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No. 36 IV Metas
LAISVĖS” SKAITY

TOJAMS.

šilas'“Laisvės” nume
ris išleistas dėl pavyz
džio, kad skaitytojai 
matytų, kokia bus “Lai
svė”, kada ji eis dvigu
bai padidinta. Du se
kanti numeriai bus pa
prasti, maži, o nuo 26 d. 
GEGUŽIO “LAISVĖ” 
JAU NUOLAT EIS 
DVIGUBAI PADIDIN
TA! Tą mažą pertrau
ką męs darome, kad 
duoti prog£ “Laisvės” 
redakcijos ir spaustuvės 
žmonėms prisitaikint 
prie naujų išleidimo ap
linkybių.

Dabar, draugai skai
tytojai, viskas priguli 
nuo Jūsų, jeigu norite 
turėt padidintą “Lais
vę” ta pačia kaina! Jei
gu kiekvienas skaityto
jas ras po vieną naują 
skaitytoją — galėsime 
leisti “Laisvę" ta pačia 
kaina. Męs manome, 
kad skaitytojai gali ta
tai padaryti. Gi Ameri
koj yra šimtai tūkstan
čių lietuvių, kurie visai 
neskaito laikraščių.-Pa
darykite juos laikraščių 
skaitytojais, o jūs turė
site minias veikėjų.

Prikalbiiykįt prie skai
tymo savo draugą, už- 
rašykit “Laisvę” Jums 
brangiai ypatai, paagi- 
tuokit už ją.

Jūs matote, draugai, 
jog dabar prie “Lais
vės” prisideda suvirs du 
lapu naujų raštų. Juk 
tatai reikia pagaminti! 
Popieros reikia dvigu
bai, spaustuvei ir redak
cijai taip-pat reikia 
daugiau žmonių. Pač
ios išlaidos irgi dvigu
bos.

Gi “Laisvė" nėra ko
kio nors banko ar šiaip 
jau didelio biznio laik
raščiu ir kapitalistiškos 
vištos mums nededa 
auksinių kiaušinių.

Todėl męs tikimės, 
kad skaitytojai subrus 
paremti savo laikraštį 
ir mums nereikės pakel
ti kainos.

NEW YORKAS IR 
JERUZOLIMAS

Lietuvos Studentija. PASAULIO TAUTAS VALDO
-visuomenės grupių...

“Tokia pat, jei ne didesnė 
diferencijacija yra ir lietu
vių studentų tarpe. Tik čia 
yra savotiškas pravincijona- 
lizmo antspalvis. Yra tai 
vyrukai suvažiavę iš so
džių, didesniame mieste, 
kaip Šiauliai, Panevėžys, 
Dorpatas, nebuvę, inicijaty- 
vos taip jau trūksta, už tai 
sodžiaus papročių parsivežė 
nemaža: kortavimas per 
kiaurias naktis, vardadienių 
ir kitų švenčių apvaikščioji
mas ir tt.”...

Tai taip charakterizuoja 
Metasi į akis visiškas dabartinius, kai]) rusus, taip 
zbės ideios; nebuvimas.! ir lietuvius studentus. Pir-

. Kuomet tik prasidėjo tar
pe lietuvių politiškas judėji
mas, tai visi turėjo viltį gau
ti tame judėjime pagelbą iš 
studentų. Suprantama,kiek 
galėdami, jie ir rėmė. 1904 
ir 1905 metais daugelis iš jų 
net universitetus apleido ir 
ėjo darbuotis tarp darbinin
kų ir valstiečių.. Tas pats 
buvo ir su rusų studentija. 
Bet.. .bėga laikai, mainos ir 
įpročiai. Štai ką rašo vienas 
iš lietuvių studentų.

“... Dabar turiu progą su
sidurti su 8 universitetų stu
dentais ir patinti jų gyveni-; 
mą. I ’’ 
blaivybės idėjos; nebuvimas, i 
Dauguma geria, ir visiškai- mįau Rusijos studentai aug- 
nieko blogo tame nemato, ki- ščiau stovėjo negu kitų ša- 
ti negeria ar dėlto, kad pini- lių, bet dabar, kai]) matosi, 
gu neturi, ar dėlto, kad nėra h' jie nori tapti tikroj pras- 
įpratę, alkoholis jiems rodo-'mėj to žodžio “ctudentmc”, 
si kartus, bet alkoholizmo bet ne mokslo vyrais, ne vi- 
rolės supratimo visuomenės suomenės veikėjais, kas bu- 

! New Yorko kunigas-socija-| prasidėjo. Prezidentas Hu- ir privatiniame gyvenime— 
listas White ir lp jo pasekė-1 erta pasakė, kad kovosiąs Ii- nežymu. rp”~ 
jų atėjo į tą milijonierių paž- gį paskutinio atdūsio. Jeigu ...... .
nyčią ir norėjo stoti kritikon I gį reikėsią pasiduoti, tai su
su Rockefellerių farizėjais, i deginsiąs Mexiko City, kai]) 
tuomet užklupo juos detek- anuomet rusai sudegino 
tyvai ir policmonai, smar-! Maskva, kada ją turėjo ati- 
kiai sumušė juos ir nuvedė;duoti Napoleonui, 
pas Ainošbų. '

. ‘ New Yorko miesto majo- Pai
ras pasakė: “reikia juos bau
sti! Tai niekdariai”. Tei
sėjas ir nubaudė juos ant di

desnės garbės Rockefellerių 
i dinastijos. Teisme veik ne
davė nei pasiaiškinti.

Pasakykite, koks skirtu
mas tarp New Yorko kunigų 
ir valdžios ir tarpe anų Je- 
ruzolimo farizejų?

“Atvykęs į Jeruzolimą, laike sekančių rinkimų kon- 
Kristus nuėjo į bažnyčią ir gresan socijalistai -tariasi 
išvijo iš ten sukčius, kup- pravest apie 9 savo žmones, 
čius ir pinigų mainytojus. tarpe jų vieną iš New Yor- 
“Mano namas—pasakė jis—! ko, vieną iš Chicagos, vieną 

: turi būti maldos namas dėl iš Oklahomos, Wisconsin© ir 
yisų tautų, bet ne vagių vie-11, t.
ta.” . * Socijalistų partijos valsti-

Kas neatsimena tos vietos jų delegatų suvažiavimas at- 
,šventraščio? O dabar paly- sibūna šiuomi laiku Chica- 
’ ginkite: goj. Narių socijalistų parti-

“Ir atėjo Jėzus Kristus į ja tūrinti jau 104,000. Paly- 
Rockefellerių “Calvary Bap- i ginus su praeitų metų šiuo- 

| tist Church” ir apvertė sta
lus tų, kurie varde jo darė

! bjauriausius prasižengimus, 
panaudodami jo vardą žu
dant Colorados vaikučius ir 
moteris.”

turn? Nužudė jį! Kada

Socijalistų partijos valsti-

goj. Narių socijalistų parti-

mi laiku, partija paaugo ant 
20,000 nariu. / c.

IŠ KARES LAUKO.
Iš karės lauko, tuo tarpu, 

nieko ypatingo. Tarpinin- 
kmmekleriu darbas dar ne- v v

lių, bet dabar, kaip matosi,
LIALUJ ĮJLČlfi- 
studentais”.

vo tikėtasi nuo jų sulaukti.

nyčią ir norėjo stoti kritikon I gį reikėsią pasiduoti, tai su-

rusai sudegino

Mexikos sukilėliai bom- 
duoja Tampico uostą. ■

Iš Galvestono, (Texas vai.) 
apie 50,000 Suv. Valstijų ka
reivių yra pasirengę kiek
vieną valandą drožti ant Me- 
xikos<

Mexikos katalikiškas arci- 
vyskūpas, Mora del Rio, jau 
išdūmė iš Mexikos. Jisai 
vyksta į Rymą su popiežium

Biznieriai ir streikas.
Stambus Denvero (Colo

rado) biznieriai savo mitin
ge išnešė protestą prieš lai
kraščius, kurie talpino prie
lankias žinias apie Colorado 
streiką. Jie, tie stambus biz
nieriai, pagyrė gubernato
rių Ammonsą ir valstijos 
milicija, kuri taip žiau-j 

su streikie-'riai 
riais.

. Tuo atžvilgiu, da
lykai pas lietuvius, man ro
dosi, bene geriau stovi.

“Kita rusų studentijos y- 
patybė—didelė diferencija- 
cija. Pirmiau atsiskyrė iš iiogijos stotis’ūkio 
studentijos—juodašimčiai ir ]ams\ 
provokatoriai akademistai, 
kurių skaitlius šiandien ne
bėra visai jau toks mažas. 
Paskui atsiskyrė ‘apolitikai’,! 
kurie visuomenė gyvenimu t 
.nęsiinteresučMSk^laikraščiųi v. . - .

metu daromi 
viausias ir inerčiausias efe-1 nutarimai ir rašomi proto- 
mentas, kurio, iš jo užimtos! k?\ai aP^e gmtybės įstaigų 
pozicijos, veik negalima iš- i uždarymą. Zymiausis tų nu- 
judinti. Ant $itlo dabar pra-Įtarimų skaičius_buvęs Zara- 
deda rastis ir kraštutinis na- !įp Panevėžio, Ukmergės ir 
cijonalizmas rusų studentų1 ,aP?^.r^aP valsčiuose, 
tarpe, dabar nereta yra ras-' , Valstiečiai reikalauja už

APSIGINKLAVIMŲ TRUSTAS
Berlynas, Vokietija,12 ge- Pastarąją savaitę bombos- 

guž. — Socijalistų atstovas,1 ekspliodavo dar šv. Martino 
drg. K. Liebknecht, padarė ir šv. Jono bažnyčiose, 
parlamente sensacijinį pra-5 
nešimą, kuris šiurpu sukratė Į 
daugumą politikierių. Lieb- 
knechtas paskelbė faktų, jog 

ginklavimų ir < 
j ančių medegų t rustas. J 
džiausią pasauly patrankų ’ 
firma ftruppo,............
yra susirišusi su Scola apsi
ginklavimų kompanija Aus
trijoj. Prie to trusto yra pri-į 
sidėję Kirhardto ir Loewes 
firma,kuri atstovauja Fran-! 
cijos, Italijos ir Belgijos in
teresus. 1

Pasekmės žemės drebė
jimo Sicilijoj.

Pereitame “Laisvės” num. 
pasaulio tautas valdo apsi- minėjome apie žemės drebė- 

........Į i1’ eksplioduo- i jimą Sicilijoj. Žmonių, kaip 
Di- i apskaityta, žuvo apie 200.

. .y"; Praslinkus tūlam laikui
\ okietijoj, p0 pirmam žemės drebėji- 

.. mui, buvo atjaučiamas ant
ras drebėjimas.

Ekspliozyvų fabrikantų; 
sąryšis taip-pat yra interna-. 
cijonalinis ir randasi po Bri
tanijos kontrole.

Apsiginklavimų im eks-Į 
pliozyvų trustas nustato' 
kainas ir kelia karišką ūpą.

Didžiausi bankai, tokie, i 
kai]) Vokietijos bankas ir'

Biudžetas iš tūkstančio 
milijonų.

Anglijos valstybinis biu
džetas pasiekė šiemet jau 
tūkstančio milijonų dolerių. 
Sulyginus su 1906 m. biudže
tu. valstybės ekspensai pa
didėjo dvigubai.

Viešu lišku greitumu kįla 
valstijų išlaidos.

Meteoroliogijos stotis.
Vyriausios žemd. vale

bos iškasčiu Marijampolėje Disconto Draugija taip-pat; 
rengiama įtaisyti meteogo- saVo r 

reika-ivimu truste

Daug vaikų nusižudo.
Kaip tik mokyklose Rusi- 

akciniJapsiginkla-!j°j ir Vokietijoj prasideda 
, ‘ ‘ i pavasario egzaminų laikas,

Liebknechtas nurodė taip-' ta*P tuoj prasideda mokinių 
patį daugelį politikierių; sauzudystes. _ 
austosios klesos, kurie yra' Padekime, tik vieną, 9 ge- 

Valstiečiai nradeil'i stro- prikišę savo purvinas ran-|§uz^s dieną_ pačiame tik , . aisLicciai piaueua šuo ; hiynio kuris hno-1 Berlyne nusižudė tiąs moki- 
piau kovoti su girtybe. Gau- k?s P1 ie !° 1S zmo . J

! narna nemaža žinių, kad vai- pčms nesą tik didesnę mo- • _________ "' .41
1 • i kesčių naštą ir atima is zmo-

; nijos tarpo drūčiausius vy
rus.

niai.

_________ *
vSškrVIportaTskelbia « “pažangus’’ studentas, ku- ir ali'

įdomią statistiką. Suv. V ai- j11S vlso.nils jmgomis gina pa-, 
stijose viso labo randasi 22-; vei&WJ0 tautų clenacijonali-, 
1,433 bažnyčios, o saliūnų; ?aci-Ja . Pagalėtojo tiesa J
yra daugiau, negu bažnyčių,! Daibminkų luomo draugų, 
ligonbučių, kolegijų ir augš-l 
tesnių mokyklų, išvien pa-j 
ėmus. c

neš, bet ir monopolius.

Mirė vadovas socijalistų 
darbo partijos.

Mirė plačiai žinomas sene

v.vi Dv. Gružiai (Panevėžio 
studentų tarpe ttaip maža, apskrič.) susekta slapta lie-l 
taip maža... lurbut nebe-;tuvių mokykla, kurią vedė 
tolimas jau laikas, kuomet1 valstietė M. Strielčiūniene. 
bendrieji studentijos žygiai Toje mokykloje mokinosi 

darbininkams tiek pat iš tų amžiaus.
bus galutinai palaidoti ir nuo 16 vaikų nuo 8 iki 13 me-

Argentinoje. lis Daniel de Leon, vadovas 
Mieste Rozario atsibuvo' Socialist Labor Party ir re-j 

metinis suvažiavimas soči- daktorius laikraščio 
jalistų partijos, kuris paro- , People”, 
dė žymų tos partijos i ’ 
Partija turi savo septynius idėjai, puikus kalbėtojas ir j 
atstoyus kongrese.
listai turi savo pusėj didelę prastai mokytas, nes lavino- 
daugumą Buenos Aires gy-isi geriausiuose Vokietijos u- 
ventojų, bet provinciją valdo1 niversitetuose. Jisai kalbė

jo vokiškai, ispaniškai, olan- 
i di'škai, lotyniškai, frahcūziš- 
; kai, angliškai, graikiškai,ga- 
llėjo skaityt itališkai ir por- 

Vienam Hearsto laikrašti- tugališkai. z-- X - • • XX • • •
mnkui užklausus, ar Roose-'.

Gavo 90 metų kalėjimo. į veltas ateinančiais rinki-1 
Kansas City, Kansas. -' anL P,rezi<>en; |

Maurikijus Levkavičius nu
teistas ant 90 metų kalėjimo, 
už užpuolimą ant sesers mie- 
laširdystės.

Daily, 
Tai buvo žmogus 

ūgį. nepaprastai atsidavęs darbo!
• • X -t II—.. • • I

Jisai buvo nepa-

atžagareiviai.

Rooseveltas “runys” ant

Garbė jo atminčiai!

Studentai sustreikavo.
Wilkes Barre, Pa. New- 

jeigu runys, tdi ant progre-1 towno augštojoj mokykloj 
sistų platformos, kurią turi 
priimti republikonai”.

Sukilėliai paėmė Tampico.
Po aštrios ir sunkios ko

vos Mexikos sukilėliai paė
mė Tampico uostą. Taigi, 
Huertai likosi labai mažai 
vilties toliaus bepreziden- 
tauti. Sukilėlių šauksmas 
šioj valandoj yra: “ura, ant 
Mexiko City!” Jie tikisi 
greitai užimti ir sostapilę.

Valstijos milicijonieriai, 
kaipo streikų laužytojai.
Nacionalis socijalistų par

tijos pildantysis komitetas 
išleido atsišaukimą, idant 
būtų sušaukta konferencija 
Washingtone, kad pasmer
kus panaudojimą valstijų

Ligonbutis vėžio ligai

sustreikavo 100 studentu, 
kuomet pavarė iš mokyklos 
vieną jų draugą.

Coloradoje.
.Kompanijos uoliai gabena 

skebus, kurie įeina mainos- 
na, kaipo karpenteriai. Fe-

Cornelliaus universitetas 
mano statyti naują, puikų li- 
gonbutį, kuriame bus gydo
ma ir tyrinėjama vėžio liga, derališkos kariumenės pul- 
Tulos ypatos jau paaukavo kininkas J. Lockett prižada 
tam tikslui $1,000,000. jiems globą.

Jūros razbaininkai.
Chinų laivas, pribuvęs į 

San Francisco,buvo užpūltas 
jūros s razbaininkais, kurių 
Chinijos pakraščiuose yra 
dar gana daug. Tūli iš raz- 
baininkų važiavo, kaipo pabaininkų važiavo, kaipo 
sažieriai. »

Socijalistai nori įeit 
kongresan.

Iš tos priežasties vėl pra
sideda nerimavimai tarpe 
mainierių.
Muzikantų unijų konvencija

Des Moines, la.—Čia pra
sidėjo 19-ta metinė konven
cija Amerikos muzikantų fe
deracijos, kuri yra sudėtino
ji dalis Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Muzikantai daug svarsty
tinų dalykų turi dienos eilė- Du stambiausi kovotojai už Airijos autonomiją: As- 

quitas ir Redm 'das.
>••>' aT-Nvl&’A’tfūx.-’VV./ r.;,,-...

Yuanas bus diKtatorium.
Priimtas priedas prie Chi- 

jnijos konstitucijos, kuris su- 
iini rn i MriTiirnc j teikia prezidentui nepapras- URA, FRANCUZIJUd !tą galę. Jisai gali sušaukti 

| parlamentą, suspenduoti ir 
į visiškai uždaryti, kada tik 
i panorės.

--- ------------------ -- « I ! •

Ir Austrijoj areštuoja ’M 
kompanijų agentus.

----------------- r , Austrijoj suareštuotas Sa- 
ję susivienyję socijalistai.Jie | niuelis Altmanas, agentas 
gavo veik pusantro miliiono?| fanados Pacifico Comp, ge- 
balsų ir pravedė parlamen- ležkelio, kuris gunde žmones^ 
tan. 102 savo atstovu. Suly- (vykti Canadon pirm negu jie 
ginus su 1910 metų rinki- |)US atbuvę militarišką tar- 
mais, socijalistų balsų skai-!nyStę. ‘ j 
čius paaugo ant 20 procentų.

Išviso šiuose rinkimuose; 
paduota 8,328,000 balsų., 
Reiškia, socijalistai iš 100 
paduotų balsų gavo 16. ......______ _
. .$.a.k°ma’ kad taip smai- pU]];ia biblioteka Leipzige 
kiai išaugus socijalistų galy-. (Voki-etijoj) kuri turi 25,- 
bei, kitos visos partijos pri-'Ann ‘ 
eis prie susivienyjimo, kad. 

S0CIJAL1STAI!
Paryžius, 13 d. gegužės.

Dabar jau gauta pabaigtinų: 
žinių apie pasekmes rinkimų 
Francūzijos parlamentami 
Negirdėtą pasisekimą ture-;

^Parduoda knygyną.
Europos turtai • gausia? 

plaukia Amerikon. Tūlas 
I Amerikos milijonierius įgijo

Svarbiausias klausimas 
kurį turės svarstyti nauja
sai parlamentas, yra aptari
mas klausinio apie trijų me
tu kareiviavimo sistema.

*■ A

Orlaiviai susikūlė ore.
Londonas, 13 d. geguž. — 

Du kariški orlaivininkai žu-1 
vo ir vienas likosi smarkiai į 
sužeistas, kuomet susidūrėt 
ore du kariški orlaiviai.

Orlaivininkai manevravo I 
ore. žiūrint nuo žemes 
spektatorių.

Mormonai gabena merginas 
Amerikon.

Šveicarai reikalauja išgi- I 
nimo iš Šveicarijos ru bezių 
religiškos sektos mormonų, 
kurie pripažįsta daugpatys
tę. Tų mormonų esama ir 
Amerikoj. Išvyti iš visur, 
jie buvo atradę sau prieglau
dą Šveicarijoj. Juos kalti
na, kad kas metai jie per- 
siunčia 800 jaunų merginų 
Amerikos mormonams.

i 800 Chinietes juda. ;
Pastaruoju laiku žymus 

; Chinijos veikėjas Dr. Sun . 
' ])radėjo organizuoti Suvie- 

.............. ppieš | nytose Valstijose lygą “Jau- 
karalių, ir už Įvedimą repub-i Į]os^os JVliy.0S.» Pr^ Kurios 
likos smarkiai auga socija- Prisl(įejo ir moterų, la 
listų spėkos. Partija jau tu-s 
rinti 70,000 naujų narių.

Socijalistai parlamente tu
ri 73 savo atstovus, kuomet 
seniau teturėję 64.

Švedijoj.
Augant judėjimui

Bombos bažnyčioje.
Anglijoje Londono bažny

čioj “Metropolitan” vėl eks- 
pliodavo bomba, kuri padarė 
didelę suirutę. Bomba buvo 
padėta per sufragistę, apie 
ką liudija paliktas popieros 
gabalėlis, ant kurio parašy
ta: “reikalaujame moterims 
balsavimo

lyga diena iš dienos vis auga 
smarkyn.

--------------- --------

KARĖS PASEKMĖS.
Vienas žymus Serbijos so-- 

cijalistas rašo laišką į dien
raštį “L’Humanite”,kur pra
neša, kad kare nepaprastai 
pablogino darbininkų padė
jimą. Algos nupuolė ant 30 
procentų, darbo laikas prail
gintas ir unijos veik vi 
dezorganizuotos.

tino,

«r o
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Apie nuskriaudimą lietuvių 
ateiviu.4. V

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga

norėta pa-

jo pasakoj i-

kariumenėje ir pasilikti te
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parodysime koj, jisai pabuvojo ir San
“Lais-i Francisco. Ant vieno iš mi-

kų, kuriuos rašė lietuvis ka
reivis, nusiųstas tūlan Fin-

A. J. Karalius.

ALKOHOLIUS

KAIP MĖGINAMA PA
PIRKT DARBO 

VADOVAI?
Laikrašty “Labor Lea

der” plačiai žinomas Angli
jos darbininku vadovas, drg.

TARP VILTIES IR NU
LIŪDIMO.

