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Rbckef elleris yra dievobaimihgas žmogus. Jisai uoliai rūpinasi dievo garbe ir todėl
Ten revolveris ir aukosvienoj rankoj laiko bibliją. Bet pažiūrėkit į jo antrąjį ranką

kurios žūsta jo dirbtuvėse ir mainose

$2.00
3.00

Nepriimta bus tik katali 
kų bažnyčia.

Eina du sykiu sęvaltėj: Utarninke ir Pėtnyčioj 
Lietuviu Ko-operatyvlška Spaudos Bendrovė

BROOKLYN, N. Y., 26 Gegužio (May), 1914 m

nalizacijos sistema, taip kad, 
būdamas
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Laiškas dr?. Ch. Sparr

The Lithuanian Co-operative Pub. Society (Inc.)

užmiršo savo

uz susivienyjimą visų pro 
testoniškų bažnyčių šioje ša

’ Kaip žinoma, Beckeris y- 
ra inspiratorium ir surengė- 
ju gemblerio Rosenthalio

CHARLES 5CCKER

Padėjimas pramonėje Pa 
valstijoje lyg ir pradeda ge 
rėti. Bedarbiu skaičius šiek

miegamam 
kambaryj, jisai gali patik
rinti sargyba.

gera apsauga.
Jojo dvare, Tarry to wne, 

taip-pat padidinta sargyba.

Nori už vest prekybą tarpe 
Lietuvos ir Amerikos.

Kunigai gali būti socija 
listais.

Gelžkelio kompanija ir re- 
publikonų partija.

Buvęs prezidentas New 
Haveno gelžkelio, Ch. Mel
len, paskelbė, jog to gelžke
lio kompanija davusi repub- 
liįonų partijos rinkimo fon- 
dan $50,000. Tatai buvo 
1904 metais, kuomet išrinkta 
Rooseveltas.

anarchijos šalį. Nėra veik 
vilties ,kad greitu laiku pasi
taisytų dalykų stovis.

Gudrus zemskili.
“L. Ūk-ke” skaitoįie:
Utenos žemiečių ųršinin- 

kas baronas Rozenai kaipo 
“tikrasis rusas’7 iš \pkiečiu
gimines, labai rupini si pra
platinti svetimus rub s. Jam 
lietuviška sermėga a:is du- 

Todėl jis kaitariems 
savo padoniems viršaičiams 
įsakė dėvėti rusišką 
devką“ 
kus rubus, kokius

L. S. S. prisidės prie 
Socialist Party.

Pradedama priimt dau
giau darbininkų So. Bethle- 

i hemo fabrikosna, Baldwino 
lokomotyvų dirbtuvėsna ir

męs negalim 
naudoties žodžio laisve?

Lietuvių Socijalistų Są
jungos Pildantysis komite
tas jau svarsto klausimą 
apie bylos pradėjimą dėl su
mušimo drg. J. Perkūno. 
Draugų Sparr ir Orinto mu
šeikos yra jau po kaucija.

“Laisvės” skaitytojai, pa
gelbėk! te užvesti bylą. At
siliepkite.

“Laisvė” meldžia visų 
draugų, kurie tik gali prisi
degt prie šios tragedijos iš 
aiškinimo, nesibijot prabilt 
laikraščiuose ir teisme.

Subruskime apsiginti nuo 
plėšrių fanatikų.

Aaukaukite bylos fondan!

y. tokius rusiš- 
ralima

yties
, ir S ve 

sininkas

langai 
skudurais užkamšyti. Taip 
iš lauko. Viduj kambarėlis 
2 sieksnių ilgio, 1 arba 2 plo
čio, 4 ar 5 pėdų augščio. Vie- 

____nas langelis iš inventoriaus, 
jau nešioja. Giriasi, kad suklypęs stalelis, koks supu- 
kaštavusi 18 rub. Indomuiv?s suolelis, kelios lovos.

I Lietuvą kviečia mo 
zurus ir burliokus.

Orlaivininkas Gustavas 
Hamel tikrai yra.pasirengęs 
lėkti per Atlantiską vande
nyną. Dėl kelionės bus pa
imtas didžiausias monopla
nas, kuris dabar skubiai bū
davo jamas.

matyti pas miestų vsžikus, 
kurie ponus už 20. k 
miestą vežioja,-AįV 
viršaitis jau užsa’ 
kią “potkievk

Amerikoj
Kanadoje ir užrubežiuose....................

Apgarsinimu kainos ant užklausimo

“LAISVE”

Geriausias darbo žmonių Laikrašti

“LAISVĖ”

zuonų 
iū .to-

Episkopališki kunigai turi 
pilną teisę būti socijalistais, 
taip lyginai, kaip republiko- 
nais ar demokratais.

Episkopališkas kunigas 
gali pamokslininkauti apie 
dievo teisybę, kaip jisai at
randa reikalingu.

Taip nusprendė episkopa
tu vyskupas iš Columbus; 
Ohio.

žemaičių ūkininkai eina 
dešinyn.

ir jisai pats prieš kelis metus 
buvo gavęs tokią dovaną. 
Policija suvežė glėbus mer
gelių, bet daktaras resurado 
kūdikio motinos...

nos .
Davatkos, apturėjusios 

negeistiną dovaną, labai pa
būgo. Tuoj praneša apie taij 
bulmistrui. Anas, labai už
pykęs, tuoj prisiuntė policiją 
iieškoti kūdikio mot

Pereitame “Laisvės” N-ry 
rašėme apie barbarišką už
puolimą Hoosick Falls fana
tikų ant drg. J. Perkūno, so
cijalistų kalbėto j aus.

Drg. J. Perkūnas, apsilan
kęs “Laisvės” redakcijoj, at
pasakojo visą atsitikimą 
taip, kaip “Laisvėj” buvo ra
šyta. Jisai tik kokias pen
kias minutes kalbėjęs ir

PRENUMERATA METAMS
Amerikoje..........................................
Kanadoje ir užrubežiuose...............

PUSEI MEl'Ų:

Visuomenė nori alkoholio.
Taip nusprendė suvažiavi 

mas pardavikų olselinių gė 
rymų. Suvažiavimas įvyta 
Washingtone. Nutarta ko 
smarkiausia kovoti su blai 
vybe.

ar męs 
savo 

fanati-

Nori suvienyti bažnyčias.
Chicagoje atsibuvo 126-tas 

iš eilės kongresas presbyte- 
rionų bažnyčios atstovų. 
Tarp kitko, nutarta agituoti

$2.00
3.00

$1.00
1.50

Mums rašo:
16 d. kovo tūlas .svečias, 

atsilankęs pas davatkas G. 
M., rado ant trepu vystyk
luose padėtą kūdikį, o už 
vystyklėlių buvo užkištas 
laiškas, kuris sekančiai 
skambėjo: “malonėkite pa
imti kūdikį į savo globą ir 
kuogreičiausia nuneškite jį į 
bažnyčią apkrikštyti, nes tai 
kūdikis yra katalikas ’moti-

Rockefelleriai jau neina 
kitaip į bažnyčią, kaip tik po

.iau Daanksro
V. Zaperiackas ...... $1.00
L. Pruseika...................1.00
J. Šukys......................... 1-00
Urbonas...................... 1.00
Mockus.............................50
Barabošius.......................50
Nesigarsinantis...............50
J. Jakimavičius............. 50c
J. Mažeika .. . .............. 50c

Veikia, kaip proto nustojęs.
Iš Mexico City ateina ži

nių, jog prezidentas Huer
ta, nujausdamas savo galą, 
veikia, tarytum proto būtų 
nustojęs. Kalėjimuose pra
sidėjo ekzekucija politiškų 
kankinių. Pačiame Mexico ■ tiek sumažėjo 
City sumobilizuota 40,00 ka
reivių, kurie turi apginti 
Huertą.

