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Korespondentai ir t 
straipsnelių rašy
tojai, męs atsišau- j 

kiame į Jus! į
Kas miela diena “Lai- j 

svė” gauna iš plačiosios į 
Amerikos daugybę* 
respondencijų ir šiaip į 
jau straipsnelių bei pra- į 
nešimėlių. Męs tas ko- į 
respondencijas bei raš- f 
telius taisome ir tankiai | 
he mielaširdystes su- ? 
trumpiname. ?

Vietos nėra ir kiek- | 
viena eilutė mums bran- į 
gi!

Korespondentai ta n- ; 
kiai supyksta, bet męs Į 
gerai žinome, kad jeigu į 
patalpinsime keno nors ; 
plačią korespondenciją, Į 
tuomet jau tikrai bent Į 
kelioms korespondenci- ! 
joms neužteks vietos. Į

Korespondencijų su- j 
tvarkymu į skyrius, jų • 
margumu ir apstumu į 
“Laisvė“ šiandien už- | 
ima pirmą vietą. Bet Į 
tas viskas daug puikiau j 
ušrodytų, daug geriau į 
būtų sutvarkyta, daug 
plačiau visas Amerikos ; 
lietuvių gyvenimas būtų 
nušviestas — jeigu męs 
turėtume daugiau vie
tos.

O kiek tai naudingų 
rašinėlių męs turime at
mesti — sunku ir ap- ;; 
skaityt! Kiek tai min- : 
čių mūsų vargdienių žū
sta, neišvydę dienos 
šviesos! Nuo to nu
kenčia patįs rašytojai, : 
nuo to nukenčia visuo- : 
menė, nuo to nukenčia 
pati redakcija!

Todėl, draugai — ko
respondentai ir straips
nelių rašytojai! Męs tu
rime “Laisvę” padidint.

Lai bus ji taip turtin
ga žiniomis ir rankpel
nių straipsniais — min
timis — kaip mūsų ang
lų laikraščiai.

Amerikoj yra trečda- ; 
lis milijono lietuvių. Jų ;■ 
gyvenimas darosi vis ; 
margesnis, vis gilesnis, ; 
vis turtingesnis!

Męs turime tą gyveni
mą apimti ir laikraščio 
žiburiu šviesti tamsybė- :: 
se!

Todėl, draugai, su
kruskite darban! Tik Į 
po vieną naują skaityto- ! 
ja, o “Laisvė” bus dvi
gubai padidinta.

Jūs tą galit lengvai 
padaryt. Pakalbinkit 
savo kaimyną užsirašyt : 
“Laisvę”, užrašyki t 
“Laisvę” Jūsų brangiai 
ypatai, užrašyki! “Lais
vę” į Lietuvą.

“Laisvė” visuomet iš
tesėjo savo pažadėjime 
ir su jūsų pagelba, drau- •• 
gai ir draugės, ištesės ir 
šiuo kartu.

t Męs laukiame po vie- 
| ną naują skaitytoją nuo 
t kiekvieno savo prietelio. : 
i Bankų męs neturime, 
t didelių biznių męs netu- 
į rime ir jų neturėsime 
j niekados. Ne du ar trįs : 
I žmonės leidžia “Laisvę 
I ir ne dviem ar trim žmo- : 
♦ uėm ji leidžiama.
! Ją leidžia darbininkų 
I visuomenė, susidėjusi 
I kooperacijon, dėl nau- ■ 
| dos plačiųjų darbininkų 
| minių.
j Kėlimas “Laisvės” tik : 
1 visuomenei neša naudą. :

ANT SLENKSČIO KARES
Washington, D. C. — Ad

mirolas Badger ant “flaglai- 
vio” Arkansas, su laivais 
“Vermont” ir “New Jersey” 
jau išplaukė į Tampico, kad 
privertus Mexikos valdžią 
saliutouti Suvienytų Valsti
jų vėliavai.

Karės departamentas pa
siuntė į Tampico transpor
tus, kurie turės gelbėti ame
rikiečius ir kitus Mexikoj 
gyvenančius ateivius.

Mexikos prezidentas Hu
erta griežtai atsisako nusi
lenkt prieš Suv. Valstijas.

Karės ūpas kįla.

Gubernatorius Ammons
I

liepia paleist senelę
Jones.

Denver, Colorado. — Gu
bernatorius Ammons susi
pyko su generolu John Cha
se, kuris yra viršininkas ka
riški! spėkų Colorado strei
ko distrikte.

Gubernatorius liepęs Cha
se tuojaus prašalint kariu
menę iš streiku apimtų vie
tų.

Taip-pat gubernatorius 
paliepė kogreičiausia paleist 
senelę Jones iš Walsenburgo 
kalėjimo.

Kareiviai apleis Colorado 
iki šios subatos. Guberna
torius todėl taip staigiai su
minkštėjo, kadangi jisai iš
sigando stoti prieš kongresą. 
Mat, kongreso komisijos ty
rinėjimas parodė, kaip ant 
delno, kad generolas Chase 
mindžiojo konstitucijos tei
ses ir b rutuliškai elgėsi su 
streikininkais, pataikauda
ma anglių baronams.

Vėl didelis gaisras Bostone.
Bostonas pradėjo pagar

sėti gaisrais. Dar nespėta 
užmiršti baisus gaisras Ar
kadijoj, kur žuvo kelios de- į 
šimtįs žmonių, kaip vėl išti-: 
ko didelis gaisras ant Com-I 
monwealth Ave., kur žuvo 7 
žmonės, o 16 likosi sunkiai 
sužeista.

Prieš mirties bausmę.
Albany, N. Y. — J. Riley, 

valtsijos kalėjimų superin
tendentas, viešai pasisakė 
esąs priešingas mirties bau
smei, kuri daro mūsų santi
kius dar žiauresniais ir ne
atneša žmonijai pasiliuosa- 
vimo nuo nusidėjėlių.

Majoras Koeleris kaltas.
Washington, D. C. — Ka

rės sekretorius Garrison 
praneša, kad majoras Koe- 
ler pavarytas iš kariumenės 
už nenormališkus lytiškus 
susi neši mus.

Restorantų trustas.
Chicago, Ill. — Susitvėrė 

korporacija su $6.000.000, 
kurios galva bus J. R. 
Thompson, žinomas resto
rantų savininkas.

Manoma, kad greitu laiku 
minėtas. trustas turės jau 
200 savo užeigų Suvienytose 
Valstijose ir Canadoj.

Adamso ekspreso kompani- 
. jai prisieina riestai.
New York, 11 d. bal. — 

Pastaruoju pusmečiu Adam
so ekspreso kompanija turė
jo jau nuostolių $19.500.

Vieną iš žinomų ekspreso 
kompanijų jau subankruty- 
jo, tai — American Exp. Co,.

Nesiseka ekspreso kompa
nijoms, kuomet įvesta siun
tinėjimas pačta.
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Milijonai mokinių turi pa
gedusius dantis.

Apskaitoma, kad 12 mili
jonų mokyklų vaikų šioj ša
ly turi sugedusius dantis.

Karės laivai į Mexiką.
Santikiai su Mexika pas

tarąją savaitę žymiai pablo
gėjo.

Iš Washingtono duota pa
liepimas, kad šeši Atlantiško 
f loto karės laivai tuojaus 
plauktų Mexikos parubežėn.

Šiomis dienomis Tampico 
turės būti 3.500 Suvienytų 
Valstijų jūrininkų.

Michngano streikas at- . 
šauktas.

Calumet, Mich., 14 d. bal. 
— (pranešimas United 
Press.). Streikas Michigano 
vario distrikte oficijališkai 
atšauktas.

Western Federation of 
Miners ofise pranešta, kad 
nutarimas esąs priimtas 
streikierių referendumu. 
Laimėta labai mažai. Prak
tiškai sąlygos darbo ir už
mokesčio bus tos pačios, 
kaip ir prieš streiką.

Ligšiol žinoma, kad iš 3 
mainierių 2 balsavo už strei
ko atšaukimą.1

Pradžioj stieike dalyvavo 
18.000, vėliaus streikieriai 
išsiskirstė kas sau, o tūli ėjo 
streiklaužiauti. Pat pabai
goj ant kovos lauko beliko 
tik 5.000 streikierių.

Neužilgio bus teismas 37 
unijos viršininkų ir narių, 
kuriuos kaltina “konspiraci
joj”.

Socijalistų balsai paaugo.
Houghton, Mich. — Strei

ko apimtame distrikte soci
jalistų balsai labai smarkiai 
paaugo laike pastarųjų rin
kimų.

Prieš du metu Hough tono 
paviete už socijąlistus buvo 
paduota 434 balsai, dabar gi 
— 2.500 balsų.

Kiaušiniai iš Chinijos.
Vancouver, B. C. — Di

džiausią kiekybę chiniškų 
kiaušinių atgabeno laivas 
“Empress” — būtent 6 šū
vi rš milijonus.

Dar nesusitaikė.
Peoria, Ill. — Tarybos 

tarpe atstovų mainierių uni
jos ir bosų labai povaliai 
slenka pirmyn.

Jau su virš savaitė praėjo, 
o atlikta tik keli svarbesni 
dalykai.

Daugiausia nuo to nuken
čia patįs angliakasiai. Štai, 
tik viename Peoria distrikte 
randasi 7.000 angliakasių be 
darbo.

Antitrustinis billius.
Kongresui reikės greitai 

svarstyti billių prieš trus- 
tus. Bet tasai bilius prieš 
trustus yra taip-pat ir bil- 
lium prieš unijas, kurias ga
lės kvalifikuoti, kaipo trus
tus.

Štai, kada darbininkai pa
matys pono Wilsono gera- 
širdingumą!

Manoma numušti algas.
Pittsburgas, 15 d. balan

džio. — Penkios neprigui- 
mingos plieno kompanijos 
mano numušti darbinin
kams algas.

Taip nutarė bosų konfe
rencija Pittsburge. Tose 
kompanijose dirba 50.000 
darbininkų.

Lietuvos darbininkai ir 
moksleiviai prielankiai 

pasitiko “Vilnį”.
Mums rašoma iš Peter

burgo :
Lietuvos pirmeiviai ir at- 

galeiviai jau seniai turi savo 
laikraščius. Net profesijo- 
nalai, ir tie turi savo laikraš
čius, padėkim, kunigai turi 
“Bažnytinę Apžvalgą”, “Va
dovą”, daktarai “Mediciną 
ir Gamtą”, netgi davatkos 
turi savo “Lietuvaitę”.

Tik tie vargšai darbinin
kai ligišiol savo laikraščio 
neturėjo. Bet... štai — ste
buklai! Ir jie sumetė savo 
sudilusius grašius ir įsistei
gė “Vilnį”.

Redakcija darbininkų lai
kraščio gauna pundus aukų 
ir pasveikinimų iš Panevė
žio, Šiaulių, Vilniaus, Liepo- 
jaus ir iš visur, kur tik yra 
lietuvių darbininkų. Gauna 
ne tik pasveikinimų, bet ir 
aukų.

Net ir pirmeivės “Liet. Ži
nios” ir tos džiaugiasi, kad 
darbininkai turi savo orga
ną.

“Vilnis” įgijo daug pase
kėjų, ypač besimokinančio
sios jaunuomenės tarpe. Pe
terburgo, Panevėžy Šiau
liuose jau susitvėrė rėmėjų 
kuopelės. J. Nepliuškis.

Kauno gub. nužudyti ir 
nusižudę.

“L. Ž.” rašo:
Kauno gub. 1912 m. viso 

labo 724 žmonės mirė nesava 
mirtimi (1911 m. buWTtfkiu 
573). Iš jųjų buvo 537 vyrai 
ir 187 moterįs.

Nužudymų aukų buvo 112 
vyrų ir 45 moterįs, viso labo 
157 žmonės (1911 m. buvo 
tokių 105 žm.). ’

Vaikų nužudytų buvo 53.
Nusižudymų buvo 51 (41 

vyras ir 10 moterų); septy
niais daugiau kaip 1911 me
tais.

