk socijalistų 
kuopa girias pastačius tau
tišką namą. Bet, kada soci- 
jalistai pareikalavo darody- 
mų, tuomet p. A. pasakė ne
pasiėmęs su savim tų doku
mentų.

Nors dauguma nubalsavo 
duoti $100, bet p. Smaliukas 
pasakė, kad reikia vienbal
siai nutarti. Matysime, kas 
iš to išeis.

Šitas miestelis susideda 
apie iš aštuonių tūkstančių 
gyventojų. Tarpe kitų tautų 
yra ir lietuvių į keturis šim
tus. Darbai—vien tik anglių 
kastynės ir dvi šilkų dirbtu
vėlės, kur dirba apie šimtas 
merginų. Nekuriu žmone- 
ių stųbos griūva į mainas. 
Net ir bažnyčios pradėjo 
griūti.

4 d. balandžio mainieriai 
suruošė sau ekskursiją į 
Scranton, Pa. išgirsti Billy 
Sunday “spyčius”. Wm. A. 
Sunday daugiausia prieš sa
limus agitavo. (Darbinin
kams nėra ko pasimokint 
pas tą žmogų. Red.). Bet, 
mat, lietuvių kunigužis už
gynė po bausme 
nams važiuoti. Bet matėsi 
daug lietuvių važiuojant. 
Matyt, kunigužis mažą įtek
mę turi.

Gražus Garbinius.

minėti ir apie kitus kaime
lius po šitą apielinkę, ku
riuose randasi anglių kasy
klos, po vieną ir po dau- 
giaus. Iš kaimelių paminė
siu šiuos: Frontieer, Susie, 
Quealy, Sublet, Diamondvil
le, Oakley, Elkol, Glincoe, 
Cumberland, ir da yra pora 
angliakasyklų. Neseniai at
daryta naujos, kurių vardų 
nepamenu; visi šie kaimeliai 
randasi viens netoli kito,apie 
didesnį kaimą Kemmerer, 
kuriame randasi apie 15 
smuklių, apie 10 krautuvių 
ir keletas kitokių biznių.

Visi darbininkai iš visų 
kaimelių traukia į Kemme
rer ir tenai palieka smuklė
se sunkiai uždirbtus centus. 
O čia skystymėlis brangus. 
Reikia mokėti už mažą stik
liuką 15 centų.

Anglių kasyklos visos ma
žai dirba, išskyrus ar 3.

Girdėti kad pradės geriau

Mums labai smagu, kad 
ponas kunigas pastatė ant 
lygaus laikraščio biznį su 
bažnytinės įstaigos bizniu. 
Vienok męs pasigailėsime 
pono kunigo ir užklausti, ar 

aisvę” už 25c. — 
atsakome, jog padarysime 
tą mielaširdingą darbą; lai 
kunigėlis bent rašybos pasi
mokina. Lauksime prisiun- 
tiino 25 centų, nes visiems 
vargdieniams labai užjau-

Susie, Wyoming. Čia ran
dasi viena angliakasyklė, 
kurioj dirba apie 300 darbi
ninku, v z 

nėra, 
prastai
2—3 dienas į savaitę. Lietu
vių randasi viena familija ir 
2 pavieniai. Kaip kada už
eina ir daugiau, o kartais, 
visi dingsta.

Pajieškau Antano Salazano, Kauno 
gub., Raseinių pav. Seniau gyveno 
Chicago, 111. Meldžiu atsišaukti.

O. Lapinskiute, 
960 Jenne St., Kenosha, Wis.

REIKALINGI MUZIKANTAI.
Reikalaujame gerų muzikantų, ku

rie moka pagal notas grajinti ant Cor- 
neto, Trambono, Mažo Bubnelio arba 
ant pučiamos triubos.

Reikalingi prie Beno. Neturintie
ji atsakančio darbo, atsišaukit greit, 
nes darbo turime daug, todėl būtinai 
reikalingi geri muzikantai. , d

J. Palilionis,
272 Clinton St., Binghamton, N. Y, 

(27—29). A

Svetaine jau gatava.
Rochester, N. Y. Bal. 5 d., 

nedėlios vakare, pirmą sykį 
tapo atvertos durįs dėl vie
šo susirinkimo naujos lietu
vių svetainės.