Jisai sako gražumu nepa- 
siduosiąs ir stosiąs kovon 
ant žūt-būt.

žinoti, iš kur tie viršaičiai 
toms savo “poddev^oms” pi-

“Vilnis” rašo:
Miestelis nedidelis, kairio 

joj Šešupės pakrantėj ir me 
tas iš meto auga. Netoli — 
gelžkelio stotis ir pramoni 
jai plėtoties labai patog 
vieta. Pramoni ja da beveil 

ydelių rankose. Te
nutj.

Mušeikos suareštuoti ir 
randasi po kaucija. Nelai
mingus, baisiai sumuštus 
draugus aplankė keli piete
liai iš Schenectady.

Nori įkurt savo bankus,
Tarpe Anglijos unijistų ir 

kooperatorių eina smarki 
agitacija, kad pradėjus 

Ten yra tik keli jikurt savo darbininkiškus 
bankus. Tuomet tie bankai 
streiko ar šiaip nelaimės lai* 
ku galėtų atnešt darbiniu* 
kams didžiausią naudą.

Beckeris pripažintas kaltu 
pirmo laipsnio užmušime.

Vokietijos socijalistų de
monstracija.

Užsibaigiant parlamento 
sesijoms, paprastai, kapita
listiškų partijų atstovai iš
reiškia savo patrijotiškus 
jausmus karaliui, šaukdami 
“hoch”. Paprastai, socijalis- 
tai laike tokių demonstraci
jų apleidžia savo kėdės ir iš
eina iš posėdžių rūmo. Šiais 
gi metais socijalistai suma
nė įtaisyt tylią demonstraci
ją. Jie likosi sėdėt ant savo 
kėdžių.

Patrijotai pakilę pradėjo 
šaukti “hoch”, socijalistai 
tyli, nusiduodami, kad jiems 
tas visai neapeina. Patrijo
tai pasiuto ir pradėjo nie
kint socijalistus.

Socijalistai tuomi išreiškė 
savo republikoiįiškas simpa
tijas. \

Dabar kiekvienas turi už 
duoti sau klausimą:, 
leisime torturuoti 
draugus, apspiestus 
kais iš visų pusių.

Hoosick Falls yra 
užkampis.
susipratę draugai. Jie dar
buojasi pasišventę ir jų dai* 
bo vaisiai jau matyt, nes iš 
400—500 lietuvių dalis jau

Pennsylvanijos darbo 
Federacija.

Pennsylvanijos darbo Fe
deracijos prezidentu išnaujo 
išrinktas draugas James H. 
Maurer.

Tas tai parodo, kad su lai
ku visa Amerikos Darbo Fe
deracija bus užkovota soci
jalistais.

Vienas mūsų geras pažįs
tamas rašo iš Žemaitijos, 
kad daugelis Žemaitijos ūki
ninkų, sulyg savo pąžvalgų, 
darosi vis dešinesni. Jie taip 
protauja: dabartinė ^aidžia, 
kaip dėl ūkininkų, esanti ga
na pirmeiviška. Jeifju gi ji 
bus pirmeiviškesnė if duos 
daugiau liuosybės, tuomet 
pradės rasties. socijalistų, 
kas dėl- žemvaldžių yra 
kenksminga. |

Taigi, ir Lietuvoj po galiai 
išsidirba sluoksnis 
reikale, valdžia galėsįatsi 
remti.

Iš pranešimų sužinojome, 
kad L.S.S. didžiuma balsų 
nutarė prisidėt prie Socia
list Party.

Prisiekusių teismas pripa
žino Ch.Beckerį,buvusį New 
Yorko policijos leitenantą, 
kaltu pirmo laipsnio užmu
šime. Tai jau antras teis
mas apkaltina Beckerį. Jo 
sėbrai, keturi “gunmenai”, 
jo valios pildytojai, jau mirė 
ant elektriškos kėdės Sing- 
Sing kalėjime. Beckeris gi, 
kaipo įtekmingesnis, kasaci- 
jos teismo nuosprendžiu bu
vo pašauktas antran teis
man, kuris, betPv jį'apkalti-

uzmusimo.
Beckeris bus tuoj nuga

bentas į mirties kamerą 
Sing-Sing kalėjime, kur jisai 
praleis savo paskutines die-

Lietuvos dvarininkai vis 
labiau pradeda kviesti savo 
dvarų laukams apdirbti mo
zūrus ir burliokus.

Štai, Vyžuonų (Ukmer
gės pav.) dvarininkas Meiš- 
tavičius parsitraukė daug 
mozūrų iš Lenkijos. Į Prie
nų' apygardą (Suvalkų 
gub.), kaip rašo “Šaltinis”, 
šiemet taip-pat labai daug 
parsitraukė svetimų darbi
ninkų.

Svetimų tautų darbinin
kus kviečia ne tik dvarinin
kai, bet jau ir ūkininkai.

Betgi, Lietuvoj esama vie
tų, kaip patiriame iš “Vil
ties”, kad daugelis lietuvių 
darbininkų iš Švenčionių ir 
Ežerėnų pav. eina ant vasa
ros Rusijon uždarbiauti.

gauja įsmes 
langą.

Keli žmonės, kurie norėjo 
apginti J. Perkūną, buvo uaivi VsMha Eviut-“ i* ‘'uj/ouxd- 
jo kraujais.
Baisus sumušimas draugų 
Ch. Sparr ir Antano Orinto.

Ta įšėlusi fanatikų gauja 
nutarė neužsiganėdint kru
vinu darbu. Ji nutarė at
keršyt keliems mūsų bro
liams, kurie platina šviesą 
tarpe Hoosick Falls lietuvių.

Draugai Sparr ir Ori n tas 
buvo nuvykę 10 d. gegužės 
paklausyti drg. J. Perkūno 
prakalbos į Schenectady.

Kampe sudriskusių purvinų 
drėgnų ryzų krūva. Tuose 
skuduruose ant negrįstos as
los guli maži kūdikėliai. To
kiame kambary gyvena po 2 
ir 3 šeimynas su vaikeliais. 
Audrai, lietui ar sniegui už
ėjus, sunku pasislėpti, nes 
vėjas visur gaudomas. Šiur
pulys paima ir graudu pasi
daro ant širdies, kad tokie 
maži kūdikėliai be laiko nu 
eina į kapus.

nas.
Mirties nuosprendžio jisai Įtaisyta, taip-pat nauja ^sig 

išklausė ramiai.
Jury teisėjai išnešė ver 

diktą “kaltas” po dviejų va 
landų pasitarimo.