Urnai mirė 223 žm. (163 
vyrai ir 63 moterįs); 42 žm. 
daugiau kaip 1911 met.

Tarpe urnai mirusiųjų bu
vo 144 iš ligos, 18 — iš gir
tuokliavimo ir 61 — iš n ži
nomosios priežasties. Iš vi
sokių nepaprastų atsitikimų 
mirė 257 žmones (195 vyrai 
ir 62 mot.; 35 žm. daugiau 
kaip 1911 m.); iš jųjų 119 
nuskendo, 42 užspausti arba 
nukrito ir užsimušė; garų 
sugautų mirė 7; perkūnas 
užmušė 19; sudegė arba gai
sre užsimušė 6; sušalo 2; iš 
kitų nepaprastų priežasčių 
galą gavo 60.

Negyvų rasta 36 (29 vyrai 
ir 7 moterįs); 16 daugiau 
kaip 1011 m.

Geras pavyzdys.
Eržvilkiečiai jau pradėjo 

bent kiek susiprasti. Buvo 
neseniai vestuvės ir ten be
veik jokių svaiginančių gė
rimų nebuvo; net per vals
čiaus sueigą nutarė uždary
ti monopolį ir traktierių. 
Keli apsišvietę ūkininkai 
steigia savo ratelį. Prašy
mas leisti įsteigti ratelį jau 
išsiųstas. V

Gabena rusus.
Valstiečių bankas pernai 

nupirko Didžiųjų Juodeikių 
dvarą (Telšių pav., netoli 
Pikelių miestelio ir Kuršo 
sienos), o dabar pradėjo jau 
gabenti rusus kolonistus. 
Keliolika šeimynų jai> atsi
dangino. Kadangi šij dva
ro žemė dar vienkiemipis ne- 
išskaidyta, todėl rusa 
viai laikinai pristoj- 
niems metams bernai 
dabartinį dvaro nuo 
ką.

atei- 
vie- 

ti pas

Maksimas Gorkis vėl 
turės apleist Rusiją.
Paryžius, 12 d. balandžio. 

— Garsiam socijalistui ir 
garbingam darbininkų rašė- 
jui, žvaigždei viso pasaulio 
literatūros, turbūt, reikės 
mirti ištrėmime, nors jisai 
taip trokšta gyvent Rusijoj.

Valdžia buvo sakiusi, kad 
nekliudys jo, kuomet jisai 
sugrįžš Rusijon, bet caro 
valdžia jį apgavo. Kaip tik 
M. Gorkis sugrįžo Rusijon, 
tuojaus šnipų minia jį ap
siautė. Prokuratūra ruošia 
kalėjimų dėlei M. Gorkio vei
kalo “Motyna”. Gorkiui grę- 
sia Sibiras.

Todėl jisai, džiovos kanki
namas, vėl apleis Rusiją ir, 
spėjama, kad savo gyvenimo 
paskutines dienas praleis 
ištrėmime. Sergantis min
ties galiūnas pasirodė pavo
jingas carizmui.

Žinios apie Gorkio pasvei
kimą yra pramanytos.

Varšuvos studentų-demon- 
strantų bilų.

“L. Ž.” rašo:
Kaip jau męs seniau rašė

me, lenkų studentai-tauti- 
ninkai buvo sudarę Varša- 
voje prieš Vokietijos konsu
lo rumus didelę demonstra- 
ciją-pro testą dėlei lenkų 
p e r sek i o j i m o P o z n a n i u j e. 
Demonstrantai išdaužė kon- 
sulio nulių langus ir, sako
ma, kliudę akmeniu konsu
lini į galvą. Buvo areštuota 
64 studentai. Keturi jų 
greitai buvo paliuosuoti. Ki
ti administracijos buvo nu
teisti nuo dviejų lig trijų 
mėnesių kalėti. Bet negana 
to. Už svetimo valstybės at
stovo įžeidimą visi areštuoti 
studentai patraukti tieson 
261 bausmių įst. straipsniu, 
kurs baudžia nuo 16 lig 32 
mėnesių tvirtovės.

Šia demonstrantų bila la
bai indomaujasi plačioji len
kų visuomenė.

Neseniai įžymiausi Var
šuvos advokatai tarėsi tarp 
savęs, kaip čia tuos studen- 
tus-demonstrantus išgelbė
jus nuo kalėjimo. Buvo iš
reikštas pageidavimas, kad 
kiekvienas studentas turėtų 
sau atskirą gynėją. Visi 
Varšavos advokatai lenkai 
sutinka ginti studentus be 
jokio užmokesnio.

Apie naujo ministerių pir
mininko darbavimos 

programą.
Pe te r bu rgo 1 ai k r aš ty j e 

“Dien” indė ta turinys ven
grų laikraščio “A. Zest” ko
respondento pasikalbėjimo 
su rusų politikos veikėjais 
apie naują ministerių veiki
mo programa. Korespon
dentas norėjęs išgirsti apie 
valdžios taktiką iš pačio Go- 
remykino, bet šis griežtai at
sisakęs suteikti žinių, nuro
dydamas, kad šis ministerių 
kabinetas tik “laikinas”. To
liau korespondentas rašo, 
kad jam pasisekę gauti žinių 
iš artimo Goremykinui žmo
gaus apie tuos pačius klausi
mus, kurie neseniai buvo na
grinėjami užsienių laikraš
čiuose. J. L. Goremykinas 
tvirtina, kad santykiuose su 
kitomis valstybėmis Rusija 
laikysis trijų valstybių są
jungos ir trijų valstybių su
tarties pusiausvaros princi
po. Stengsis palaikyti gerus 
santikius su Austrija ir Vo
kietija. “Nov. Vr.” kombi
nacija — padalyti Austrija, 
esą beprasmis sumanymas. 
Namie valdžia stengsis dar- 
bunGes išvien su V,.Duma if

NAUJA REVOLIUCIJA CH INI JO J.
Exchange Telegraph Co. 

gavo pranešimą iš Shanghai, 
kad pietinėj Chinijoj labai 
neramu. Kas valanda gali 
kilti revoliucija prieš kraujo 
ir geležies diktatūrą, kurią 
praktikuoja tariamasis pre
zidentas Yuanas.

Reguliariška kariūmenė 
Sianfu pakėlė maištą ir pri
sidėjo prie “baltųjų vilkų” 
organizacijos.

šešiose provincijose jau 
žėruoja revoliucijoniškos ki
bi rkštįs.

Jaunieji chinai visur aš
triausia agituoja prieš tyro
mi Yuan-Shi-Kajų.

Vyriausiu komandieriu 
revoliucijonierių skaitomas 
generolas Chi-Mei.

Studentai Europos uni
versitetų.

Europoj išviso yra 125 
universitetai. Pastaraisiais 
metais juose mokinosi 229- 
000 studentų.

Vokietijoj yra daugiausia 
universitetų — būtent 21 — 
o studentų 49.000. Ant ant
ros vietos stovi Franci j a su 
16 universitetų ir 32.000 stu
dentų, ant trečios Austrija 
su 11 universitetų ir 30.000 
studentų.

Didžiulėj Rusijoj yra tik 
9 universitetai ir 23.000 stu
dentu, u

Norvegijos socijalistai.
Norvegų, daug maž, yra 

tiek pat, kaip ir lietuvių. 
Norvegijos socijalistų parti
ja turi 50.000 narių, 32 laik
raščiu (iš jų 9 dienraščiai).

Valsčių rinkimuose partija 
turėjo labai didelį pasiseki
mą. Jai pavyko išrinkti 
1.803 urėdninkus.

“šalin su francūzų kalba!”
Taip šaukia Vokietijos na- 

cijonalistai, kurie yra šeimi
ninkais Elzas-Lotaringijoj. 
krašto, kurį atplėšė nuo 
Franci jos 1871 metais .

Vokiečių valdžia pradeda : 
smarkiai germanizuoti El
zas Lotaringiją. Francūzus 
mokytojus pradeda varyt 
laukan.

Ekspedicijos prie šiaurės 
poliaus, turbūt, nebus. 

Christiania (Norvegija).
Kapitono Amundseno ekspe
dicija prie šiaurės poliaus, 
turbūt, neatsibus, kadangi 
trūksta lėšų.

Amundsenas kreipsis pi
nigų į Norvegijos parlamen
tą, bet čia ir yra mažai vil
ties gauti jų, kadangi išlai
dos esančios šiais metais la
bai didelės.

Keista, kad moksliškų ty
rinėjimų reikalams nėra nei 
tūkstančių, kuomet apgink
lavimams išmetama milijo
nai.

132.000 naujų narių soc. 
partijos.

Laike “raudonosios savai
tės” Vokietijos socijaldemo- 
kratų partija įgijo 132.000 
naujų narių, tarpe jų 28.000 
moterų.

Puiku! O tai dar nėra pil
nos skaitlinės, kadangi iš tū
lų vietų dar negauta žinių.

Prūsų policija.
Po Rusijos policijos savo 

žiaurumu atsižymi daugiau
sia Pimsijos policija. Štai- 
Berlyne tapo suareštuotas 
rusas prelegentas Lunačars- 
kis, kuris turėjo perskaityt 
kelias lekcjias. Jį suarešta
vo, pasodino ant visos paros 
kalėjiman ir liepė tuojaus iš

važiuot iš Prūsijos rybų.
Įvažiuoti Prūsijon už

draudė per 49 metus.

Tarpe sufragisčių.
Londonas, 14 d. bal. — Dvi 

sufragistės, kurias sugavo 
benešant dinamitą, apskelbė 
kalėjime bado streiką. Jas 
tuoj paleido.

Bradforde, laike Darbo 
Partijos susirinkimo, kuo
met draugas McDonald lai
kė prakalbą, sufragistės 
prie jo pribėgusios, apibėrė 
miltais.

Tai, mat, ir “kova”.
Lowesttofte, laike bažny

tinių pamaldų, sufragistės 
pakėlė revoliuciją. Jos pra
dėjo šaukti: “dieve, išganyk 
Pankhurstienę”.

Naujieji Makedonijos 
debesis.

Peterburgo diplomatai 
gavę žinių, kad ateinantis 
pavasaris žadąs Makedoni
jai neramų darbą — triūsą, 
kad jis atnešiąs su savimi ne 
gelių ir laimės, bet gąsdi
nančią karo šmėklą su visais 
karo baisumais. Sniegams 
sutirpus, Makedonijoje pra
sidėsiąs judėjimas, kuriame 
aktyviai dalivausianti ir 
Bulgarija.

Makedonų komitetas Bul
garijos sostapilyje neseniai 
nupirkęs daugybę šautuvų 
ir kitų įvairių karo ginklų.

Į Budapeštą neseniai buvo 
atvažiavęs žinovas makedo- — 
nas karvedys Sandanskis, 
kuris nupirko čia labai daug 
šautuvų ir sprogamosios 
medžiagos. Vienai tik Rep- 
pe firmai buvo užmokėta 
720 tūkst. frankų!

Anarchistų kongresas.
Šį rudenį Londone atsibus 

konvencija anarchistų. Iš 
Amerikos anarchistų ton 
konvencijon važiuos Emma 
Goldmann ir Alex. Berk- 

: manu.

Muštrai Austrijos kariu- 
menės.

Pablogėjus santikiams 
tarpe Rusijos ir Austrijos — 
atkreipta atyda, jog Austri
ja traukia savo kariumenę 
prie Rusijos ru bezių. Paru- 
bežyje atsibūna dideli kariu- 
menės muštrai ir manevrai.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Prieangyje generališko 
streiko.

Rymas (Italija), 15 d. bal. 
— Šiandien galutinai bus iš
rištas klausimas apie gene-

Minios žmonių bėga iš Ry
mo. Tarpe jų 500 amerikie
čiu.

70 milijonų dolerių.
Prūsų kaizeris paaukavo 

karės reikalams suvirs mili
joną dolerių.

Iš to išvedima, kad jo pri- 
vatiškas turtas siekia 70 mi
lijonų dolerių.