Visą tą darbą, kaip jau 
“L.” skaitytojams 
oasiėmė ant savo pečių D. L. 
K. Gedimino pa-nė dr-tė. 
Svetainė kaštavo trylika 
tūkstančiu su viršum.

Prie didžiosios salės ran
dasi dar nemažas kambarys 
ir kiti reikalingi prie salės 
taisai; ant antro augš- 
o kambarys dėl visuomeniš
ko knygyno ir antras dėl 
mažų susirinkimų. Kad at
likus tokį didelį darbą su 
maža suma pinigų kasoj, 
dr-tės nariai ir jiems simpa-

“Laisvė”,,Brooklyn, N. Y.
Garbus Tamista: —

Atsisauku, jog No. 23 siu 
metu būva netaisinga kores
pondencija iš So Omaha 
apie vietini kleboną. Kad 
kunigas neduda ir nedalaid- 
zia zmonims dusias isgani, 
t ugu ani neusimoka, uz kor
ulęs.

Jusu korespondentas klis- 
;a ir labai moluja, kad gali 
ne prilaisti ing spovednies— 
išpažintis be pinigu.

Gerai Ponai Laisvai mel
džiu Jusu pusunsti man šova 
gerbimą laikrašti uz 25c. ant 
metu? Taip pat ir su mu- 
mims jaigu žmogus ture ir 
ne norą usimoketi mokesčiu 
paskirtus nog parapios kur 
visi moka, tie sportalai atėji 
nenorą usimoketi mokesčiu 
bet verčiau nueiti šaltini pro- 
gerti arba pas mergas ten 
neką nešoka, ne žmones ir 
ne laisve Bet tiktai kunigai 
ir Božnicios ir Dievas. Tai 
pat ir pas mus yra, aš ne už
dėjau ne vinam ant kakla 
junga nesti, bet poropia ir 
poropiona, dar aš ne buvau 
gimis: taip meldžiu suprasti 
pas mus visi žmonis poropi- 
onai moka del pagelbos po- 
ropios $6.00 ant metu.

O delko Laisvamones atė
jės negali usimoketi tiek 
kiek kitų usimoka? Laisva 
arba kita grieka, nodemes 
nėra kitoniški?

Tamistos Brolai laisvai 
svetimus grekus graitai ma
tote, bet meldžiu širdingai 
pavaizeti ant savies?

Jau būva daugiau rašita 
mg Jūsų laiskasti aplej ma
ni labai melagyngai ir ne 
taisingai bet tegul bus Die
vu ant garbes.

Kun. J. Jonaitis nėra toks 
piaurus fanatikas žmogus 
kaip Jus Ju atmolavojot sa
va laikraščiu, ir nog siedian 
aika, meldžiu laisket dil jo 

amžini ateisi dirbti ta dirva 
kur isai jau yra p radę jis, ir 
storo jas ku ge rausai pabaik- 
ti. Meldžiu duoti atsaukima 
ing savo laikrašti.

Kun. J. Jonaitis.

Jakavonis ir Co. nori paro
dyt, kad vietoj galvų turi 

puodynes.
Bal. 2 d. atsibuvo L. Pilie

čių dr-stės mėnesinis susi
rinkimas.

Susirinkimą atidarė pir
mininkas J. Smaliukas ir 
tvarką iš sykio vedė gerai. 
Bet kaip tik priėjo laiškų 
skaitymas ir kaip tik rašti
ninkas perskaitė socijalistų 
kuopos pakvietimą dalyvau
ti apvaikščiojimo 1 d. gegu
žio, tai tūlas Jakavonis pa
šoko ir sako: “dzie, broliai, 
jūs matot, kad jie nori mus 
visus padaryt socijalistais. 
Laiškas turi būt atmestas”. 
Kaip leido per balsus, tai 
laiškas dauguma balsų tapo 
priimtas.

“L.” N. 25 So. Bostono Ži
niose buvo pasakyta: “pasi
rodė plakatai, kad pas Yur- 
geliuną atpiginti tavo rai, 
nes nuo 1 d. bal. biznis užsi
darė”.

Turėjo būt “nuo 1 d. bal. 
užsidarys”. Gi dabar pa
aiškėjo, kad tie plakatai bu
vo paleisti dėl biznio, kad 
daugiau išparduotų.