. “Laisvė” padidinta. Jūs 
. matote, draugės ir draugai, 

kokia ji yra, kaip jinai išro
do. Jūs patįs galite apver- 
tinti jos gerąsias {fuses ir 
nurodyti ydas, kurias mato-

dienos, duonos tris svarus 
ant dienos. Viralą gauname 
dusyk ant dienos su trimi 
ketvirtdaliais svaro mėsos 
ant dienos. Valgome visi iš 
bendro bliudo, semdami val
gį dideliais kareiviškais 
šaukštais, kuriuos papras
tai laikome už aulo. Dide
liems Amerikos sportams 
gal tokis gyvenimas nepa
tiktų, bet apsipratus su juo, 
žmogus geriau jautiesi, ne
gu dirbti Pennsylvanijos an
glių kasyklose. Nors, kaip 
teko girdėti, kad kaip kur 

Kartais, apima mus nuliu- i yra labai nuobodus gyveni- 
dimas, kad sunku bus, kad imas ir kareiviai vargsta; to • V » • • • • I i i •» » i t t » 1 i n

įvairius jo gyvenimo prieti
kius. Jisai pasakoja, kokiuo 
būdu jį, kaipo darbininkų 
klesos politiką, 
pirkti.

Pakartosime 
mą savais žodžiais.
' — 1893 metais buvo svar

stoma parlaplente klausimas 
savyvaldą. Tū- 

nepa- lą rytmetį7Keir Hardie gau

 

na laišką nuo ypatos, kuri 
buvo žinoma savo visuome
niškais darbais. Tame laiš
ke minėta ypata kvi^įė Kejr 
Hardie ant pasimatymo. 
Juodu susiėjo kliube ir, be- 

_ __ r r valgydami, kalbėjosi apie 
neištesėsime vis ir vis eiti 'aš nesuprantu: argi galima’darbininkų reikalus. Neju- 
pirmyn, be atvangos, be poil-i rasti daugiau nuobodesnį ičiomis kalba nukrypo prie 
šio._____________________ 'gyvenimą, kaip gyventi į klausimo apie Airijos auto-

1911 metais, kada Įsikūrė;Amerikoje, kur daugiausia,'nomiją. Tuomet anas vei- 
“Laisvė”, ji įsikūrė ačiū pa- apart paprastos tylos ir mo- kojas pasiūlė Keir Hardie 
sišventimui kelių darbiniu-! notoniskumo, nieko i !v-’ 
kų zecerių.

Tais pačiais metais jau 
daroma pirmoji didžioji re-

Laisviečių tikslas yra su
tverti galingą spaudos orga
ną, kurio socijalistiška pa
kraipa. būtų gvarantuota. 
Prie to tikslo męs ir žengia
me ir, kaip rodosi, ne žingi
ne, bet tankiai risčia.

“Laisvė” du sykiū. Ir tatai 
daroma ne iš pinigiško ištek
liaus, bet vėl tik ačiū pasiry
žimui darbuotis tų žmonių, 
kurie uždėjo laikraštį.

1912 m. . pradžioje “Lais
vė” iš platoniškos socijaliz- 
mui pritarėjos virsta kovo
jančiu socijalistų organu. 
Tūliems elementams tatai 
nebuvo malonu, bet męs no
rėjome rašyt ir sakyt žmo- 
nėpis taip, kaip ištik rujų vis
kas yra, neslėpdami nieko. 
Tikrą gi teisybę gali sakyt 

. tik socijalistai.
1912 ir 1913 metais “Lais

vė” užima socijalistiškų lai
kraščių šeimynoje žymią 
vietą. Mūsų visuomenėje! 
jos vardas vis tankiau mini-! 
mas, prie jos nuomonės vis 
daugiau prisiklausoma.

1914 m. pradžioje vėl įvyk
sta mūsų gyvenime revoliu
cija. Tai persikraustymas į 

-Brooklyną. Tik žmonės, su
prantanti laikraštinio biznio 
dalykus, gali suprasti, kiek 
daug nuostolių atneša tokia 
atmaina. Apleisti lizdas, 
kur tiek triūsta ir krutėta, ir 
gaminties nauja pastogė, 
naujoj vietoj — tai veik vis- 
viena, ką pradėt viską iš- 
naujo. Tuomi pat laiku at- 
sibūna pakeitimas “Laisvės” 
leidimo naujais, kooperaty- 
\^kais pamatais.

r štai, nespėta day, taip 
ant, susitupėti, ii- męs da- 

<rome naują revoliuciją, didi
name “Laisvę”.

Žmonės, ant kurių pečių 
tas .darbas gula, tankiai, 
abejonės pagauti, lyg ir spė
kų pritrūksta. Liūdesio 
jausmas sukausto energiją. 
Rodosi, kad jau\hebepakelia- 
ma bus grumties su aplinky
bėmis. Bet tas žygis, kuris 
jau atlikta, tie laimėjimai ir 
gražus vardas, kuris jau 
įgyta, nuvaiko debesius nu
liūdimo ir suteikia sparnus 
energijai. Viltis apgali nu
liūdimą.

Viltis priduoda drąsos ir 
ištvermės kovoje. O gyveni
me gali laimėti tiktai tie, 
kurie drąsus ir moka apga
lėti pavojus neparlaužiama 
ištverme.

burgo kuopa, bet “Tėvynė” 
neleido' to klausimo gvilden
ti savo špaltose.

Drg. J. Baltrušaitis atsi
liepia tame reikale “Dilgėlė
se”. Jis kalba rimtai ir be
šaliai ir prieina prie šitokio 
išvedimo:

“Jeigu seime bus norinčių 
palikt tą garbės narį (p. J. 
Basanavičių), tai tegu neį- 
neša jį palikt garbės nariu, 
bet pirmiausia tegul įneša 
konstitucijos priedą apie 
garbės narius.

“Jeigu seimas tą nutars, 
tada tas eis (skyrium nuo 
protokolo) per visuotiną 
balsavimą”.

Drg. J. Baltrušaitis teisin
gai nori, kad visame kame S. 
L. A. vadovams ir nariams 
reikia vadovauties konstitu
cijos dėsniais.

, nieko nėra, balsuoti prieš suteikimą Ai- 
I žmogui, tik ilgėsis amžinai ■ rijai Autonomijos. Iš to bū- 
graužia ir jokio gyvenimo tų buvę galima padaryti iš- 
nematysi. Čia aš to viso ne- vedimas, kad Anglijos darbi- 
jaučiu nors čia žmonės yra, ninku klesa priešinga auto- 
biedm, bet savo būviu užga-1 nomijai. Kuomet, po balsa- 
nedinti. Tai gi tie, kurie |vimui, Keir Hardie būtų iš- 
sugrįžo su tikslu atitarnauti I ėjęs ant terasos, jisai būtų 
L.urinmnnSt’n i p nncUiVti* fa. radęs tam tikroje vietoje pa

dėta $2.500.,
Suprantama Keir Hardie 

su panieka atmetė tą pasiū- 
lyjimą.

1901 ar 1903 metais kokia 
tai turtinga ponia iš Airijos 
buvo pasiūliusi Keir Hardie

Kaip skaitytojai mato, ta
sai kareivis džiaugiasi, jog 
semia barščius iš. bendro 
bliu do ir naudojasi šaukštu, 
kurį nešioja už čebato aulo., palikti visą savo turtą, jeigu 
Jisai sako, kad žmonės ten;jisai, kaipo vadovas darbo 
užganėdinti savo vargu ir! partijos, būtų pasiketinęs 
kazarmės atmosferoj 'jisai • apskelbti karę popiežijai. 
jaučiasi daug laimingesnių J 1895 m., kada Keir Hardie 
negu šioj šaly. į pirmu sykiu lankėsi Ameri-

Dabar mes [ 
antrą medalio pusę, 
vei” pristatyta pundelis laiš- tingų lankėsi ir miesto majo-

DU BALSAI APIE TAR
NAVIMĄ RUSŲ KA- 

RIUMENĖJ.
Vienas buvęs amerikietis, 

sugrįžęs Lietuvon, papuolė į 
kariumenę. Jį paskyrė į pul
ką, kuris randasi dumblina
me gubernijos mieste Psko
ve. Minėtas amerikietis ap
rašo apie kareivių gyvenimą 
“Darbininkų Vilty”.

Paduodame čia ištraukas 
iš jo rašinio:

“Pirmus metus kareiviai 
gauna: dvi poras čebatų, tris 
štukas marškinių ir apatinių 
kelnių ir viršutinių gauna 
visas reikalingas drapanas, 
kurias kas sezonas atima ir 

• kitokias duoda. Duoda pa
talą; dvi paklodi, tris nova- 
lackas, šieniką, divoną užsi
kloti. Tai gi iš drapanų 

į ;' gauname užtektinai. Valgyt 
> gauname šitaip: arbatą gau- 
4Ytaada.kiek tik reikia,

į*as, kurį vadino “sidabro ka
ralium”, nes jisai įgijo didelį 
turtą iš sidabro kasyklų ir 
spekuliacijų. Po mitingui 
majoras pasikvietė drg. 
Keir Hardie į savo vasarna
mį. Už kelių dienų jiedu ten 
susitiko. ' Iš pasišnekėjimtf 
pasirodė, kad vyriausias už
davinys, kurį yra pasistatęs 
sau ponaš majoras.,-yra įve-

“Čionai dabartės man la
bai nesmagu. Guolis nevys
tas ir blogas. Jau ir vėl, 
kaip pamislini, atsidūriau 
toj bedugnėje, kur pūčios 
vienos nelaimės. Ir vėl ma
ne išnaudoja, ir vėl kankina 
ir vėl utėles šert reikia ir vėl 
sprandą 
žėdną šėtoną. .
Ii, kad rašau laišką be mar-;nigu, kaip ir auksas, 
kės, nes pinigų tuomi laiku | mas tos sistemos 
neturiu”.

Antrame savo laiške tasai 
pats kareivis pasakoja, kaip 
jį varė į Peterburgo ligonbu- 
tį, kaip paskui, nepaisant, 
kad koja dar nebuvo sugiju- 
si, išrašė iš ligonbučio.

“Išrašę iš ligonbučio, nu
varė pas karišką viršininką. 
Ten prabuvau vieną dieną. 
Taip, nakčia, viršininkas pa
šaukia pas save ir išduoda 
popieras važiuoti į pulką. Aš 
dar pradėjau kalbėti, kad 
naktis, kur gi bedingsiu, tai| 7.. . Y._ . Y___
“gerą” širdį parodė, paliepęs partija, bet jeigu bent jisai 
sargui išmest per duris. pats vienas, laike partijos 
Taip ir padarė. įeinu vienas, Į; suvažiavimo, pasakytų pra- 
kasžin ką mąstydamas, perkalbą už bimetalizmą, tai 
miestą, tik atsimenu, kadi jam būtu išrašytas čekis ant 
šiandien dar tik vieną kartą' $20.000. ’ 

| valgiau duonos, o viršinin-| 
kas davė 25 kap. pinigų ant purvinu pinigu, 
maisto. Užeinu į arbatnamį I v • - 
ir prašau arbatos. Ogi tuoj 
paliepia greičiau išeiti, ba 
būsiu išmestas. Tuoj man 
dilgt galvon, kad Peterbur-; 
ge nevalia kareiviui užeiti 
niekur, kaip tiku krautuvę”.

Vistiek tam nelaimingam 
kareiviui reikėjo grįžt atgal 
į pulką. Ir štai jisai siunčia 
savo giminėms meldimą:

“Gelbėkit mane iš tos be
dugnės. Bučiuoju jus, aš 
vargdienis, kankinys. -Gel
bėkite mane, neatstumkite 
manęs. Jeigu atstumsite 
mane, galiu baisiai nelaimiu-

- gu pasilikti, gali patikti mir- ( SUSIV. L. A. IR GARBES
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reikia lenkt prieš dimas bimetalizmo sistemos

Atleisk, bro-|(kada sidabras gali būti pi- 
’ ’ • ’ . Ivedi-

iššauktų 
i didesnį sidabro pareikalavi
mą). . Kaip tik tuomet Ame
rikos politikoj klausimas 
apie bimetalizmą degte-de- 
gė. Majoras paaiškino, kad 
bimetalizmui esanti priešin
ga Anglija ir štai, jeigu Keir 
Hardie pradėtų Anglijoj 
agitaciją už bimetalizmą, ir 
jam pasisektų pastūmėti tuo 
keliu neprigulmingą darbo 
partiją, tai jam bus išrašy
tas čekis ant $100.000. Jei
gu gi jam, Keir Hardie, ne- 

| pavyktų padaryt biznio su

Keir Hardie atsisakė nuo 
_ Laike 

pašriekėsio čia jau buvo ir 
tūlas kunigas. Tasai pavadi
no Keir Hardie kvailiu, kad 
atstumia tokią pinigų krū
vą. —

Tai matot, draugai darbi
ninkai, kaip turčių klesa 
stengiasi papirkt darbo va
dovus. Gerai, kad atsitiki
me su draugu Keir Hardie 
dalgis akmenį atatiko, bet 
kas gali užtvirtint, kad la
bai tankiai kapitalistams 
nepavyksta papirkt darbo 
vadovų, ypač gi pas mumis, 
Amerikoje?

tis mane ir kitą. Čia gyven
damas, kaip ir proto nusto
jau”.

Palyginkite tuodu laišku. 
Išvedimą ir patįs mokėsite 
padaryt.

NARYSTĖ.
Veikiausia, jog ir S. L. A. 

seime Waterbury bus pasa
kyta keli karšti žodžiai iš 
priežasties pernykščio pp. 
Basanavičiaus ir Yčo vizito. 
Dalykas tame: S. L. A. vice
prezidentas p. Mikolainis, 
pritariant keliems nariams 
Pildančiosios Tarybos, su
teikė p. J. Basanavičiui var
dą garbės nario S. L. A., 
nors pagal konstitucijos S. 
L. A. neturi garbės narių. 
Prieš tai užprotestavo Pitts-

(

(Pabaiga;.
Remdamasis maksliniais 

patyrimais minėtasai far- 
makologas W. A. Bastedo 
paduoda sekančią konkliuzi- 
ją kas link alkoholiaus, kai
po maisto (ibidem psl. 318):

“Alkoholies negali tverti 
kūno audeklus, bet jis gali 
sutraukti, arba pavaduoti 
taukus ir karbohydratus 
maiste ir gali ant trumpo 
laiko sumažini kūno nyki
mą (proteino destrukciją). 
Dėlto tūlose sau lygose jis 
gali pavaduoti maistą, kur 
esant perviršiniam išseki
mui, audeklai (kūnas) turė
tų būti suardomi pagamini
mui energijos (gyvybės pa
laikymui). Bet jokiam atsi
tikime alkoholius negali būti 
naudingu "maistu nors kiek 
ilgesniam laikui dėlei jo 
įtekmės ant centralinės ner
vų sistemos ir dėlei jo per- 
didelio kūno dalių nudėvėji- 
mo. Galima tvirtinti, kad 
cukrus yra geresniu maistu, 
negu alkoholius”.

Tiesa,' alkoholius suteikia 
energijos, bet toji energija 
kūnui perdaug prekiuoja. 
Apie tai Bastedo sako:

“Vartojimą alkoholiaus, 
kaipo šaltinio energijos kū
nui, galima sulyginti su var
tojimu jūrių vandens katile 
(boiler) dėl garo pagamini
mo. Toksai vanduo paga
mins garą ir varys inžiną 
greitam reikale, bet nuolati
nis vartojimas būtinai patį 
inžiną sunaikins”.

Alkoholius turi labai ma
žai maistinės ypatybės. "At
sižvelgiant į svarbiausias jo 
ypatybes, alkoholiui geriau
sia vieta tai tarpe smarkių 
vaistų ir nuodų, o ne tarp 
maistų” — sako Bastedo.

Vadinamas “sušilimas” iš
gėrus degtinės pasidaro nuo 
to, kad alkoholius išskečia 
paviršutinius kraujo sudy- 
nėlius. Dėl to daugiau krau
jo atbėga Į paviršių ir žmo
gus jaučia “šilumą”. Vie
nok viduriuose lieka mažiau 
kraujo, ir gal būt dėl to gir
tuokliai greičiau ligas pa
gauna arba sušąlą. Pervirš 
prigėrus žmogus paprastai 
užsnūsta — tas labai pagrei
tina nušalimą arba net su
šalimą. Dėlto nėra reikalo 
vartoti alkoholių, kaip sako
ma “ant šalčio”.

Ant širdies alkoholius pa
daro blogą įtekmę. Nors la
bai mažose dozose vartoja
mas alkoholius sustiprina 
širdies darbą, bet nors kiek 
daugiau alkoholiaus varto
jant širdis nuolatos eina 
silpnyn. Šitą patvirtina to
ki tyrinėtojai, kaip Starling, 
Loeb ir kiti?

Ant inkstų alkoholius taip
gi blogą įtekmę padaro. Gir
tuoklių - inkstai paprastai 
randasi chroniškam uždegi
me. Warthin sako, kad jis 
niekados nėra radęs sveikus 
inkstus pas girtuoklį. “Alko- 
holiko*inkstai paprastai yra 
kieti ir be mikroskopo nega
lima jų ydas pastebėti” — 
sako Basttedo.

Alkoholius taipgi gadina 
kepenis, J)ilvą, žarnas ir ki
tus organus.

Medlcinpje alkoholius lo- 
šia labai i varbią rolę, kaipo 
vienas naudingų vaistų.

"S ' '"s •' i ū
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Vienok jiš gali būti naudin
gas tiktai patyrusio gydyto
jo-rankose. Daugelis nuodų 
medicinoje vartojama su 
stebėtinoms pasekmėms. 
Bet panašius daiktus gali ir 
turi tiesą vartoti tiktai ge
rai jų veikmę pažįstanti 
žmonės.

Iš to atžvilgio žiūrint, bū
tų labai teisinga, kad alko- 
holiaus pardavinėjimas bu
tų taip kontroliuojamas, 
kaip pardavinėjimas, saky
kim, arseniko.

Prie mūsų visų pastabų 
pridėjus faktą, kad šioje pel
no gadynėje, vartojant alko
holinius gėrimus, apart al
koholiaus da gauname či.elą 
litaniją kitokių nuodų — 
butų labai protinga nuo visų 
svaiginančių gėrimų galuti
nai atsisakyti.

Da žodelis apie tai]) vadi
namą “medinį spiritą” arba 
medinį. alkoholių, (methyl 
alcohol, wood alcohol). Ta
sai alkoholius yra tikri nuo
dai. Pasigėręs nuo šito al- 
koholiaus žmogus veik visa
da nustoja matymo. Buller 
ir Wood paduoda 54 atsitiki
mus apjakimo nuo medinio 
spirito tikt’ai vienoj Ameri
koj. Daugelis žmonių nuo 
to alkoholiais numirė labai 
ūmu laiku.

Kadangi šitas alkoholius 
pigesnis, tai gabus pardavi
nėtojai kartais jį į degtinę 
maišo. Bastedo sako, kad 
Rusijoj (Dorpate) vieną die
ną nuo tokios degtinės nu
mirė 16 vyrų ir 1 moteris, o 
3 vyrai nustojo regėjimo.

Apart to daug apjakimų 
pasidarė nuo vartojimo įvai
rių “plaukams auginti skįs- 
timų” bei kvepalų, kuriuose 
vien grūdinio alkokoholiaus 
yra vartojamas medinis al
koholius. Šito dėlei New 
York o Sveikatos Komisija 
uždraudė pardavinėti medi
nį alkoholių kokioj nors for
moj apart technikos ar ko
mercijos reikalams.

mų; tarp tų buvo vienam ve
žime juodai pridengtas gra
bas. Svetainėje žmonių pri
sirinkę daugelis. Ant jų 
veidų matyti vaizdas gailes
čio; priešais, ant stalo, sto
vėjo didelis paveikslas, juo
dai apdengtas gana seno 
žmogaus su reta žila barzda. 
Už kelių minu tų pasigirdo 
nuo pagrindų balsas: “Bro- 
iai ir sesutės! Męs šiandien, 

čia susirinkom apvaikščioti 
aidotuves mūsų garbaus se

nelio, kunigo Vladislovo! 
Velionis ilgus metus yra bu
vęs Rymo katalikų kunigu, 
)et, pamatęs nežmonišką 
apgavystę ir žiaurius darbus 
savo draugų kunigų, metė tą 
ploščių viso pikto, ir pradė
jo skelbti tikrąją meilę ar- 
tymo, paremtą ant paties 
žmogaus išdirbtų taisyklių, 
o ne ant dievo duotųjų Mai- 
žių. Velionis per daugeli 
metų vedė kovą su akluoju 
fanatizmu kunigų. Jis visa
da buvo tos nuomonės, kad 
bažnyčia turi būti namu 
mokslo ir apšvietos, o ne vie
ta agentūros siuntimui dū
šių į dangų ar į peklą”.

Buvo jau aštunta valanda 
nakties. Lauke užviešpata
vo naktinė tyla, tik gatveka- 
riai savo perkūnišku beldi
mu ardė ramumą. Paą sve
tainės duris stovėjo daugelis 
karietų su vežėjais. Žmonės 
iš svetainės tiekiai lipo į ka
rietas palydėti garbės vertą

KATALIKIŠKI IŠRA
DIMAI.

>
Nors vieną karta man pa

sisekė sugauti socijalistus 
bemeluojant. Turbūt, skai
tytojams yra gerai žinoma, 
jog socijalistai nuolat sako, 
kad katalikų bažnyčia stab
do progresą. Tas visai ne 
tiesa! Tik žiūrėkit, kiek li
kos išradimų atrasta per ba
žnyčią. Štai jie:

123 metais atrasta švęstas 
vanduo.

142 metais — įvesti pas
ninkai.

152 metais — pirmą kartą 
įvesta pašVentinimas bažny
čių.

174 metais — užtvirtini
mas kunigams davimo šliu- 
bu ir keikimas civilišku šliu- 
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KAIP JLYDETA KUNI
GAS VL. DEMBSKIS?

Diena buvo apsiniaukus; 
lietus lijo, sniegas krito ir 
vėjas šaltas pūtė. Žiauru
mas oro buvo nepaprastas. 
Vaikučiai, kuriuos gamta 
yra atsiuntus užimti gyve
nime vietą, palikę senais, bė
ga gatvėmis pro vienas ant
rą, su nepaprastu ant veidų 
nemalonumu. Jiems žaisti 
ir linksmintis buvo negali
ma; tas tai juos ir vertė būti 
nemaloniais, nors da jiems 
gamta galės daug, daug sau
lėtų dienelių suteikti, dėl 
linksmumo/ dėl gyvenimo, 
dėl laimės....