Ir vėl “Vilnis” nubausta.
Nespėjo “Vilnis” paskirti 

naują redaktorių, kurį val
džia užtvirtino, kaip vėl iš
leidus No. 7 tapo nubaustas 
jos redaktorius 500 rub. už
simokėti arba 3 mėnesius 
kalėjime atsėdėti.

Taip tai smaugia Rusijoj 
darbininkiškus laikraščius.
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PONE OF FINNISH Halls

i

, meilė yra tuomi ge- 
tikrąją, kad pigiau

kritikuotina, tai tūlam drau
gui išsi rodytų, kad neverta

Pirkt 
resnė ui 
kaštuoj

lios dešimtįs tūkstančių or
ganizuotų narių.

Meilė

cho-sindikalistų atskalą. Ta
sai pavojus jai gręsia.

daug atleidžia, bet 
ęiau daleidžia.

J, Kelmutis.

Pi r m u ti n ė laimi, n gi a u s i a 
vedusio naktis po šliubui, o 
antra — po persiskyrimui.

prigulėt. Bet, padekime, 
Lawrence ir Patersone ir to
se vietose, kur L W. W. or-

Kunigai renka “almužną” 
dėl dievo, bet viską patys su
ėda.

Kas nužudo vieną — tas 
yra žmogžudys. Bet kas iš
žudo tūkstančius, tas lieka 
garbingu karžygiu.

ties prie jos. Ji prieinames
nė ir tankiai gana veikli. Įė-

Žemė ir mergina — nie
kuomet nesiskundžia ant sa
vo senatvės.

AFORIZMAI.
Geriausia yra gyventi iki 

pat mirčiai, o paskui ne
mirti.

Ne viskas yra auksas, kas 
šviečia. Paveizdan skylutė 
kelinėse.

IR ČIA BLOGAI IR ČIA NEGERAI.
(Unijų klausime. Žiūrėk “Laisvės” NN 26 ir 27.)
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FINAI SOCIJALISTAI IR MĘS
Finų ateivių šioje šalyje 

yra maž-daug tiek, kiek ir 
mūsų lietuvių, vidutiniai vo
kuojant trečdalis milijono. 
Palyginkime finus ir lietu
vius! Palyginkime jų soci- 
jalistiškas spėkas ir savo.

Tiesa, jiems neprisiėjo 
taip daug vargti, kaip 
mums. Jie daug anksčiau,! 
negu męs, atbudo tautiškai, 
o politiškos sąlygos buvo 
jiems patogesnės dėl dides
nio prasilavinimo.

Bet jie daug kovojo, jie 
sunkiai kovojo. Finai soci- 
jalistai gynė ir tebegina sa
vo liaudies liuosybę prieš ca
rizmą. Jie veda uolią kovą 
su savo nacijonalistiškom 
partijom, kurių viena vadi
nasi jaunasuomiai (tai būtų 
lyg ir mūsų pirmeiviai), kita 
senasuomiai (mūsų atžaga- i 
reiviai). Toje kovoje jie ei
na stipryn ir stipryn.

Tik pagalvokite, lietuviai 
darbininkai: finai socijalis- 
tai turi Amerikoj tris dien
raščius, jie turi 69 liaudies 
namus, jie turi savo univer
sitetą Dalu th (Minnesotoj), 
jie turi daugybę kooperaci
jų, broliškos pagelbos drau
gijų, kelias savo puikias 
spaustuves, daugybė lavini-

mosi ratelių, chorų ir benų.
Ir tai vis socijalistų orga

nizacijos! Amerikos socija
listų partijoj jie užima žy
mia vieta, c- u

O pas mus, pas lietuvius 
socijalistus, kas? Mūsų tik 
trįs tūkstančiai, ir iš tų pa
čių daugelis tik vardu soci
jalistai. Męs neturime savo 
dienraščio, neturime univer
sitetų! Męs neturime nei 
vieno socijalistiško liaudies 
namo.

Tiesa, mums sunkiau veik
ti ,negu finams. Mūsų liau
dis tamsesnė. Tautiški ka
pucinai dar turi įtekmę mū
sų liaudyje. Mūsų vadinami 
tautininkai, jodinėdami ant 
Yčų ir Konkolauskų, dar 
gaudo žuvis drumstame van
ile ny.

Finams socijalistams ilgai 
reikėjo kovot su saviškiais 
atžagareiviais ir jaunasuo- 
miais. Padėkime, daugelis 
farmerių finų atvažiavo į 
šią šalį, kaipo didžiausi atža
gareiviai, o šiandien finai 
Lirmeriai, bent jų dauguma, 
jau leidžia savo socijalistiš- 
xą savaitraštį “Farma ir 

! Namas”, kuris turi 7.000 
į skaitytojų. Finų patriotpa- 
' taikiai, taip kaip ir musiš-

kiai, irgi garsinasi “kad ir 
męs, girdi, socijalistai”, bet 
visas jų socijalizmas tai agi
tacija už Roosevelto partiją.! 
Jau finai darbininkai pama
tė, kad reikia eiti prie naujo 
gyvenimo, prie teisingesnio 
sutvarkymo, susi gi audus į 
vieną didelę darbininkišką 
partiją, kuri yra juk socija
listų partija.

Finai socijalistai neišsiža
da savo tautos ir kalbos, 
kaip tai daro ir lietuviai so
cijalistai, bet finai stengiasi 
suprasti ir Amerikos tvar
ką, kaip tai daro ir lietuviai 
socijalistai.

Todėl, broliai ir sesers lie
tuviai darbininkai! Eikime 
finų pėdomis! Siekime prie 
to idealo.

Jūs, sąjungiečiai ,nesiliau
kite lavinęsi, rodykite kodi-

nių brolių ir visuomet būkite 
pasirengę dirbt ir dirbt dėl 
idėjos. Dėl mažmožių nesi- 
peškime, savo ypatą augš- 
čiau bendrų reikalų nekel- 
kim. Jieškokime vis naujų 
agitacijos būdų. Stengki- 
mės savo ypatišku gyveni
mu būti pavyzdingais taip,

Klerikališkųjų ricieru- 
kų organizacija.

Lenkai turi savo “soko- 
lus”. Tai kodėl lietuviams 
neturėti savo “vyčių?”.

Pereitais metais Pittsbur- 
ge atsibuvęs katalikiškų vei
kė jų. kongresas davė pradžią 
“vyčių” organizacijai.

Ilgai dūravo, kol iš žodžio 
stojosi kūnas, bet ir dabar 
tasai “vyčių” kūnas mažutis, 
silpnutis ir tikrai iš to kūno 
gyvas “dūkas” būtų seniai 
išrūkęs, jeigu ne p. Morkū
nas.

Ką gi veiks “vyčiai?”
Ar jie kovos su netikusia 

šios gadynės sistema? Kaip
gi — laukite! Kunigai įka
lė jiems galvon, kad kapita
lizmo sistema šventa.

I Ar jie kovos su caro val
džia?

Į Kaipgis, laukite! Yčas su 
Laukaičiu nepavelys.

| Tai su kuo jie kovos?
i Su socijalizmu!
i Męs rekomenduotume 
“vyčiams” pastatyti vaktas 
ties karčiamom! Ten jie, 
bent iš dalies, galėtų būt 
naudingi, nes mūsų fanati- 
kėlių brolija galutinai pas- 
progs nuo svaigalų!

I B—tis.

Barabošhis.
A A I A I nami valstybės įstatymai, vienok apart jų

1140 1 **^1* ■ lieka dar kiti būdai — paprotis ir sutartis.

mums aiškų ,be prieštaravimų, anarchistiš-

savo visuomenes veikimu.

MNNI5H cooperative

Sugauta bemeluojant.
“Vienybė Lietuvninkų” 

su gau ta bemel u o j an t. J ą su - 
gavo drg. K. Liutkus.

Jisai savo straipsnely pa
sakė, kad “V. Liet.” žinojusi, 
jog pp. Martą ir Ambrazie
jų sumušė paprasti bomai, 
tuo tarpu ji metė dėmę ant 
socijalistų.

Tai buvo svarbiausias už
metimas, kurį padarė drg. 
K. Liutkus tam nusenusiam 
laikraščiui.'

“V. L.” reikėjo atremt tą 
užmetimą, vienok ji neįjiegė 
to padaryti.

Vadinasi, dabar aiškiau
sia. prirodyta, kad “V. L.” 
puikiai žinojo, jog bomai su
mušė jos bendradarbius — 
tečiaus, idant suklaidinus vi
suomenę, metė dėmę ant so
cijalistų.

Bet ar tai pirmas sykis tas 
laikraštis sugaunamas be- 
šmeižiant savo politiškus 
priešus?

“Laisvė”, greta su “Kova” [ vimo pasekmes, bet mūsų 
ir “Keleiviu”, ]" 
Lawrence’o streiką, rėmė ‘ 
Patersono, Little Falls, Bal- 
tomorės ir kitus streikus, 
kuriuos vedė I. W. W. Męs,; 
sykiu su mums draugiškais 
laikraščiais, užgyrėm teisin
gumą principo industrijinio 
unijizmo. Mums rodėsi, kad;
I. W. W. ir todėl dar remti
na, kad ji pirmutinė atkrei- Į 
pė akį ant ateivių darbiniu-1 
kų, į kuriuos A. D. F., būda- j 
vo, visuomet šnairavo. Be! 
abejonės, tai ir nemažas 
nuopelnas I. W. W., organi
zacijos.

Revoliucij on iškas tempe
ramentas I. W. W. žmonių 
daugeliu žvilgsnių taip-pat 
simpatiškas apsireiškimas 
sulyginus su ta begėdiška w i 
“Civic Federation”, kur, sy- ųįaini 
kiu su kapitalizmo tūzais,' 
dalyvauja ir daugelis Fede -, 
racijos stulpų.

Kaip matot, męs nesame 
vienašaliai L W. W. priešai. 
Męs matome tos organizaci
jos gerąsias puses ir, kovos 
laiku, viekiaūsia dar nekar
tą turėsime agituoti naudai 
L W. W. streikierių ar kali
nių.

Bet... “Laisvė” pirmutinė 
iš mūsų laikraščių pasakė 
“Sudiev, Drauge Haywood”, 
kuomet jisai viešai ir negra
žiai pradėjo niekinti politiš- N-ry nurodėm, I. W. W. or
ka darbininkų partiją, soči- ganizacija labai .menka, bet 
ialistų partiją. Prieš tą ne- *.......................
svarią agitaciją pakėlė bal
są ir “Kova”, o “Pirmyn” sa
vo laiku pavadino tą visą 
“Sindikalizmo Orgija”.

Aklai męs netikim i balsa-

rėmė didįjį kovoje už proletarijato inte
resus męs privalom išnaudo- 
_i ir balsavimo teisę.

Drg. E. Debs, vienas iš 
sumanytojų I. W. W., dabar 

į šnairiai į ją žiūri, kiek kartų 
į Elaywoodas ir kiti niekina 
! ;ocijalistų partiją. Mano- 
■ ne, kad E. Debs turi teisybę.

Kiek kartų I. W. W. vadai ....
S nurodinės, kad būk tik eko- gauizuoja ateivius,, vely lik-
I lomiška kova darbininkai 
viską laimės, tiek kartų męs,. .

i nurodysime, kaip svarbu ■.h|sJon> guluna daug naudos 
mums dalyvaut ir politikoj, i padaryti.

Prie labai peiktinų I. W. | Sveikas protas socijalis- 
W. taktikos apsireiškimų į tiškų veikėjų labai, labai rei- 
reikia priskaityt sabotažo ir kalingas dėl 1. W. W., kad ji 
tiesioginės akcijos skelbimą, galutinai nepavirstų j anar- 
Tiek dar gerai, kad tie ko
vos metodai nepraktikuoja- 

mii, o vien tik teorijoj skel-

Susirūpino ponu Kun
drotą.

“Laisvės” korespondento 
pranešimu, jog Waterbury 
lenkas Zbysžko suvaliojo p. 
Kundrotą, pasipiktino “Tė
vynė” ir “Vienybė”.