Chicago, III. Pedleriaut 
negražu, bet šunadvoka- 
čiaut galima — pasakė “Lie
tuvos” redaktorius, kišda-

Pranešimas “Lietuvos 
Balso” draugijos

ciame.
Įžeisti kunigą anaiptol ne

norėta, nei gi jo pavardė 
anoj koresp. buvo suminėta. 
Apie kun. Jonaitį sužinojom 
tik iš šito jo laiško, kurį mie
lai talpiname, kaipo prisiųs
ta “Laisvei”, vardan pilno 
mūsų bešališkumo ir dėl di
delės naudos bei “patiekos” 
visiems mūsų skaitytojams.

Philadelphia, Pa.
Pastaruoju laiku du prieš- 

historiškų laikraščių kores
pondentai, suėję į tūlą smu
klę, tarėsi padaryti sutartį, 
sulyg kurios elgiantis, viens 
kitam neužkenktų “bizniui”. 
Ir taip nusišnapsavo, kač 
vienas neteko net rankos. 
Buvo taip. Parėjęs namo, 
atsisėdo ant kresės pagal pe
čių, kad susišildyti ir užmi
go. Per naktį išmiegojęs 
ant kresės ranką perkabi
nęs, ant ryto pasijuto neval
dąs jos. Mat, sulaikyta 
kraujo cirk' iacija. *

1, 189 ir 91 L. S. S. kp. 
rengia ant 1 ir 17 balandžio 
drg. Prūse ai prakalbas. 
Pirmos atsil is nichi miesto 
dalyje,/o an K

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 16 iki 28 metų. Aš esu 26 me
tų amžiaus, gerokai pamokintas, tu
riu gerą užsiėmimą. Merginos, ku
rios mylite apsivedimą, dorą ir blai
vą gyvenimą, malonėkite atsiliepti ir 
kartu atsiųsti savo paveikslą sekan
čiu adresu:

J. Vileišis,
P. O. Box 383, Scranton, Pa.

(27—30). •



LAISV8

YIETINtSŽINIOS.
12 d. balandžio buvo pa

rengtas teatras ir balius 
Apšvietos draugijos. Sulo
šė “Mūsų Gerasis” ir “Dak
taro kabinete”. Lošimas iš
ėjo, galima sakyti, gerai.

Taipgi buvo deklamacijų 
ir Ridziko “spyčiai”.

Po teatrui buvo šokiai ir 
skrajojanti krasa su dova
nomis. Pirmą dovaną laimė
jo H. Jankauskiutė — liet
sargį, antrą — S. Činkiutė 
—atramentui buteliuką, tre
čią — O. Jazminskiutė “Lie
tuvių Žurnalą” ant metų.

Žmonių buvo netoli 400.
V. A. Genys.

Šiemet Didysis NewYor- 
kas matys vieną iš didžiau
sių pirmos dienos gegužio 
apvaikščiojimų.

Manoma, kad parodoje 
dalyvaus apie 100.000 žmo
nių. Dalyvaus, suprantama, 
ne vien socijalistai, bet ir la
bai didelis skaičius unijistų.

Brooklyno lietuviai soci
jalistai jau balsavo klausi- 

- mą apie prisidėjimą prie So
či j alistų Partijos.

16 balsų buvo už prisidėji
mą, 19 balsų prieš prisidėji
mą.

Kardinolas Farley jau 
ruošiasi vėl keliauti Ryman 
pas popiežių.

Šiuo žygiu jisai vežš ir 
“petrapinigius”. Supranta
ma, juo daugiau nuvežš, juo 
bus geresnis.

O žmoneliai tik krauja 
tūkstančius, nors patįs ir be 
darbo vaikščioja.

Kiek Brooklyne saliuninkų?
Ogi dievai žino. Sako, 

kad laidojo Rainį, tai visa 
bažnyčia buvo pilna tik vie
nų saliuninkų ir kunigas Mi
lukas, pamatęs,kad tik saliu- 
ninkai jo klauso, labai su
graudino jų širdis, pasakęs 
pamokslą apie saliuninkų 
cnatas. Girdėjęs.

Ant mitingo Union Squa
re, kurį pareitą subatą su- 
čaukė'I. W. organizacija, 
dalyvavo arti 6.000 žmonių.

Kalbėjo tie patįs kalbėto
jai, ką ir paprastai. Buvo 
laukiama kruvinų susirėmi
mų, bet viskas atsibuvo ra
miai. Keli šimtai policmanų 
buvo prisirengę prie “ka
rės”, bet jų buožėms šiuo sy
kiu nebuvo darbo.