“Milijoninė” armija jau pri
buvo į Washingtona.

Generolo Coxey “milijoni
nė” bedarbių armija jau pri
buvo į Washingtona. Iš tos 
daugybės bedarbių pribuvo 
viso labo tik astuoni 
nes.

Kvaila komedijėlė!

Keturi rašytojai kalėjime.
Mexikds prezidentas Hu

erta jau pasodino keturis 
Amerikos korespondentus 
kalėjimam Jisai baisiai ne
kenčia, jeigu kas parašoma 
prieš jį.

“Laisvei” rašoma iš Sena- 
pilės pav. (Suv. gub.).

“Neperseniai iš Pilviškių 
pasiųsta Amerikon gana 
daug rūkytos mėsos, kaip 
tai, kumpių, dešrų ir tt. Pa
siųsta net už keletą tūktsan- 
čiu doleriu. Sakoma, kad 
iš Amerikos gaunama geras 
atlyginimas.

Dabar dėlei to pavykusio 
“biznio” manoma užvesti 
platesnė prekyba tarpe Lie
tuvos ir Amerikes22?----- —

Philadelphijoj ir Pitts 
burge pramoni j oje pastebia 
ma didesnis veiklumas.

čiau lietuviai irgi imasi jos. 
Čia yra 6 lietuvių krautuvės., 
4 smuklės ir keli lietuviai 
duonos kepėjai. Žydeliai už
laiko apie 10 alinių. Mieste
ly yra monopolis. Beto Pil
viškiuose yra keletas amat- 
ninkų, siuvėjų, kurpių ir ki
tų, pačtą, valsčiaus raštinė, 
daktaras, “Blaivybės” užlai- 
komasai arbatnamis. Drau
gijų yra “Žiburio”, “Darbi
ninkų šelpimosi”, ir “Blaivy
bės” draugijos. Beto da yra 
“Marijampolės Ūkininkų 
Draugovės” skyrius. “Žibu
ry” susimetę daugiausia 
ūkininkai, jaunimo kaip ir 
nematyt. “Darbininkų Šel
pimosi Dr-ja” duoda pašal
pos susirgus arba mirus. 
Priguli daugiausia darbinin
kai. “Blaivybės” draugijo
je dalyvauja dalis pažangio
jo jaunimo. Jie rūpinasi pa
daryti draugiją gyvesnę ir 
prablaivint tą apylinkę. Tik 
pastaruoju laiku “Blaivybė” 

uždavinį ir 
pradėjo begėdišką kovą su 
pažangiuoju gaivalu. Pa
sekmės buvo tokios, kad da
lis darbščioje jaunimo atsi
traukė iš draugijos, kurioje 
įsivyravo davatkėlės. Per 
paskutiniuosius metus Pil
viškiai gana praturtėjo, pa
didėjo. Atsirado keli mūro 
namai, medžio paliko šviese
sni. Bet tik ten, kur turtin
gesni gyvena. Toliau į pa- 
yersmę arba pakluonę paė
jus, matyti žemėn sulindu
sios lūšnelės. Stomai kiauri.

žemes drebėjimas Francijod.
Tuluzoj buvo atjaučiame 

būt užvesti teismą ant tu keli smarkus žemės sudrebe- 
niekšų. Suprantate, kadjjimai. Žmonės buvo nepa- 
Vienai ypatai tatai sunku at- prastai nugazdinti. 
likti, o keletai ypatų visai | --------- -—
lengva... ' Persai.

Mielas drauge, pasidar-i VienasjVokietijos armij’os 
buokite tuomi dalyku. Soči-. oficieris rašo, jog Persijos 
įalistai turi gelbėt mus ne- ’šalis pavirtusi j vargo ir 
laimėje”.

Kas daryti

Pamėtė IĄV.W. uniją.
Aštuoniolika skyrių mai- 

nierių unijos Pennsylvanijoj 
prieš pusmetį buvo atsimetę 
nuo savo organizacijos ir no
rėjo veikti po sparnu I.W.W. 
Bet pasirodė, kad iš to nieko 
gero_neišėjo ir mainieriai 
sugrįžo prie’savo unijos.

linksta mūsų pusėn. Tą ma
to fanatikai ir girtuokliai ir 
jie kumščios pagelba sten
giasi sulaikyt? progresą. Jie, 
savo gyvuliškame įsiutime, 
jau kraują praliejo.

Argi męs apleisime tuos 
draugus? Ar męs leisime, 
kad Hoosick Fallse viešpa
tautų gauja gyvulių žmonių 
pavidale? Armums,socija- 

žmonės atydžiausia klausėsi, nstams ,užginta rengti pra- 
Prakalbos pradžia buvusi be kalbas? 
jokių užgavimų. Taip, už 
kokių penkių minučių nuo 
prakalbos pradžios, įsiveržė 
svetainėn minia Įkaušusių 
bjaurybių, kuriu galėjo būt 
anie 40 — 50. Vienas iš jų 
pirmas prilindo, bet drg. J. 
Perkūnas jam gražiai atsa
kęs, jog čia bus/kalbama 
apie darbininku vargus. Ta- 
*ai Ivojai pradėjo traukties, 
bet įšėlusi fanatikų minia, 
Fain siena, griuvo ant kalbė- 
tojaus.

TOs atsitiko toliaus,“Lais
vėje” buvo anrašvta. Vienu 
tarpu rodėsi, kad įšėlusi 

drg. J. P. per

Vienas draugas iš Sche
nectady prisiuntė “Laisvei” 
laišką ,rašytą drg. Ch.Sparr. 
“Pasilikau linksmesnis po 
Jūsų aplankymui. Aš ma
nau- kreipties prie Jumis, 
kad jūs pasirūpintumėt dėl 
mūsų sunkaus padėjimo. 
Štai ką aš patariu. Pas ju
mis randasi nemažas būrelis 
susipratusių lietuvių. Tai 
jus galite pranešti, kad mus 
akli fanatikai smertinai su
mušė. Galėtumėt draugai 
šiek tiek suaukauti ir galima

OViVJ XWF74S J - 
Rozeno pėdom, 
dasų žemiečių 
jis tą-patį liepė ir savo vir
šaičiams. Užualiu viršaitis
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
ATEIVIŲ ŠELPIMAS.
Šiame “Laisvės” numeryj 

ant 7-to puslapio skaityto- ’ 
jai ras pinigų atskaitą Lie- ; 
tuvių Immigrantų Šelpimo' 
Draugijos. Skaitytojai pa-j 
matys, kad per kelis savo 
veiklaus gyvavimo metus L. 
I.Š.D. turėjusi įeigų tik tūk
stantį dol. su trupučiuku. Ir 
tas faktas juo labiau pabrėž
tinas, kad tai yra įstaiga aiš
kiai bepartyviška, kurią šel
pia kaip radikalės draugi
jos, taip Rymo-Katalikų Su- 
sivienyjimas, kaip tautinin
kai, taip socijalistai.

Kitame “Laisvės” N-ry 
tilps visa litanija draugijų, 
kurios pasižadėjo šelpti L.I. 
Š.D., vienok užmiršo apie sa
vo priedermes.