Šalygatviais krapena ir 
senučiai, kuriems nebenau- 
jiena dargana, nes jie savo 
amžiuje perleido daug žiau
rumų, jie daug kovojo su 
gamta, jie dėl pagerinimo 
būvio išstatė didįjį New 
Yorką ,sutaisė puikius palo- 
cius , užtiesė tiltus per upes, 
ištaisė gatves ir prisistatė 
bažnyčių su augštais bokš
tais. Vadinasi, veikė viską 
dėl žmonijos labo. Bet dė
jai... palociai teko ne jiems, 
dėl jų labo, bet tiems, kurie 
prie jų statymo nei su viena 
plyta neprisidėjo. Anie 
tuom triūsu naudojasi ir gė
risi. Gatvėmis liko tik tiesa 
vaikščioti ir jas nuvalyti. 
Bažnyčios, jų sielos atgai 
vintojos ,tapo paverstos : 
kvailinimo vietas. Už tai 
daugelis iš tų žilagalvių se 
nelių šiandien,būdami be pa 
stogės, pakelia savo balsą ii 
šaukia savo jaunus sūnūs ii 
dukteris kovon, bet jau ne su 
gamta, tik su beširdžiais 
žmonėmis, kurie drįso pasi
savinti svetima triūsa.

* *
Apie šeštą valandą vaka

re, žmonės, kaklus įtraukę, 
prisidengė lietsargiais, sku
biai traukė į jiems žinomą 
svetainę. Ištolo kur tai bu
vo girdėtis arklių pakauštas 
takšint į bruką, ir vis arti
nosi tas balsas artyn ir ar
tyn, Už trumpos valandė
lės pasimatė daugelis veži- 

fe?

kibiro, arkliai bėgo prunkš
dami gana greitai, nes nuvo 
nuvargę nuo blogo oro. Už 
valandėlės laiko jau visi' ly- 
dovai išvydo ant kalnelio ty
kią, o daug primenančia kož- 
nam vieta, vadinama “Kre- v r v
materija”. Vieta labai šva
ri, viduryje puiki svetainė, 
kur susirenka lydovai, labai 
panaši į mums priprastas 
bažnyčias, tik skirtumas ta
me, kad čia nėra stabų ir 
nebereikia garbinti juos. 
Papuošta žaliomis spalvo
mis, kurios savo žalumynu 
priduoda malonumą amži
nos atsilsies namui.

Lydovų prisirinko pilna 
svetainė, taip kad net spau
dėsi, kaip kad per Šv. Onos 
atlaidus Senapilėje. Tuom 
laiku du jauni vyrai ant tam 
tikrų ratelių atvežė grabą, 
kuriame buvo palaidotas 
kūnas velionio Kunigo V. 
Dembskio. Lydovai ėjo vie
nas paskui kitą atsisveikinti 
garbės vertą senelį. Senelis 
grabe atrodė labai gražus. 
Plaukai ir barzda taip balti, 
kaip kad baltyti linų valak- 
nai.

Atrodė, kaip kad miegan
tis ir rodėsi, kad štai pabus 
ir ims rašyti knygą, tokią, 
kaip kankiniai ir kankinto
jai už mokslą”. . J

Velionio draugai vienas 
po kitam aiškino mirusiojo 
nuopelnus, nurodydami, 
kiek tai daug vargo turėjo 
gyvendamas ir kovodamas 
su tamsybe, priespauda, ir 
klerikalizmu. Daugeliui bu
vo matyti riedint ašaras per 
veidus. Tarp visų viena 
jauna mergelė labai grau
džiai verkė, ir jos jautri 
širdis kalbėjo: tas tai mano 
mylimas senutis, kuris ma
ne nuo mažų dienų glamonė
jo, o dabar... dabar šaltas la
vonas! Jis mano graudaus 
verksmo nebegirdi, aš ski
riuosi su juomi amžinai...

Ant grabo stovėjo didelis 
gyvų gėlių vainikas su užra
šu “Laisvės kareiviui, kovo
jusiam už sąžinės liuosybę, 
garbė ant visados! Jo idė
ja te žydi tarp mūs, ir nežū
sta niekados!”.

Vargonai užgrajino liūd
ną maršą labai iš lėto, tarnas 
atidarė ^dideles Mūris vienas, 
paskui kitų, ir su dideliu 
liūdnumu, bet ir atsargumu 
įstūmė velionį su grabu į 
pečių, 'ir vėla abejos durįs 
užsidarė tuom pačiu lėtumu. 
Amžiną atsilsį jam!

Graudus maršas vargonų 
pasibaigė. Užviešpatavo 
amžina tyla. Lydovai sto
vėjo, galvas nuleidę pilni 
liūdnumo, pasistatę sau 
klausimą, kada ir kur užges 
krutinėję plakus širdis? 
Kur bus galas kelio?

190 metais — įvesta Kalė
dos ir Sekminės.

320 metais — oficijališkai 
užtvirtintos mišios šv., kaipo 
būtinas daiktas.

527 metais — Įvesta pas
kutinis aliejaus patepimas. <

700 metais — padaryta 
pradžia stebuklingų abrozų.

704 metais — įvesta svie
tiška valdžia popiežiaus.

801 metais—popiežius Le
onas uždeda karūną ant gal
vos karaliaus Didžiojo, rper 
ką ciesorius pripažįsta aukš
tenybę popiežiaus valdžiai 
ant svietiškos valdžios.

968 metais — pirmas pa
šventinimas bažnyčių varpų.

1215 metais — pakeitimas 
kūno ir kraujo į plotkelę.

1261 metais—įvesta šven
tė dievo kūno.

1317 metais—popiežiusJo- 
nas XXII apreiškia, kad ca
rai ir karaliai yra dievo pa- 
teptiniai.

1350 metuos — išrasta at
laidai.

1428 metais — įvesta pa
mokslai apie čyščių.

1854 metais — išrasta Ne
kaltas Prasidėjimas.

1870 metais — atrasta ne
klaidingumas popiežijos.

Na, ir ką sakysite, mieli 
skaitytojai, ar tai ne žings
nis prie progreso? Ar ma
not, kad darbininkai viršmi- 
nėtų išradimų nejaučia ant 
savo sprando? t“ Žinoma, 
kad jaučia: jeigu taip,tai ko- 
gi nori socijalistai nuo baž
nyčios šventos?

(Pagal “Wolna Mysl”).
Bedalis-Vaclovas.

IMMIGRANTŲ ŠELPI
MO REIKALUOSE,

gijos (Brooklyne) susirinki- 
kimg, laikytam kovo 15, 
1914 m. svarstyta immigra- 
cijos reikalai.

Gvildenant viršminėtą 
klausimą, paaiškėjo iš “Lais
vės” nr. 93 p. m. dalyke pa
nelės Agotos Sakalauskiutės 
ir “Naujienų” nr. 1 š. m. da
lyke p. Jurgio Kuzmicko, 
kad ateiviai yra skriaudžia
mi ir labai išnaudojami per 
Slavonic Immigrant Society 
ir per lietuvį atstovą.

Todėl L. A. D-ja reikalau
ja nuo L. I. š. D. valdybos 
pasiaiškinimo.

1) Kodėl be teismo neiš
duoda ateivių tiems žmo
nėms, pas kuriuos keliauja?

2) Kodėl keleivių bagažai

3) Kas Immigracijos val
dybą Įgaliojo vadintis bosais 
ant ateivių per šešis mene
sius?

4) Kodėl su ateiviais yra 
žiauriai pasielgiama; neda- 
leidžia prie lango pasigėrėt 
saules spinduliais?

5) Kodėl ateiviai išduoti iš 
Immigracijos namo, turi 
dirbt po pora mėnesių vel
tui?

6) Kodėl iš Imm. valdybos 
reikia ateivius už pinigus 
atpirkti?

L. A. D. pirmininkas
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KNYGŲ APŽVALi
PALEISTUVE

MONTELLO VAIKŲ DRAUGIJĖLĖ “ŽIBURĖLIS

MAŽAS FELJETONAS ’‘Laisves” skaitytojų ne turi 
reikalo numesti 40 kap. įgiji
mui tos knygelės. >

“Visiškai persigandusi mergina ir visa 
užkaitusi, tarytum apmirė ,negalėdama nei 
žodžio pratarti. * *

vaikščiojo nuleidusi galvą”.
Ežero gelmėse ji rado sau, pagaliaus, 

atsilsį ir paguodą.
Ir šimtai tokių nelaimingųjų mergaičių 

tokiu būdu randa sau amžiną atsilsį. Da 
daugiau yra priverstų kitokių priemonių 
griebties. Apgauna jas tankiausia koks po
naitis ar ūkininkaitis, kartais ir pats ponas 
ar meisteris, o paskui, kaip kokią paskutinę.

svei
knygelė
pamaldoms vadovėlis. Kny
ga rekomenduojama dvasiš
kos vyriausybės. Kaina 40 
kapeikų.

Kiekvienai dienai parink
ta tam tikros maldos. Jeigu 
tikintiems žmonėms ši kny
gelė galės būt naudinga, tai,

“Vienplaukė, pramuštu antakiu, sukru
vintu veidu ir atalapu kaklu, smulkiu, bet 
tvirtu žingsniu ėjo tolyn, artyn prie ežero”. 
Ėjo “iškėlusi galvą, atstačiusi krūtinę, nie
ko nebodama ,it puikybės pilna, ėjo vis to
lyn ir tolyn. Tarytum, taip darydama, no
rėjo atsilyginti sau už tai, kad visą laiką 
traukėsi ant akių skarelę, slėps veidą ir

dėl recenzijos). Šioji 
tai gegužinėms

Meilėje už tikrai žuvusį 
laiką turime skaityti tas va
landas, kurias praleidom be- 
sibažindami prieš merginas, 
kad būsim joms visuomet
ištikimi. Svirplys,

stebe- 
įs ne-

kokis!... Ir įkalbėt
— strupčiodamas

a, manau: man

rtuve apšaukia; ir visi iš jų tyčiojasi, pirštais 
bado, kaip kad Veroniką badė. Vienok to
kios Veronikos daug augščiau stovi už dau
gelį savo niekintojų. Jų tarpe atsiranda ir

“Džiova” jos simptomai, 
priežastis ir .gydymas. Pa
rašė daktaras Ignotas Stan
kus, Philadelphia, Pa.

Tai ta pati knygpalaikė, 
dėlei kurios veik pusę lietu
viškų laikraščių norima pa
traukti teisman. Antgal- 
viniame lape telpa baisus 
“pikčeris”, galįs kiekvieną 
kinkadrebį išgazdint. Ame
rikos lietuvių daktarų drau
gija labai blogai atsiliepė

žu nepasakė viską, ka reikė
jo pasakyt. Kaip žinoma, 
džiova yra proletariška liga, 
nes ja daugiausia serga var
go žmonės. Taigi, norint 
pasekmingai kovoti su džio
va, reikia stengties patobu
linti ir gyvenimo aplinkybes, 
kurios mūsų laikais pagami
na geriausią dirvą tai ligai 
plėtoties. Apie tas gyvenimo 
aplinkybes p. Stankus nieko 
nerašo.

Beje, kas dar labai 
tina. Gi tasai StanW 
moka gramatiškai raš 
kaipgi jisai galėjęs tą 
gą “parašyti?”

ją. Moteris, palikus vaikus, 
— su burdingierium pabėgo. 
Vis tai katalikai”.

Kitame: “Išgėdijo mergi
ną. Ir kitokis”.

Trečiame dar kitokių, 
blogų pasielgimų. Kiekvie
nas džiaugias,by tik daugiau 
“griešytų” jo tautiečiai, ki
tokiu nuomonių. Mečiau i

šiltu kvapu kunigas. ( ’ . '
“Veronika buvo pradėjusi vėl nuo įžan

gos sakyti, bet tąsyk visai intužęs ir iš pyk
čio pergedęs klebonas net drebėdamas ant 
jos suunkštė:

— Sakyk, ką sugriešijai! Girdėjau jau

eilėmis ir kitokiais dalykė
liais. Taigi, tas parodo, jog 
“Žib.” žibėjo.

Vedėjais bei mokintojais 
“Žiburėlio” yra paskirti iš 
kuopos trįs asmenįs: organi
zatorius ir du mokintoju.

Metodą, kaip ir ko mokin
ti tokios dr-lės jaunučius, 
kol-kas dar nėra išdirbta; 
stengiamas, kiek galima, ne
atsilikti nuo dr-lės tikslo. 
Būtų dideliu palengvinimu, 
jei mušti raštijoje būtų dau
giau vaikams skiriamos lite
ratūros... Dabargi prisieina 
naudotis visai vaikams ne
tinkamais raštais. Į tai mū
sų rašytojai ir išleistuvės tu
rėtų daugiau atkreipti do- 
mos.' Dar žodelis apie ^ai-

“žibulėlį” įkūrė L. S. S. 
17 kuopa, “Žiburėlis”' gy
vuoja jau antrus metus. Ta 
draugijėlė įkurta darbinin
kų vaikams, todėl ir vedama 
darbininkiškoje dvasioje.

“Žiburėlis” nėra draugy- 
jėlė vien tik vaikams žaisti, 
bet ir pratinti juos prie vi
suomeniško darbo. Taigi, 
“Žiburėlis” netik vaikų 
draugyjėlė, bet ir mokyklė
lė. “Žiburėlio”, jaunučiai, 
ant kiek buvo galima, buvo 
mokinami lietuvių kalbos, 
dainuoti, eiles sakyti ir tt. 
Laike savo gyvenimo “Žibu
rėlis” yra surengęs keletą 
gražių vakarėlių ir daugel 
kartų patarnavęs kitoms 
draugystėms savo dainomis,

is revonu
etuvoje ir su

ir reikės nešiot moteriška 
kepurė.

— Jis nori pri-sirašyt prie 
mūsų. Geras.

Pirmininkas, peržvelgęs, 
užklausė:

— Priguli prie kokios ne
būk partijos? Mūsų rately 
partijiniam vietos nėra.

— Kaip tai, kokios parti
jos? — paklausiau.

— To dar nesupranti, — 
nusijuokė šidijaučiai.

stovėti, priėjo prie klėties ir atsisėdo ant ak
menio. Pribėgęs'prie jos šuo padėjo savo 
pirmutines kojas ant merginos kelių ir pa
sistiepęs laižė jos sukruvintą veidą, pra
muštą antakį, laižė rankas, plaukus ir, lyg 
norėdamas ką pasakyti, unkštė. Apsikabi
no Veronika šunį abiem rankom už kaklo, 
prispaudė prie savęs ir, padėjusi ant jo gal
vos smakrą, pravirko taip, kaip niekados 
dar nebuvo verkusi”.

“Verkė jAū ne savo bėdos, ne gėdos ir 
ne sumušta esanti, o verkė, kad tie artimi 
geri žmonės, visi dėdės, tetulės, draugės, 
lipšnus berneliai, kuriems ji taip rūpėjo, 
kurie ją taip mylėjo, dabar gi ją taip skau
džiai išjuokė, nužemino ir kaipo nenaudėlę 
ar kokią išgamą amžinai išstūmė iš savo 
tarpo. Verkė, kaltės nežinodama, verkė 
dievo apleista ir žmonių išsižadėta”.

“Ūmai švystelėjo jos galvoj gyvais pa
veikslais kitos panašios naktįs: šmėstelėjo 
meilus bernužėlis, meilus žodeliai, meilė, 
malonė, viltis, pasitikėjimas... Viską tai pri
siminusi, atstūmė nuo savęs šunį, atsistojo 
sutvirtėjusi, sveika, puikybės pilna ir, per
lipusi per tvorą daržan, nuėjo rugių lau-

Gegužės Menuo, iš vokiš
ko vertė kun. Pr. Žadeikis, 
Išleido šv. Kazimiero drau-

— Tuk, tuk, tuk, tuk, — plakė apmiru
sioj merginos krūtinėj širdis, čiurliais per 
veidą bėgo prakaitas ir palaidi, iš po skare
lės išsibrukę, plaukai lindo burnon ir 
akysna.

“Bijodama krustelėti, kad neiškrypus 
iš tos vietos, į kuriąją kunigas savo ranka 
paklupdė, pradėjo sakyti išpradžių pačius 
niekniekius ir galop, ištarusi savo baisųjį 
nusidėjimą, nutilo. Tylėjo ir klebonas. Ka
dangi Veronika norėjo šaky ties toliau ir bu
vo jau pradėjusi drebančiomis lūpomis kal
bėti, ūmai klebonas ją pertraukė.

Iš kur gi tu? Kokia gi tu? Ar seniai?
Veronika į visą atsakė.
“Paleistuvė tu! K...a tu; tu nori mano 

parapijoj benkartų privaisyti!
“Veronika pradėjo verkšlenti.
— Cit! — suspiegė ant visos koplyčios 

klebonas, kad net visi žmonės grįžtelėjo.
“Veronika jau nieko nebesuprato,nei ką 

jai kalbėjo kunigas, nei kuo grasė. Gerai 
nenugirdo ir kokią atgailą įsakė.” Jam mi
nutėlei nutilus ir nenusiklausiusi jo pasku
tinių žodžių, buvo pradėjusi Veronika aiš
kinti, kad gal jai reikėsią per jūres plaukti 
Amerikon, kad tokioj kelionėj galima nu
mirti arba paskęsti, bet kunigas vėl ją per
traukė ir visas išsišiepęs, prisikišęs prie lan
gelio, švilpiančiu, užkimusiu balsu suriko:

— Klaupkis, sakau, paleistuve! Negau
si išrišimo — aš tave tik palaimįsiu.

Atsitraukdama nuo klausyklos, norėjo 
Veronika kunigui ranką pabučiuoti bet tas 
“piktai ją atitraukė, ir mergina, dar labiau 
susgėdusi, nuėjo šalin”. ‘tVisos galvos at
sigrįžo ir visos akįs sužiuro į Veroniką ir 
pasirodė jai kiekvienas atspėjęs jos nuodė
mę... Viskas jos galvoj suiro, susimaišė. Pa
silenkusi bijojo pakelti galvą, nes, rodėsi jai, 
į ją žiūri ir tik laukią, kad pažvelgus jai į 
akis ir ja pasibiaurėjus”.

Ištrukus iš bažnyčios laukan, ji, nieko 
nebenutuokdama, nuėjo keliu, kur akįs ne
ša, ir atsidūrė ant kapų. Parpuolusi ant 
motinos kapo “veidu įsirausė žolėsna, ran
kas į smėlį suleido ir, kaip mažas vaikas, už
sigaikščiojo”. Ilgai ji ten karčias ašaras 
liejo ir nuo to nepalengvėjo. “Paleistuvė”, 
“paleistuvė” vis skambėjo jos ausyse.

O sodžiuj jau visi žinojo apie jos ne-

lengvįsianti savo 
jo piktas 
spjaudyd
damas prie klausyklos, kasžin kaip užkliu
vo koja už klūpančio vaikino batų .ir knab
telėjo; knabtelėjęs ūmai susigriebė, visas 
užkaito ir spyrė vaikinui į kojas. Kadan
gi tai jam gerai nepavyko, tai sugriebė am
žinai persigandusį vaikiną už ausies, ir, kaž
ką murmėdamas, visas pergedęs ir išsišie
pęs smarkiai pakratė”.

“Nujautė Veronikos širdelė, kad nebe
bus čia gerai ir norėjo jau atatupsta trauk
ti es nuo klebono klausyklos, kaip tąsyk iš
girdo krumplių dūzgenimą į langelį ir šiurk
štų klebono baisa:

— Kas tai, ar apsnūdai!
“Puolė Veronika prie langelio, atsiklau

pė ant suoleliuko ir buvo pau pradėjusi sa
kyti paprastą išpažinties įžangą, kaip vėl 
rūščiai sušneko ant jos klebonas:

— Nuo katros pusės užsidengei!... Už
sidenk, sakau, skarele! > c

“Sumišusi ir taip persigandusi Veroni
ka, kad nebegalėjo nuvokti, kur dešinė, kur 
kairė, užsidengė kaip tik ir vėl iš tos.pa
čios pusės. Tada jau intužęs klebonas išsi
kišo iš klausyklos, persikreipė, sugriebė 
merginai už plaukų ir, pusiau nutraukęs 
nuo galvos skarelę ir suardęs kasas, parodė, 
kaip reikia užsidengt.

“Pajuto Veronika ant savo galvos kuni
go ranką, pajuto raunamų plaukų sopę^ir iš
girdo, kaip iš kasų pabiro ant\femes Tšpil-

“Jono Vaikai”. Vilniwij 
kritika prielankiai atsitik 
pia apie Jono Jonylos pen
kių aktų dramą “Jono Vai
kai”, kuri įeina abelnon to 
autoriaus raštų sutraukon, 
išleiston Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos. “iZ Ž.” šiaip at
siliepiama apiejtą veikalą^

“Šiužėtas im 
ei jos meto 
rišta dar su slaptų lietftviš- 
kų knygų gabenimu. Nežiū
rint kai-kurių' netobulumų 
ir ypač pirmame veiksme 
apsireiškusi o patrijotinio 
sentimentalizmo, “Jono Vai
kai” vis dėlto reikia skaityti 
geriausiai pasisekusia revo
liucijos veikėjų darbavimos 
ir jų tuolaikinių idėjų- bei 
tikslų charakteristika. At
skirų dramos vietų yra sta
čiai puikių ir širdį verte jfer- 
veriančių, ypač scena anlteo 
veiksmo pabaigoje, kame beA 
galo vaizdžiai ir natūraliai 
nupiešta “jautri motinos 
širdis”, Jono (revoliucijo- 
nieriaus) valios tvirtumas ir 
pasišventimas idėjai ir kt. 
Savo žvilgsniu indomus ir' 
paskutinis veiksmas, kame 
parodoma Lietuvos inteli
gentų ir įvairių visuomenės 
grupių seimas 1905 m. spalių 
mėnesį prieš-pat konstituci
jos paskelbimą. Tegul įvai
rių visuomenės grupių ir po
litikos partijų atstovų lupos- 
na indėti žodžiai ne visai su
tinka su tikriausiais tų giii- 
pių ir partijų idealais Bbi, 
taktika, bet atsiminus, kad 
naivumas ir aiški idealų 
bei principų stoka tuomet 
kaip tik buvo viena svarbių
jų daugelio politikos ir revo
liucijos veikėjų žymė, reikia 
pripažinti autoriui tiesą ir 
teisę minėtą “seimą” taip

gal taippat nevieną mergaitę yra suvedžio- 
ję.( Bet jiems nieko: jie visų yra guodoja- 
mi, tankiai dargi pavyzdingais žmonėmis 
yra laikomi; tik tos nelaimingosios “paleis
tuvės” turi kęsti. Turtingosios ponios taip
pat gali, kiek nori, paleistuvaut, nes jos žino 
tam tikras priemones; o suvedžiotajai mer
gaitei aketis, virvė, nekalto vaikelio žudy
mas, kalėjimas, “paleistuvių” namai... Kur
gi ji pasidės visų apleista, visų niekinama, 
duonos kąsnio neturėdama?

j Veronika iš tikros širdies mylėjo savo 
Juozelį ir nei vieno išmetinėjimo žodžio ne
išlėkė jam iš jos burnos. Retai rasi pas mus 
tokią gryną meilę — paprastai tik pinigai 
mylimi. Vienok tamsi minia neduoda to
kioms Veronikoms gyvent. Ji meta į jas ak
meniu, meta nesuprazdama, ką daro. Ir juo 
labiau skaudu, kad ir darbininkai tankiai 
panašiai nusideda. V-tis.