Well... kuomi “Laisvė” 
kalta, kad p. Kundrotai nesi
seka. i

Kasžin dar ar negalėtų 
ponai iš “Tėv.” ir “V. L.” pa
tirti apie priežastį nepasise
kimo pas Waterburio saliu- 
n inkus?

Dabar mums vėl praneša 
iš Nevvarko, N. J., jog ten 
ant p. Kundrotos imtynių 
visai nesusirinko publikos ir 
imtynių nebuvo.

Kasžin ar tai geriau ar 
blogiau, negu Waterbury?

Smulkesnių ydų I. W. W. 
ri daugybę. Pavyzdžiu ga

li būti tie betiksliai, nors la- 
' bai “šumni”, keliavimai į 
! New Yorko bažnyčias, dau
gelis neapgalvotų streikų. 
Apie lietuviškus I. W. W., iš
ėmus kelis skyrius, reikia 
daugiau blogo, negu gero 
pasakyt. Ten, kur painioja
si visokie Grikštai ir Geležė
lės, rimta darbininkų kova 
tankiai “fonėmis” pavirsta.

Kaip jau pereitame “L.”

ir ta pati baisiai nepastovi. 
Labai tankiai viskas pridera 
nuo vadovų. Laikinis ūpo 
pakilimas visuomet pasikei
čia didesniu ar mažesniu iš
irimu ir... rezultate, tik ke-

* *
Visa, ką kalbėjome apie 

unijas, kalbėjome konspek- 
tyviškai. Veikiausia, dar ne
kartą reikės prie to klausi
mo sugrįžt. Unijų klausime 
juo toliau, juo daugiau rei
kės mums vesti diskusijas. 
Ne keiksmais ir ne plūdi
mais čia galima dalykas iš
aiškint, bet bešale kritika. 
Tokios pažvalgos prisilaiko 
ir “Laisvė”. Męs, kaip ma
tė skaitytojai, nekeliame į 
padangės A. D. F., lyginai, 
kaip ir nepasmerkiame I. W. 
W.'

Mūsų pažiūra į unijas su
tinka su pažiūra didelės dau
gumos šios sĮalies socijalistų. 
Tos pažiūroš teisingumą pil
nai patvirtįna patsai gyveni
mas.

, Tie anarchistai ypatingai didelę svarbą pri-
Kuomet paprastai kalbama apie anar- (]uoja sutarčiai. Anot Prudono, Bakunino, 

chistus, tai daugelis sau persistato juos to- Kropotkino ir Tukero, tai sutartis bus anar- 
kiais žmonėmis, kurie užsiimdinėja bombų chistiškos draugijos pamatinis akmuo. Ir 
metimais ir apiplėšimais. Tai ne visai tei- pru(]Onas gana aiškiai nupiešia tokią sutar- 
singa. Anarchizmas — tai filosofiška teo- Jis pasj tiki, kad sutarties keliu žmonės 
rija, ir jos tikri pasėkėjai neturi nieko ben- susijungs į nedideles grupes; kiekviena gru- 
dro su tokiomis apraiškomis. Į p§ prjims į Savo tarpą naujus narius ant

Jeigu męs norėtume jieškoti anarchis- tam tikrų išlygų. pos mažos grupės susi- 
tiškos minties pradinio pamato, ant kurio jungs j didesnes sąjungas ir, galų-gale, vi- 
tvarkėsi ir plėtojosi įvairios anarchizmo sa žmonija susivienis ant sutarties pamato, 
sriovės, tai mums prisieitų atsižvelgti net į & teorija yra vadinama federalistiška. 
žilą senovę. Anarchistiškas pažiūras skelbė Anarchistų pažiūros kas link privatiš-
Graikijoj IV metašimtyj prieš Kristaus gi- kos nuosavybės teisių irgi gana skirtingos.- 
mimą Senonas. Jo pamatinė mintis buvo: vieni iš jų — Godvinas, Tolstojus ir Stirne- 
“Nereikia valdžios, valstybės, nei įstatymų; rįs _ vįsai nepripažįsta privatiškos nuosa- 
nereikalingas jokis šeimyniškojo sugyveni- Vybės teisių. Stirneris remiasi ant to, kad 
mo būdas; žmogaus “aš” yra augščiausis ir kiekvienas žmogus, paklausydamas egoiz- 
vienatinis įstatymas”. mo, gali geisti svetimo turto. Bet Tolsto-

Pamatinė Senono mintis neišnyko. jus daro kitokį išvedimą. Jis sako, kad pri- 
Daugelis anarchistų ir dabar neapribuotą vatiškos nuosavybės teisės nereikalingos, 
ypatos laisvę deda savo teorijos pamatam įeigu tįk žmogaus siekiniai bus paremti ant 

Jaunesnių laikų vienas iš pirmųjų rašy- meilės principo.
tojų-anarchistų, kuris skelbė anarchizmo Kiti-gi anarchistai, kurie pripažįsta tei- 
idėją ir nepripažino valstybės, tai XVIII ses, pripažįsta ir privatišką nuosavybę. Bet 
met. gyvenęs kunigas Godvinas. kokią? Čia jų nuomonės skiriasi. Prudo-

Vėliau prie anarchizmo idėjos platini- nas abelnai yra skaitomas nuosavybės prie- 
mo prisidėjo žinomas francūzų rašytojas irku, ir tankiai kaikurie pasiremia jo išsireiš- 
ekonomistas Prudonas. Vokietijoj anar- kiniu: “Nuosavybė yra vagystė”. Vienok 
chizmo idėją pradėjo skelbti pradžioj XIX tokios pažiūros ne visai teisingos. Vėliau 
metašimčio K. Schmidtas, kuris pasirašyda- Prudonas pats savo raštuose išaiškino, ko
vo Stirner. kioj prasmėj jis pavartojo tą išsireiškimą.

Mūsų laike vienas iš įžymesnių anar- Jjs nepripažįsta tiktai kapitalistiškos nuo- 
chizmo atstovų yra skaitomas amerikonų savybės, kuri yra žmonių išnaudojimo įran- 
rašytojas Tukeris ir jo šalininkas Makejas. kiti ir duoda progą vienam žmogui pavergti 
Daugelis ir kitų įžymių žmonių skaitoma kit ą žmogų. Jo siekia panaikinti tiktai tą 
anarchistais, nors jie neišdėste plačiau savo nuosavybę, kuri padaro žmones vergais, bet 
sistemų. Anarchistiškas pažiūras išreiškė nuosavybė abelnai yra daleistina. Nuosa- 
Ibsenas ir Nietsche. Bet už vis didesnė vybės negalima paveldėti, nedaleistina ir 
svarba anarchizmo teorijos išsivystyme pri- tokia, kuri paremta Įstatymais, bet gali būti 
klauso Rusijai. Įžymiausi anarchistai rašy- nuosavybė paremta ant Sutarties, nes tas 
tojai yra rusai. Iš vienos pusės galima nu- nėra priešingas nei laisvei, nei lygybei, 
rodyti du plačiai žinomus anarchistus—Ba- Bakuninas daleidžia suvartojamų pro- 
kuninąir Kropotkina. Kaipo kitokios anar- dūktų nuosavybę, bet visai nepripažįsta to, 
chizmo pakraipos buvo garsus rusų rašyto- kad gaminami įrankiai galėtų būt keno- 
jas 'Tolstojus. nors nuosavybe. Fabrikos, žemė ir visi dar-

Jeigu męs palyginam vienų ir kitų mi- bo įrankiai privalo visiems priklausyti, pri- 
nėtų rašytojų išvadžiojimus, tai aiškiai pa- vatiška nuosavybe gali būti tik maistas, 
sirodo, kad žodis “anarchistai” apima žmo- drabužiai ir tt. Ši teorija vadinama kolek- 
nes su įvairiomis filosofiškomis pažiūromis tivizmu.
ir politiškomis pakraipomis. Kai-kurie Kropotkinas ir jo šalininkai nepripa- 
anarchistai, pavyzdžiui Bakuninas ir Kro- žįsta teisės nei ant suvartojamų produktų, 
potkinas, nepripažįsta valstybės,pasiremda- Sulyg jų pamatinio matympunkčio, visi įna
mi žmogaus gamtiško išsivystymo įstaty- terija'iniai lobiai, be išimties, privalo būti 
mu, kuris, anot jų, neišvengtinai veda linkui draugijinėj apyvartoj. Tai yra komunistiš- 
anarchizmo; valstybė, priversta gamtiškos kas anarchizmas.
evoliucijos bėgio, paliks savo vietą augštes- Anarchizmo teoretikai skirtingų yra 
nei, tobulesnei sugyvenimo formai, kuri bus nuomonių ir tame klausime, kaip įves gyve- 
liuosa nuo bile kokios prievartos. Valstybės niman anarchistišką tvarką, kokiu būdu jie 
dienos jau esą suskaitytos. Kropotkinas pasiliuosuos nuo valstybės. Prudonas ir 
net manė, kad valstybė pabaigs savo dienas Godvinas ne tik kad nepripažįsta valstybės 
pabaigoj XIX inetšimčio, o XX metš. jau galės panaikinimo su spėkos pagelba, bet 
bus be valstybės. Stirneris-gi laikosi atski- net pasmerkia valstybės įstatymų peržen- 
rai. Jis nepripažįsta valstybės dėlto, kad girną. Jie tikisi, kad valstybė išnyks pati 
asmeniškasai egoizmas turįs įimti svarbiau- savimi, evoliucijos keliu, be peržengimo tei
sią vietą žmogaus gyvenime, ir kad besi- siu. Žmonija pati, anot jų, prieis prie 
stengimas link asmeniškos gerovės negalįs anarchistiškos tvarkos, kada anarchizmo 
bū c sutaikomas su valstybe. Kiti anarchis- idėja labiau išsiplatins ir apims plačias 
tai-teoretikai remiasi ant žinomos doros pa- žmonių minias. Kiti anarchistai, kaip Tol
inate. Pavyzdžiui, Godvinas sako, kad vai- stojus ir Tukeris, irgi nepripažįsta vartoji- 
stybė turi but panaikinta dėlei abelnos ge- mo prievartos panaikinimui valstybės, bet 
rovės, bet Prudonas su Tolstojum mano, jog v.enok mano, kad anarchistiškoji tvarka 
valstybė yra priešinga dorai. Prudonas sa- įvyks per kokį staigų perversmą. Pagal 
vo išvedimus paremia ant teisybės idėjos, Tolstojaus nuomonės žmonės paprastai 
bet Tolstojus — ant krikščioniškos meilės, ateis į protą — visi supras, kaip neprotinga

Jeigu jau taip skirtingi filosofiški pa- yi*a klausyti valstybės galės, ir jie nebepil- 
matai, ant kurių statoma anarchizmas, tai dys jos įsakymų. \ alstybė dings ant visa- 
dar skirtingesnės yra mintįs apie tai, kaip dos, o jos vieton įvyks nauja tvarka. Tuke- 
žmonija tvarkysis be valstybės ir kas bus ris laiko už a.tsakančiausį kovos būdą įvedi- 
statoma jos vieton. Veik kiekvienas anar- mui anarchistiškos tvarkos atsisakymą nuo 
chistas vis kitaip perstato žmonijos sugyve- mokėjimo mokesčių. Tokiu būdu būsią 
nimą ateityj. Pirmiausia tie skirtingumai atimtas tas pamatinis ramstis, kuris palai- 
pasirodo jų pažiūrose apie teises ir įstaty- valstybę, ir ji pati tuomet sugriusianti. 
mus, kas dabar nusako žmonių sugyvenimo Bet yra grupė anarchistų, kurie mano, 
prietikius. Kai-kurie anarchistai visai ne- kad valstybė neatiduos savo teisių be karš- 
pripažįsta ne vien tik valstybės, bet ir ma- Lis kovos ir kad anarchistiškos tvarkos įve- 
žiausios įstatymiškos prievartos. Prie tos dimas nėra taip lengvas. Jie mano, jog 
rūšies anarchistų reikia priskaityti Godvi- anarchistiskoji tvarka galės įvykti tiktai 
na, Stirnerį ir Tolstojų, nors kiekvienas iš i’evohucijos keliu ir kad toji revoliucija tų
jų turi savotiška plena apie ateities draugi- res ’ulri kruviniausią iš visų žmonijos įsto
jus tvarka. “Nereikia valstybės nei įstaty- vijoj žinomų revoliucijų. Prie tų revoliuci
nių todėl, — sako Godvinas — kad draugiji- jonierių priklauso Stirneris, Bakuninas ir 
n į gyvenimą tvarkys ir ves žmonių gamtinis] Kropotkinas, ° .vpa.č pastarieji du yra typis- 
besistengimas linkui abelnos gerovės”. Tol
stojus gi sako, kad įstatymų vietą užims 
meilė. Stirnerio pamatinė mintis šitame at- 
vėjuje — žmogaus egoizmas,' kuris sutvar
kysiąs žmonių sugyvenimo prietikius.