Kas tai yra, jeigu pavienė 
bučernė ar saliūnas daro di
desnį biznį, negu stambi vi
suomeniška institucija? •

Kas bus? Draugijų žmo
nės, jums apie tai reikia pa
galvoti.

Ar gailėties to, kad nėra 
vienybės? Pirmeiviai gai
lias!. “Lietuvos Ūkininko” 
vyriausias rašytojas grau
džiai dūmoja:

kvietė prie tautiško stalo. 
Jie tik nurodo į tuos faktus 
ir sako žmonėms: matote, 
kad vienybės nėra ir gra
žiais' žodžiais męs jos nesu- 

“Kuomet prieš 10 metų vi- tversime. Tie, kurie kalba 
sų lietuvių turėta viena dide- i apie vienybę, patįs pirmieji 
lė idėja—kova už savo spau- jos išsižada (atsiminkite 
dą — dabar męs neturime Chicagą !) Tat vely. likties 
vienos tokios idėjos, einame skyriumi ir stengtiesjgyti 
iškrikę keliais takais ir neži- daugumą savo visuomenėje.

“KOVA” APIE ĮTARIA
MUS KALBĖTOJUS.

“Laisvėje” buvo minėta 
New Yorko socijalistų parti
jos komiteto rezoliucija apie 
įtariamus kalbėtojus, ku
riuos tankiai sunku atskirti 
nuo provokatorių.

Prie to klausimo sugrįžta 
ir “Kova”, cituodama ištisai 
tą rezoliuciją. Nuo savęs 

“Kova” rašo:
“Visokie nedakepti agita

toriai šiuo laiku turi progą 
parodyti savo “smarkumą“ 
(žinoma, žodžiais) prieš pu
bliką, kuri klausosi jų nesu
brendusių šnekėjimų, kurie, 
kasžin kodėl, vadinama pra
kalbomis. V įsiems žinomas 
mali-malienė L. Grikštas 
renka aukas kanuolėms 
pirkti. Jis pats ir jo bend
rai šaukia, “duokite tik 
m U ŠTdiel V1M1 RaįhVAft

Mat darbininkų minioms 
nereikia liuosuotis iš po jun
go,už juos pasidarbuos grik- 
štiniai, tik duokite jiems pi
nigų.

l'aip sako Liet. Soc. Są
jungos laikraštis ir sako tei
singai, o vienok artymiausia 
tam organui kuopa, pirmoji 
L. S. S. kuopa, kuri agitaci
jos ir organizacijos metodų 
žvilgsniu turėtų būt pavyz
džiu kitoms kuopoms, lei
džia tokiam nepraustabur
niui dalyvauti gegužinėse 
prakalbose.

Kas bus, vyrai?

nia, ar tie takai nuves mus į I 
vieną gerą pusę ar ne”.

“Lietuvos Ūkininko” ra
šytojas klysta, k’ai kalba, jog 
prieš 10 metų buvusi idėjinė 
vienybė, kuomet kovota už 
bendrą reikalą. Jos, tos vie
nybės, jau tuomet nebuvo. 
Atsiminkime tik, kaip “Tė
vynės Sargas” ir ’’Kryžius” 
agitavo prieš pirmeivių ir 
socijalistų raštus. Atsimin
kime, jog visai kitaip kovojo 
’iž spaudą varpiečiai ir soci- 
jaldemokratak negu įvairus 
Peterburgo “dipliomatai”, 
kaip kun. Prapuolenis. At
siminkime, jog už klerikalų 
raštus raudonsiuliai daug 
mažiau baudė, negu už radi
kalų ir socijalistų raštus.

Kame gi tat toji vienybė? 
Jos nebuvo day prieš spau
dos išgavimą, o/pirmą dieną 
po spaudos išgavimui visos 
iliuzijos (svajonės) šiupu- 
liais subyrėjo.

Graudenties dėl 
vienybės nėra reikalo, nes il
gai jiešmą bedrožiant, kleri- 
kališkas šuo visą kepsnį gali 
nunešt...

Pirmeiviai tatai turėtų su
prasti ir, ažuot dejavę, vely 
tvarkytų savo eiles dėl ata
kos ant įsigalėjusio klerika
lizmo.

Vienok ,ant nelaimės, dau
gelis vadinamų pirmeivių to 
nesupranta. Geriausiu pa
tvirtinimu šito pasakymo te
gul bus apvaikščiojimas 
spaudos sukaktuvių Chica-
Balutis nesidrovi susidėti su 
Chicagos klioštoriaus veikė
jais ir gieda sutartingai gie
smes sykiu su ponu Keme
šiu, su tuo pačiu ponu, kuris 
pastaruoju laiku veda siste- 
matišką kovą prieš Sus. Liet. 
Amerikoje! Ponas Balutis 
ir jam panašus ne vien di
džiuojasi bendru veikimu su 
ponais Kemešiais, bet dar 
prisideda prie intrigų prieš

stokos

“Kova”,“Keleivis”,“Laisvė”, 
“Pirmyn” ir tt. P. Grigaitis 
ir Pruseika mano esant per 
žemu daiktu ginčytis su pa
našiais žmonėmis. “Kovos” 
redaktorius viešai išreiškia 
pasipiktinimą iš to žmogaus 
taktikos.

Vadinasi, visų laikraščių 
ir redakcijų opinija pasmer
kia tą ligą mūsų judėjime.

Tai kasgi kuopai bran
giau? Ar Grikštai? Jeigu 
taip bus ir toliaus, tai męs 
negalėsime žengti pirmyn, 
voliosimės grikštlniam dum
ble. •

bet varde socijalistų.
Ponai Balučiai, Rutkaus

kai ii’ Co. šaukia: “tegyvuo
ja tautos vienybė ir kultūros 
šventė, tik šalin socijalis
tai!”

Bet ar toli nuvažiuos pir
meiviai, jeigu jie turės savo 
vadovais tokius Balučius? 
Jie tik padidins klerikalų 
apetitą! Jie įsileidžia kleri
kalus i tautos rūmą ir šie, 
Įėję, jau rangosi ant stalų. 
Gi jau męs matome, kad Ke
mėšis nepraustburniauja 
prieš tautišką susi vieny j i- 
mą, o “Draugas” jau ir Šliu
pą prilygino prie Kutrų.

Tai matote, pirmeiviai, 
prie ko jus veda Balučiai ir

SOCIJALISTŲ PARTIJOS 
KONFERENCIJA.

Draugas M.Hillquith, pre
zidentas Socijalistų Parti
jos, tik ką sugrįžo iš Chica- 
gos, kur ji<ai dalyvavo So
cijalistų Partijos konferen
cijoj.