New Yorkan pribuvo ži
nomas anarcho sindikalistas 
Berkmann, kuris nuėjo į 
Metropolitan muzėjų pažiū
rėt paveikslų. Tuojaus pas
kui jo buvo pasiųsta keli de- 
sėtkai šnipų. Matomai, jie 
manė, kad tasai lankytojas 
viską sudinamituos.

Neužmirškite atsilankyti 
ant baliaus, kurį parengia 
Lietuvių Gimnastikos kliu- 
bas šią subatą Palace Hall 
svetainėje.

Pradžia 7:30 vakare.
Įžanga 25c.

Brooklyne, po N. 1324 ant 
50 gatvės nusinuodyjo gesu 
B. Diamond. Taip-pat nu
nuodijo savo tris vaikučius.

Tą viską padarė ji tuomet, 
kuomet jau laukta svečių 
ant Velykų ir viskas- buvo 
sudėta ant stalo.

Motyna nusivedė vaikus į 
miegamąjį kambarį ir palei
do gesą. ‘

New Yorko mokytojos vėl 
nori pakelti “maištą”. Jos 
reikalauja algų pakėlimo.

BOSTONIEČIŲ DOMAI

ALKANI ŽMONES
4 aktų drama K. Jasiukaičio

Tai vienas iš populiariškiausių veikalų lietuviškoje kal
boje. Tai paveikslas, atvaizdintas mūsų pačių gyvenimę, 
kaip męs slenkame ir slenkame žemyn, iš kur jau nebegalime 
išsisukti ir turime pražūti. Čia aiškiausiai matome tą plėgą, 
kuri taip begailestingai visur ir visados mūs plaka.

Ateikite visi, o atrasite patįs dėl savęs ir kitų išėjimą 
iš to nelaimingo labirinto.

PO TEATRUI ŠOKIAI.
Taip puikų vakarą rengia L. S. S. 60 kuopa.

Sukatoje, 18 d. Balandžio-April, 1914 m.

LIETUVIŲ LABDARYSTES NAME
Kampas E ir Silver gatvių, So. Bostone.

IMKIT DOVANAS.
Kas užsirašis pas mane “Laisvę”, 

“Kovą”, “Keleivį”, “Pirmyn”, “Nau
jienas”, arba “Šakę”, tas gaus puikią 
knygą dovanų.

“Laisvė” metams $2.00, “Kova” me
tams $2.00, “Pirmyn” metams $1.50, 
“Naujienos” metams $1.50, ir “šakė”, 
juokų laikraštis, $1.00 ant metų.

Knygas galit išsirinkti iš “Laisves” 
spaudos knygų. Kiekvienam, kuris 
užsirašys pas mane bile vieną iš virš 
minėtų laikraščių, prisiųsiu bile vieną 
iš “Laisvės” spaudos knygų.

Taipgi pas mane galima gauti pirk
ti visokio turinio knygų. Todėl su 
visokiais viršminėtais reikalais visa
dos kreipkitės šiuo adresu:

PETER ŽUKAS,
377a W. Broadway, So. Boston, Mass. 

(27—28).

LIETUVIAI!
Kas nori turėti gražiai padarytus 

rubus, puikiai gulinčius ant žmogaus 
figūros .duokit man pasiūti, nes savo 
ilgu metų praktika vilnai už ganėdin- 
siu tuos kostumerius, kurie pas mane 
kreipsis. Nepamirškit!

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

(24—27).

TEISINGIAUSIA į ITiT’IT’IT’ A
IR GERIAUSIA A t* B 9 r-i K A 

LIETUVIŠKA *** *

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptui 
vos ar Amerikos daktarų, 
natinė lietuvišku aptiek ’ 
Massachusetts v.dstij'
galit gaut,kokios tik pasauly j varto
jamos, Galit r ikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

ie-
ir

Aptiekoriu.; ir Sav.’ninkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, Ramp, c st.

SO. UOSTO IN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

1\r. Richter r“PAiN- ! .EXPEUE1TER’<
au

Drūti muskulai neatneša naudo: 
jei Jus Romai izmas kankina. S

P A l N E X P E L E R ! U

• skausmų. Faunami hį» ua ;*.»<• //■ o< .«
3 ° F. Ad. Richter & Co.
g 310 PEARL ST., HEW YORK.