“Sunkios dienos prasidėjo Veronikai: 
nuo visų slapstėsi, visų bijojo, visų stengėsi 
išvengti ir vis traukėsi ant akių.skarelę ir 
vaikščiojo nuleidusi galvą. Vilties vis, kad 
Juozelis atsiųs pinigų kelionei, gi, da nenu
stojo... Ir rodės jai, jog dabar kiekvienas 
turi teisės ją įžeisti ,užgauti, išlojoti, pava
dinti paleistuve ir purvais apdrėbti”.

Antgalo, ir Veronikos tėvas atėjo stati
niu nešinas. “Pamačiusi tėvą, krūptelėjo, 
šoko nuo lovos ir surikusi “tėveliuk”, puolė 
tėvui po kojų. Bet tėveliukas taip smarkiai 
drožė jai statiniu per nugarą, kad pagalys 
net perpus perlūžo; likusiuoju galu pradėjo 
mušti dukterį per pečius, per nugarą, per 
šonus”....

Ant kiemo susirinko sodiečių minia, bet 
niekas jos nėjo ginti. Tik rusas “pelninin- 
kas”, pagaliaus, užsistojo už ją ir sustabdė 
senį. .Išeidamas jis pasakė:

— Tegu sau stips ii- patvory, o aš savo 
grintelėn jos nepriimsiu;

“Niekas tą vakarą Veronikos nei val
gyti nešaukė, nei prie ruošos berūpėjo: kaip 
nutrenkė ją ant grindų tėvas, taip ji ir te
begulėjo”. Tik vidurnaktį ji atsikėlė ir iš
ėjo iš klėties.

“Veronika jautėsi taip nusilpnusi ir 
taip nuilsusi, jog nebegalėdama ant kojų

kūčių nekurias vpatybes. 
Vaikučiai mėgsta pamėgz- 
džioti suaugusiuosius — tu
ri prisirišimą prie savo 
dr-tės, nors būti jos viršinin
kais, turėti ginčus ir pasi
kalbėjimus apie savo dr-lės 
reikalus. Žinoma, su pata
rimais ir nurodymais jų mo
kintojų, jiems tas leidžiama 
daryti. Pastebėtina dar ir 
tas, kad mažučiai myli ma
tyti £avo mokintojus ne kai
po jų valdytojus ir instruk
torius, bet kaipo draugus — 
patarėjus; pastarųjų jie la
biau klauso ir godoję. Tar-< 
pe savęs vaikučiai sugyvena 
sutartyje.

“Žiburėlio” organizatorius 
P. M. Balsys.

— O ką gi kumystės prašysi? — pa
klausė bernas, kuomet ji parėjo, pagaliaus, 
namon. O po pietų pasakė šeimininkas:

— Ak gal mus greit pamesi, nes ateina 
rugiapjūtė — man reikia geros darbininkės, 
o iš tavęs kas gi: ir dabar jau, kaip višta, 
apkvošusi vaikščioji.

Vakare sodžiaus vaikinai sutaisė jai 
“kačių muziką”. Susirinkę ties jos klėtele, 
juokėsi iš jos, tyčiojosi, akmenimis duris 
daužė, degutu išbjaurino klėties ir darželio 
duris.

— Kas tai matė namuose paleistuvė!— 
šaukė šeimininkė, o šemininkas jai pritarė:

— Pasakysiu sekmadieni sutikęs tėvui 
intelėn. Kokia man

mi'
— Ar tai laikraščiai griū

va kaip kada?
— Kokius skaitai — pre

numeruoji ?
— Skaitau laikraštį ir gą- 

zietą. Ko dar?...
Po ilgų diskusijų, pripaži

no, kad aš partijinis — soci- 
jalistas. Paliko ant “sroč- 
kos”. Prisakė lavintis iš lai
kraščių, bet ne iš partijinių.

Pradėjau skaityt.
Viename, su pasididžiavi

mu, aprašo: “Vyras sumušė 
pačią, vaikus. Išsilaužė ko-

— Dėlko neskaitai? — 
Klause draugas.

— Kaip skaitysi, demora
lizuoja visuomenę. •

— A, ten žiūrėt... Pats 
Kokius laikraščius re- j Šliupas sakė: lietuviška 

visuomenė tai tešla. Kaip 
kas nori, taip minko”.

— Kaip sau nori. Kad ir 
tešlą, tas dar geriau. Lai 
minko. Neilgai... Ištrūks, 
tada neminkis.

— Gal taip. — Dadurė 
draugas. J. Rėdą.

— tegu sau
iš jos darbininkė — viena tik namams ne
šlovė.

“Visų dabar bijojo Veronika, bet la
biausia savo tėvelio. Atsimnė ji gerai, kaip 
tėvelis mušdavo matušę, oi kaip mušdavo, 
ir kojomis spardydavo, ir už kasų po žemę 
tąsydavo, o kai ji pradėdavo verkti, tai ir 
jai tekdavo. Dabar net šilima visą ją išmu
šė, kai pagalvojo, kas bus, kai sužinos to

re. Taip-pat labai natūra
liai nupiešta kermošius, re- 
voliucijonierių pasikalbėji
mas žydo karčiamoje ir pro-* 
vokatoriaus ir šnipo Džera- 
bos suorganizuotas mitin
gas, Jono padėjimas kaliny
je ir tt”. '

“Laisvė” dar nėra gavus 
to rinkinio. Betgi, patarti
na, ypač mūsų artistams ar
čiau pasipažinti su įturiu 
“Jono Vaikų”. Rasit, veika
las tiktų scenai. Nteįgu tik
tų — męs padidintume njūsų 
scenos ųepertuarą veikalu, 
kuris nušviečia revoliucijos 
kovą Lietuvoj 1905 mėliais.

apsakymėlis “Paskenduolė”. Jame parašo
mas prigautos sodžiaus tarnaitės likimas, 
kas taip tankiai pas mus atsitinka.

Jis buvo toks gražus, malonus; taip 
meiliai mokėjo kalbėt... Ji skaisti, kaip dar
želio lelija, vikri, juokdarė, dainininkė — vi
sur pirmutinė. Darbas tirpdavęs jos ran
kose. Kad nebūtų .buvusi ji “prasta, bekrai- 
tė tarnaitė, tai piršliai ir jaunikiai seniai 
jau būtų suvalgę tėvelio dvarelį”. O dabar 
išėjo, kaip tankiai tokiam atsitikime išeina; 
Juozelis ją mylėjo, vesti žadėjo, o paskui... 
sumindžiojo rūtų vainikėlį ir į Ameriką iš
ėjo. Prisižadėjo ją pas save atsiimt — “šif- 
kortę” ir šimtą rublių kelionei atsiust. Bet 
laukia, laukia Veronika — nieko nesulau
kia, ir vis didesnis ir didesnis neramumas ją 
ima. Kitos draugės jau sako:

— Lauk, taip jis ją nuogą-pliką ir ims! 
Gal neras Amerikoj gražesnės ir turtinges
nės...

Ir Veroniką vis labiau kirminas grau
žia, vienok ji vis dar nenustojo laukusi. Ji 
myli savo Juozelį, nieko jam neišmėtinėja ir 
šventai tiki, kad jis ją atsiimsiąs. Tik taip 
greitai pinigai negalį suvaikščiot: juk Ame
rika toli, ir ten reikia pirma uždirbti; “o 
tuščią laišką, žinai, gėdisi siųsti”.

Tuo tarpu jos padėjimas vis sunkesnis 
ir sunkesnis darosi. Ji net nuėjo pas žydę, 
patarimo j ieškodama. Toji davė jai tokių 
žolių, nuo kurių visiškai sveikatos nustojo, 
vos tik su šiuo pasauliu nepersiskyrė.

-“Kankino ją ilgas Juozelio neatsiliepi
mas, nedavė ramumo žydelkos vaistai ir to
ji baisioji nuodėmė, kuri, be atgailos, amži
nai pražudo žmogų su dūšia ir kūnų. Ar šo
kant, ar su berneliu klėtelėj šnekant, vis ro
dosi Veronikai, kad šalę jos stovi jos baisio
ji bėda ir daboja, ir tyko ją, kad kur nepa
sislėptų, ir rūpinasi, kad apie ją neuž
mirštu”.

Ji jieškojo paguodos pas seną kryžių, 
eina pas “dievobaimingą” ūkininkę Juoza
pienę. Verkdama išpasakojo jai savo nelai
mę, bet vietoj paguodos išgirdo:

— Ir kaip tave ligšiolai grausmas ne
mušė? ! Kaip tave šventa žemė nešioja? ! Pa
leistuvė tu ’. Dabar šitokia mirtina nuodė
mė, o ji dar išpažinties nebuvo...

Ir tuojau išnešiojo Juozapienė tą nau
jieną po visą sodžių.

Pagaliaus, paskutinės paguodos Vero
nika jieškojo bažnyčioj: išpažinusi kunigui 
savo “baisųjį nusidėjimą”, ji tikėjosi pa- 

ižinę. Bet klebonas atė- 
“Kosėdamas ir į visas puses 

mas pasirodė koplyčioj... bet, ei-

sunku
kvietė draugas^- Supraskie 
kiek linksmumo, smagu
mo!... Nesipriešink: nuve
dęs, prirašysiu prie “rate
lio”. • Jaunimo ratelis, ne- 
partijihis.

— Kad laiko nedaugiau- 
sia. Tingėtau.

— Eime! Lik žmogumi 
nors kartą. Pas mus viskas 
tvarkoj: laikraščiai, knygos. 
Valdyba ir visi nariai — ne 
partijiniai. Geriau nerasi 
niekur.

Šiandien viešas susirinki
mas, prisiklausysi, ko negir
dėjęs; dasižinosi, ko nežinai.

-— A, tegu tave... Eime-gi. 
Toks nedailus oras! Pats 
Judošius nenorėtų kelt ko
jos, nei už 30 grašių.

Išėjome.
Mano draugas, .išėjęs, ka- 

ridory, tamsoj, nepataikė 
užsidėt savą skrybėlę—gas- 
padinės
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Moterų chorai bu-; delegačių suvažiavimas Ry-

delegatė 
moteris, 
(prašali- 
Valstijų

H

Anglijos sufragistės 
“veikia”.

Londonas, 12 d.gegužės.

Moterų suvažiavimas Ryme 
užsibaigė.

Internacijonalis moterų

telk, aš tau ką pasakysiu. 
Vienas dalykas tokis, kurį ir 
tu jau, rodosi, turėtum žino
ti. Jeigu viena ypata kame

Veislių atsiradimo” rna Į Ar tik nebūsi jau raga-1 
vusi trejįų devynerių?

— Ne kišk, Rožyte, savo 
nosį, kur nereikia. Jeigu aš 
būčiau paragavusi trejų-de-

ERNST HAECKEL-
JO GYVENIMAS IR DARBAI

D-ras H. Zacharias.

K

O Pratarmė. — Praėjusiame vasaryje Vo
kietijos mokslinčiai ir visa pažangioji visuo
menė, o kartu ir visų šalių laisvos dvasios 
mylėtojai iškilmingai apvaikščiojo aštuonių- 
dešimčių metų sukaktuves visame pasauly
je žinomo ir gerbiamo mokslinčiaus — gam- 
tininlębyr filosofo Ernsto Haeckel’io.

Haeckel’is žinomas ne vien kaipo didis 
mokslinčius ir tyrinėtojas, bet ir kaipo mo- 
nistiškosios (laisvamaniškosios) filosofijos 
tėvas. Jisai pasekmingai mokina, jog nieko 
nėra pasaulyje viršgamtiško, jog visi slap
tingi ir nesuprantami garnys ir gyvybės ap
sireiškimai gali būt grynu mokslu išaiškinti 
ir ištirti. Haeckelis didžiausis visų laikų 
laisvamanis, nes visas jo mokslas, visi tyri
nėjimai ir visa filosofija ramiai, šaltai ir 
nepergalimai naikina autoritetą kokio-tai 
viršgamtiško visatos tvėrėjo ir valdytojo. 
Jo monistiškoji (Monistiškas — nuo žodžio 
monizmas, kuris reiškia — tyras, tyrinėji
mu, protu ii’ mokslu paremtas, visatos aiš
kinimas) filosofija rado daugybę pasekėjų 
visose šalyse, kurie tveria savo organizaci
jas ir labai pasekmingai platina tos filosofi
jos principus, plačioje visuomenėje.

Visų šalių laikraščiai plačiai paminėjo 
E. Haeckel’io jubilėjų, todėl, tikime, nepro- 
šalį bus ir “Laisvės” skaitytojams patirti 
šį-tą apie tą užsitarnavusį žmogų ir jo vei
kimą mokslo ir filosofijos srityse.

ga, kurią jisai pagavo rankiodamas įvairius! 
augalus. Greit po to męs matome Haeckelį I 
studentu profesoriaus Brawn’o Berlyne. 
Nuo to laiko jį užvis labiaus interesuoja zo
ologija (mokslas apie gyvus daiktus), kuriai 
jisai pasiliko ištikimu visame savo gyveni
me. Tuo laiku mikroskopas užkariavo sau 
gerbtiną vietą tyrinėjime smulkiausių or
ganizmo dalių. Ir greitai svarbiausiu Hae
ckelio užsiėmimu liko mikroskopiškas tyri
nėjimas jūros gyvūnų. Prie to darbo jisai 
galėjo atsakančiai išnaudoti savo gabumą 
piešime, piešdamas paveikslus to, ką matė 
per mikroskopą. Vienok, tuo laiku zoologi-; 
ja nebuvo Haeckelio specijališkumu. Jo 
darbavimasi toje šakoje buvo ,taip sakant, 
tik pašaliniu užsiėmimd. Sulyg savo tėvo 
noro, kuris jieškojo jam profesijos, leidžian
čios gyventi neprigulmingai, jisai apsirin j 
ko mediciną, nes pastaroji, sulyg jo nuomo
nės, arčiaus už kitas mokslo šakas giminia
vosi su botanika ir zoologija. Ir dėlto tai i 
1857 mete jisai rašo daktarišką dissertaci-į 
ją iš zoologijos sryties. — “Apie upių vėžio 
raumenis”. Po meto Haeckelis išlaiko vai-i 
dišką egzameną ir tuomi įgauna teisę prak- ■ 
tikuoti mediciną. Jisai tampa gydytoju,! 
bet paskiria priėmimo valandas nuo penk- i 
tos iki šeštos valandos ryte, per tai į visą: 
netą gydytojavimo jisai turėjo viso labo ' 
tris ligonius! Haeckelio tėvas, pamatęs to
kį nesutikimą zoologijos su medicina, išlei
do sūnų ant vieno meto Italijon, idant tas 
pasirinktų atsakantį užsiėmimą.

Saulėta pietų šalis pabudino Haeckely-. 
je estetą (Estetas — žmogus, suprantantis! 
ir mylintis visokią grožę. Estetika — moks
las apie grožę). Jisai užsiėmė piešimu, prie i 
ko jau nuo seniau buvo linkęs, ir tūlą laikai 
nejuokais svarstė katrą apsirinkus — pieši- to, nėra, nėra! 
mą ar zoologiją. Vienok, greitų laiku visas lagystė, viskas apgavimas! 
savo spėkas jisai atidavė tyrinėjimui radijo-! ; .
liarijų, tų viencelių gyvūnų, kuriuos tyri- pnsiėdei, ac taip
nėti ragindavo dar mokytojas Johann’as i
Miuller’is. Iki grįžtant iš Italijos Haecke- i tiiip perpykau 

aprašė jau 144 naujus radijoliarijų < ’
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giai toks pat, kaip ir to tur
kiško generolo. Matai, ko- 

: kia, graži iš judviejų poru- 
tė!

— Tylėk, nesityčiok. Tu 
vis mane išjuoki, nors aš nie
ko blogo nepasakiau. Tur
kai yra eretikai, daugelį pa
čių laiko, o aš krikščionė:

— Palauk, mama, sumušiu 
ir ant šito punkto tave! Ne 
tik turkai, bet ir dauguma 
mūsų vyrų irgi turi po ke
lias pačias ir jie lyginai taip 
protauja, kaip ir tas turkų 
generolas. Jiems rodosi, 
kad moterįs viską turi. Ta
vo gi nuomonė, nors tu ir 

; moteris, niekuom nesiskiria 
nuo anų. Tik tas generolas 
atviresnis, o tu slaptesnė!

tų jos sukaktuvių. Turinys- . 
rinkinio bus: 1) Biografiška 
apžvalga Breškovskįenės;2) 
Aprašymas Paryžiaus vaka
ro, kuris buvo pašvęstas jos 
70-ties metų jubilėjui (pra
kalbos, laiškai, telegramos 
nuo Rusijos ir užsienio soci- 
jalistiškų organizacijų; . 3) 
Aprašymai jos jubilėjaus 
šventimo kitose šalyse ir t.t.

1861 mete Haeckelis tampa privat-do- 
centu Ienos universitete, sykiu^su savo my
limiausiu draugu Hegenbaur’u, o 1862 me
te jį paskiria ekstraordinariu profesorių. 
Tuo laiku jisai apsiveda su savo seseriete 
Ona Zėte. Neužilgo jisai išleidžia pirmuti
nį savo mokslišką veikalą — “Monografiją 
apie radijoliarijas”. Tame veikale randame 
pirmus ženklus to, kaip jisai atsinešė prie 
Darwino. Haeckelis atvirai džiaugiasi, ka
dangi Darwinas “visus organiškos gamtos 
apsireiškimus veda prie vieno didelio, vie
nodo tikslo, ir vieton nesuprantamo stebuk
lo stato suprantamą gamtos įstatymą”.

Visas tolimesnis Haeckelio gyvenimas, 
persiėmęs Darwino mokslu. Perskaitymas 
vokiškame vertime “' 
padarė labai žymią jo gyvenime pakraipą. 
Bet Haeckelis to veikalo išvedimams pri
duoda reiškesnę svarbą, negu Darwinas. Ir 
Haeckelis turėjo ’teisę tai daryti, nes die-

ERNST HAECKEL.
Vasario 16 dieną 1914 mete suėjo 80 

metų nuo gimimo garsiojo vokiečių moks
linčiaus ir populiarizatoriaus Ernsto Hae
ckelio. Verta priminti, jog jo praprabočius, 
prabočius, bočius, tėvas ir brolis buvo juris
tais — advokatais. Turbūt? nuo to paeina 
viena savotiška Haeckelio ypatybė — meilė 
tvarkos, kuri verčia jį visus gamtiškai- 
filosofiškus išvedimus išreikšti aiškioje 
įstatymų formoje. Tas jo palinkimas tan
kiai buvo iš blogosios pusės suprantamas. 
Jam išmėtinėdavo, buk jis stengiąsis įpiršti 
savo šalininkams dogmas—(įstatus). Pats 
gi Haeckelis tvirtindavo, jogei tuos įstaty
mus jisai paduodąs tik khipo rodykles to ke
lio, kuriuo turi eit tyrinėjimas.

Ernstas Haeckelis gimė Potsdame. Jam 
dar kūdikystėje ė^ant jo tėvai persikraustė 
į Merzeburgą. Čionai jo palinkimas prie 
gamtos galėjo vešliai plėtotis. Vaiką la
biausiai viliojo botanika (mokslas apie au
galus) ir dar būdamas paskutinios klesos 
studentu jisai rašo straipsnius apie neku- 
riuos botanikos klausimus. Apie tą-pat lai
ką Haeckeliui teko apsipažinti su Goėthe’s 
veikalais, kurie paliko jame didelę įtekmę 
ant viso gyvenimo. Toliau, jisai labiausiai 
interesavosi sekančiais veikalais: “Gamtos 
paveikslai” Humboldt’o, “Natūralisto kelio
nė aplink žemę” Darwin’o ir “Augalas ir jo 
gyvenimas” Shleyden’o. Tos knygos sukėlė 
jame patraukimą ir meilę prie tropiškųjų 
(šiltųjų) kraštų. Jisai pasirįžtą mokintis 
botanikos pas Shleydeųą Ienoje, kadangi jį 
labai viliojo tasai suvienijimas filosofijos su 
botanika, kurį jisai rado to mislinčiaus vei
kaluose. Būdamas tik 18-os metų Haecke
lis užbaigia gimnaziją pasirįžęs įstoti Ienos* 
universitetan. Bet tą jo pieną sugadino li-

j Didelė sufraglsčių paroda.
Washington, 9 gegužės.— 

j Čia sufragistės surengė mil
žinišką parodą, kurioje da-

— Nėra teisybės ant svie- čiutės irgi vyrai džiaugėsi, įyvavo. js visų valstijų suya- 
! Viskas me.-.“Smat” mergina vadino! žiavusiff penki tūkstančiai

.1/*___ i-o—-___ ! |Tiems vyrams tiktai galvos moterų. Jos pradėjo mar-
— Kas su tavim, mama, ar, susisuka, kada kokia merga šuoti nuo Lafayette Sq.į Bal-

šposą iškrečia. Tąjį Namą. Maršuodamos,
mnmo nešė įvairias vėliavas, ivai-

prantu gerai, ką papasako-! rias f°blycias . su užrašais, 
jai, bet kokį iš to viso išvedi-1 reikalaujančiais lygių tiesų

1 » S. o ' xyfiwno iv i F Ino ilivninmą nori padaryt l
— Išvedimas prastas: mo

terįs pačios nežino, ko nori, 
nes jos viską turi. Jos vai-, 
do visą pasaulį, todėl joms 
nereikia balsavimo teisių, ■ 
nereikia kišties į politiką,’ 
ne% ir taip jau visi vyrai taip; 
šoka, kaip jos dūduoja.

— Palauk, mama, stab- tiesų dėl moterų.

Lawrence’o “birutiečių” 
vakaras.

Lawrence’o moterų ir mer
ginų “Birutės” kliubas 7 d. 
gegužės parengė privatišką 
balių su vakariene. Balius 
buvo gana puikus. Svečiai 
galėjo atsilankyti tik tie, ku
rie buvo užkviesti. Tik kas 
apgailėtina, kad ant vakaro 
nebuvo jokio programo, nes 
daugelis iš merginų galėjo 
padeklamuoti ir padainuoti. 
Net ir vaikinai-inteligentai 
ne visi pakalbėjo. Tiesa, kal
bėjo Gaidulis su Ramanaus
ku, bet jų prakalbos —tai 
pėtnyčiai mutinys. Vaiki
nai užsilaikė gražiai, išsky
rus vieno, kuris labai mėgs
ta merginas bučiuoti, o čia 
nepavyko vieną pabučiuoti, 
tai “juodašimte” išvadino.

Gėda taip elgties!
G. Pušiniūtė.šauki?