Štai ką daug-maž papasa
kojo “Laisvės” reporteriui 
apie konferenciją:

— Ši konferencija buvo 
puiki. Ūpas ir dvasia dele
gatų buvo kur kas geresni, 
negu laike paskutinio suva
žiavimo. Mūsų partijoj pra
sideda nauja gadynė. Visur 
matomas veiklumas ir noras 
darbuotis ir ant naujų pa
matų tvarkyt organizacijos 
reikalus. Partija auga, au
ga smarkiai. Yra viltis, kad 
į kongresą galime pravesc 
bent kelis savo draugus. Ti
kimasi pravest savo kandi
datus iš New Yorko, Chica- 
gcs, Wisconsino, Californi- 
jos, Kansas, Oklahoma ir t.t. 
Rasit, ta viltis ir neišsipil
dys, bet nutarta tose vietose 
kosmarkiausia dirbti.

— Buvo pakeltas ir klausi
mas apie spaudą. Delegatų 
nuomonės pasidalino.

Čia drg. Hillquithas.pasa
kė, kad jisai ypatiškai kriti
kavo “Appeal to Reason” ir 
“Rip-Saw”, nurodydamas, 
kad sensacijos tuose laikraš
čiuose labai tankiai nieko 
bendro neturi su socijalistiš- 
kom pažiūrom. Užtat ko- 
operaiy viskus . diėiirasciUš;' 
kaip “Millwaukee Leader”, 
“New York Call” pripažįsta 
atnešančiais naudą.

— Didelis mūsų pažengi- 
mas pirmyn, tai pavertimas 
savaitraščiu “Party Buil
der”. Tai bus centrališkas 
mūsų organas, kuriame atsi
spindės visos partijos gyva
vimas, kur bus vedama dis
kusijos.

Abelnai drg. Hillquith yra 
šalininkas partyviškos spau
dos ir karštai agitavęs už ją.

— Smagu pabrėžti, kad 
kįla ir jaunuomenes organi
zacijos. Jose jau dalyvauja 
3009 narių .tarpe kurių 2000 
merginų. Tos jaunuomenės 
organizacijas manoma kelti, 
kaip galima smarkiau.

— Augant judėjimui tar
pe jaunuomenės, auga ir mo
terų judėjimas. Party viškų 
organizacijų jau esama bent 
40 valstijų.

— Partija, anot drg. M. 
Hillquitho, kosmarkiausia 
rūpinsis remti streikierius 
ninigiškai. Ligšiol buvo

dentai jo 
N. Y. )

— Kaiji.tamstos sveikata?
— Ar išties, tamsta neži

nomą upę atradai?
Ar valgei tamsta bež

džionių mėsos?
— Ar patinka ; tamstai 

Wilsono politika?
— Ką sveikas manai veik

ti?
Ir nuo atsakymų į šiuos 

klausimus marga laikrašti
joj. Upę tikrai atradęs ir 
beždžionių mėsos valgęs ir 
Wilsono politikos negiriąs. 
Tik truputį atsilsėsiąs ir lei- 
siąsis į kelionę po plačią 
Ameriką.

Rooseveltas svajoja ir 
apie naujas politiškas kom
binacijas. Matomai, jisai 
neturi vilties pakilti ant at
sakančios augštybės, jeigu 
liksis tyru progresistų. Jam 
rūpi padaryti progresy- 
viškų republikonų ir konser- 
vatyviškų progresistų spėkų 
kombinaciją ir, pasirėmus 
didžiuma abiejų partijų, nu
šluoti Wi|soną.

Ateitis parodys, ar išsipil
dys Roos^velto pienai, betgi, 
kad jisai turi dar daug savo 
šalininkų tarpe republikonų 
'partijos tai visiems žinoma. 
Matomaį Rooseveltui jau 
pabosta žaisti radikališkais 

. žodžiais ir jam norėtųsi sal
džiai pasnausti ant Tafto ir 

’ Wilsono kėdės.

ir kitus savitas; svetimos, jie sako

Tai tokias informacijas 
suteikė “Laisvės” reporte-

SPAUDOS IŠKOVOJIMO 
SUKAKTUVIŲ PA

MINĖJIMAS.
10 metinės sukaktuvės le- 

gališkos spaudos gyvavimo 
Lietuvoje paminėta kaip 
Lietuvoj, taip ir pas mus. 
Vilniuje, Peterburge, Tilžėj, 
daugely Amerikos miestų, 
net Škotijoj, buvo surengta 
prakalbos ir paskaitos. Lai
kraščiai patalpino visą eilę 
tam momentui pritaikintų 
straipsnių.

Vistik paminėjimas neišė
jo tokis grandioziškas, kaip 
kad laukta. Ypač gi apsirik
ta tų; kurie laukė, kad minė
ta kultūros šventė išnaujo 
surinks išsiskaidžiusius lie
tuvius i vieną didelę minią. 
Bet toji svajonė neišsipildė. 
Lietuvių visuomenė jau at
gyveno tą tarpą savo išsiplė- 
tojime, kada lyriški čiulbėii- 
aąifaiaįo nustelbti reališką

' Y c'" J

“Lietuvos Ūkininko” ra
šytojas jau supranta, kad 
klerikalai ne prieteliai ir ma
to kenksmingumą, kuomet 
pasiduodama klerikalų glo
bai. Todėl ne dejuoti dėl 
dingusios (ir niekad nebu
vusios) vienybės, bet orga
nizuotis sulyg savo draugiji
nio padėjimo ir eiti į visuo
menę su aiškiai išdirbta pro
grama kovos talkininku jieš- 
koti. Taip elgiasi klerikalai, 
taip elgiasi ir socijalistai. 
Ta sriovė, kuri geriau su
tvarkys savo programą, su
formuluos savo obalsius, ku
rie aprėps ir geriausia iš
reikš liaudies reikalus — ta 
sriovė ir laimės. Laimės gi ji 
tik per Kovą! Jau, rodosi, ir 
pirmeiviai tą aksiomą turė
tų žinoti.

Socijalistai visai nesigrau- 
dina, kad tai viename, tai ki
tame Amerikos mieste kuni
gai sau skyrium surengė ap- 
vaikščiojimus. Socijalistai 
visai nesigraudina, kad tai 
vienur. juos nepa-

SOCUALIZMO IDĖJA 
PLATINASI.

Pastaruoju laiku vis la
biau prideda skverbtis soci- 
jalizmo . idėja į augštesnes 
mokykijs. Štai The Inter
collegiate Socialist Society 
suorgahzavo naują kuopą 
Floridoj universitete, Buf
falo ir San Francisco, Cal.

RosePastor Stoke nese
niai arkeliavo daugelį uni- 
versiteų su referatais. Tas 
taip sutidino jaunus studen
tus. kai daugelis iš jų pradė
jo jau ij patįs darbuotis pra- 
skleidiiiui socijalizmo idė
jas. į$f.....................

Būvi ’tiifoS" laikini# 
prezidi nūs, SSun ko 
rengia a akimą į visus
chinų stuWitus, kurių Su
vienytose Valstijose yra 850, 
kad jie prisidėtų prie augš- 
čiau minėtos draugijos. Chi- 
niečių supažindinimas su so
cijalizmo idėja turi nemažą 
svarbą, nes tas pagelbės pra
vesti tą idėją ir pačioj Chi- 
nijoj. '

Taigi, toji idėja vis labiau 
ir labiau platinasi ne vien 
tarpe darbi ninku, bet ir stu
dentu, dailininkų ir, visų 
prakilnesnių žmonių, ku
rios taip labai bijo šiandieni
niai patrijotai ir kiti senos 
gadynės apuokai.