$ a Te mik i t ant A n kero a

jbį&A ženklo apsaugo i mo ? ES

Kas prisius ę
$20.00, TAS APTURĖS |

Gramafoną ir 16 dainų vertes $25. §
V trademark Užlaikau Gramafonus su Lietuviškom Dainoms.

Jeigu neturi mano kataliogo, tai prisiųsk už 3c. pačtinę mar
kę, o apturėsi didelį ir puikų katoliogą, kuriame rasi visokių ge
riausių Armonikų, Skripkų, Triukų 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
112 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. §

o KLAUSYKMANOŽODŽIO! ❖

Naujausios mados 
GRAMAFONAI 
VICTOR MAŠINOS. 

Negausit geresnės progos, kaip- dabar 
atiduodu $15.00 vertės masiną 

liktai už $13.00.

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE

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 laiSkai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVft”

1S3 RaeMiag St„ Brooklyn, N. Y.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Karmų žemes 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 2 

i geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
brangiaus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi j 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 

| bilium ir apvažiuosim visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON K IE DIS, 
Peacock Lake County,

Michigan.
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Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM f-. J. HOWARD

Vincas E. .1. l.uvutfoeskns

315 N'J. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

131 Grand St.,
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)
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“SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš-1 

tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų | 
kratymui.
“ŠAKĖS" KAINA 1 DDL. METAMS. 
“ŠAKĖS" PAVIENIS NUMERIS 10c.

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

Adresas:
“ŠAKĖ",

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Aš užlaikau Columbios gramafonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš
girdą labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali lai
kyti kelis motus. Kiekvienas rekor
das kainuoja tik 75 centus.

.Jeigu norite turėti gerą gramafoną, 
tai tuojaus rašykit pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausią kainą. Jeigu nori mano ka- 
talingą, tai atsiųsk štampą už 2c., o aš 
nusiųsiu jumis didelį, puikų katalio- 
gą, kuriame rasite visokių masini} su 
trubomis ir be trubų.

Galit gauti Victor mašinų ir rekor
dų. gražiai dainuoja lietuviškai, net 
malonu klausyti. Kreipkitės šiuo ad
resu :

CH ARLES GRANECKAS, 
28 ESSEX ST., ATHOL, MASS.

?

i

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

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

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:

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

Chicago, Ill.
(20—28).

LIETUVIAI i

Guodojarni Tautiečiai:—Turiu už garbę pranešti vi
siems Lietuviams iš New Yorko ir apielinkinių mieste
lių ir visų Suvienytų Valstijų, jog męs atidarėm pirmu

tinį New Yorke

kuris buvo pageidaujamas dėl keleivių per ilgus ir.senus 
laikus, todėl lietuviams būtinai buvo reikalingas. Daug 
turėjo pakelti vargo ir būti nuskriaustais nuo svetim
taučių dėl to, kad nebuvo Lietuvių Prieglaudos Na
mo New Yoi'ke dėl pakeleivių.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 j šias agentūras :

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

I Akušerka
r IL.k,.L.-.. .. 1 I, L....,...-Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, M-J.
Pasekmingai atlieka savo darbą prio 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

| F. Stropiene,*,Xu.9.u.
V--. f{)

Nauji Lietuviška J 

KRAUTUVE j 
Užlaikome, pariluo- < 

damo ir pataisome gc- < 
riaunia SIUVAMAS < 
MASINAS, puikinu- < 
sius Grainafonus ir ki- < 
tokius muzIkaliftkuB * 
instrumentus. Vai- •< 
karna keričiukus, Uai- j 
nikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS < 
\Lietuviai savininkai <

SO. BOSTON CYCLE CO. ] 
310 Broadway, So. Boston, Maes. ' «

THE ] 
MASIC I 
SILENT,

V ieš bu t is-Motelis.
Męs, matydami, kad būtinai yra reikalingas tas Prieglaudos Namas New 

Yorke dėl keliauninkų lietuvių; įsteigėm tą Prieglaudus Namą, kuris randasi 
498 Washington Street, Kampas Spring Street, New York, N. Y. 
—WU—M—— Hl Mil! f IM II ■■rmiHT'MIM •-rrrrr.rr-.-v-rr-'.^^T ». -m-n-m   -HTTWnTTBMM-'-|—iriHV.IIHnin f _U.Un.Tr Tim I III !»■■■- r—

Brangąs keliauninkai, vietiniai ir aplinkiniu miesteliu, kurie manote keliauti į 
Lietuvą, seną tėvynę, ...... . \
gausite sąžiniškus patarimus kiekvienas ir busite užganėdinti musu patarnavimu.