— Aš perpykau, Rožyte, 
i, kad mano 

širdis gatava iš krūtinės iš
lėki. Aš negaliu ilgiau kęst. 
Aš, išbėgus ant gatvės, no
riu šaukti ir rėkti!

— Nusiramink, mama! 
Sūdna diena dar toli. Pasi- 
stengkie apmalšinti savo ne
tikusį būdą, nes savo riksmu 
tu pati save tik ant juoko 
pasistatai. Tu niekuomet 
neišmoksti rimtai kalbėti. 
Visas tavo apsiėjimas seno
viškas, šventakupriškas, ta
rytum, tu amžinai šokinėji 
apie bačkutę.

— Nutilk, Rože. Aš tau 
pasakysiu, kame dalykas. 
Aš tik ką skaičiau popierą ir 
radau tenais, kad žydas mu
ša ir žydas rėkia.

— Nieko nesuprantu, ma-

i su vyrais ir t.t. Jos turėjo 
112 benų ir kelis chorus. Vie
nas benas buvo sutaisytas iš 
moterų. 1___ _c _____
vo specijališkais baltais ir 

i žaliais drabužiais aprėdyti. 
iĄtmaršavo į “Capitolių”, į- 
. teikė kaip senatui, taip ir at
stovų būtūi savo peticijas, 
reikalaujančias balsavimo

vas, į kurį jis tikėjo, buvo Goethe’s dievas— 
“Dievas-Gamta”.

Rugsėjo mėnesyj 1863 mete gamtininkų 
susivažiavime Štettine, Haeckelis skaito sa
vo referatą ir nuo to laiko lieka atviru dar- 
winizmo skelbėju. Jo pajiegos tuo laiku pa
siekė augščiausį išsivystymo laipsnį ir visą 
jo esybė buvo tartum tam sutverta, idant 
padidinti galingą jo kalbų įtekmę. Nuo to 
laiko Haeckelis išimtinai užsiėmęs darwi- 
nizmo aiškinimu.

Tuo laiku, 30-me jo gyvenimo mete, nu
miršta jo moteris.

Kiaušinis vištos nemokina, 
ar supranti?

— Mama, kUusykies! Jau 
pusę valandos, kaip tu mali, 
o lemtai betgi nepasakai, ko 
tu nori?

— Išpradžių visuomet ei
na evengelija, o paskui pa
mokslas, taip ir mano kalboj. 
Aš jau išmanau, kaip šnekė
ti. Nesijuok, pas cicilistus 
neisiu mokinties. Tai, matai, 
Rožyte, aš tau pasakiau, kad

nusikalsta, tai negalima kai- Anglijos sufragistės laikas 
tint visos draugijos aiba pa- nuo iaįk0 iškerta gana dide- 

liūs “sposus . Vienur teat
rą padega, kitur bažnyčią, 
trečiur kokią nors istorišką 
įstaigą sunaikina ir t.t. Da
bar jos įsiveržė Londone į 
karališką dailės akademiją 
ir sunaikino garsaus kuni
gaikščio Wellingtono port
retą.

Mat, ir tokia kova skaito
ma už “politišką”.

Ta mirtis padare neuz- ^ydas muša, žydas rėkia. Ar- 
pildomą nuostolį. Tiktai darbe jisai randa gį ne taip yra su moterims?

• Jos pačios muša,niekdariau- 
ja, o paskui visą bedė verčia 
ant vyrų. Ir tie patįs vyrai 
dar joms pataikauja. Tikri 
begėdžiai. Ana, Milwaukes 
mieste tūla Andersoniutė iš-

suraminimą. Visą metą su tikrai viršgam- 
tiškomis pastangomis ^rašo Haeckelis vei
kalą, kuriam buvo lemta tapti stambiausiu 
jo literatišku palikimu, t. y. “Visotinąją 
morfologiją” (Morfologija — mokslas apie 
gyvūnų ir augalų kūno sudėjimą). Ta buvo 9 metus vyru ir net ap- 
knyga parašyta tiesiog jo širdies 
krauju. Čia męs randame išdėstytą 
tyriausį darwinizma ir gerai apdirbtą mo- 
nistiškos natūrfilosofijos sistemą. Didžiu
ma vėlesnių Haeckelio veikalų yra tik tos 
knygos papildymu.

Laike privatiškų pasilsio kelionių — 
dvi jų tęsėsi po visą pusmetį — Haeckelis 
nuolat tęsia jūros gyvūnų tyrinėsimus. Tų 
tyrinėjimų pasekme atsiranda jo “Mono
grafija (Monografija vadinasi nuodugnus 
ir visapusiškas kokio nors dalyko aprašy
mas) apie kalkines kampines”, “Monografi
ja apie giliųjų vandenų medūzas” (Medūzos 
— veislė jūros gyvūnų, mintančių vien ki
tais gyvūnėliais. Jų išvaizda panaši į mažą 
išplėstą lietsargį; jų kūnas neturi jokių kie
tų dalių —• kaulų, — o iš vidurinių organų 
turi tik didelį skilvį)ir daugelis kitų veikalų.

(Dar bus)

v*i%-

siženijo. Tik paskui sučiu
po, kad tai merga, o ne vy
ras. Daktaras net buvo iš
davęs paliūdyjimą, kad tai 
vyras. Pamislyk, Rožyte, 
kad tai geras aitvarukas tu
rėjo būti, jeigu per devynis 
metus svietui akis monyjo ir 
prieš dievo valią norėjo pa
pūsti. Gi tai tikras Babelio 
bokštas. Tarpe lietuvaičių 
irgiradosi tūla Paukščiutė, 
kuri į vyrą pasivertė ir, kaip 
lygi vyrui, ,su kitu vyru lo
voj gulėjo. Ar tai ne razba- 
jus? O vienok štai papieros 
rašo, kad tą Andersoniutę 
teisėjęs išteisino. Nekalta, 
mat, kaip karvelis ir gana! 
Tai matai, kad ir daktaras ir 
teisėjas, nors abudu yra vy
rai, o vienok už mergos inte
resą stoja. O iš tos Paukš-

kraipos. Tai tokis .jau abė- 
cėliškas daiktas, kurį ir tau 
reikėtų į galvą įsidėti. Bet 
dar, mama, aš tau norėčiau 
pasakyt, kad ta Andersoniu- 
tė todėl vyru buvo pasiver- 
tus, kad ji daugiaus pelnyt 
galėjusi. Ar matai? Reiškia 
net tą navatnioji Milwaukes 
moteriškė, kuri tau tokia 
baisi išrodė, tik protestavo 
prieš moterų algų menku
mą. Matomai, tik dėlto tei
sėjas ją ir išteisino. Paga
lios, josios tokis pasielgimas 
žmonijos nenuskriaudė.

— Na, Rožyte, jeigu jau 
tu giri tokį pasielgimą, tai 
tu esi nedorėle!

— Aš, mama, to negiriu, 
bet aš neatrandu tokiu jau 
baisiu dalyku, dėlto, kad at
skirų ypatų navatnumas vi
suomenę neskriaudžia. Man 
tik dyvai iš tavęs, mama, 
kad tu nemoki jokio doro iš
vedimo padaryti. Štai, jei
gu moteris vyru pasirėdė, 
tai tu rėki, kad jom tiesų ne
reikia ! Reiškia, tu šneki, 
kaip mažas vaikas! Gi Ame
rikoj yra apie 9 milijonai 
darbininkių, o jeigu dvi ar 
trįs iš jų vyrais pasirėdė — 
tai jau didžiausias gvoltas ir 
tiems milijonams moterų tie
sų nereikia! Kame tavo, 
protas, mama?

— Na, tegul jau čia tavo 
viršus ,bet aš dar, Rožyte, 
sakiau, kad visviena vyrai 
taip šoka, kaip moterįs dū
duoja. Aš sakiau, kad mo
terįs, namie būdamos, turi 
didelę galę politikoj.

— Tu, mama, taip šneki, 
kaip tas turkiškas genero
las. Tasai ir sakė savo pa
čioms, kad joms daugiau 
nieko nereikia, kadąngi jos 
gali šalę vyro atsigult, bu
čiuot jį, glostyt ir myluoti. 
Vyras už tai gali parodyt 
joms savo meilę. Tai kogi 
daugiau reikia? Reiškia,

me jau užsibaigė priėmimu 
rezoliucijos, kuria reika
laujama iš v;sų konstituciji- 
nių valstijų pripažinti mote
rims balsavimo teises.

Daktarė Ona Shaw iš New 
Yorko pasakė puikią prakal
bą, kurioj nurodė, kad mo
terų klausimas šiandien turi 
ne vien teorijos, bet ir didelę 
praktikos vertę.

Viena Amerikos 
prašė globoti tas 
kurias deportuoja 
na) iš Suvienytų 
dėlei nemorališkumo. Tuo- 
mi turi užsiimti Europos 
moterįs, susinešdamos su 
Amerikos valdžia. ,

Sekantis tarptautiškas 
moterų suvažiavimas atsi
bus Christianijoj (Norvegi
joj)-

Moterįs tveria uniją 
prieš vyrus.

Fort Smith, Ark., 7 gegu
žės. Ponia K. Barnard, ko- 
misijonierė kalėjimų ir pa
taisos namų, sumanė sutver
ti gana keistą uniją. Ji da
bar organizuoja merginas į 
uniją, kurios tikslas bus rei
kalauti prieš apsivedimą 
nuo būsiančio vyro gvaran- 
tijos, kad ji neturės dau
giau dirbti, kaip 8 vai. į pa
rą. Organizatorė viešame 
susirinkime pasakė: “Aš ne
žiūriu į tai, kad myliu vyrą, 
bet niekuomet nesutiksiu su 
juomi apsivesti, jeigu jis ne
duos man gvarantijos, kad 
aš dirbsiu nedaugiau, kaip 8 
valandas į parą”.

Bet, ką darys ta unija, ka
da apsivedę pradės skebau- 
ti? Ai* tik neatims pačių 
nuo vyrų?...

118 moterų paėmė pensiją.
Philadelphia, Pa., 10 ge

gužės. Išėjus įstatymui, kad 
našlėm moterim-motinom 
būtų duodama iš valdžios 
pensija dėl užlaikymo savo 
vaikučių, Philadelphijoj ta
po išduota 118 tokių moterų 
pensijos.

“Močiutės” Breškovskienės 
atminčiai.

Rusų laikraštis “Znamia 
Truda” praneša, jog ruošia
masi išleisti rinkinį atmin
čiai “močiutės” Breškovs
kienės, pašvęstą 70-ties me-

JAUNOS POROS
E. Arlingtone, V L Apsi

vedė Ignas Kavaliauskas su 
P. Purvinai te, abudu L. S. S. 
nariai. Vestuvės buvo civi
liškos. Aukų kankiniams 
surinkta $9.00.

Jaunai porai linkiame ko- 
laimingiausio gyvenimo.

Chicago, Ill. Apsivedė drg. 
Telesforas Brazis su K. Tn- 
baičiute. Abu yra L. S. S.. 
81 kuopos nariai.

Laimingiausio gyvenimo 
jaunai porai.

Nuo redakcijos.
Tuom tarpu, pavedame 

“Moterų ‘Naujienoms” ke
turias špaltas. Per savaitę, 
tokiuo būdu, susidarys aš- 
tuonios špaltos — gi tai jau 
beveik moterų laikraštėlis, 
kur daug kas galima pasa
kyt.

Skyriun “Moterims Nau
jienos” jau susiųsta apsčiai 
raštų. Povaliai tie raštai 
ras sau vietą “Laisvėje”. 
Jeigu, kartais, su vienos ki
tos bendradarbės rašteliu 
pavėluotume — meldžiame 
nepykt

Kviečiame moteris ir mer
ginas ateiti mums pagelbon, 
ypač pristatymu , žinių, 
straipsnelių, pastebėjimų 
Už viską būsime dėkingi.

Jeigu gyvenimas parodys 
kad keturių špaltų bus per- 
maža — pavėsime daugiau 
vietos.



KORESPONDENCIJOS, j
navo. šis choras yra veda
mas p. Jurčiukonio.

Marytę.

Montello, Mass.
Gegužės 5 d. atsibuvo L. 

T. N. dr-stės mėnesinis susi
rinkimas. Ant to susirinki
mo likos išnominuota admi
nistracija kitiems metams. 
Mat, birželio mėnesy bus 
metinis susirinkimas, kuria
me atsibus rinkimai admini- 
nistracijos.

Ant pirmininko nominuo
ta: M. Brozis, K. J. Navickas 
ir M. K. Jakavonis. Pasta
rasis buvo iki šiam laikui su
spenduotas už šmeižimą ne
patinkamų jam praeitų me
tų valdybos narių. Ant pir
mininko pagelbininko nomi
nuota: P. Vaičiūnas, J. Und- 
žius ir P. Grigas. Ant ka- 
sieriaus — senasis, J. Pet
rauskas, kuris jau daug me
tų yra buvęs kasierium, J. 
Stripinis ir dar koks tai tre- 
v* cias.

Jeigu dr-stės nariai no
ri, kad nebūtų persekiojimas 
progresyviškas veikimas 
tautiškam name Jai pamisli- 
ja, už ką balsuoti ateinantį 
mėnesį. Prie to turiu paste
bėti, jog vienas Kazimieri- 
nės stulpas, J. V-čiunas, da
vė įnešimą, kad reikia kvies
ti prisidėti prie L. T. N. 
dr-stės ir tas draugystes, 
kurios dar nepriguli. Mat

i jį pateisinti. Bet štai, pasi-r 
rodo, kad ir redaktorius pu
čia į vieną dūdą su kores
pondentu. L. S. S. 17 kuo
pos valdyba parašė į “Atei
tį” reikalavimą, kad Jono 
Jonukas faktiškai prirody
tų, kokią korespondenciją A. 
Baranauskas rašė ir kur ji 
tilpo . Jau trįs savaitės pra
slinko, o “Ateitis” jokio at
sakymo neduoda, nors ir 
štampą buvo už 2c. pasiųsta 
dėl atsakymo. Mat, keblus 
padėjimas: patalpinsi — ne
teksi pliauškalo korespon-

Dayton, Ohio.
Šiame mieste randasi apie 

600-700 lietuvių ir jau šeši 
metai, kaip suorganizuota 
parapija, bet ikišiol neturėjo 
nei kunigo, nei bažnyčios. 
Nors bažnyčia dar nepradė
ta statyti, bet parapija jau 
gavo kunigą: iš Bostono at
važiavo tūlas Gr. Nespėjo 
kunigas atvykti, kaip 1 d. 
gegužės buvo sušauktas 
parapijinis mitingas ir pa
kviestas kun.Gr.kalbėti. Sve
tainę užėmė ant viršaus kar- 
čiamos ir žmonių susirinko 
gana daug. Pirmininkas

s?

būdais Labdarystės t^raugi- 
jį? Iš kur gi dabar pas jį at
sirado toks mandagumas? 
Mat, Zanavykas moka mai
nyti savo ličinas. Pirmiau 
buvo po viena ličina, Q dabar 
kada tapo “Ateities” kores
pondentu, tai užsimovė tru
putį švaresnę ir jau pradėjo 
kitaip kalbėti. Bereikalingi 
p. Zanavyko pienai ir dar
bai. Ne Labdarystės drau
gystė pataikauja socijalis
tams ,bet socijalistai jai; so
cijalistai prie Labdarystės 
draugystės priguli ir ją re
mia, o pono Zanavyko banda 
ją griauja. Jeigu p. Zanavy
kas nori sparčiau darbą va
ryti, lai pirmiau prisirašo 
prie Labdarystės dr-stės, o 
tuomet jau pradeda nurodi
nėti jos klaidas. Labdarys
tės draugystė pasistatys 
svetainę ir be pagelbos Za
navyko, kokią jis dabar jai 
duoda. Lai jis geriau rūpi
nasi pradėtu savo darbu, 
kad greičiau būtų bažnyčia 
pastatyta.

Labdarietis.

4000 naujų skaitytojų, tai 
ant to nieko neatsakė. Pa
sirodo, kad dar daugelis mū
sų draugų moka ant kito nu
garos didžiausią naštą dėti, 
o patįs bosauti ir bereikalin
gai atimti energiją tiems 
draugams, kurie visuomet 
veikia.

Kaip užsibaigs konferen- ‘Mirtų choras’ sudainavo ke- 
cija, tai pranešiu ir rezoliu- batą dainų, kurios pavyko 
ciją apie privatiškus laik- pusėtinai. _ L 
raščius. “ -x- -----1

Konferencijos Delegatas.
Nuo red. Kaipgi bus su

rengta “raudonoji savaitė”, 
kurios vyriausias uždavi
nys pavaryti smarkesnę agi-i 
taciją Sąjungai ir socijalistų. 
žmnnin ki rio tain bpp-ėdiš-1 baznytims.muzikantų benas. žmonių, kūne taip begėdis- Norgjo įvaryti mirtiečiua į 

bankrūtą; bet tas nepavyko; 
pas mirtiecSius atėjo dau
giaus publikos.

Piramyda.

paliuosuoti, kurie užsimokė
jo ant metų. Mitingai, kaip 
visada ,atsibus kas ketvirtą 
savaitę kožno mėnesio šv. 
Petro svet. liet, parapijos. 
Susirinkimas atsibus 24 d. 
geg. tuoj po sumos.

26 d. bal. atsibuvo draugy
stės “Lietuvos Balso” susi
rinkimas. Likosi nutarta 
“Laisvę” imti organu (pa
tvirtinta).

Išrodo, kad viskas draugi
joj eina geron pusėn. Tik 
reikia visuomet žiūrėt, kaip 
parodo konstitucija. Drau
gijos ko.nstitucija yisuomet 
reikia gerbti.

Skyrius 8, paragrafas 4 
skamba: “nutarimų aht me
tinių susirinkimų, per laiš
kus sušauktų, niekas jokiu 
būdu negali ant paprastų su
sirinkimų permainyt”.

Taip-pat, draugai ir drau
gės, kaip skamba mūsų kon
stitucijos skyrius 4, para
grafas 3: “visokie netikėti 
mokesčiai, nuta/ti ant susi
rinkimo, o taipgi bausmės už

Cleveland, Ohio
Geg. 9 d. “Mirtų choras* 

, turėjo balių su perstatymu. 
Lošta dviejų aktų farsas: 
“Eksproprijatorius”. Su
lošta gerai, ir iš darbininkų 

. žmonių nereikia daugiaus 
norėti.

S. Balčiūnui vadovaujant,

__ . Buvo ir dekla
macijų — atlikta gerai. 

Ant galo buvo šokiai;
blika mandagiai žaidė.

Publikos prisirinko į

pu-

J

dento, kurio raštai patinka'' atidarė susirinkimą, papra- 
“Ateičiai”, netalpinsi — pra- ramiai užsilaikyti ir per- 
dės reikalauti aštriau ir pa- statė kunigą kalbėti. Visų 
talnins kituose laikraščiuo- pirmiausia pasisakė, jog vy-

K. Pavasarėlis.

/

r

Ar jiem jų ypata daugiauVI rajonas turi 708 narius.
paduodu svarbesnius rūpi, negu Sąjungos gerovė? '
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Nuo 
Mass.
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ATSIŠAUKIMAS.
Patėmijęs korespondenci-

galvas prieš savo 
kurie pirmiau 

ant Tautško Namo.

neišpildymą dr-stės įstatų, [ Artai tie, kurie veikia,

_ 306 
ypatų. Manoma, kad liks 
pelno. Svaiginančių gėrimų 
nebuvo.

Tą vakarą turėjo balnį

pražuvo, kaip totorius su 
“pyčiais”. Mikhsku.

nusi net ištirt, kaip dalykai | Geistina, kad ir daugiaus 
atsilieptų draugų.

P. K. Deveikis.

talpins kituose laikraščiuo
se. Tai geriau palaukti, o 
gal ir užmirš apie tai socija
listai...

Ar tik neprilipsite prie ga
lo liepto panašiai elgdamie
si?

Ansonia, Conn.
fas mus įėjo į madą liote- 

rija ,tai leidžia senas skrip- 
kas, pagadytus armonikas, 
kurie neverti nei dolerio, o 
už tai surenka net desėtkus. 
Juk tiesą pasakius, ar tai 
verta duotis apgaut kokiems 
tai išnaudotojams? Žino
ma, kad tas eitų ant labda
rystės ,tad būt pagirtina, bet 
kas tuos pinigus sunaudoja? 
Veftą nusikratyt tokius po
nus. )

2 d. gegužės turėjo atsi- 
būt traukimas motorsikelio,

veik vienbalsiai nutarė Ka
ziuku nepriimti. Bet to po
no įnešimas nupuolė, nes ga
vo tik 11 balsų iš viso susi
rinkimo. Mat, draugystės 
nariai nėra tiek kvaili, kad bet jo savininkas tuomet 
lenktų 
priešus, 
spjaudė

Atsakymas “Ateities” ko
respondentams.

Malonu yra skatyti teisin
gas korespondencijos iš lie
tuvių gyvenimo, bet labai 
nemalonu pasidaro, ir, kar- 

• tais, negalima net užtylėti, 
kada korespondentai rašo 
didžiausias melagystes.

Pastaruoju laiku atsirado 
tokių korespondentų ir Mon- 
telloj, kurie, prisidengę įvai
riais slapyvardžiais, iš nebū
tų daiktų nukala korespon
dencijas. Tarp tokių dau
giausia atsižymi “Ateities” 
korespondentai “Kinčiba- 
gienė” ir “Jono Jonukas”, 
Tiems korespondentams, 
matomai, patinka, kad jie 
gali iš nebūtų daiktų nukalti 
korespondenciją ir patalpin
ti tokiam laikrašty, kaip 
“Ateitis”. Kaip jau monte- 
lliečiai pažįsta tuos “kores
pondentus”, tai nieko nėra 
nuostabaus ,kad jie panašiai 
elgiasi, bet kas svarbiausia, 

’kad “Ateities” redaktorius, 
kurio net plaukai nuslinko 
nuo mokslo, talpina tokius 
plepalus! Daugelis sako, 
būk tai daro, dėl biznio. 
O gal ir teisybė?...

Štai “Ateity” net per čielą 
mėnesį buvo rašoma po 2 ir 3 
špaltas įvairių plepalų apie 
L. T. N. diskusijas ir jų ve
dėjus. Apie tai atsakė per 
pačią “Ateitį” diskusijų ren
gimo komitetas.

“Ateities” No. 17 rašo Jo
no Jonukas, būk Montellos 
socijalistai kvietė A. Bara
nauską vien tik dėl to,/kad 

' padėjus jiems rašyti kores
pondencijas prieš tautiečius. 
Toliaus rašo (“Ateities” No. 
17) apie ka?imierines pra
kalbas ir sako, būk tai kal
bėjęs kunigas Misius. Tokio 
kunigo netik montelliečiai 
negirdėjo, bet ir sapne ne
sapnavo ! Tame pačiame 
numery aprašo L. T. N. pra
džią ir dabartį, t. y. “istori
ją”. Ta “istorija” daugiau 
negu juokinga! Bet ir kur
gi nebus juokinga? Kuomet 
buvo įsteigta L. T. N. staty
mui dr-stė, tai tas korespon
dentas po Lietuvos dirvonus 
fepčius rankiojo, o dabar 
bando aprašyti jos užgimi
mą.