Kita dalis anarchistų neatmeta teisių; 
jie mano, kad ir išnykus valstybei teisės 
pasiliks. Žmonių sugyvenimo prietikius re
guliuoja tam tikri įstatymai, bet su valsty
be rišasi tiktai vienas jų būdas — taip vadi- 
žįsta valstybės, taigi jie turėtų nurodyti ki- 
tusaiškius žmonijos sugyvenimo būdus

ki revoliuci joniško jo anarchizmo atstovai.
Męs matome, kad visi anarchistai nepri

pažįsta valstybės, taigi jie turėtų nurodyti 
kitus aiškius žmonijos sugyvenimo būdus. 
Anarchizmas negali pasilaikyti vien kritika 
valstybės; jis turi turėti ir savo pozityvi
nę pusę. Bet ant’nelaimės toji pozityvinė 
anarchizmo pusė yra labai silpna. Nėra 
nei vieno anarchisto-teoretiko, kuris duotų 
mums aiškų, be prieštaravimų, anarchistiš 
kos tvarkos paveikslų.

(Dar bus)
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sur.

Juo keisčiau mergina rė
dosi, juo didesnis yra pas ją 
noras kam nors patikti arba 
ką nors paerzint.

Moteris prie tavęs ant tiek 
meili, ant kiek tavo kišenius

nariai nei nemanė
vienas senu

tai patariu 
užsirasyc gazietų ‘Laisvy’ir 
čitoc, kol viską užmirši.

9999.

Pirmininkas atidarė posė 
dį ir vedė labai gražioj tvar 
koi. Visi klausimai ir svar

— susikuždėji 
kailį išvanoc.

Orakulas pataria tau, bro- 
luci, žėdną rytą išsimaudzyc 
šaltam vandenyje ir užmiršę 
abidzvi. Orakulas žino, kad 
tau bus sunku iškyse ir bus 
labai nuobodu

Joseph Vilčinskas, 
1824 Wayne Ave., Scranton, Pa.

1 d. geg. kalbės drg.
Perkūnas. Zanavykas

Teisingi išsireiškimai apie 
moteris.

Ant daugelio klausymą 
moteris atsako tik tuomet, 
kada jos niekas neklausia.

tuvos” akinius ir į viską žiū
rėtą taip, kaip jai patinka. 
Bet “Lietuva” ne generolas, 
o “Liet. Balso” nariai ne ka-

Montello, Mass. Bal. 4 d. 
vaiku draugijėlė “Žiburėlis” 
turėjo savo koncertą. Publi
kos buvo neperdaugiausia; 
priežastis turbūt bus tame, 
kad tą savaitę buvo keletas 
vakaru su įžanga.

“Žiburėlio” vakaras buvo

Baltimore, Md.
Perėjus “grikštijadai”, 

pas mus pradeda aptilt visi 
šukavimo kerštai. Viskas

is spėkos 
mzikališ- 
linorišką 
raugystę 
į tikėji-

žyc širdzies, kad nor biskuci 
kartu daugiau mylėtam

Dar man pavirozyk, ar su 
abiem ženycis, ar pačiam nu- 
sišauc ir nei vienos nemylėc, 
ar kas kitas daryc?

Cikras

N. 13 “Lietuvos” tilpo ko
respondencija iš Kenosha, 
kur L. B. Dr-as, aprašinėda
mas Dr-tės “L. Balso” meti
nį mitingą, pripasakojo ne
būtai dalyku. Matomai, ne 
pats rašė ,o kitas kas padai
lino, arba nieko negirdėjo, 
kas buvo nutarta ant mitin-

Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume
rį dykai.

Išpirk Money Orderį ir siųsk Šiuo 
adresu:

Kantri žmona.
— Girdėjau, kad tamistė- 

lė žadėjai atsiskirti nuo sa
vo vyro, o kaip žiūriu ,tai ir 
po šiai dienai su juom gy-

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

19 d. bal. kalbės d-ras J. 
Šliupas Lietuvos Sūną 
dr-jai ir Laisvamanią kuo-

Montello, Mass.
Kaip pradėjom naudotis 

savo svetaine, kurią su tokiu 
vargu ir pasišventimu pasi
statėm, tuoj kilo vaidai. Jei
gu tie vaidai kiltu dėl kokiu 
nors svarbiu priežasčių, tuo
met galima būtu ginčyties, 
bet kada jie kįla be reikalo, 
vien tik dėl keletos šūkau- 
ninku, tuomet jau verta tuos 
triukšmadarius papeikti.

Bal. 7 d. atsibuvo vienas 
iš triukšmingiausią susirin
kimą Liet. Tautiško Namo 
Draugovės.

Kada prireikė rinkt komi
siją dėl peržiūrėjimo kokią 
ten bilą, tuoj likos paduotas 
į komisiją tūlas M. Jakavo- 
nis, kuriam L. T. N. Draugo
ve buvo atėmusi balsą, antį jeigu narys aht su

šunadvokačio rolę. Jai nėra 
jokio reikalo kišties į “L. 
B.” dr-jos reikalus, kadangi

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

(27—30).
Nuo redakcijos. ■, “Lietu- 
” šiame atsitikime lošia

Piktas tarnas.
— Aš šiandien taip supy

kau ant savo pono, kad visus 
jo dantis išdaužiau.

— Nejaugi? O ką gi tau 
ponas už tai darė?

—Nieko. Mat jis apie tai 
dar nežino, nes jo dantįs bu
vo pamerkti stikle.

Pajieškau draugų Juozo Klimav 
čiaus ir Igno Danelavičiaus, kuri 
metai atgal gyveno Larksville, 
Jie patįs arba kas apie juos žino 
lončs atsišaukti, nes turiu svarb i

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

50 Newell St. ir J. Glinskis, 36 Ho 
land Ave.

Stoughton, Mass.
“L,” N. 26 tilpo klaidi ži

nute apie L. S. S. 86 kp. su-1 
rengtas prakalbas.

Ne mano dalykas yra kiš
ties į kokius ten menknie
kius, ar tai reklamuot man 
nepatinkamą.

Aš noriu suturėt nuo to 
klaidingo manymo visuome
nę, jog korespondento K. V. 
pasakymas, kad prakalbose 
dalyvavo girtuokliai, yra ne
teisingas.

Kiek aš atmenu, kiek čia 
jau buvę prakalbą, debatą ir 
tt., tai jokią, galima sakyti, 
girtuoklių nebuvo, bet tokie 
lygiai žmonės, kaip ir visi.

Reik žinoti, kad kaip vi
ii* pas mus nesto- 

adynos vakare jisai sudegė [kuoja tokių, ką mėgsta išsi-
RANKPELNIS”, 

76 MAIN STR„ 
BEL8HILU SCOTLAND.

Taipgi, yra ir doru žmo
nių lietuviu kataliku, kurie 
gyvena gražiai, niekam ne
lenda į kelią ir pildo prieder
mes pagal Kristaus mokslo. 
Tokiam niekas nieko 
sako, bet jeigu nedorėliai 
niekina dorus žmones, tai la
bai šlykštu.
, Pranešėjas.

gana 
gana

— Na, tai aš pas jumis už
eisiu kitą kartą — pratarė 
graborius ir išsinešė grabą 
laukan. Svirplys.

Hartshorne, Oklahoma.
Žiema praėjo, o męs snie

go nematėme. Dabar sulau
kėm šilto pavasario. Me
džiai jau sužaliavo, sužydo 
įvairiom spalvom.

Linksma, malonu.
Pas mumis atsitiko didelė 

nelaimė, kuri sugraudino 
čius. Nespėjo dievą numa
čius. Nespėjo dieną numa
rini ant 10 d. bal., o ant 5

savo grabely su visais vaini
kais.

Tai dabar Hartshorniečiai 
verkia ir aimanuoja, kad 
dievo neteko.

Svaiginančią gėrymą pas 
mumis nėra, tai žmonės pri- 
siverda tokio maišymo ir ge
ria, o pasigėrę vienas kitam 
dantis skaldo. O ką su no
simis, tai visuomet minkš
tom vaikščioja.

Apšviestesnią žmonią pas 
mumis mažai. Tiesa, kelio
lika skaito pirmeiviškus lai
kraščius ir knygas. Pagirti
na, kad mūsą pirmeiviški 
vyiiikai smarkiai pradeda 
darbuoties. Pas mus būtu 
naudinga sutvert L. S. S. 
kuopa. Laisvamanis.

Century, W. Va.
“L.” N. 21 Laisvietis už

mano organizuot W.Va. val
stiją, tvert L. S. S. kuopas. 
Tas yra labai pagirtina, bet 
kaslink Century, tai kasžin 
ar pasiseks.

Čia trumpai parašysiu 
apie lietuvių pasielgimą ir 
dorą.

Drg. S. M. pakalbinus ke
letą vyrukų užsirašyt “Lais
vę” ,tuoj gavo paniekinan
čią dėką. Vienas iš jų ne
seniai čion parsibeldęs vi
siems žinomas, kaipo geras 
mušeika ir buvęs jau areš
tuotas keletą metų atgal.

Taip-pat ir prostitucija 
pasiekus augštą laipsnį. Ne- 
kurios moterėlės prasima
nė ir kitokį būdą jieškoti 
gerų laikų ten, kur doram 
žmogui nepridera.

Tai vis yra dideli girtuok
liai, keikia socijalistus ir ki
tus dorus žmones, niekina 
apšvietimą, eina į bažnyčią 
ir vadina save gerais katali
kais ! Iš tokių tik “Draugui” 
gali būt smagu.

Vistiek keletas 
rašė. Jos pareina dabai

gert, bet jų labai mažai (pa- 
sidėkavojant L. S. S. 86 kuo
pai) ir tasai skaičius dar vis 
mažinasi. Taigi, yra viltis, 
kad laikui bėgant/ girtuok
liai išnyks.

Todėl geriau palikti juos 
ramybėje; lai jie patįs savai- 
mi išnyks.

Turiu pasakyti, kad čia 
jau visos lietuviškos draugi
jos yra susi vieny jusios ir vi
sos veikia bendrai. Tai kam, 
rodosi, korespondentams 
reikėtų pykties?

Korespondentai, lavinki
tės ! Rašinėkite kodaugiau- 
sia žinučių, tik aiškias, tei
singas ir neklaidinančias lai
kraščiu skaitytojus.

J. L. Rimka.

ADRESAI VIRŠININKU “LIETU 
VOS BALSO” DRAUGIJOS

Kviečiam visus atsilanky
ki ant L. P. prakalbų. Kas 
negalės pirmą vakarą ,tegul 
ateina antrą.

Industrijalistai darbuoja
si, kad išleidus savo organą 
“Darbininkų Balsas”. Turi 
jau surinkę keletą šimtu dol. 
pinigų ir manoma, kad pir
mas N-ris pasirodys su 1 ge
gužio diena.

Reporteris.