Taipgi užlaikėm. Rudžio ir Baltakės, seniausius Vynus ir Havanos ci
garus. Mūsų viešbuty] galima gauti valgyti, gert, nakvynę ir baltakės įsi- 
traukt. Parandavojam kambarius ant' vienos nakties, ant savaitės ir ant mene
sio, t. y. kaip kas reikalauja.

nepamirškite atsilankyti į musų viršminėtą viešbutį, o

Prie progos dar norėčiau 
minti savo tautiečiams, kad 
kartiniam laike laivakorčių 
nos likosi labai nupigintos. 
New Yorko į Vokietiją ir iš 
kietijos lygi NewYork City

pn- 
da- 

kai-

Vo- 
ant 

Antwerp, Bremen
ir Hamburg j čionai arjien tik 
$22.00 per didnun į. Iš 
Yorko į l.ibavjĮ $24.00, iš Li= 
bavos į New Yorką $27.00.

Taigi, meldžiu nepraleist taip geros progos, kurie misljnat parsikviesti sa- Sg 
vo mylimus svetelius iš Lietuvos, senos tėvynės, turit veikiai naudotis.iš to. g 
Dar pranešu savo kostumieriams ir visiems lietuviams, kad męs perkėlom savoĮ/icluUDU rcivv nvoiunm l ionic v imvino nvtuviuuio, įjv. .......

M‘ofisą nuo 558 Broome St. ant 498 Washington St., cor. Spring St., New York.
S Malonėkite su savo reikalais kreiptis į mūsų ofisą. Užkviečiam visus, kaip Jg 
K senus taip ir jaunus, o pamatysite, kad męs kalbame gryną teisybę. Njj
S Su augšta pagarba

ia męs Kai name gryną teisyoę.G. J. BARTASZIUS ir J. WASILIAUCKAS & CO. |
498 Washington St. Cor. Springwt., ' 261 W. Broadway,

NEW YORK, N. Y. Į SO. BOSTON, MASS. | 
820 Bank Street, j| Waterbury, Conn. - »

Aš gydau VAR1COCELĘ be jokio skausmo, 
operacijos, arba apvyniosimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROQT ATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 IVVJD 11 1 1 1D• tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
SYFII IS Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
M 1 A pjo spalvos pletmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas,
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- pwoc 
naujintu. Kam jums per ilgus me- p -į 
tus nuodytis visokiais vaistais, kad K 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo- Ž 
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus- t 
kite mano patarimo.
Nusiipnėję VYRAI. I
Mano gydymas nustojusiems vyris- 
kūmo prašalina visas blogas įtek- f 
męs pirmesnio nualinimo irbesotu- ’■ 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina įį 
ir padaugina kraują, o labiausiai z 
už viską sugrąžina išaikvotą iiegą ? 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- f 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy- ? 
(lyti antvisados. Aš suteikiu’ ant- *' 
vi ados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
SI I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip

1 J. L/lvJ’U'iJ* |aj ']j-jperis, Plūdimai, Tankus šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliu- arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisudus greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

"rr.w p ir..- mr w

t X '

išjrjdnu ras tuos, kuriuos daktarai jau buvo m i-al ę išrydyti. Gy
dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.

M ar.o trydy-

Kepenu. Pilvo, 
.s kitas litras, 
.venatelobaus 
'galiu išgydyt.

Tuojaus duodame l’.ilenKvinima. Aš neapsiimu išgydyti ;u. kuriu negalima .. .
mo būdas chronišku lijcu yra vienai iš geriausiu, ką užtikriname, just visada atneša Keras, 
pasekmes. Gydau Austi, Galvos, Širdies, Gerklės, Plaučiu, Krutinės. Pečiu, 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, .Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir vi : 
Aš netikiu j gydymą laiškais, t<.dčl neklausk!te n aręs i atariu.u. Kurio p; 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikru teisybę pasakyt in, ai

intVOMK? 208 \V. 4 2lld St., arti Hroathvay 
VII. NEW YORK CITY, N. Y.