Galima būtų manyti, kad 
“ Ateities” redaktorius nega
lį žinoti, ar korespondentas 
rašo teisybę, ar melą ir tuom

MOTERŲ PARODA.
Hartford, Conn.

2 d. gegužės čionai atsi
buvo sufragisčių paroda. 
Daug moterų dalyvavo ir 
apielinkinių miestelių. Pa
roda prasidėjo nuo Kapital 
parko ir ėjo didesnėmis mie
sto gatvėmis su puikiausia 
muzika. Moterįs savo paro
doj nešė įvairias iškabas, 
ant kurių daugiausia buvo 
užrašyta reikalavimai lygių 
tiesų su vyaris. Parodoj 
dalyvavo anglų ir žydų soči-, 
jalistai,nešdami savo iškabą 
su užrašu: “Visu šalių dar
bininkai, vienykitės!” Lie
tuviai socijalistai nedalyva
vo, nes čia jų labai mažai 
yra.

Po parodai ant gatves bu
vo moterų prakalbos. Kal
bėtojos daugiausia kvietė 
prisidėti prie, jų, kad įgijus 
lygias tiesas su vyrais. Vė
liaus ant gatvės buvo su
rengtos anglų socijalistų 
prakalbos. Kalbėtojai nu
rodė svarbą moterų demon
stracijos ir kvietė prisidėti 
prie socijalistų partijos.

Ši moterų paroda sujudi
no visą miestą, nes dar pir
mą sykį tokia įvyko. Dabar 
dauguma tik ir kalba apie 
tą parodą: vieni pritaria, o 
kiti griežtai priešingi jai.

Lietuvių Dramatiškas ra
telis, po vadovyste L. S. S. 
49 kuopos, statys ant scenos 
30 d. gegužės farsą “Ekspro
prijatorius”.

Linkėtina gero pasiseki
mo! Dobiliukas.

skupas jį čia atkėlęs ir tuo- 
jaus pradėjo apgailestauti, 
kad nematąs nei moterų, 
ne*! merginų ir vargiai būsią 
čia šliūbu ir krikštu. Paskui v v
patarė visiems kreiptis su 
šliubais ir krikštais pas jį 
Tuom ir užbaigė savo “pra
kalbą”, klausdamas, kas ko
kius turi klausimus, nes jis 
atsakysiąs. Prasidėjo “klau
simai”, bet vieton jų išėjo 
užsipuldinėjimai vieni ant 
kitų. Tuomet jau kunigas 
užėmė pirmininko vietą ir, 
kuris tik pradeda kalbėti, 
klausia: Ar moki į parapiją? 
Man sakė, jog tu nemoki, to
dėl ir balso neduosiu”. Su 
vienu vaikinu, kuris norėjo 
papasakoti visą parapijos is
toriją, išėjo nesusipratimai: 
kunigas nesuprato, ką tas 
vaikinas nori pasakyti ir 
pradėjo šaukti: “Ką tu nori i .........
pasakyt, ką tu nori pasaky-; “Laisvosios Minties” ... 
ti?! Ar moki į parapiją? ! “Teatro”.........................
Tu perdaug mandrus ir gali i ‘Pavasario”..................

Darbininku Vilties” ... 
Tėvynės” ....................

i “Lietuvos”....................
1 “Jaunimo”.....................

i”................
“Moksleivio”................

Atskaita metinio mano 
darbo.

Nuo 10 gegužės 1913 m. 
iki 10 gegužės 1914 m., laik
raščiu užrašiau sekančiai:

99.
55.
35.
33.
27.
16.
13.
13.

“Laisvės” .............
“Šakės” ................

“Keleivio” .............
“Pirmyn”..............
“Vien. Liet.”.........
“Lietuvos Žinių” .. 
“Liet. Ūkininko” .. 
“Lietuviu Žurnalo” 
“Rankpelnio”.......
“Ateities”.............
“Vilnies”..............
“Kovos”................
“Naujienų”.........

kaip parodo 7 sk., privalo 
būt išmokami per tris mėne
sius. Todėl, gerbiamieji, pa- 
siskubinkit atsiųsti už orga
ną “Laisvę” $1.00 už metus, 
nes jau yra laikas.

Sekr. F. Bartkus.
o

kai, kaip tas montellietis, at-' 
siliepia apie £oc. laikraščių 
vedėjus?

Ar tai tokiu būdu mano
ma prieiti prie solidarišku- 
mo?

Ar ta ypata buvo pa
smerkta konferencijos?

L. S. S. VI RAJONO KON
FERENCIJA.

Gegužio TO d. atsibuvo L. 
S. S. VI rajono konferencija 
Allstone, Mass, finų socijali
stų svetainėje. Pirmininku 
konferencijos išrinktas*. S. 
Bardzeviče, kuris tvarką ve
dė per visą dieną gerai. De
legatų konferencijoj daly
vavo 45. Išdavus raportą 
organizatoriui 
pasirodė, jog per į 
metų VI rajone užaugo na-|

nudžiugau, kad ir čia atsi
randa tokių draugų, ku
riems pradeda rūpėti ap- 
švieta. Pirmiau čia užimda
vo pirmą vietą vien tik gir
tuokliavimas. Taigi, drau
gai, kviečiu jus sutverti čia 
L. S. S. kuopelę. Pirmiausia 
susiorganizuokite nors pen
ki draugai, o paskpLjau gau- 

T . . . . j , site pritarėjų. Jeigu patįsJokis rajonas neprisideda nežin‘ote kaį£ pradėti dar- 
pne Laisves užlaikymo ir; bą> taj kl.eipįit|s pas centro 
Laisve neturi jokių rysiu sekretorių šiuo adresu: J. 

su rajonu. Rajono delega- Stasiulevičius, 1815 E. Moy- 
tai tiktai pasakė kad tokiam amensi A Philadelp- 
didmiesty, kaip didysis New Pa * jis junls sutei£s 
Yoikas, l eikia soc. laikias- vįsas informacijas.
mm „Tai n viskas Atminkite, draugai, kad

Ko gi tat nori ta dalis dele- susiorganizavę galėsime

kaip gali, Sąjungai ir laik
raščiams yra blogesni, negu 
tie, kurie tik šneka ir neiš
platina jokio “Kovos” eg- 
zempliorio?

Sulyg rajonų lakraščių, 
tai reikia stebėties, kaip tū
li draugai pusę dienos šneka, 
o nežino apie ką. “Laisve” 
nėra jokio rajono organu.

vninnno nnnv.įmJnrl n :blL\ P1

P. Svoteliui S'atų, kuri imasi pasakot ne- pagerinti savo vargingą gy- 
pusę būtus dalykus, nepasirūpi- venimą.

riu skaitlius iki 208, dabar stovi. C fprakalbas laikyti socijalis-i 
tams!” ir tt. Tuomet išsiaiš-! 
kino, kad vaikinas moka į į 
parapiją, tai kunigas jį pa-į 
gyrė. Po tam atsistojo ir pa-' - ........... •
sakė: “Kas kiek išgalit,' ^^i^^odžio 
duokite ant bažnyčios, o kas 
neišgalite, tai pasiaiškinki
te, kodėl negalite. O kurie 
išgali ir neduos, tai tokius 
persekiokite visur, kad jie 
neturėtų tarp mūsų vietos”.

Tai mat, kokį pamokinimą 
davė kunigas savo avelėms.

Philadelphia, Pa.
x Gegužės 9 “Lietuvių Mu- 

zikališkoj svetainėj” buvo 
vietinės S. L. A. kuopos kon
certas ir balius. Dainavo 2 
chorai. L. S. S. 1 kuopos cho
ras yra vedamas p. J. Abro
maičio. Šis choras išrodo 
gana didelis, bet savo darbu 
tai jau neikiek negali pasi
girti. Dainavo keletą dainų, 
ir visos išėjo prastai. Taipgi 
dainavo solo J. Abromaitis, 
bet jau apsaugok viešpatie 
su tokiu dainavimu! Balsas 
barška, kaip sumuštas puo
das, kad net ausyse žlega. 
Jeigu jau eiti solo dainuoti, 
tai reikėtų truputį prasila
vinti, tada gal ir šeitų šis- 
tas.

T. M. D. 73 kuopos choras 
truputį mažesnis, bet tūlas 
daineles daug geriaus padai-

Patėmijimas Norwoodb ko- 
respondntui.

“Ateities” No. 17 tūlas Za
navykas aprašo “vyčių” pra
kalbas ir tarp kitko sako: 
“p. K. Šusnulevičius skaitė 
paskaitą temoje “Chemija”. 
Jo paskaita visiems patiko, 
bet mažai apsiskaičiusiems 
galėjo būti daug dalykų ne
suprantamų”. Man rodosi, 
kad ir p. Zanavykas, yra ne- 
apsiskaitęs, nes ir jam buvo 
daug dalykų nesuprantama. 
Jis nemato, arba nenori su
prasti, kad chemijos moks
las su jo “vyčiais”, kur na
riai po prievarta turi eiti iš
pažinties, skiriasi, kaip ug
nis su vandeniu. Prelegen
tas aiškiai išdėstė, kaip žmo
gaus kūnas subudavotas, ko
kias užduotis turi atlikti jo 
organai ir priėjo prie to, kad 
žmogus, tai ne kas kitas, 
kaip gamtos garinė mašina. 
Apie dūšią, apie jos užduo
tis, kur ji randasi, prelegen
tas visai neminėjo. Mato
mai, chemijos mokslas visai 
jos nesuranda. Bet tiek to, 
paliksime tą viską šaly. Tas 
pats korespondentas, pasi
skolinęs lapės politiką, apra
šo apie Labdarystės draugi-0 
jos fėrus ir sak<^,būk tai ma
žai žmonių buvę, nes Labda
rystės draugija pataikau
janti socijalistams ir užgau- 
dinėjanti katalikiškus jaus
mus. Jeigu L. dr-ja elgtųsi 
bešališkai, tai daug daugia^ 
turėtų narių ir greičiau pa
sistatytų savo svetainę, ku
rioj svarstytų visuomenei 
naudingus’ reikalus.

Jeigu p. Zanavykas būtų 
mums nežinomas, tai pasa
kytume, kad jis perdaug 
žioplas ir negali atskirti 
grūdų nuo pelų, bet dabar 
reikia stebėtis, kad jis pasi
skolino lapės politiką ir taip 
kalba. Ar gi seniai ponas 
Zanavykas šmeižė įvairiais

Viso 341.
Taigi širdingai ąčių vi

siems, kurie pas mane užsų 
rašė ir pritarė mano darbui. 
Nors tas darbas man jokio 
uždarbio nedavė, bet 40 L. S. 
S. kuopai atliko apie 46 
doleriai pelno.

Tas darbas nėra lengvas 
ir daug reikia kantrumo tu
rėti, bet dar neatsisakau ir 
toliau padėti dirbti drau
gams.

Worcester, Mass.
red. Rodosi, kad 
valstijoj dauguma 
išrinko panašius 

agentus, kad užrašinėtų lai
kraščius, bet nuo kitų, kol 
kas, nieko nesigirdi. Dirva 
visiems lygi: kaip Worceste- 
ry, taip Montelloj, taip So. 
Bostone ir kitur. Bet, tur
būt, didelis yra skirtumas 
tarp agentų ar kuopų narių, 
kuiie platinime laikraščių 
mato pavojų Sąjungai. Bet 
kaip tik atbulai, Worceste- 
rio kuopa vis kįla.

Philadelphia, Pa.
2 d. geg. atsibuvo koncer

tas ir balius L. S. S. 1-mos 
kuopos choro.

Choras parengė puikų 
koncertą. Programas buvo 
didelis. Dainelės, kulias pa
dainavo, gana gerai nusise
kė. Rusų mandalinistų cho- 

> ras taip-pat puikiai pagrie
bė.

Gerai deklamavo Maciūtė. 
Antru kartu chorui išėjus 
dainuoti “dainininkų him
ną” — nenusisekė ,nes pub
likoje buvo choro priešų. 
Tai jie pradėjo juokus krės
ti. Tie kopūstgalviai tik er- 
mideriui kelti tetinka. Gė
da 1 Tokiems vaikinams ne
reikėtų lanky ties ant tokių 
vakarų. Baltaplaukė.

Kenosha, Wis.
Balius “Lietuvos Balso” 

draugijos atsibus 16 d. ge
gužio Schlitz Hali. Malonė
kite visi būti, nes ant mitin
go yra nutarta bausmė 25c., 
tiems, kurie nebus. Tik tie

konferencijos nutarimus ir 
įnešimus. 1) Likosi nutarta 
Įnešti Veikiamam j am Komi
tetui, kad būtų surengta 
apie spalio mėnesį raudono
ji savaitė, kaip panašiai da
ro vokiečių socijalistai; 2) 
Buvo įnešta, kad būtų “Ko
vos” redaktorius ir adminis
tratorius samdomi Pildomo
jo ir Veikiamojo komiteto, o 
ne renkami referendumu. 
Tas likos atmesta. 3) Likosi 
nutarta išnešti papeikimą 
per “Kovą” stebuklingam 
daktarui p. Stankui už ap- 
skundimą neteisingai “Ko
vos”. 4) Nutarta įnešti į 
Sąjunga, kad būtų padidin
tas Pildomasis Komitetas iki 
5 ypatų. Ant galo buvo įne
šimai, kaip Sąjunga turi at
siliepti prieš privatiškus so- 
cijalistiškus laikraščius. 
Apie tai buvo svarstoma per 
pusantros valandos. Paga- 
galiaus nutarė išrinkti ko
misiją, kuri sutaisytų tam 
tikrą rezoliuciją. Bet pasi
rodė, jog komisija rezoliuci
ją sutaisyti ir konferencija 
nutarė vėl suvažiuoti ant 24 
d. gegužės, kad užbaigus tą 
klausima.

Labai keistai išrodė neku
riu delegatų nuomonės apie 
privatiškus laikraščius. Vie
nas iš delegatų (17 kp.) atsi
stojęs net išdrįso pasakyti, 
kad męs už savo centus iš- 
perkame tuos inteligentus iš 
Sibiro, o paskiau jie atva
žiavę sutveria laikraštį, ku- 
riuomi mulkina mums akis, 
o sau deda tūkstančius. Bet 
kitas jam atkirto; “Męs ži
nom, kad nekurie privatiškų 
laikraščių redaktoriai dirba 
už mažesnę algą, negu "pa
prastas kriaučius”. Ant to 
nieko neatsakė. Prie to, bu
vo net perdaug riebių ir ne
pamatuotų užsipuldinėjimų, 
kam “Laisvė” ir “Naujie
nos” esą organais rajonų. 
Bet ar ištikro taip yra — to 
faktiškai neprirodė. Dar tu
riu pastebėti, jog nupeikė 
agentus socijalistus, kam, 
girdi, užrašinė ją visados 
daugiau kitų socijalistų lai
kraščių, negu “Kovos”. Bet 
kada likos užklausta, ar ne
gali būti kiekvienas sąjun- 
gietis “Kovos” agentu, kad 
nors po vieną “Kovą” užra
šius ant metų — kas “Ko
vai” suteiktų per metus apie

Užtat tokie svarbus, tokie1 
opųKreikalai, kaip bedarbės, 
kare su Mexika, kultūros 
darbas tarpe^plačiųjų minių, j 
atsinešimas į tautininkų ir 
klerikalų kįlančią spėką — 
visai nei nebuvo svarstyta.. 
Mat, : 
laukti...
nm^^r'diinilr!1 kurie dan-1 Prelegentas daug naudin- 
o-iaiisia nriaidėda nrie Sa 8° susirinkusiems paaiskl- giausia pnsiaeaa pne Voo
jungos auginimo, kurie pa
ruošia jai plačiąsias minias. 
Lengvas daiktas yra pasa-y 
kyti, kad tų laikraščių nere’ 
kia.

Nekaltinam ir nepeikiame ljk ir socij21istų.' ” 
konferencijos delegatu Męs, £relekcijJa tęs|si apie tris žinome kad didžiuma JU vaiandas. JTaipgi buvo už- 
idejos di augai, daug gei o duodami žmonių klausimai, 
padarę ir tebedarą Sąjun-; kuriuos prelegentas nuosek- 
gap Bet tuomet tai (Įaugu- liai i§gul^ingj80. 
mai reikėję įvest diskusijas i — - ° - 
į normališkas vėžes. Męs' 
pripažįstame delegatams 
pilną tiesą rūpinties laikraš
čiais, rūpinties jų sutvarky
mu ant geresnių pamatų. Už 
teisingą žodį tarsime ačiū ir. 
bendrai pasitarę, dirbsime. 
Bet kuomet randasi žmonės, 
kurie .pradeda šmeižti,, nie
kint laikraščius ir vienu ran
kos pamojimu pasiryžę nu- į 
šluot viską ,tai tokie žmonės 
ir didžiausius draugus pa
verčia priešais. Tai tokiems 
žmonėms nerūpi dalykas pa
taisyti, bet pagimdyt anar
chiją, iš kurios tik juodasis 
“Draugas” gali pasidžiaugt.

Prie to klausimo dar su- 
grįžšime.

Chicago, Ill.
Nedėlioj, 26 bal., žiemi

nėj miesto dalyj, Columbia 
svetainėj, Lietuvių Kriaučių 
Kliubas Savitarpinės Pašel- 

i pos parengė prelekciją.
su tuom galima pa-L $ . jtė di, A. K. Rutkaus* 

Yra mat “darbo”, kaS> 1S hlgien<>s mokslo apie 
Tai “kritikavi-: užlaikYm^ sveikatos. •

no, kas link sveikatos ir 
i kaip reikia sveikatą užlaikys 

Nurodė kenksmingumą 
'alkoholio ir kvietė visus 
tverties į blaivybę, neski
riant moterų nei vyrų, kata-

Kearney, N. J.
Gegužės 10 d. atsibuvo 

prakalbos, kurias parengė 
L. S. S. 161 kuopa paminėji
mui gegužinės šventės. Kal
bėjo J. Jukelis. Kalbėtojas 
puikiai nupiešė pirmos ge
gužės reikšmę ir blėdingu- 
mą girtuoklystės. Po pra
kalbų latvių choras iš New- 
arko puikiai padainavo ke- 
liatą dainų ir viena latvelė 
solo, kas publiką labai užga
nėdino. Po dainų buvo de
klamacijos, kurias atliko S. 
Kazakytė, V. Akocaitis ir A. 
A. Gnižinskas. Deklama
toriai savo roles atliko gerai. 
Buvo taipgi dalinamas už 
dyką gegužinis “Kovos” nu
meris. Publikos buvo ne- 
perdaugiausia.

Tik atsirado tokių, jog pa
tįs nežinojo, kokius klausi
mus užduot, paimdami visiš
kai ne iš higienos; o vėl ant
ra, tai atsirado tokių, kurie, 
užduodami klausymą, visą 
savo gyvenimo įstonją iš
skaito, kur dirba, po kiek už
dirba, ir kiek prageria, o ant 
pabaigos pasako užklausimo 

■ žodį. Patartina tokiems, kad 
klausimus duodami, savo 
gyvenimo litaniją neskaity
tų, bet pasakytų savo klausi
mą trumpai, aiškiai ir vi
siems suprantamai ,tai daug 
gražiau būtų klausytojams 
ir laiko bereikalingai negai
šintų. Šios preletaeijos, ma
nau, paliks gilų įspūdį ant 
žmonių, nes daug patarimų 
girdėjo apie sveikatą.

Linkėtina ir toliaus Kriau
čių Kliubui darbuotis ant vi
suomenės naudos.

Cicero, III.
26 d. bal. Vyrų ir Moterų 

Apšvietos darugyste laiky
tame savo mėnesiniame su
sirinkime, J. Jukniaus sve
tainėj, vienbalsiai priėmė 
P rėki o atsišaukimą, kuris 
yra įgaliotas per vietinį ku
nigą Ant. Ežerskį, rinkti au
kas sergančiai jaunai, bied- 
nai merginai K. Stanaitei; 
kuri dabar randasi šv. Anta
no ligonbuti su nulaužta ko
ja. Geros širdies draugai 
suaukavo $2.36.

Pinigai perduoti PukiuL
A. Liutkus.
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ūkininkas jam išaiškino, kad 
jis kaltas, nes visuomet,pirm 
pradėsiant kopūstus valgyt,
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Atsargus* 
ena karta ka?
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ė bliuda riebiu lietuviš- 
. Kareivis smar-

savam 
bet ir

II

Naujienos už 25c.

Apdovanojo.
— Ko tu, mano 

šiandien taip nuliu-

College, Baltimore, Aid.
atlieka savo darbu prie 

____ i suteikia visokias rodua ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

J A H O 6 Loring st., 
_ arti Eir 7th sts.

- SO. BOSTON, MASS.

99 1815 E. Moyamensing Ave
V PHILADELPHIA, P»A.

kareivis į juos pūst, pū
tėt kol apėjo aplink dar- 

Mat... bijojo apsidegint

oet... vargšas pirmutiniu 
taukštu išsisvilino gerklę.

76 MAIN STR„ 
belsihll, Scotland.

< i Akušerkai
• w Pabaigusi kursą Womans Medical
? 2) '-----
i Pasekmingai i
• fS gimdymo, taipgi
• gi pagelbą invairios,

į J F. Strop

#>

Parduodam Laivakortes
ant drūčiausiu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sia kalnų iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių. Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Keikalauk laivakor

čių kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums offisą ypatiškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir’J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

new'YORK CUV^N. Y. SOUTH BOSTON, MASS
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

nešti, kad mano brolis vėl 
sugrįžo pas mane iš po No. 
296 Grand Street ir per- 
kraustė viską po senuoju ad
resu — 285 Grand Street tik 
antroj pusėj. Dabar kartu 
dirbame ir darbą atliekame 
kogeriausiai pagal naujau
sią madą.

Turime daug pavasarinio 
ir vasarinio tavoro dideliam 
pasirinkime; todėl reikale 
kreipkitės prie mūs. Mūsų 
darbas pats už save atsako, 
nes esame Kriaučiai Pirmos 
Kliasos. Darbą gvarantuo- 
jame.

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

Kas atneš šį apgarsinimą 
ir užsisakys siutą ,tam pro- 
sysiu čielus metus siutą dy
kai.

SCHNEIDER BROS.
285 Grand St., Brooklyn, N Y 

Nepamirškite mūsų naujo adreso.