įvairus; programas 
ilgas. Pirmiausiai 

choras, po vadovyste 
S. Turskio, sudainavo “Liet. 
Marsalietę”. Vėliaus sudai
navo dar keletą tautiškų 
dainelių, kurias, kaipo vaikų 
choras, sudainavo vidutiniš-

reiviai.
Šiandien žmonės ir patįs 

moka apsirūpint apie savo 
reikalus, be šunadvokačiu

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

J. Ližaitis,
113 Bushkill St., Easton

Kaip gyvuoja Susivie- 
nyjimas Lietuvių 

Canadoj ?
“Laisvės” skaitytojai jau 

girdėjo Canados lietuvių 
balsą, kuomet jie šaukė, kad 
reikia suvienyti Canados lie
tuvius j vieną tvirtą draugi
ją, reikia sutverti: “Susivie- 
nyjimas Lietuvių Canadoj”.

Bet dabar gal mano neku
rie, kad tas šauksmas nu
skambėjo į bedugnę, o Cana- 
diečiai užmigo letargiškam 
miege.

Ne, draugai, męs dirbom, 
dirbam ir dirbsim, pakol tą 
sumanymą įkūnysim. Kaip 
Medicine Hat, taip ir Mont- 
real’o lietuviai labiausiai 
rūpinasi, o galima tikėti 
kad, laikui bėgant, Canadie- 
čiai bus susijungę į vieną 
tvirtą draugiją .

Čionais aš noriu papasa
koti skaitytojams apie at- 
lankymą Winnipeg, Man.

5 d. balandžio buvo susi
rinkimas “Didžio Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto Pa- 
šelpinės draugijos”, ant ku
rio ir mane draugai1 nusive-

Bacviniui atsakymas:
Orakulas labai saglasnas, 

kad ir dzūkeliai pradėjo 
klauseis rodos. Orakulas ir 
gi dzūkas. Gerai žinau 
Punckų ir Rudaminą. ---------- , . . .

Tu, broluci.dzvi mergiukes
negali vesc, nes to zokonas metams 1 dol., pusei metų 50 centų, 
nezvelina. O kad ir zokonas : - --“x
zvelytų, tai apsivedis netu
rėsi spakąinų galvą. Dzvi 
moterįs pradės gnievocis ir 

[susiraus•—tai viena, o antra

Red.).
Koresp. pasakyta, kad so

cijalistai prakišo—ir čia me
las, nes, jeigu būtų neatsisa
kę, būtų mielai buvę per
rinkti. Socijalistai patįs at
sisakė.

Keršto tarpe sąnarių nė
ra, apart vieno, kuris seniai 
jau griauna tą draugiją. 
Geistina, kad jisai būt iš
brauktas.

Kaslink organo — tai bu
vo nominuoti šie laikraš-

Šakė”,
‘Lietu-

metų dėl neteisingo apšmei-1 duotų tokį įnešimą ,tai liksis 
žimo pereitų metų adminis- ........... ..
tracijos.

Pirmininkas patėmyjo 
kad J. neturi balso. Tuomet 
keli J. draugužiai šoko rėk
ti, kad balsas jam buvęs at
imtas nelegališkai. Ant pir
mininko patėmyjimo, kad 
pats J. turi prašyties balso, 
anas, susigraudinęs, pradėjo 
verkti krokodiliaus ašaro
mis, jog būk jam balsą atė
mę socijalistai, kadangi jis 
esąs demokratas.

Visuomenė pasigailėjo to 
demokratėlio. Paskui tūli 
Alasevičius ir Smaliukas 
pradėjo kelti didžiausią be
tvarkę, kam būk koks ten 
korespondentas parašęs 
“Kel.”, jog svetainę pastatė 
L. S. S. 17 kp., bet kada ta 
korespondencija iš “Kel.” 
tapo perskaityta, tai triukš
madariai nuleido nosis ir tik 
Alas., visas pamėlynavęs iš 
sarmatos pradėjo šaukti, jog 
visi socijalistai paliestuviai. 
Bet kaip M. F. T. jam atkir
to, jog tegul pasižiūri ant 
savęs, tuomet Al. pradėjo 
tarškė t, kad jau ne visi soci
jalistai paliestuviai, bet tik 
nekurie.

Vyručiai, ar jūs manot, 
kad šiandien žmonės yra 
kaip prieš kokia 15 metų 
Montelloj? Šiandien žmo
nės jau nebenor jokių vado
vu, jie patįs nori būt vado- 

Visapusiškas.

pareina j senas gyvenimo vo
žės ir baltimoriečiai prade
da ramiau darbuoties.

Balandžio 22—23 d. įvyks 
čia L. S. S. II rajono sureng
tos prakalbos. Kalbės drg. 
L. Pruseika, “Laisvės” re
daktorius.

Prie prakalbų 14 kp. L. S. 
S. stato ant scenos 4 veiks

li rainą “Gadynės Žaiz- 
veikalas labai įspūdin-

ses'
Išeis taip, kaip nutarta 

ant metinio mitingo, tas yra 
“amen”.

Valdyboj yra geri žmo
nės. Bereikalo “Lietuvos” 
koresp. rodo čia lapės uode
gą, paslėpęs vilko nasrus.

Aš pasakysiu, kad dabar 
valdyboj yra 3 socijalistai. O 
kiti draugai irgi tikri pir
meiviai, susipratę broliai, 
murinti gražų vardą ir gra
žiai besirūpiną draugijos la-

Draugija todėl nebuvo ir 
nesiliko tikėjimiška ar par- 
tyviška. Politikos dalykuo
se nariams paliekama pil
niausia laisvė.

“Lietuvos” koresp. pame
lavo ir apie sąnarius, saky
damas, kad yra tik 80 sąna
rių ,tuo tarpu yra pilnų na
rių 103. (Matomai, tam 
“Lietuvos” korespondentui 
tiek rūpi “Lietuvos Balso” 
draugijos gerovė, kaip vil
kui ėriukas, jeigu jis taip 
begėdiškai iškraipo faktus. 
Kaip “Lietuvai”, taip ir jos 
korespondentui rūpi tik pa
žemint “L. Balso” draugus.

m o f
Kodėl gi jūs taip bijot dar

bininkiškų laikraščių? Juk 
jie neprives jūs prie galvų 
skaldymo!

Lietuvos Sūnus.

tų pirmininkas kalbėti, ir to
kiu triukšmu užsibaigė susi
rinkimas.

Aš gi netikėdavau, kuo
met “Kovoj” ir kituose laik
raščiuose matydavau, kad 
tautiečiai taip nežmoniškai 
elgiasi susirinkimuose, bet 
dabar pats mačiau, kaip tie 
karšti “tėvynės mylėtojai” 
i ėkia, kad net iš akių ašaros 
su alum bėga, kad tik tvar
ką suardyti.

K. Rugienius.

Turiu pažymėti, jog “Žib 
dubeltavas kvartetas 
dedantis iš 8-nią mergaičių, 
puikiai sudainavo dainele 
‘Motušės kapas”.

Ant muzikališkų instru
mentų sugrajita kvartetas, 
keletas duetų ir solo.

Muzikoje atsižymėjo A. 
Stankus ir A. Kupka. P. P. 
S. Turskis ir A. Bačiulis

P nas S. Turskis padaina
vo dar keletą solo, už ką ga
vo du gyvų gėlių bukietu.Bu
vo keletas deklamatorių; de
klamavime atsižymėjo šios 
mergaitės: S. Stripinaitė, 
E. Stankaitė, M. Dudonaitė 
ir Julė Vinkšnaičiutė. P-lė 
J. Vinkšnaičiutė turi vos 6į 
metų amžiaus,bet eilių saky
me, kol-kas, neturi konku
rentų. Ta jaunutė deklama- 
tokra gavo gėlių bukietą.Čia 
pažymėjau tuos, kurie savo 
užduotis atliko labai gerai, 
buvo dar ir tokių, kurie atli
ko vidutiniškai. Tai pirmas 
tokis Montelloje vakaras. 
Daugiau tokių vakarų!

G raitas.

Jeigu ne. tai tuojaus išsirašyk. 
“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

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

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

Pastaruoju laiku čia kilo 
sumanymas sutverti “Ap- 
švietos Draugystę” su tikslu 
arčiau prieiti prie visuome
nės, kuri dar bijosi socijalis- 
tų vardo, bet šiaip jau pa
žangesniais darbais intere
suojasi.

Išrinkta ir komisija iš 
penkių ypatų, kuri išdirbs 
pieną.

Aš nuo savęs linkiu koge- 
riausios kloties.

Prieškonstr.tucijinis 
drabužis.

Pati: — Kodėl tu gorsetą 
vadini prieškonstitucijiniu 
drabužiu?

Vyras: — Todėl, kad jis 
suvaržo ypatišką kūno lais
vę. O juk prie konstituci- 
jinio surėdymo tas neleisti-

Worccster, Mass.
“L.” N. 26 L. Vergė rašo, 

būk daug draugų nenorėjo 
rengti moterims prakalbų. 
Toliaus sako, ar negėda 
jums, vyrai, taip pažeminti 
drauges, kurios šalę sėdėjo?

Man rodosi, kad viskas 
ten neteisybė. Štai, kaip bu
vo be iškraipymų. Pakilus 
klausimui apie surengimą 
specijališkų prakalbų mote
rims, keli draugai (bet tik 
keli) padarė išvedimus, kad 
męs visi išvien dirbame, tai 
išvien ir turime liuosuoties 
iš vergijos. Nereikią skirs- 
tyties į vyrus ir j moteris.

Tegul tie draugai ir sukly
do, bet argi jie blogo velyjo?

Kada nubalsuota, kad pa
rengti prakalbas, 
vienas neprotestavo. Kam 
gi tat užgaulioti kitus?

Worcester!o Vaikas.

čiai: “Kova”, “Kel.”, 
“Nauj”, “Laisvė”, 
va” ir tt.

Laimėjo “Laisvė”.
Ant galo koresp. sako 

“nežinia kas išeis iš tos ko

vas numirė, tai sugrįžę is 
bažnyčios, tuojaus anų bū
rys nudr-ožė į saliūną nusi- 

Suprantama, 
neužmiršo prisitraukt dau
giau rudžio. Tuomet kilo 
baisios peštynės.

Vienas kitam aptašė gal
vas ir galės giedot aleliuja. 
Tūlas susipyko su lenku, tai 
tam šoną peiliu perdūrė.

Gėda jums, jauni vyrai, už 
tokius pasielgimus. Ar dar 
jums, draugai katalikai, ne
aišku, kad tokiuo keliu ne
prieisite prie doro gyveni-

Jau ketvirtas mėnuo, kaip 
čia streikuoja gatvekariai. 
Iki šiam laikui streikas ėjo 
pasekmingai, bet 9 d. balan
džio jau karai pradėjo važi
nėt.

Sreiklaužiauja itąlai kata
likai. Bet, turbūt, kompanija 
nieko nepeš, nes žmonės ne
važiuoja. Kiek teko matyt, 
tai vis tušti karai eina.

Streikas todėl sekėsi, kad 
čia angliakasiai gyvena, ku
rie jau gerai su streikais yra 
apsipažinę, nors dauguma jų 
ir yra tamsūnėliai.

Daugelis U. M. W. lokalų 
nutarė, kad nei vienas uni- 
iistas negalės karu važiuot. 
Jeigu važiuos, tai bus išmes
tas iš unijos.

Streikas kilo dėl nepripa
žinimo unijos.

Burdingieris.

Kovo 29 d. L. S. S. 208 kp. 
laikė susirinkimą L. S. Dau
kanto kliubo svetainėje. Bu
vo susirinkęs nemažas žmo
nių būrys ir, apsvarstę, 
vienbalsiai protestavo prieš 
Burnetto billių, kuriuo nori
ma suvaržyt ateivystę.

Protesto rezoliucija pa
siųsta prezidento vardu.

fanatikė- 
liai? Prieš Velykas, tą di
džiąją pėtnyčią, kaip tik die-

Prisikčlė iš numirusių.
Sen Flur ligonbuty (Frau 

ei joj) numirė 
kas. Atėjo graborius, pa- 
mieravo jį ir už pusvalan
džio atnešė grabą. Kada 
senuką paėmė už galvos ir 
kojų ir norėjo dėt į grabą, 
staiga jis prabilo:

— Ką jūs su manim da
rot? Vienok graborius nei 
kiek-neišsigando, paguldė jį 
atgal Į lovą ir užklausė:

—Kaip jūsų sveikata, še
ri uk?