TRį« OKROS KNVOOS: <

Naujausios t Dainos ir Eiles
Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS 
..2BC

MEIl ES KARŠTLIGE
meile.........

Imant v;

Apie 80 visokių dainelių.

as planetas. Su pave:! slčlia

už 60c
PinijTUR siuskit pačios ž«*nklel;ui3 si;.o adresu.

J. STROPUS j ‘
6 L »riu r St., So. Boston, Alass.

.1 tiktai

A X &’<!«►' j* fi.tU’® Edmundo t (. ponaičio raš-
...........       tįi knygą, kuri privalo ras

tis kiekviename lietuviška
me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatures sriovvi, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų,raštijos.

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

tawzwmorrsww ■wert t tan-utxrmvrva

TAIN-EXPEILEK
Žmogus jei kankinamas slmusimo v'“i
bo p;m<'':,os kailio akrulas sud.iužv Ri
ant skiliu. Ar !<•’učiai e skausmus Toma- 
lizino, Neural,'rijos, Užsisaldymo ir t. L 
tada jiain.-giiikilo j ora sykiu suluptiu

F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.
Oeniykl*. atit <u\! tJhkcrin * - <c» iikht ti/w ‘jo bno.

Hamburg-American
I imnn Didžiausia kompanija LIUiJcL visam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

su dubeltavais šriubais.

TV

r. -ik,

| LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
patarnavimas goriausias. Pasa-

I žieriai gali važiuoti bo baimės, 
Idos jų gyvastis geriau yra ap

saugota, negu ant žemes.
f Taipgi mus kompanijos laivai

» išplaukia iš New York, Phila- 
delphijos ir Baltimorės tiesiog

I j Hamburgą.
’ Artesnių žinių klauskite pas:

r Hamburg-American
| Line
I 607 Boylston St., Boston, Mass.

145 Broadway, New York, N. Y. 
Arba pas vietos agentą.

BIZNIERIAI!
GARSINKITĖS

“LAISVĖJE”

KNYGA BVBIRATOS bei 
naujatiblo mokslo ir ką rei
kia daryti ttpslr.vu.<, l.ilp-pat 

lyti, Iv-Ir kur greit 
gini ta knyga

“DAKTARAS” 
jnirodc, kaip 
nuo II,m apsi
saugoti.

0 6 M

ŠITOJ 
painoki i a

tikras tčv 
f.U •• r-isc

KNY.

lyt
t;a

I VT
KNYGOJ "DAKTARAS’’ netik 
kaip ir kur nuo ritelių ligų gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip 

i pamokiua ir kaip r .:o visokių ii-

J

I-.-* fyvei in:-} ir 
L, jog kito; c L 
i. šita kT’yr’n 1

'ARAS'* l.-.bj daug .-.p- 
■ r} dciąbci morališką 
kiai, a*.vi

•• osc to V
■.ukviena::!
i r< ik. 11 reti, kad 
ti, sci.lems L' luiniems

taip išdės
to negali at- 
užaugusiam

žieotika
i: kaip laimiu“ .i f-,venti. Čion visk^ neguli- 
n>a apr: f.yti, betik perskaičius knygj atra
site.

ŠITA KNYGA illiuttnicta puikiais moks
liškais paveikslais ir jų ie žmogaus kūno su- 
budavojiiną su visokiomis paalaptybčmis 
užaugusiems žmoučms tinkama.

YPATINGAI scr„ ...'i, nusi!pnčję, sekliu* 
rę. pasigadinę pir jaunystes klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsiscnSjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite t kr; rodę.

JEI sergi aut kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi l'ckarst r., reikia perskaityt kny- 
g-} "Daktaraįl, t.cs didclčs daugybes žmonių, 
kr.: :e tik oerskaite šitų kr.ygą, išsigydč.

TODliL, kad 11 knyga dSl labo visuome- 
rčs išduota, tai kiekvienas jjj apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik att vs keletu štampų už 
pi'siuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
Šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Fhiladslplite M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TBMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VAI-ANDOS KASDIEN nuo 10 ii 
ryto iki 4 po pietų. NedČlioj iki 3, o utarnin 
kc ir pėtuyčioj vakare nuo 6 iki 8.

_U.Un.Tr