Kainu 20c

.250

60c

> » ’
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JUOKŲ KĄSNELIAI

su-

faerskeipsų. Puoliausi prie 
kito lango, žiutau, yra! 
Graitai acidariau langų ir 
aidyš strimagalvi žemyn. 
Bet per tų graitumų ar tai 
koja paslydo, ar tai faers- 
skeipsai pasibeigė — aš cik 
žlėkc žemyn... Kadu bisku- 
ci acikvošėjau ,taįpamatiau, 
kad po manim guli policmo- 
nas su nulaužtu nosių, b aš 
an jo. Ir ar jūs, brolučiai, 
vierysit, man policmono no
sis kaštavo dzvidešimc penki 
doleriai pinigais ir mčnesis 
džėlos!

Tai matot, brolučiai, kokiu 
pircį man inrengė tos New 
Yorko ponios. Tąigi dartės 
iškeliu du pirštu ir pono 
dzievo akyse prieš jumis vi
sus prisiekiu, kad never 
agein!

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

Saules užtemimas.
■ Vieną gražią dieną apyse
nis dzūkelis, sėdėdamas ties 
savo “pirkcios” durimis, iš 
visų pajiegų stengėsi užrū
kyti pypkę. Užžiebia degtu
ką, prikiša prie savo “Bui
kos”, traukia, traukia, kol 
degtukas nesudega, paskui 
žiebia kitą, ir vėl traukia, ir 
taip be perstojo, kol, ant ga
lo, apie jį visa žemė nebuvo 
apklota galais sudegintų 
degtukų.

— Aikš, Mocie, večerioc. 
Ar nemesi tų brudų? Jau 
visus sierčikus supliaškinai 
čia per dzienų kap ultojus 
bimbsodamas, — rugojo jo 
pati, ant slenksčio stovėda
ma.

— Pakysk biskucį, — tei
sinosi jis, — man anųdzien 
Barčkauckucis sakė, kad 
jeigu aš parūkytai! seikiu, 
tai macytau šauly temstanc. 
Nemacis žino, ar jis iš many

,an | šidzinos, ar aš ne riktik to- 
^vaP kio sciklo in liulkų prisigrū-

Ridzikas porina apie 
ponias.

Savo patrono dzienoj 
maniau biskucį pašumyc. 
Sakau, jeigu mano pači gali 
trankycis su svecimais vy
rais ,tai kodėlgi aš, acipra- 
šanc, negaliu nuvažiuoc pas 
svecimas moteris? Kap su- 
misliaiiKtep ir padariau. Pa- 
sivadzinau savo tavorykš- 
čius ir marš in New Yorko 
ponias. Sakau, su mužikėm 
daugiau never užsiime, ba ir 
aš jau ne mužikas. Bet, ar 
duosit vierų, pataikiau, aci- 
prašanc, kap kiaulė su nosių 
in tvonj.

Nuvažiavom, bracia, ..in 
dzidelį, labai dzidelį ir augš-

• tų namų. Inėjom in prie- 
meny. Visur, bracia, cik zer- 
kolai, šviesos. Net koktu pa- 
sijudzyc. Mano tavorykš- 
čius jau net žegnocis predėj, 
mislino, kad bažnyčia. Bet 
aš, kaipo buvolnesnis žmo
gus. jam išvirozinau, kad tai 
otelis, kur ponios gyvena.

’ • Tuoj prišoko prie mūs tokis 
nigerukas, insipravodzino 
visus in tokį urvų, uždarė 
duris ir sako: “op”. Aš jam 
linkę gaivu, Jis gi kap pa
lais nius in viršų, nelyginanc 
Velnias dūšių nugriebis. Ma
no dūšia net in užpencv nu
lindo, o mano tavorykščiam 
pilni čeverykai prakaito pri- į 
oėgo... Acidurėm net 
dzvidešimto piontro. 
cik išlaido mus iš to urvo, 
pribėga prie mūs kitas nige
rukas ir inpravodzina in dzi- 
dely ir gražų pakajų. Apie 
stalus sėdzi gražiai apsirė- 
dziusios ponios, an jų šilkai, 
bracia, cik šnabžda. Susė
dom nąes apie stalų, išsitrau-!

■ kėm po kelis moscikus ir ka
du jau palikom biskuc' 
smielnesni, p rėdė jom dairy 
cis in ponias. Tuoj vienai 
mirke in mani, aš in jų. Ji 
priėjo prie mano stalo ir aci- j 
sėdo gretų su manim. Aš, l 
bracia, net užkaitau. Ji man ..^aĮ juog ve|njaį įU0S 
uzmyn^an kojos, as; jai. j! • „ saJkojis. -‘Ogi ant
predej pne many glauscis, dab k ;ufe 
as prie jos ir tuojcias prede-s c 1 ~ -
jom šnekėcis, aciprasanc, j ’ 
kap kiaulė su žūsim. Žodzis 
po žodžio, sciklas po sciklo ir' 
aš palikau štant v; 
smielnas, kap kazokas 
mano meilužė pasidarė 
meilesn
ir užsiprašė nakcigultan. Aš, 
bracia, to cik ir laukiau. 
Tuojcias paėmiau jų už ran
kos ir paidyš. N u vejom in 
jos rūmų: visur kvepia, net 
nogisi. Na, misliu 
dūki, necik su pačiu, 
su poniuti teks vienų nakc\ 
pergulėc. Bet... mieli brolu
čiai, gerai priežodzis sako: 
girk dzienų vakari, o mergų 
pataly. Tep buvo ir čia. Ma
ni pasodzino an krėslo, o ji

. predėj nusirėdzyc... J r šven
tas tu, Jackau ,retavok kož- 
nų katalikų nok tokios nuo- 
pascies! Bracia, pasijutau, 
kap Šmuila vaiski. Pirmiau
sia mano meilužė nusiėmė 
nok galvos plaukus, ir (luo- °’arni 
šit vieni, jos galva predėj i 
šviesc, kap mėnulis; paskuiI 
išsiėmė iš burnos dancis,' 3 Y 
nok krutinės nusikabino du' 
robinius krepšiukus, nok 
blauzdų nusimovė padušku- 
tes ir paliko tikra ragana, 
kokios negalėtai surasc nei 
Lietuvoj per Joninių nakcy. 
Aš, bracia, sėdžiu, susirietis, 
kap perkūno oželis, ir žiu- 
rau, kas čia bus. Jau šitokį 
sutvėrimų, sakau, geriau nu- 
varyc pas Abraomų kiaulių 
ganyc, negu po šitokias vie
tas valkiocis. Kap cik ji aci- 
gulė lovon, aš tuoj užgesinau 
ziŲurį ir marš pne duni, 
bet... buvo užrūkytos. Jau 
buvau mislinis šoke per lan
gų, bet, bracia, ręp augšta, 
kad nei žemės nemacyc. Na, 
misliu, nei rėkė, nei bėge. 
Cik tope galvoj, ar

Baisus padėjimas.
Jurgis Bukis buvo karėje 

su japonais. Vieną naktį 
jam atsiėjo stovėti sargybo
je. Kadangi kelias naktis 
nebuvo migęs, tai nepasiju
to, kaip užmigo. Tuo tarpu

| užėjo japonai ir, bijodami, 
|kad jis nepabustų, nukirto 
i jam galvą. Bukis pajuto, 
kad čia kas jau negerai: 

'strikt — asistojo, čiupt,

ZIS už
ėjo pas tūlą ūkininką ir pa
prašė valgyt. Gaspadinė jam 

ji mani apsikabino atne>L ------- - ' i kų kopūstų,
kiai puolė:

Kitą metą tam pačiam ka
lviui vėl teko atlankyt kai
tą. Eidamas pro daržą, kur 
.igo kopūstai, jisai užklau- 
i ūkininką, kas tai per aug
menys. Ūkininkas atsakė,

Pati: — Kurčia nepyksi... 
Šiandien po pietų iš nuobo
dumo pradėjau dainuoti. 
Staiga kasžin kas paleido 
štai šituom čeveryku į langą 
ir pataikė man stačiai į pe
čius.

Vyras (pažiūrėjęs į čeve- 
ryką): — Turbūt puikią dai
nelę dainavai, kad tokią gra
žią dovaną apturėjai/ Pa
dainuok rytoj vėl. Gal kas 
Įmes antrą čeveryką, tai bus 
pora*

Tikejimas mums liepia 
mylėti savo neprietelius, to
dėl męs ir mylime... moteris.

^virplysT

1-MOUNTTD POLICE CHAfcGIHG 
MOS-Z-INJURE!? RIOTER

- ARRESTED BY PETECTIVE-

Kaip elgiasi New Yorko poli-

cija su bedarbiais? Paveiks-

lelis aiškus ir be paaiškinimu.

Jeigu nori du zuikiu nušauti
—tai yra įgyti kelis centus ir pra- 

” platinti šviesos žiupsnelį—parsi- 
traukie puikią “Laisvės” išleidi
mo knygelę
Zenyba ir žmogaus 
gyvenimo siekinys.

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mų? Ogi visiemsseniems ir jauniems. Knyge
lė parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinirąui daugiaus, tam duosime didelį nuo
šimtį, Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. ‘‘Že- 
nyba” Hues ii e na ir Lietuvon.

Kaina 10c..
Kas ims daugiau nuteisime didelį nuošimtį. 
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE” Brooklyn, N. Y.

SCHNEIDER BROLIAI

w
k

KRIAUCIAI

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlių jau
niems, seniems ir mažiems.

v isos kepures pas mus pirk
tos bus iščystijamos dykai.

Andrius Karpavičius 
254^ Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

28—29 SUS1V. LIET. AMERIKOJE

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

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

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

Ar skaitai

“ Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai. apysakos, eilės, žinios iš viso 
pasaulio ir kitur.

Išsirašydamas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, atliksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savaiti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi; 

metams 1 dol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume-

Į KLAUSYK
i MANO u

ŽODŽIO!?*
i
♦
? 
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i 
i 
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Ateik pirkti vyriškų 
aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
1.1. Pas mane tavoras 
geras ir kainos pigios.

K- LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

T RIS C5L2ROS KINYQQS: 

Naujausios JDainos ir Eiles 
Apie 80 visokię daineliy.

PASAULIŲ RATAS KAHaBi0K.„k,ž,.,„c. 
ir kitas planetas, Su paveikslėliais...

MEIL 5S KARŠTLIGĖ 
meilę...............................................................

stronomiska kny-

f

t

Imant v:aas tris sykiu, atiduodam už
Pinigus siuskit pačios ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
• 6 Lorins St., So. Boston, Mass.

KOVA” Leidžiam as 
Lietuvių Soc.
Sąjungos'
Amerikoje

Didžiausias
Savaitinis
Laikraštis

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems su p raitam u s 
straipsnius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, 
kaip prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 
mo idėja.

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

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

Telephone So. Boston 60S

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

Lietuviška pavardfi buvo 
’ Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.
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SEIMAS
INVYKS WATERBURY’JE, CONN.
21 iki 30 d. Gegužės men., 1914 metų.
Šiuo kreipiamasi i visus S. L. A. narius, 

ypatingai į kuopų valdybas ir organizatorius, ir 
šiaip Į- geros valios ir Susivienyjimui užjaučian
čius žmones, kad jie visi, sujungtomis spėkomis 
pasidarbuoti per tą likusį iki Seimui laiką, idant 
galėtume pasitikti 28-tą — 29-tą Seimą su didžiau
siu džiaugsmu.

Nuo pereito Seimo Susivienyjimas Lietuvių 
Amerikoje labai žymiai pakilo narių skaičiumi, 
bet męs norime dar augščiau ji pakelti: NORI
ME PASITIKTI S. L. A. SEIMĄ SU 10.000 NA
RIŲ ! Ikįtam skaičiui nelabai daug tetrūksta.

Sukruskite, vyrai ir moters! Nieko nėra ne
galimo tiems žmonėms, kurie dirba idėjai! Stokite 
darban, prirašinėkite naujus narius ir parodykite 
savo tautai, jog jūs, S. L. A. nariai, esate verti di
delės pagodones ir užsipelnot su garbe nešioti tos 
organizacijos vardą!

PAKILKITE, KAIP VIENAS, O BUSIAN
TIS SEIMAS BUS MŪSŲ DŽIAUGSMO SUEI
GA! Informacijų klauskitės sekančiu adresu:

•N

A. B. Strimaitis, 
307 W. 30-th Str., New Yrork, N.

v
S 
s

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su atomais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Karmų žemės 
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, ii’ yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par- 
duųti. Parduodu nuo $9.00 akcrį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi j 
Peacock, tuoj telefonuok man j 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 KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan

PIRMUTINIS LIETLVISKAS NEW YOkKB

UŽEIGOS NAMAS’arba MOTELIS
LIETUVIAI, {KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patčtnijom. kad būtinai yra reikalinga* lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir imu eigom ta užeigos narna, kuria randasi 
po numeriu -4<>H WaHhlngton St., 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
K eifauninkai. kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
ni e naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus ii 
konsulio.

c
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PAJIEŠKOJIMAI

J. M. TOPILIS

LAISVESir tam, kuris tiki į soči

SPAUSTUVE
Box 431

žino

Platinkit “LAISVĘIgno

P.O. Box

Aptickorius ir Savininkas

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

LAIVAKORČIŲarba

AGENTŪRA

gramafonus

183 Roebling St.
krat;

G ra 
pav.

taty- 
sukalbu

SOCIJALIZMAS 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI

Pajieškau draugų Mikolo ir 
balaičių, Kauno gub., šaulių pav 
ninku kaimo.4

Meldžiu atsišaukti arba kas 
pranešti.

Važiuojantiems į Lietuvą arba norin
tiems parsitraukti gimines bei pažįstamus 
iš Lietuvos, geriausia yra kreiptis į

• TCNVdA KIRPIMUI VV. 
Riškų drabužiu: <i x a; 
COL. SO l'P.. H PAVEIK*. 
LAI. audeklo apdaru, 
-preke tirt.

KNVOA KIRPIMUI MO. 
THRISKU DRABUŽIU; 
FORMATO 41X41 COt... <» 
PP . 23 PAVEIKSIAlJ AU
DEKLO Apdaru.-pre- 
KB >i»

REIKALAUJANT ATSI
LIEPIMO. VISADOS PRI. 
GLAUSTI 1c STBMPĄ.
• PINIGUS SIUSTI MO- 
N1WRDER ANT ADRESO.

LAISVĖS” AGENTŪRA

Męs parūpinau! laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

Keliaujantiems Lietuvon visuomet parūpi- 
nam konsulio pasportus ir kitus kelionei rei
kalingus daiktus ir abelnai, kiekvieną pasa- 
žierį aprūpinant nuo visokių klapatų kelio
nėje. Męs galim kiekvieną pasažierį nuves
ti ant laivo, ko kitų miestų agentūros atlikti 
negali. Padarom doviernastis, pervedimus 
ir visokius kitokius dokumentus. Klauskit 
laivakorčių kainų. • Per laiškus arba ypatiš- 
kai visuomet kreipkitės šiuo adresu:

“Laisvės” Spaustuvė yra didžiausia iš visų 
lietuviškų spaustuvių Amerikoje. Ji įreng
ta pagal naujausius technikos reikalavimus, 
todėl VISOKIUS SPAUDOS DARBUS 
atlieka greitai, gražiai ir pigiai. Taigi,drau
gijos, kuopas ir biznieriai, jeigu jūs norit, 
kad jums reikalingi apskelbimai būtų at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems suprantamoj, ietuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

Ar tu kenti dantų skaudėjimą? Ar 
tu nori žinoti, kur yra geras, be skau- 
dejėmo gydantis dantis? Kad darbas 
yra rūpestingai atliekamas už priei
namą kainą. Tuojaus eik pas gerai 
žinomą specijalistą.

DR. HERMAN AUSUBEL, 
SURGEON DENTIST,

346-348 Bedford Ave., Cor. So. 3 Str., 
Brooklyn, N. Y.

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas. 
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, -kokioj gi
lioj nežinėj gyveną mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, 
lai užsisako ją. Kaina tik....... 10c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

V. Paukštys. Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū
sų draugai eina ant mirties. Kainal5c 

MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ 
IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. Parašė Z.

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva- 

y siškija. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina......... 20c

Pajieškau švogerio Adomo Puniš- 
k’o,, kuris seniau gyveno Plymouth, 
Pa., o 1912 m. tūlas agentas išgabeno 
jį su šeimyna į minkštųjų angliakasy- 
k’ų apielinkę. Girdėjau, kad jis mirė, 
palikdamas pačią ir 6 vaikus dideliam 
varge. Kas apie tai žinote, malonė
kite pranešti, busiu labai dėkingas.

F. Mazurkevičius,
23 Armstrong St., Edwardsville, Pa.

GRAMAFONAI
VICTOR MAŠINOS.

Negausit geresnės progos, kaip dabar 
atiduodu $15.00 vertės mašiną 

tiktai už $13.00.

Pajieškau švogerių Jono, Adomo ir 
Franc’škaus Šiaulių, taipgi ir St " 
mausko, Kauno gub., Raseinių 
Bulavenų kaimo.

Malonės jie patįs atsišaukti 
kas apie juos žino pranešti.

Kaz. Kaušis,
P. O. Box 266, Creighton, Pa

Pajieškau Jono Pezuko, Suvalkų gu- 
bemės, Galinių kaimo. Taipgi pajieš
kau Ig. Jegelavičiaus, Vilniaus gub. 
Trakų pav., Naumiesčio miesto.

A. Kuras
E. Vandergrift, Pa

REIKALINGAS
Darbštus vyrai gali lengvai pelnyti 

nuo $25 iki $50 į savaitę. Apie išlygas 
tesikreipia ypatiškai tarp 9—11 ryte 
šiuo adresu: C. Pilėnas, Normandie 
Park Co., 30 E. 23 st., New York City.

STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina $1.00 
parsiduoda už.................

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI, kaina....................

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
PAMATAI, kaina.........

PASAULIŲ RATAS,
kaiti a

MEILĖS KARŠTLIGĖ,'................ "
kaina..........................................

DARBAS, kaina...................... ..........
AUDĖJAI, kaina................... ..........
KERŠTINGA MEILĖ, kaina......

Draugijos 
kurios apsirinko “Laisvę 

savo organu:

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik 12.00 Burtams.

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti daug pamokinimų. 

Kaina.............................. 10c

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO“ DRAUGIJOS 

KENOSHA, WIS.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jennę 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. Silkelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 653 Garden St.

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 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.

PARSIDUODA .FARMOS.
Faunos ant pardavimo gražiausioj 

apielinkėj, kur gyvena daug lietuvių 
farmerių. Galima nusipirkti ant len
gvo išmokėjimo su triobomis ir be 
triobų, Norėdami daugiau dasižinoti, 
rašykit įdėdami štampą už 2 c., o gau
sit paaiškinimus.

M. Valenčius (39)
Peacock, Mich.

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis. 
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenimo 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią.kny

gele. Kaina tik............. 15c

LIETUVIU 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. Vaičcliunas, 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.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

Koka tai bus džiaugsmas dideliems.M*. į “Lai-sK.a+w#* 0* SL’

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Parašė Kelmutis.

Ši knygelė atidengia stebuklingų 
klioštorių purvą. Ji aiškiai parodo, 
kaip zokoninkai, po priedanga šven
tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo
kliavimu, paleistuvavimu ir ’ net 
žmogžudystėmis. Kaina......... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 
gražiausių lietuviškų dainelių ir de
klamacijų. Kas nori išmokti dekla
muoti gražias eilutes bei išmokinti 
savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę. 
Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po

etu. Kaina tik................... 10c

KUOMI JIS- YRA IR 
Parašė O. Amerin- 

ger, sulietuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui * ‘ - - - -
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek# 
vienas socijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per sočija
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. Parašė A. Montvidas. Tai yra pa

rankiausias vadovėlis išsimokinusiu 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte., O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk
lų, padaro raštą be vertės, beveik ne
suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina

Kadangi “Laisve” yra leidžiama ne dėl 
pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinkit ją! “Laisvės” pakraipa 
yra užtikrinta, nes ją leidžia ne pavienis ko- 
kis-nors biznierius, bet darbininkų koopera
cija. Todėl “Laisvė” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” taip, 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio grin-

Pajieškau darbo prie kalvių už 
perį” arba prie medinių namų s 
mo. Dirbčiau ir bile kur 
tik lietuviškai ir rusiškai.

Kas iš draugų, žinotų kokį darbą, 
meldžiu pranešti.

J. Mikolaitis,
81 Grand St., Box 113, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Jono GeciaviČiaus 
Kauno gub., Raseinų pav., Geišių kai
mo. Ketvirti metai kaip Amerikoj 
Pirmiau gyveno Benton, III.

Jis pats arba kas apie jį žino malo
nės atsmaukti.

P. Geciavičia,
28 Jetlan Pl., B’ack Rock Bridgeport 

Conn.
(35—38)

Pajieškau draugų Domo Ukso ir 
KengrųDomo ir Antano. Visi paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių ap., Papilės val
sčiaus, Kožiškių kaimo ir dar Albino 
Rimkaus iš Suvalkų gub., Jie patįs 
ar kas kitas apie juos žino, malonės 
pranešti man.

K. širvinskis
4421 S. Marshfield Ave. .Chicago, 111.

Pajieškau pusbrolio, J. Niekrasz 
Kauno gub.. Raseinų pav., 5 m. Ame
rikoj. Taipgi pajieškau dėdės Šimke- 
viČiaus, Kauno gub., Raseinų pav., E- 
laknų kaimo. Pirmiau gyveno Chica-

Pajieškau pusbrolio Antano Aru- 
nos, Kauno gub., Aleksandravos pav., 
Vi’uinių kaimo. Jis pats arba kas 
apie jį žino malonės atsišaukti.

J. Malela, 
3336 So. Halsted St., Chicago, III.

MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba kaip 
pažinti žmogaus ateitį ir praeitį pa
gal delno ruožus. Kas tuomi mokslu 

interesuojasi, lai perskaito šią knygelę.
Kaina.....................   15c

226 Broadway, kamp. c st 

SO. BOSTON, IV1A.SŠ.

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

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.

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

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

Adresas:

10? Nt AsMandDl.

Norkus
Creighton

Tais laiškai 
džiaugti 
ir konvertus) 
70c. Kas ims 1000 laiškų 
sieis tik $5.00.

Višminėti laiškai yra gaunami 
svės“ krautuvėje, 183 Rooblin; 
Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Grasildos Žilaičios, paei
na iš Kauno gub., su kuria męs gyve
nome Lietuvoje viename kaime Vilkh- 
pjūviuos. Dabar ji randasi Amerikoj 
Kas apie ją žinot,meldžiu suteikti man 
žinią, neš turiu svarbų reikalą.