Sekančiame “Laisvės” nu
mery tilns: — tasa straips
nio “Sočijaiistiškos laikraš- 
tijos klausime”.

— Platokas straipsnis 
apie reikalus Argentinos lie
tuviu ir organizavimą ten 
socijalistiškų kuopų.

MIEGAS

vūnėlius, ypač augalus—yra i 
klausimu fizijologijoj, kuri 
bus galima išrišti tiktai ar
čiau su gyvų daiktų chemija 
susipažinus. Šiandien fizi- ! 
ologai stengiasi pirmiausia : 
suprasti, taip sakant, miego 
mechanizmą — suprasti per
mainas smegenįse ir visam; 
kūne miego laike. Ir tiktai 
smegenįse' tos permainos la
bai sudėtinos: žmogus — 
nenustoja visiško nesužinin
gumo, kadangi sapnai be 
smegenų kooperacijos nega
lėtų apsireikšti.

Tūli mokslininkai tvirtina, 
kad sapnuose veikia tos 
smegenų celes, kurios pa
prastai taip sakant miega 
Šitokiu būdu išaiškinama to
ki sapnai, kaip kritimas nuo 
kalno, iš medžio ir tt. Mūsų 
smegenįse, sakoma, yra už
silikę celės da . iš tų laikų, 
kad žmonės po medžius lai
piojo, kada buvo beždžionė
mis. Žinoma, tąsyk tankiai 
pasitaikydavo nukristi. Sa
koma, kad dauguma kritimų 
sapne mums primena tuos 
laikus. Tos celės jau ant 
tiek silpnos, kad tiktai labai 
patogiose sąlygose savo vei
kimą parodo — būtent sap
ne. Garsusis beletristas 
Jack London savo knygoje 
“Before Adam” tą labai pui
kiai nupiešia.

Nors miegas reiškia maž
daug tiktai smegenų veiklu
mo didelį sumažėjimą, bet 
ir visi kūno organai silpniau 
dirba. Mosso tyrinėjo sme
genis ligonio, kurio makau
lėje buvo skylė. Mosso da- 
rodė. kad laike miego smege
nų voliumenas (apimtis) su
simažina, o kojų bei rankų 
voliumenas .pasididina. Tą 
tokiu budu 'galima išaiškin
ti: laike miego kūno kraujo 
sudynėliai (kraujagįslės) 
orasiskečia ir dėlto gauna 
daugiau kraujo kūnas, o 
smegenįse pasilieka mažiau 
kraujo. Dėlto smegenįs tru
putį susimažina, o rankos 
bei kojos pasididina. Gi ar- 
tinaftfe-pabudimui, krauj o 
sudvnėliaf vėl išpal&ngvo 
susitraukia, smegenis vėl 
gauna daugiau kraujo, o ga
lūnes mažiau, tain, kad pa
budus kūnas randasi norma
liam padėjime.

Kasi ink miego smarku
mo, tai. pagal Kahlschutte- 
r’a, valindą pamiegojus, pa
sidaro smarkiausias ir gi
liausias miegas. Pabaigoje 
antros) valandos miego 
smarkumas truputi susima
žina ii juo toliau, juo mie
gas tamta silpnesniu, taip 
kad aituntoj valandoj labai 
lengva žmogų išbudinti. Tą 
kiekvienas yra patyręs. 
Weigandt darodė, kad trum
pai niegojęs žmogus smege
nis priruošta paprastiems 
protiniams veikimams, kaip 
mažų skaitlių sudėjimas: 
bet isitėmyjimui skaitlių bei 
vaidų, arba šiaip jau giles
niam protiniam veikimui il
gas miegas žmogų daug ge
riau priruošia. Žinoma, čia 
nemažą rolę lošia individua- 
lo ypatybės ir sanlygos,— 
bet aplamai imant tas yra

svarbiausios.
Preyer ir Obersteiner 

tvirtina, kad prisirinkimas 
krauju j e gazinių atmatų, 
laipsniškai suteikia nesuži- 
ningumo stovį' arba miegą. 
Y ra patirta, kad muskuluose 
laike veikimo prisirenka ga-. 
žinių atmatų, ypač vadina
mos sarkolaktinės rūgšties 
ir kad jeigu tie produktai 
nebūtų tuojaus prašalinti, 
tai muskulai nustoja veiklu
mo. Taip gi nervuose veiki
mo laike pasidaro rugštįs. 
Jeigu į kraują įleisti taktinės 
rūgšties užtektiną kiekybę, 
tai gyvūnas laipsniškai nu
silpsta ir ant galo įpuola į 
nesužiningumo stovį. Dėlto 
toji teorija skelbia, kad laike 
veikimo kūne prisirenka 
perviršis gazinių atmatų,kas 
suteikia miegą, nors norma
liai prie to neprieina, kadan
gi tankiai męs patįs, snausti 
pradėjus, stengiamės praša
linti protinius, bei jausmi
nius sujudimus.

Pfluger tvirtina, kad mie
go priežastis yra tame, jog 
darbo valandose smegenų 
celės sunaudoja greičiau sa
vo degio (oxygeno) sandėlį, 
negu kraujas jį įstengia su
teikti. Šitokios sanlygos su
teikia smegenų celėms laips
nišką arzumo nustojimą, 
nuoilsį ir ant galo miegą. 
Bemiegant smegenų celės 
vėl gauna degio ir vėl gali 
veikti.

Kiti fiziologai tvirtina, 
kad miegas įvyksta dėlto, 
kad smegenis gauna mažiau 
kraujo ir dėlto negali pride
rančiai veikti. ’ Smegenįs, 
sakoma, dėlto gauna mažiau 
kraujo, kad darbo valandose 
kontroliuojanti kraujo su- 
dynėlių susitraukimą bei 
prasiskėtimą centrai (sme- 
genįse) laipsniškai nuilsta ir 
leidžia kūno kraujo sudynė- 
liams prasiskėsti, o smegenų 
— susitraukti. Dėlto į sme
genis atbėga mažiau kraujo.

Kuri iš tų teorijų yra tei
singa? Geriausia bus pasa
kius, kad jos visos turi dale- 
lę’teisybės ir kad, trūkstant 
geresnių, tos teorijos paim
tos sykiu bent iš dalies išaiš
kina miego priežastį.

A. J. Karalius.

IŠMINTIES ŽODŽIAI.

esą z'Momu išmistu, o jų sa
voji, — dievo įkvėpta.

Engels.

Aš atydžiai iš j ieškojau vi
są dangų, ir niekur neužti- 
<au dievo buvimo pėdsakų.

Astronomas Loland.

Žmogų, kuris j ieško iš
minties, galima pavadint 
protingu, bet jeigu jisai ma
no, jog rado ją, — jis bepro- 
t is. Persu ištarmė.

Negali būt žmonijos pasi- 
mosavimo, kolei tęsiasi 

draugijinė moteries prigul- 
mybė ir jos teisių nelygybė.

Bebel.

Blogai, jeigu žmogus ne
turi nieko tokio, už ką jisai 
pasirengęs būtų numirt.