— Truputį lyg geriau — 
pasigirdo silpnas atsaky-

apsirinkt ją organu. Mato
mai, tas laikraštis nori, kad 
“L. B.” nariai užsidėtu “Lie-

REIKALINGI MUZIKANTAI.
Reikalaujame gerų muzikantų, ku

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

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

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

(27—29).

Mūsų draugija gerai pini- 
giškai stovi, tai kunigas su 
“Liet.” nori nutverti tą rie- 
jų kąsnį ,todėl jie ir užsiima 
siundymu ir kurstymu.

Turėkime tik, broliai, vie
nybę, o pats liucipierius mu
mis nepergalės.

K. Braževičius,
Buvęs “L. Balso” 

pirmininkas.

nešti.
J. Misevičius,

321 Edward St., Rockford, Ill.

“Laisvės” No. 22 tūlas P. Sukackas 
pajieškojo draugo, minėdamas mano 
tikrą vardą ir pavardę, taipgi guber
niją ir parapiją; neminėjo tik kaimo 
ir pavieto. "Ten pasakyta vedęs. Aš 

esu tuomi įžeistas. 
Bet o, tai ne pirmas sykis. Tokios pat 
formos pajieškojimas tilpo pereitais 
metais “Kelcivyj”.

Aš esu Vilniaus gub., Lidos pay., 
Kaniavo valsčiaus, Rodunes parapi
jos, Kašėtų kaimo.

— Matai, tamista, kada 
mano vyras nusipirko auto
mobilį, tai nutariau dar 
palaukti. Tikiu, kad kurią 
nors dieną pats sau sprandą 
nusisuks, tai nereikės nei po 
teismus tąsytis.

Dantų skaudėjimas ir mo
teris — tai dvi didžiausios 
priežastys nemigęs. O jeigu 
dar pridėti pasiutusias bla
kes, tai bus ir visos trįs.

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:

Davidas,
Fairfield, Me.

Pajieškau pusseserės A. Barakauc- 
kiutės, Kauno gub., Šiaulių pav., Jo
niškiu kaimo. Taipgi pajieškau J. 
Lunskio, Kauno gub.. Šiaulių pav., ša- 
džiunų kaimo. Meldžiu atsišaukti.

K. Svambaris,
132(5 Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

Pajieškau draugų J. Tamošiūno ir 
I. Biliūno, Kauno gub., Panevėžio pay. 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žino pra-

Pirmiausia — mūsų drau
gija yra sutverta ant gerų 
pamatų. Mūsų draugija ne
šioja vardą “lietuviškos, 
moksliškos pasilinksminimo 
ir pašelpos draugystės Lie
tuvos Balsas”. Ji uždėta 6 
d. kovo 1910 m. Skyriuj I, 
paragrafe 3 yra pasakyta: 
“draugyste stengsis pagal 
savo išgalę užlaikyti ir to
bulinti meilę Lietuvos ir lie
tuvių tautos tarpe sąnarių ir 
neprigulinčių prie jos savo 
tautiečių. Stengsis šyiesties 
tarpe savęs ir platinti moks
lą ir apšvietimą tarpe savo 
tautiečių pagal išgalę. Taip
gi stengsis įkurt knygyną ir 
skaityklą, kada, j 
pavelys ir įsteigti i 
ką, teatrališką ir ė 
mokslainę. Šitą < 
negalima paverst 

| mišką arba į par

ORAKULO PATARIMAI.
Orakulo aukštybe!

Jau čytoju metai čėso ga
zietų “Laisvy” ir matau, kad 
Orakulo Dzidzybė duodzi 
kožnai mergai >r biarnui ro- 
dų. Taigi ir aš cikiuos, kad 
ir man pavirozysit.

Ar žinai kų, broluci, aš in- 
simylėjau in dzvi mergas ir 
abidzvi teip myliu, kad jo-

Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 
prezidentas.

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

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

Ant. Kuplevskis, 964 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. Sukelis, 712 Park Ave. •

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

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

Pajieškau pusbrolio Povilo Adomė
no. Kauno gub., Panevėžio pav., Bir- 

Stakirių kaimo. 7 me
tai kaip Amerikoj, pirmiau gyveno S. 
Boston. Mass. Turiu lahai svarbų 
reikalą ir nuo motinos laišką. Kas 

gaus dovaną.

Box

stymai rišosi vienas po ki
tam, net malonu buvo pasi
klausyti.

Užbaigus visus klausimus, 
pirmininkas perstatė mane, 
kaipo atkeliavusį iš kito mie
sto ir narį Susivienyjimo 
Lietuvių Canadoj. Meldė, 
kad ka nors pasakyčiau apie 
S. L. Č.

Trumpoj kalboj paaiški
nau reikalingumą vienytis 
Canados lietuviams j vieną 
tvirtą draugiją ir pasakiau, 
kad vietinės draugijos ant- 
galvis yra perilgas.

Pabaigus kalbėti, pasigir
do delnų plojimas ir didelė 
dauguma pritarė tiems išva
džiojimams, apart 
draugo, kuris kalbėjo prie
šingai, bet liogiškai. Po 
švelnių išsiaiškinimų vien
balsiai išrinko komisiją iš 
keturių ypatų, kuri peržiū
rėtų S. L. C. konstituciją. 
Komisija peržiūrėjo konsti
tuciją ir, pertaisius porą 
punktų, priėmė.

Balandžio 7 d. buVo su
šauktas extra susirinkimas, 
ant kurio ir aš vėl buvau pa
kviestas, bet, nuėjęs į svetai
nę, tuoj pamačiau, kad jau 
netoks rinitas susirinkimas 
bus, nes nekurie nariai buvo 
biskį įkaušę, Na ir tuoj M. 
Žilinskas (kuri 
sai nebuvo ant susirinkimo), 
pradėjo rėkti ant pirminin
ko, kam jis leidęs kokiam čia 

išniekinti 
draugijos šventą vardą; to
liaus varė savo dainą, kad 
pirmininkas 
leisti komisijai peržiūrėti 
konstitucijos etc.

Po to pirmininkas pradėjo 
aiškinti, kad jis nėra Rusi
jos caras ir negali taip elg
tis patvaldiškai.

Bet kaip M. Ž. taip ir P. 
J. Alekna (kuriam, matyt, 
rūpi tik biznis, o ne draugi
jos) su keliais pasekėjais 
pradėjo rėkti žvėrišku balsu

12 d. kovo 40 kp. L. S. S. 
buvo parengus diskusijas: 
kodėl socijalistai nesiveda? 
Nubalsuota taip: soc. nesi
veda todėl, kad jie mato 
vargingą šiandieninį gyve
nimą ir daug neranda sau 
gyvenimo vienminčių.

Po Velykų visi subruzdo 
darbuoties. Rengiama Visa 

šokią ir tt



V1ETINESŽINI0S.
Pasirodo, kad Brooklynas 

ne vien yra žymus įvairio
mis įstaigomis, bet ir lietu
viais “bomais”. 14 d. balan
džio, beeinant man į redak
ciją po pietų, susitikau ant 
So. 1-mos, tarp Roebling ir 
Driggs avė., tris lietuvius ir, 
praeinant man pro juos, vie
nas tarė: “Duok rup... į snu
kį, tai nukris nuo nosies 

% akiniai!”
Ištikrųjų galima pasi

džiaugti, kad lietuviai ir tar
pe bomų pirmą vietą užima, 
nes kiek jau laiko vaikščio
ju, o svetimtaučiai dar taip 
nepasielgė.

Bravo, vyrai, kad “pir
myn” žengiate! V. P.

New Yorko majoras savo 
prakalboj, laikyto j 12 d. ba
landžio, pasakė, kad tokia
me mieste, kaip New Yor- 
kas ,tai 96.000 bedarbių “pa
prastas dalykas”. Mat, dėl 
majoro “paprastas daly
kas”, kad 96.000 bedarbių 
vaikščioja gatvėmis, jų žmo
nos ir vaikai miršta badu, 
baigia saužudystėmis! “Pa
prastas dalykas”, kad 96- 
000, ištiesę rankas, maldau
ja duonos šmotelio! Ką tas 
reiškia, tai “paprastas daly
kas I”

Vienok męs tą “paprastą 
dalyką” suprantame vLai 
kitaip. Męs sakome, kad ne
turi būti “paprastu apsireiš
kimu”, kad darbininkai ba
dautų. Alęs sakom, kad kiek
vienas darbininkas turi tu
rėti darbą ir gauti už jį tokį 
atlyginimą, kad galėtų ne
badaujant gyventi.

Lai gerai įsitėmija darbi
ninkai tuos majoro žodžius.

14 d. bal. atsidarė posėdis 
komisijos priežiūros pieno 
išdirbystės. Komisijonie- 
rius pasmerkė dabartinę 
metodą išdirbystės “ice crea- 
m’o” ir rekomendavo, kad 
sveikatos komisija daugiau 
tą išdirbystę prižiūrėtų.

Dr. Charles pranešė, kad 
jis pastaraisiais metais New 
Yorke egzamenavo 200 
krautuvių, restauracijų ir 

’hotelių, ir pasekmės buvo 
tokios, kad kiekviename ku- 
biškame centimetre buvo 
nuo 1.000 iki 21.000.000 bak
terijų. Jis nurodė, kad už
vis yra pavojingesnis “ice 
cream’as” dėl sveikatos iš 
mažų krautvėlių. Dr. Char
les taipgi ragino, kad svei
katos komisija daugiau į tai 
atkreiptų atydą.

Sekančiuose posėdžiuose 
dr. Charles kalbės apie svie
sto išdirbystę ir jo pardavi
nėjimą.

2 d. balandžio, kaip prane
ša Liet. Immigrantų Šelpimo 
draugijos a^tovas, buvo 
New Yorko i plaukoj tik
ra rugiapjūte. Iš Europos 
pribuvo 2.600 immigarntų, 
kuriuos reikėjo išegzami
nuoti, ar galima įsileisti į šią’ 
“laisvės” šalį.

Šiomis dienomis buvo pro- 
gresistų partijos lyderių su
sirinkimas ir nutarė sekan
čiais rinkimais New Yorko 
valstijos gubernatorium no
minuoti T. Rooseveltą. Va
sarą bus sušaukta tam tiks
lui konferencija.

Lietuvių Apšvietos drau
gijos atsibus mėnesinis susi
rinkimas 19 d. balandžio, 
9:30 vai. iš ryto, tautiškam 
name, 101-103 Grand st.

Tat, draugai ir draugės, 
malonėsite atsilankyti. Taip
gi yra kviečiami ir pašali
niai, kurie nori prisidėti prie 
draugijos.

Sekr. J. Parulis.

Pranešimas.
Visoms draugystėms, ku

rios rengiasi prie apvaikš- 
čiojimo 1-mos gegužio, pra
nešame, kad konferencija 
atsibus pėtnyčioj, 17 balan
džio, 1914, Tautiškame Na
me, 101 Grand st., Brooklyn, 
N. Y. Taigi nepamirškite 
atsiust delegatus ant viršmi- 
nėtos dienos, priduodami ir 
skaitlių narių savo draugi
jos, v

Varde konferencijos 
Komitetas.

NEPAMIRŠKITE!

14-tas metinis balius (Full 
dress in civic), parengtas 
Liet. Gimnastikos Kliubo, 
atsibus subatos vakare, 18 d. 
Balandžio-April, 1914 m., 
Palace Hall svetainėj, 89-93 
Grand st., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 
Muzika po vadovyste D. K. 
Venckaus. E’^ga ypatai su 
padėjimu d n nų 25c.

Širdingai v., as kviečia
L. G. Kliubo Komitetas.