Stanislovas Maskauskas 
729 Willow St., Youngstown, Ohio

Turiu svarbų reikalą, todėl kas žino 
malonės pranešti

J. Bačvinckas
462 Jenne St., Kenosha, Wis

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaite po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas jums esti aršiaus — 
tada vienatinė pagelba yra be 
užvilkimo kreiptis prie seno, 
garsaus specijalisto

D-ro Leon. Landes
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, ‘ 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų i rinkstų ligų tu-
Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu- 

Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

D-RĄ L. LANDES
140 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais 
nuo 10 ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny-- 
gėlę dovanai!

Pajieškau pusbrolių A. ir St. Jesevi- 
ėių, Kauno gub., Raseinų pav. Pajieš
kau J. Ješinsko, jis dirba mainose. Ir 
F. Ješinsko, 12 metų kaip Amerikoj.

S. Niekrasz
4440 So. Wood St., Chicago, Ill.

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 

k;ekvienas galės pasi- 
Kas ims 100 laiškų (sykiu 

tas tegul prisiunčia 
tam ap-

Aš užlaikau Columbios 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda labai gražiai įr aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali lai
kyti Iželis 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 
nusiusiu jumis didelį, puikų katalio- 
gą, kuriame rasite visokių mašinų su 
trobomis ir be trubų.

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

CHARLES GRANECKAS, 
28 ESSEX ST., ATHOL, MASS.

Pajieškau apsivedimui merginos. A; 
esu jaunikaitis 28 metų amžiaus. Mer 
ginos gali atsišaukti nuo 17 iki 27 me 
tų. Geistina būtų, kad atsišauktų blai 
vos, doros merginos, kurios myli gra 
žų šeimynišką gyvenimą. Susirašinė 
kite šiuo antrašu:

A. Daunora
P. O. Box 13 Luzerne, Pa

(39)

Pajieškau Variavo Plusnevičia, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Mulavėnų 
kaimo. 5 ar 4 metai Amerikoj.

Sykiu pajieškau ir Stanislovo Ska- 
rupski, Suva’kų gub., Grauziskių pa- 
rap., Kauniškių kaimo, 2 metai Ame-

/frflra/lk Nau|a Lietuviška 

KRAl J T l J VE 
Užlaikome, parduo- |fKB (lamo ir pataisomo r<>- 

BSfHT'THE alŽSHS riausia S I U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau- llltuuj aria Gramafonus ir kili tokius' muzikališkus

I KpWWWWlUy instrumentus. Vai- 
k am s keričiukus, Bal- 

0 sikelius, visokius laik
rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamu 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRŪVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON C Y CUE CO.
310 Broadway, So. Bosto'n, Mass. <•

Pajieškau brolio Jono Klimavičiaus 
3 metai atgal gyveno Bristol, Conn, 
dabar nežinau, kur jis randasi.

Meldžiu atsišaukti arba kas 
pranešti.

Juozas Klimavičius 
618—24th St., Detroit, Mich

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
<ą kalba tos dūšios, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų inirtin laiškai ir šlisselbur- 
go Bastilija“, tai ten tu atrasi tą, ko 
;au nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu iki šiol dar nebuvai skaitęs.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
tokias kaliniai perkenčia pakliuvę į 
šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir- 
l;in laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ“,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Telefonas 652 Newton

R. KRUČAS
Vienatinis Mąspeth’e Lietuvis Fotografas

ir MALIORIUS
152 Perry Avenue

v Maspeth, L. I. N. Y. 
kampas Clermont St.

Jei norite gauti gražų paveik
slą, tai atvažiuokit pas mane, o 
aš užtikrinu kad mano darbu ir 
kaina busit užganėdinti.

Vestuvės, kurios pas mane ima
si paveikslus, jaunavedžiams duo
du malevotą paveikslą vertes 5 
dolerių DOVONAI. Iš mažų, iš
dilusių paveikslų padarau ant au
deklo bei popieros didelius ir dai
lius paveikslus visai pigiai. Va
žiuoju fotografuoti į namus na- 
bašninkų. Iš toliaus galite pra
nešti per telefoną. Važiuojant iš 
Brooklyno išlipkite ant FRESH 
POND ROAD.

TEISINGIAUSIA A Tfo’T’¥ TT* IZ A 
IR GERIAUSIA Ą P I | !« K. A

LIETUVIŠKA *** >

Paiieškau apsivedimui merg’nos 
nuo 18 iki 27 m. senumo. Aš esu 28 
m., laisvas, uždirbu $25.00 į savaitę. 
Norinčios atsišaukti ir savo paveikslą 
prisiųskit.

J. Kalainis, 
1560 Milwaukee Ave., Chicago, Ill. 

(33—36).
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo “0 iki 29 metų amžiaus. Aš esu 
29 metu. Platesnias žinias suteiksiu 
per laišką. Malonėkit atsišaukti šiuo 
adresu:

J. Samulionis,
P. O. Box 32, Wilkes Barre, Pa. 

(34—37).
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Didžiausia LIETUVIŠKAir seniausia

CHR0N1KA vote laiškus, teiksitės sugrą
žint knygas arba., pinigus už 
jas. J. P.

Darbai tarpe kriaučių lyg 
ir pradeda gerėti, bet vis dar 
toli gražu neina normališkai. 
^Todel geistina, kad šiuomi 
laiku oy kas nepasigundytų vė, senelė Jones, 
vykti į Brooklyną darbo 
jieškoti.

Ar tamstos girdėjote, kad 
sekantį panėdelį Brooklyne 
kalbės sena mainierių vado- 

Ji kalbės 
ant protesto mitingo Masso- 
nic Temple ant kertės Lafa- 
ette ir Clermont Ave.

Laukiama susirenkant 
gražios publikos.

Mitingas atsibus vakare. 
Socijalistas.

Tūlas Abromaitis, juokau
damas, nuėjo į tam tikrą 
įstaigą prašyties, kad jį pri
imtų į kariumenę. Tenais jo' 
visko išklausinėjo ir liepė eit 
namo. I ______

Nagi, ant rytojaus ateina'tus vargdieniu centus ban
dų policmanai ir paima kierius Henry Siegel jau bė-

. Jisai išva-
Sako, būk 

ten jo giminaičiai serga.
Prokuroras Whitmanas

Nunešęs kruvinai uždirb-

du policmanai ir [ _____ ____
vargšą į karę. Tai tik spėjo įa’ nuo teismo, 
laišką parašyti, kad jo tulšis žiavo į Europą 
surištų, nes jau nemano il
giau su jom dirbt.

Še tau, Jurguti, ir devinti-ir tyčia davė jam progą 
nes! J. Jakimavičius, i pabėgt. Šako, kad Siegelį 

-- Anglijoj saugos daugybė de- 
Atkreipiu visuomenės aty- tektyvu ir, jeigu jisai tik mė- 

dą, kad Brooklyne yra užmi-: g-įns važiuot į Franciją ar 
gusi draugijėlė, būtent kuo-, Vokietiją, tuomet tuojaus 

r>„ būsiąs areštuotas, vpa Mokslaeivių Paskolės Ra
telio. Kodėlgi toji draugijė
lė, kuri taip reikalinga, ne
parodo jokios gyvybės?

Brooklyn© draugijos jau 
ruošiasi į piknikus. “Lais
vėje" savo laiku visuomet i 
skelbsime, kur, kada ir ko
kios draugijos ar kuopos 
ruoš piknikus.

Budinkime Bronxo 
lietuvius!

New Yorko lietuvių soci- 
jalistų kuopa būtinai užsi
manė pažadinti iš gilaus 
miego Bronxo lietuvius. Jau 
sykį ten buvo parengta pra
kalbos, dabar ruošiama teat
ras ir didelis balius, kurie

NMMJO

Brooklynan atvežė %dar 61 
kareivi, kurie likosi sužeisti 
karėje su mexikieciais.

Torielkų daužymas per 
vestuves.

Per tūkas vestuves tūlas F. 
S. norėjo išpert kailį toriel- 
kai su dolerių ,tai torielka, 
užgauta, kaip ekspliodavo, 
tai nabagui pataikė į kaktą, 
o svočiai į nosį; Tai dabar 
abudu su vestuvių ženklais 
vaikščioja. Sako, taip die
vas davė. J. Julius.

Kunigas White, kuris su 
10 savo pasekėjų įėjo į Ro- 
ckefellerių bažnyčią pereitą 
nedėldienį, nuteistas ant 6 
mėnesių kalėjiman.

Še tau ir teisybė!

Astoro hotely atsibuna 
šiuomi laiku suvažiavimas 
Amerikos knygių. Delegatų 
suvažiavo iš visų kraštų. 
Vienas iš delegatų, iš Am
sterdamo, N. Y., laikė pas
kaitą ant temos: “proza irkaitą ant temos: 
poezija knygų prekyboj". 
Jisai nurodė, kad daugelis 
knygių yra žmonės neinteli
gentiški ir todėl negali iš
platinti gerų knygų. Jisai 
rekomendavo tuo darbu už
siimti studentams, kurie li- 
gišiol tą darbą ignoravo.

New Yorko majoras daro- 
! si vis smarkesnis. Štai, jisai 
! jau reikalauja aštrių baus
mių dėl kunigo ir jo dešim
ties pasekėjų, kurie pereitą 
nedėldienį nuėjo i Rockefel-’lerio teatre 
lerio bažnyčia, 
kad dabar reikia smarkiau 
elgties su riaušininkais.

Sekantį nedėdienį, 10 vai. 
iš ryto atsibus laidotuvių 
apeigos mirusiojo draugo 
Danieliaus De Leon, redak
toriaus “Daily People" Kes- 

■ ant kampo Se- 
Jisai sako, cond Avė. ir 2nd gatvės.

Prakalbas pasakys daug

Dinamito bomba buvo pa-; 
kišta fronte namo daktaro! 
Maggio, Brooklyne po No.i 
691 Bushwick st. Dar prieš! 

atsibus 23 d. gegužės (suba-, kelius mėnesius daktaras 
toj) svetainėje B. Bartoše- gavęs grasinanti laišką nuo 
vičius ii’Sroka, 639 Court- juodašimčių, 
land Ave., kampas 152 gat
vės. Bronx, N. Y.

Svetainė bus 
nuo 7 vai. vakaro. Bus ner- 
statyta “Žvdas Statinėj 
“Jaunavedžių Naktis", 
perstatymo bus Šokiai.

Suprantama, 
muzikantų. Geistina būtų, 
kad laike teatro ir baliaus' 
būtų pardavinėjama darbi-1 
ninkiška literatūra ir laik
raščiai, nes tik tokiuo būdu 
gali pavykt atgaivinti Bron
xo lietuviai.

New Yorko socijalistas.

Nedėldienį, 10 d. gegužės, 
aš su J.S.iš JerseyCity nuva
žiavome į Brooklyną pas jo 
seserį į svečius. Svečiuose 
prabuvome iki 10 valandos 
vakaro. Einant namo, vie
nas jų burdingierius, pra
leisdamas mus, pradėjo pra
šyt, kad męs su juo užeitu
me į saliuną išsigert po stik
lą alaus. Męs užėjome ir pa
prašėme po stiklą alaus. 
Dar męs nepradėjome to 
alaus gerti, kaip įėjo į saliu
ną lietuvis N. Jisai, pama
tęs mus, priėjo ir atsisėdo už 
to paties stalo ir pasišaukė 
sau stiklą alaus. Gerdamas, 
o ir be to jau buvo gerokai 
girtas, pradėjo barties su J. 
G. ir burdingierium ir prie
kabių jieškoti. Tie, liepė 
jam atsitraukt, bet jisai šo
ko mušties. šiaip taip per
siskyrė, išėjom iš sali tino ir 
ėjom namo.

Beeinant namo, ant kam
po Berry st. staigiai mus už
puola su peiliu rankose. Už
puolęs peiliu, man perpjovė 
krūtinę ir įdūrė į pečius, o J. 
G. perpjovė petį. Męs ne
spėjome atsikvošėt, kas čia 
per užpuolimas, kaip užpuo
likas pabėgo.

Tik ant rytojaus, atvažia- 
‘nRfourzns ‘ūukj^oojfl Į s5a 
kas jisai. Tai tūlas M. Ū. — 
siuvėjas.

J. Kulikauskas.

Lietuvių Korporacijos extra mitin- 
: gas atsibus 18 gegužės (May), 1914 m. 
' 8 vai. vakare Tautiškame Name, 101- 

103 Grand St. Meldžiame visus šėri- 
l ninkus pribūti ant šio susirinkimo,nes 

'kalu.
Pro z. W. S. Waidelis

duotų 
5.000. Daktaras bet- 
to grasinimo neat- 

atįdaryta kreikė atydos. i
Taigi, jį pavaišino bomba, 

ir kuri, eksplioduodama, išmu- 
Po šė visus langus ir šiaip jau 

; didelę suirutę atnešė.
jog bus ir ______ 1_

Lietuvių Immigrantų Šel- 
i pimo draugijos atstovas bė- 
| gyje balandžio mėnesio su
teikė pagelbą suviršum 60 
žmonių.

lietuvių tapo neįsileista į Su-, 
vienytas Valstijas ir jie de
portuoti atgal.

K. Karosas, važiavęs į 
Gilbertville, Mass., ir J. Ru-' 
gienius, važiavęs į Chicagą, 
gražinti, nes gali būti sunkė-1 
nybe dėl visuomenės.

' V. Romaškas, važiavo į: 
Binghamtoną, N. Y.

O. Teresevičiutė -— važia
vo į Nashua, N. H. Priežas
tis sugrąžinimo nemorališ
kumas, nes ji turi mylimą 
Lietuvoj.

T. Butrimas važiavo įi 
Fitchburgą, Mass. Gražin-i 
tas, nes buvo silpno proto. į

J. Miškinis, važiavo į' 
North River, N. Y. Gražiu-! 
tas, nes galėjo tapti sunkė-' 
nybe dėl visuomenės.

S. Miškinis, važiavęs į 
New Yorką, gražintas, nes 
buvo prasikaltęs prieš rusiš-i

me 2 metu. |
E. Ratkevičiūtė važiavo į 

Orange, Mass. Gražinta dėl, 
trachomos.

Veronika Galvaitis, važia-' 
vusi į Chicagą, gražinta dėl, 
trachomos.

J. Brazdžionis, i

Lietuvių Apšvietos drau
gijos mėnėsinis susirinki- 

C mas atsibus 17 d. gegužės,
9:30 vai. iš ryto, tautiškam 
name, 103 Grand St.,

Todėl, draugai ir draugės, 
malonėkit visi atsilankyti, 
nes yra daug svarbiu reika
lų, taip-pat yra kviečiami ir 
tie draugai, kurie nori prisi
rašyti prie L. A. D.

Sekr. J. Parulis.
P.S. Draugai ! kurie ga-

c.. - ■ - . . •
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LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“1 A KIVE T Y?”

Lietuvis biznieris, no
rintis plačiai varyti biz
nį, norintis didesnio pa- 
sigarsininio, turi skelb
tis “Laisvėje" laikrašty, 
kuris išeiną du 
savaitę ir labai 
prasiplatinęs po

sykiu į 
plačiai 
Suvie-

Kiekvieno biznieriaus 
tikslas yra ne tik varyti

tarnų, bet gauti minias 
naujų košt u merių iš ša
lies. O tatai atsiekti ga
lima tik su pasigarsini- 
mo pagelba.

Gyvename šaly, Ame
rikoj, kur veik viskas 
remiasi ant a ps i garsi
nimo. Sėdėti užkampy 
ir skupiai dėti centą 
prie cento — tai menkas 
biznis. Biznieris turi 
būt vyru ,apie kurį žino
tu plati visuomene ir jo 
biznis turi būt plačiau
sia žinomu dalyku.

Didžiausios Amerikos 
firmos, kurios, rodosi 
ir taip jau išsigarsinu- 
sios, betgi nesiliauja 
garsinusios ir vis nau
jesniu būdu. Jos išlei
džia tūkstančius ant pa- 
sigarsinimų.

Taigi, ir lietuviai biz
nieriai, norinti varyti

visuomenes pritarimą— 
teirul skelbiasi “Laisvė
je". o nauda iš to bus ne
abejotina.

“Laisves" biznio 
vedėjas.

CEVERYKŲ
Krautuvė su didžiau
siu pasirinkimu

JUOZO MARTINAIČIO
’ • / • • ,

109 Grand St., Brooklyn’e
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LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo...............................$1.00
<raujo Valytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka............. ............. 25c, 50c ir $1.00

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

Tėmikit an I An kero

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan -Avenue 

Brooklyn, N. Y.

r. Richter’
“PAIN-

| EXPELLER
•J
3 Drūti muskulai neatneša naudos,
3 jei Jus Romai,izmas kankina. Su

PAIN EXPEL ERIŲ
jei drūčiai suberšt i ai neš .1 um tuoj 
palengvinimą ir {įrašaiins priežastį

. SkaUSmų. 7,*Xvw UA*'
x F. Ad. Richter & Co.

y JIS HARI ST.. Ntw VORK.

A ženklo apsaugoimo

50,000
KNYGŲ

Vyea.1 kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vy»t tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

ligas- ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflii. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Prakalėti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmua, Rhouma* 
flzma. Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spSlcaa 
irstiirrurną pera>agčlbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningai mokiedami UŽ prastus, 
bevertža, vaistus iki kolaik nej>cmkaiti8ti šitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai i si gy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačia. Išrašik niekei? sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kui>ona ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
- L. 306 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

/

Godotini: Aš esti užinteresuotas jusu patdulimlnui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumetman 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė...............................................................................

Adresas............................. ....................................................................

III WRU
Stc.eas ....

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NP.VV YORKE DAR NIIiKAD M’BUVO

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums, 
nusiųsime muzikališką instru
mentų. kokį jus tik norėsite.

Labai
ir 

Su 12 
Atiduodame tik už . .

1 ą grat'afoną gvarantuojanie imt 10'nietų.

Labai puikus

Ven^kie Armonikai 
su 21 perlo klev Siu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.J5O

St” GRAFAFONAS.
Lietuviškų dainų, vertes $45.00.

$!<>. fiO

Męs užtaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikatiškus Instrumentus ir Fonografus.

Atsilankę pas tnus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y.

Jau laikas užsisakyti
KALENDORIUS

1915 metams.

Išgjdau Vyrus Greitai
varTcočeleT Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepinias gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubegimai su-

i stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškum • greitai atgaunama.
PUHQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 IlVul AlllliJi tampymo. Mano gydymas prašalina visus 

i bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaititnus, 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.

’ J eigų jums skauda gerkle, randasi plėvės, išbėrimai, va-
k? 1 * rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas,

p 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- 
» naujintų. Kam jums per ilgus me

tus nuodytis visokiais vaistais, kad
, aš galiu jus visiškai išgydyti be jo

kių blėdingų vaist.ųVTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnių nualinimo irbesotu- 
mo; 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- 
vtsados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
m A PTO^i I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaipLvLixli 1 Vu IuIvJV/kJ* tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; viąuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje. , • «
QTDIF*TI II? A t^ydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisako išgydyti. Gy- O 1 I dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.

1 Tuojaus duodame Palengvinimą. A6 neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo ^udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras, 
Sa»®kmoa. Gydau Ausu. Galvos, Širdies' Gerklfis, Plaučiu, Krutinus, Pečiu, Kepenų, Pilvo.

amu, Inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todčl neklauskite manės patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane »nt vienos dienos,o aš jums tlkęą teisybe pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

hD RVDNI? 208 w- 42nd St‘> arti Broadway UR. NEW YORK CITY, N. Y.

LABAI PIGIAI! “FAff į
Ant dvieju gyvenimų namas ir kitos triobos, didelis sodnas, SŽAnt dviejų gyvenimų namas ir kitos triobos, didelis sodnas, 

upė ir puiki žemė. Randasi palei New Yorką, tik 7 minutos eiti 
nuo gelžkelio stoties, kelintas minutų važiavimo iki didelių fabri
kų. Palei farmą taipgi yra fabriką. Darbų tuojaus duosime nuo 
dienos apsigyvenimo.

Medžių ir daugiau žemės dėl apdirbimo sykiu su arkliu ir 
kitus ūkės prietaisus duosime visai dykai pirmutiniam, kuris atsi
šauks pirkti farmą. Karmą norime parduoti greitai iš priežasties 
savininko ligos. Kaina visai pigi ir reikia įnešti tik 500 dol. arba 
kad ir daugiau, o likusius išmokėti mėnesiniais.

Kuogreičiausia rašykit arba atsišaukite Šiuo adresu:
MR. L N„ 132 NASSAU ST., SUITE 309. 

NeW YORK, CITY /

Tik 1 doleris! Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

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

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 uo., 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.

WNEXPELLEK
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Koma* 
tizino, Neuralgijos, Užsišaldynio ir t. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepi i su

PAIN EX P E L E R I U ,
PASOVENCZIAIS NAMINIAIS \ AlSTAlS.

Gaunama visose apticko.se.už 25 ir 50 c.
F. Ad. RICHTEg & CO., 215 Pearl si. New York.

<j/iA ant — ęenlrk)

PLIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsiuvus, taip-pat 
Ir kur greit Išslffydytl, ly
biai ta knyga

“DAKTARAS"
parodo, kaip 
nuo ligTU apal« 
saugoti.

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje! R

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

Vienatinė ir tiesioginė linija . 
tarp

Bostono ir Hamburgo |
Laivai didžiausi ir kiekvienas | 

su dubeltavais šriubais.

LAIVAKORTES pigiausios ir T į 
patarnavimas geriausias. Paša- J ' 
žieriai gali važiuoti be baimės, ’ ; 
nes jų gyvastis geriau yra ap- 1 
saugota, negu ant žemės. I

Taipgi mus kompanijos laivai * ' 
išplaukia iš New York, Phila- < 1 
delphijos ir Baltimorės tiesiog 4 
į Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas: ■

Hamburg-American f 
Line

New York, Philadelphia, Boston k 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago I

St. Louis, Minneapolis *
New Orleans, San Francisco I
Arba pas vietos agentą. Y

ŠITOJ KNYGOJ •‘DAKTARAS** netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ilgą gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nu» visokią U- 
fų npsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” laba! dangap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdis- 
tinėia, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam
vyrui ir moterei labai reikalinga tflrtti, kad ' 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir Jauniem 
ir kaip laimingai gyventi, čion viską negali- 
jna aprašyti, bet tik perskaičius knygą Ctnr 
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėją, sukliu
rę. pasigadiną per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio- 
mis teip užsisenėjusiomis ligotai*, Šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirroisu 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarst as, reikia perskaityt kny*- 
gą “Daktaras'!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą įtampų už 
pritina tintą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic, |
1117 Walnut st., £

PHILADELPHIA, PA. ‘
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reik' 
Uuji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukia pria 
Proteaioaališko Daktaro, Pb. M. 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arte ateik.

OFISO VALANDOS KASDIKN 
ryto Dd 4 po pietų. Nadėliojaiko

BIZNIERIAI!
GARSINKITfiS 

“LAISVOJE”

M