L. Tolstoi.

Laisvė panaši salietrai: 
kuo labiaus ją suspaudžia, 
tuo smarkesnis esti jos spro
gimas — išsiveržimas. * * *

Visi šviesos priešai tar
tum daužo degančias anglis. 
Anglįs lekia į šalis ir uždega 
ten, kur jos be tų smūgių vir 
sai nebūt patekusios.

Goethe.

Keletas bepročių, už stalo 
sėdėdami, apskelbė: “Tik 
męs sudarome gerąją drau
giją”, ir jiems tiki.

Vovenargue.

Augstosios klesos žmonės 
nekalba apie tokias smulk
menas, kaip liaudis, o liaudis 
nesiinteresuoja tokiais nie
kais, kaip augštoji klesa.

Vovenargue.

Iš gero žmogaus niekad 
neišeina geras kareivis. Ka
reivis yra niekas kitas, tik 
samdytas legalizuotas žmog
žudys.

Napoleon Bonajjayte..
—JSUl'lhko 'J. Stropui—

LITERATŪROS
NAUJIENOS.

Katalikystė, pravoslavija, 
liuterystė, anglikonystė ne
galėjo būt krikščioniškomis 
tikybomis, todėl, kad nepri
pažino jo krikščionybės' pa
mato — meilingo įtikrinimo, 
o jo vieton vartodavo la
biausiai prieškrikščioniškas 
priemonės — prievartas, ku
rios pasiekdavo didžiausias 
kančias, žudynes, degini
mus. L. Tolstoi.

Religija, — tai nepasie
kiamas šieno pluoštas, laiko
mas prieš akis bėgančio al
kano arklio. ***

Draugija susideda iš dvie
jų didelių klesų: iš tų, kurie 
turi daugiau pietų, negu 
apetito ir tų, kurie turi dau
giau apetito, negu pietų.

Šamfor.

Masses” už gegužės 
Žymiausi straips-

“The
menesį.
niai:

Žinojimas ir revoliucija 
(lyg ir apžvalgos).

Tannenbaumo prasikalti
mas.

Atsiminkie San Diego.
Kaip paprastai, “The Mas

ses” talpina seriją gražių 
paveikslų.

Tai revoliucijoniškas, ne 
reformistiškas laikraštis. 
Kaina pavienio N-rio 10c.

Kiek galima spręsti iš 
dienraščių atskaitų, konfe
rencijoj buvo pajudinta ir 
daugiau opių klausimų.

Yra viltis, kad sekantis 
tarptautinis kongresas 
Įvyks Chicagoje, 1917 me
tais. Tatai gerai atsilieptų 
ant susitvarkymo darbinin
kų i u dėjimo šioje šalyje.

Kad pradėjus kovą prieš 
nuolatini vartojimą milici
jos ten, kur prasideda strei
kai, nutarta sušaukti konfe
renciją Washingtone.

Kalbėta ir apie alkoholiz
mą. Nusprendimui, kaip 
nartija turi elgties alkoho
lizmo klausime Išrinkta tam 
tikra komisija.

Abelnas konferencijos 
darbų įspūdis geras.

T. ROOSEVELTUI SU
GRĮŽUS.

Progresistų vadovas, T. 
Rooseveltas, jau sugrįžo iš 
savo kelionės į pietų Ameri
ką. Jį jau apspito korespen-

A psi re i š k i m a s m a ž- dau g 
pilno nesužiningumo, kurį 
męs vadiname 'miegu, jau 
nuo pirmutiniu fiziologijos 
dienų patraukė mokslininkų 
atydą, ir, laikui bėgant, at
sirado daug teoretinių mie
go aiškinimų. Miegas pas
tebimas pas daugumą, jei ne 
pas visus žinduolius gyvū
nus. Gi visi gyvi daiktai 
pilnai reguliariniuOse laiko
tarpiuose randasi šiokiam 
bei tokiam neveiklumo sto
vy — turi šiokį-tokį mieg$. 
Miegas yra būtinas visiems. 
ŽmogUs be miego gali pabūti 
tūlą laiką, bet neilgai. Buvo 
atsitikimu, kuomet neturėję 
progos išmiegot kareiviai 
tiesiog nesužiningai puolė 
ant žemės ir užmigo. Yra ži
noma, kad tūli medėjai lau
kinius arklius pagauna nuo
latos varinėjant, neduodant 
progos pasilsėti, “ užmigti: 
nelaimingi gyvūnai ant galo 
puola ant žemės, aęba susto- 
ję/žmones prisileidžia.

iVienok ar miego apsireiš- 
kijnas yra vienokis pas žmo-

Kiek valandų į para svei
kam žmogui reikia miegoti? 
Žinoma čia reikia skaitytis 
su individualo aplinkybėmis. 
Šiandieninėse sanlygose 
žmonės yra daugiau nuvar
ginti. Latinų patarlė “Sex 
horras dormisse sht ėst ju- 
venique senique” (šešių va
landų miego pakanka jau
niems ir seniems) šiandien, 
matomai, nepritaikoma. Bet 
perilgas miegas taipgi nėra 
naudingas. Galima aplamai 
pasakyti, kad aštuonių va
landų miego reikia kiekvie
nam suaugusiam žmogui. 
Tūlą laiką galima išgyventi 
miegant, padėkim, keturias 
valandas, bet tas jau būtinai 
kenks sveikatai, jei ilgą lai
ka tik po tiek temiegotume. 
Miegas yra geriausias pasil- 
sis visam kūnui, o juk žmo
gus ne mašina — be pasilsio 
negali apsieiti.

Dabar — kas priverčia 
mįegoti, kokios yra miego 
priežastįs? šitante dalyke, 
kaip minėjau, atsirado i įvai- 
rių-įvairiausių teorijų, i§

Jeigu nėra pajiegos degti 
ir šviesti, tai bent netemdyk 
jau esančios šviesos.

L. Tolstoi.

Aš myliu drąsuolius, bet 
neužtenka būti kirtėju, rei
kia dar žinoti, — ką kirsti.

F. Nietzche.

Du beturčiu miega ant 
vieno dekio, o du karaliai ne
gali sutilpti ir pusėje pasau
lio. Arabų priežodis.

Kurio nemuša žodis, to 
nemuš nei lazda.

Sokrates.

Ne per kantrybę, bet per 
nekantrybę tautos tampa 
laisvomis. Berne.

Dėl idėjos neturtėliai tan
kiau aukauja savo gy
vastį, ne kaip turčiai savo 
kapitalo procentus. ***

Dvasiškiai pripažįsta dve
jopas tikybas, — svetimas ir

“Veidrodis” N4. Straips
niai:

Mūsų teatras ir jo priešai.
Ritmas.
Ką veikia teatrališkos 

draugijos (tąsa).
Fotografija Philadelphi- 

jos artisto Antano Sukučio.
Nakties tamsybėse Dra

ma 1-me akte. Parašė N. V. 
Krainski.

. .“Vairas” N7 (balandžio 5 
d.). Šiame numeryj daugiau
sia telpa straipsnių apie dai
lės dalykus.

—Kodėl mūsų dailininkai 
piešia daug peizažų ir maža

—Lietuvių Dailės Draugi
ja pernykščiais metais.