Kliubo ruimai 375 So. 1st 
Str., Brooklyn, N. Y.
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LIETUVIŠKA A WHYM
*

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų, 
natinė lietuviška aptieks 1 
Massachusetts valstij-
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
: v ie
vyno ir

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemes 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
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 2L5 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerj ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuosim visas tas f’ar- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuvišku i>avardė buvo 

Vincas P. .1. Kavuliauskaa

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

KLAUSYK
MANO

ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų 

aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalniečių ir 
t. t. Pas mane ta voras 
geras ir kainos pigios.

LI LI T K U

131 Grand St.,
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)
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SAKE”

Balius dr-stės šv. Jono 
atsibus pirmą subatą po 
Velykų, 18 d. Balandžio-Ap
ril, 1914 m. Tau tiško Namo 
svetainėj, 101-103 Grand St.,

Draugysčių nariams in- 
korpore 15c., merginoms ir 
moterims 15c., pavieniai 
ypatai — vyrams 25c. su pa
dėjimu drapanų. Prasidės 
7:30 vai. vakare. Muzikan
tai griežė lietuviai po vado
vyste V. Retekevičiaus.

Vardan dr-tės Šv.Jono už- 
kviečla Komitetas.

Mėnesinis juokų bei satyros laikraš
tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų 
k ratym ui.
“ŠAKĖS” KAINA 1 DDL. METAMS. 
“ŠAKĖS” PAVIENIS NUMERIS 10c.

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

Adresas:
“ŠAKĖ”,

1607 N. Ashland Ave., Chicago, UI.

FORMATO C X Al COt. K 
PI’ . 2.1 PAM IK5I.AI. AIL 
DI.KI.O APDARU. - PRE- 
kC $2 50

REIKALAUJANT AfS|. 
LILPIMO. VISADOS PRI- 
OI.AUS n 2< SIEMPĄ

PINIGUS SIŲSTI MO- 
NIKORDI R AN f ADRESO.

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

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 “šake”, 
juokų laikraštis, $1.00 ant metų.

Knygas galit išsirinkti iš “Laisvės” 
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 viršminčtais reikalais visa
dos kreipkitės šiuo adresu:

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

(27—28).

Naujausios mados 
GRAMAFONAI 
VICTOR MAŠINOS. 

Negausit geresnes progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertes mašiną 

tiktai už $13.00.

Aš užlaikau Columbios gramafonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali lai
kyti kelis metus. 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- 
taliogą, tai atsiųsk štampą už 2c., o aš 
nusiųsiu jumis didelį, puikų katalio- 
gą, kuriame rasite visokių mašinų su 
trubomis ir he trubų.

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

CHARLES G RA NECK A S,
ATHOL, MASS.28

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

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 :

Room 211, 186 N. La Salle St. 
Chicago, III. 

(20—28).

B LIETUVIAI j

Išgydau Vyrus Greitai.
VARIfnm P Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, V T>I\1 VzvJkxELtlJ* operacijos, arba apvyniojimy; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėk'os nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- ( 
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama. .
PROQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 1 IYvu 1 H 111 lu. 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.
SYFH 1^ Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėves, išbėrimai, va- ulllLlJ. rio spalvos plėtmai, 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 pavojau^ kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių bledingų vaistų?'! uojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnčję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
rno; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
vi ados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

A P’ll f m J Naujos ir senos.bjaurios ir įsisenėję,kaip
IvJ IzIvJViJ* tai Triperis, Plūdimai, 'Pankus Šlapini

mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau ant visados greitai ir užlaikau

>

P
E

IP A pa:: tuos, kuriuos daktarai jau buvo at*Lakę i: gydyti. Gy-, * 1 Ulyn (jliu |((, jokiu operacijų. skuur-mu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojau . duodame i’alenttv inima. Aš mapsiimu ifp.vdvti tu, kuriu nepaima Mano gydy
mo būda 5 chronišku liūtį yra viena*; iš geriausiu, k:t užtikriname, j<ur visada atneša jreras, 
nusekinęs. Gydau Aliau, Galvos, Širdies, Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi erzanti, Smi k» nu. Nervu, Katilu. Stpiariu ir visas kitas litras. 
Aš netikiu Į tt.vdjmi) leiškuia, t<d«*l neklauskite manę* patarimu. Kurie gyvenate toiiaus 
atvažiuokite pas mane r.nt vienos, dienos,o aš jums tikra teisybę pasakysiu. ; r’raliu išgydyt.

BP RYRNF 208 w- 42ll<l St- arti Broadway 
V1V. DinnE, NHW YORK CITY, N. Y.

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

ir 1:itas planetas. Su paveikslėliais................ .

MEII ĖS KARŠTLIGE K“',
meilę.........

Imant v

J. STROPUS
6 l.orin v St., So. Boston, Mass

k t ai 
apturėsi 

Edmundo Steponaičio raš-

Iš atsiųstų redakcijai sa
vaitinių raportų Lietuvių 
Immigrant^ Šelpimo drau
gijos matosi, kad nuo 28 ko
vo iki 11 d. balandžio reika
lavo pagelbos sekančios ypa- 
tos.

1) Ona Dargiutė , važiuo
dama pas tėvą į Chicago;

2) Jieva Galiniutė, važiuo
dama pas švogerį Jurgį Mo
tiejūną į Bayonne, N. J.;

3) Anelė Baliunaitė, va
žiuodama pas J. Mackevičių 
į Jersey City, N. J.;

4) ' Domicėlė Levanačiutė, 
važiuodama pas brolį į 
Brooklyn, N. Y.;

5) Anastazija Lapinskai
tė, važiuodama pas dėdę, S. 
Jalaucką į New York City;

6) Agota Viraliutė, va
žiuodama pas Ig. Muraucką 
j Grandwood, N. J.;

7) Juzefą Gumalauskienė 
su duktere, važiuodama pas 
vyrą į Michigan City;

8) Kazimiera Agotainienė 
su sūnumi, važiuodama pas 
vyrą į Wyano, Pa.;

9) Marijona Slavickiutė, 
važiuodama pas švogerį J. 
Salaševičių į Cedar Rapids, 
Iowa;

10) Marijona Bukšniutė, 
važiuodama pas švogerį M. 
Butkų į Terre Haute, Ind.

Tūli dar kreipėsi pagelbos 
prie išsiėmimo pilietiškų po-

Važiuokit | 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
vynes 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.; Bolish 
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.

| Akušerka l 

Pabaigusi kur-ą Womans Medical
Collette. Baltimore, Md. (J

?? Pasekmingai atlieka savo derbu prie Q 
•I primdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir ™ 
'įį patfelbą invairiose moterų lij?ose. Vi

l F. Stropiene,^!"^.;. I 

• SO. BOSTON. MASS. *

Guodojami 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. "

<3 turėjo pakelti vargo ir būti nuskriaustais nuo svętim-
taučių del to, kad nebuvo Lietuvių Prieglaudos 'Na»

gj mo New Yorke dėl pakeleivių.
j? Męs, matydami, kad būtinai yra reikalingas tas Prieglaudos Namas New 
U Yorke dėl keliauninkų lietuvių, įsteigėm tą Prieglaudas Namą, kuris randasi 

498 Washington Street, Kampas Spring Street, New York, N. Y. mr ■rmm— t r — ■■ ■ ■ —i-.T.r.-'-.Trr ■  wfmiufwvxiimi——ti—p ■■m**——

5. Daug

Viešbutis-Tiotelis.

Brangus keliauninkai, vietiniai ir aplinkinių miestelių, kurie manote keliauti j 
Lietuvą, seną tėvynę, nepamirškite atsilankyti į musų viršminėtą viešbutį, o 
gausite sąžiniškus patarimus kiekvienas ir busite užganėdinti musų patarnavimu.

Taipgi užlaikom Rudžio ir Baltakes, seniausius Vynus ir Havanos ci
garus. • Miūsų viešbutyj galima gauti valgyti, gert, nakvynę ir baltakės įsi- 
traukt. Parandavojam kambarius ant vienos nakties, ant savaitės ir ant mene- 

*7 z

šio, t. y. kaip kas reikalauja.
Prie progos dar norėčiau 

minti savo tautiečiams, kad 
kartiniam laike laivakorčių 
nos likosi labai nupigintos. 
New Yorko į Vokietiją ii’ iš

pri- 
da- 

kai-

Vo- 
arit 

R o t te rd am. Ant we r p, Bremen
ir Hamburg j čionai ar ten tik 
$2200 per d id marį. Iš New
Yorko į Ubavą $24.00, išLi

pierų.
Iš to viso matosi, kad lie

tuvių atstovas atneša labai 
didelę naudą pribūnantiems 
iš Lietuvos į šią šalį.

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome fre- 
•i dsiaSlUVAMAS 

' ASINAS, puikiau
si) Gramofonus ir ki
ekius muzikališkus 
nstrumentuB. Vai- 

Kams keričiul:us, Bai- 
_ sikelitis, 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, Mass.

THE J MAGIC I 
SILENT

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

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

Su augs ta pagarba

G. J. BARTASZIUS ir. J. WASILIAUCKAS & CO.
UIBTUVISi AGENTAS

498 Washington St. Čor. Spring St, 261 W. Broadway, 
| NEW YORK, N. Y. I SO. BOSTON, MASS.
Sj 820 Bank Str^t, Waterbury, Conn.

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

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už I pas

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

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

lusmris yra

DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rol- 
ktoU.iryti ; ps;r;rits, talp-pat 
ir k U.” urcit ly-

tizmo Vzsisaldvam

R i r
\ A I S T . 1

F. Ad. RICSTEE & C6. 213 Pearl st. New YoA.

-sx.wt>

a Hamburg-American *
I • •• Did; iausia kompanija 
LlDl’JŪ* visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, ku
rių įtalpa siek’a 1,306,819 tonų.

Vienatine ir tiesioginė linija 
tarp

Bostono ir Hamburgo

su dubeltavais šriubais.

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

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš N<‘W York, Phila- 
delphijos ir Baltimorcs tiesiog 
į Hamburgą,

Artesnių žinių klauskite pas:

H a m b u r ji - A m e r i c a n
Line

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

Arba pas vietos agentą.

BIZNIERIAI!
GARSINKITeS 

“LAISVĖJE

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo itį^n apsl- 
saugoti.

ITOJr kiiy
t . p ir kur nuo vis 
bet t;.

•s t'.vnol

GOJ ’‘DAKTARAS” netik
4 litų gerai

•p .t 1 .bei fražiai, kaip 
aairk .ip ir/o visokių H«

AS” 1 bai daug ap- 
dc rų bei morališką 
i, atvirai taip iŠdCs- 
c to \ Lko tegali at- 
ier.-.m i.žauįusiatn 
ika’>iu„i turėti, kad 

seiūe-... ir ; aniems 
. r.i u/ .i gyventi, čioav’ską negali, 
yli, bet I k perskaičius kny^ą stra-

:*1 : .
h j* 4 D'*

žiu.Mik. 
ir k ui p 1 
m n a pre 
site.

ŠITA KNYGA illiustre.ota puikiais moks- 
;-ic žnioRuus Vuno su
lomis paslaptybėmis 
t .i.karna.

budavojimų su vi 
užau^usie isžmonėn:

YPATINGAI serganti, nusilpnčję, sukliu
rę, pasigadinę per jauuy..tčs klaidas ir vardi
nami visokiomis, kaip paprastomis švieiio- 
inis leip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kay- 
goję atrasite titrų rodą.

JEI sct£i ant tolios nors ližes, tai pirmiau 
r.c kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekari tas, r< ikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nr> didelės daugybes žmonių, 
Vr..ic tik perskaitė i itą knygą, išsigydč.

IODEL, kad ta kuytja dėllabovisuomc-- 
.lės išd.ic’a, 4 i ' ■.— ■;*■■*,*•$ j•» - nfirės V’SAI 
DOVANAI, kuris js -lai., $ už 
prisiunthną.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teipt

Tite Phltedslphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TfiMYKlT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi koki uors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, Jrad trumpam 
laike galčtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Phu M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo MII 
ryto iki 4 po pietų. NedčlioJ iki 3, O utarai» ke ir pttnyčioj vakare nuo 6 iki 8.