—Aštuntoji Dailės Paro
da Vilniuje.

—Besibastant... (iš senio 
studento atminimų.) ’

Kultūros laipsnis Lietu
voje.

Mūsų kultūros gyvenimas.

“Laisvoji Mintis”. Turinys: 
Lietuvių spaudos atgavi

mo šventė.
Apšvieta ir Religija.
Evoliucijos Mokslas Pa

veiksluose.
Mokslas pas arabus ir šiaip 

viduramžiuose.
Chronikos skyriuje šiuo 

žygiu neužkabinėįama soci
jalistų.
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BJAURUS PAPROTYS - TORIELKU 
DAUŽYMAS PER VESTUVES.

LAISVOJI
SAKYKLA

tokių vestuvių. Tokias ves
tuves reikia boikotuoti. Jau
navedžiams, kurie dasileido 
tokio savęs pažeminimo, 
reikia nurodyt į visą bjau
rumą jų pasielgimo.

Apie tokias vestuves reik
tų visuomet skelbti laikraš
čiuose, kad sugėdinti jauna
vedžius ir tuos, kurie daly
vavo tose vestuvėse.

Jeigu girti veselninkai iki 
vėlybos nakties daužo sve
tainėse torielkas ir kelia 
riksmą ,tai aplinkinių vietų 
žmonės turi jieškot pagelbos 
pas valdžią.

Pradėkime kovą su tuo 
bjauriu, šlykščių papročiu, 
kuris musų žmones dar la
biau nugramzdina į vargo 
pelkes.

Kas turi kokių sumany
mų, kaip kovoti su tuo šlykš
čių papročiu — parašykit į 
“Laisvę”.

“Laisvė” mielai duos vie
tos jūsų nuomonei.

J. Kelmutis.

Kada iš lietuvių tarpo iš
nyks tas netikęs, gėdą mums 
darantis, paprotys daužyti 
laike vestuvių torielkas? Tū
lose vietose tasai paprotys 
jau išnyko, tūlose jau pova- 
liai pradeda išnykti, bet 
daug dar yra vietų, kur to- 
rielkų daužymas turi dar 
pilnas pilietiškas tiesas.

Štai iš NewBritaino “Lai
svei” rašoma: “Lietuviai 
rengia tas vestuves šiaip. 
Sukviečia saviškius ir pažįs
tamus, podraug su aniuolu 
sargu, na o kada svečiai jau 
prisilesa ir pradeda įsisma
ginti, tuomet sargas apsau
goja su buože, o kartais, net 
į šaltąją nusiunčia. Kada 
prisiartina vakaras, tuomet 
prasideda dovanos jaunave
džiams, o sykiu su tuom ir 
torielku daužymo revoliuci
ja, nes kožnas, kuris meta 
kiek pinigų ant torielkos, i 
stengiasi ją sumušt. Tokiu 
būdu, mūsų sportai, norėda- 
mi parodyt savo spėką, su-' 
daužo savo ki-umplius, ap-1 
taškydami save ir tas šukes 
kraujais.

Mūsų, jaunavedžiai rengia | 
tokias vestuves, pasitikėda-! 
mi, kad sukviestieji gausiai; 
apdovanos ir turės pradžiai 
gyvenimo. Bet su tuom, 
kartais, apsirinka, nes tų su- iiPrat§ šokti ir vis dar nepa
dovanotų tankiai neužtenka i meta to savo amato. Rodo- 
ir savo turi pridėt dėl apmo-i si? tokius žaislus, kaip šo- 
kėjimo visų iškaščių. Tuo- i kiai, galima pavadinti 
met rūgoja ant svečių, kad nemorališku darbu, 
daug suėdę ir sugėrę, o tie, 
kurie ėdė-gėrė, vėl rūgoja, kalbėsiu, 
kad girti būdami, perdaug : 
kišenius išsituštino ir krum-'savaitę dirbtuvėj,

Saliu ninko balsas.
Gerbiamas “Laisvės” 

daktoriau!
Tikiuosi, kad jūs duosite 

išreikšti man per “Laisvę” 
savo nuomonę linkui saliū- 
nų klausimo. “Laisvėje” 
neseniai tapo patalpinta ži
nios apie tūkstančio saliunų 
užsidarymą Illinoiso valsti
joj-

Aš jau išanksto žinau, kad 
daugelis sau tik gardžiai pa
sijuoks, išgirdę, kad saliū- 
ninkai nustojo džiabo. Dau-

rė

staba pakerta žmogui ener- L. F. d’ M.-R. 
giją, o tas yra negeistina.

So. Boston, Mass. N. JK.
Kur teisybę?

“Laisvės” N. 32 •’ tilpusioj 
mano korespondencijoj įvy
ko klaida, kur pasakyta 
“monologai”, o turėjo būti 
“dainos”. Ta klaida ne ma
no, bet redakcijos, nes rank
rašty buvo pasakyta “dai
nos”. (Bestatant korespon
denciją įvyko klaida, kur ta
po sustatyta vietoj dainų — 
monologai, o korektorius tos 
klaidos nepatėmyjo. Red.). 
Už tai “Laisvės” No. 34 drg. 
M. J. Iškauskas duoda man 
pipirų, sakydamas, kad aš 
neatskiriu dueto nuo mono-

Ruožai iš Airijos 
istorijos.

laiko susipratimui, kad pastoti socijalistais,: 
kurie kovoja netik už kiekvienos tautos 
liuosybę, bet ir už visos žmonijos išliuosavi- 
ma iš no šiandieninės kapitalistiškosios ver-

kurie kovoja netik už kiekvier 
liuosybę, bet ir už visos žmonijos 
mą iš po šiandieninės 
gijos!

klausime pa

(Pabaiga).
Tos grafystės, kuriose didžiuma balsuotojų 
balsuos už homrulį, tai jis tuojaus bus įvyk
domas, kuomet tose grafystėse, kur didžiu
ma balsuos prieš homrulį, jis bus įvykdomas 
tik po šešių metų. Kadangi airiai tiktai ke
turiose Ųlsterio grafystėse randasi mažu
moje, tai reiškia labai maža dalis Ųlsterio 
neprisidės prie homrulio priėmimo. Ulste- 
rio ponai,pripratę prie devizo: “gale yra tei
sybė” visai namąstė apie pasipriešinimą to
kiam demokratiškam išrišimui. Liberalų 
premjer-ministerio Asquith referendumo 
sumanymas ulsteriečius su visa Jų milicija 
ir ginklais paliko baloje, nes vieį^n privers
ti ginklu pasiduoti ulsteriečius, Saldžia gu
driai sumanė atiduoti patiems žmonėms iš
rišti tą klausimą. Čion ne ginklas, bet kiek
vieno balsuotojaus balsas turi reikšmę.

20. žvilgis į ateitį: Airija iki šiam lai
kui visuomet buvo per Angliją valdoma, 
kaipo užkariauta šalis. Airiai visuomet i 
Anglijos valdžią žiurėjo, kaipo į šaknį viso 
pikto ir, ne bereikalo, kaltę visų savo nelai
mių suversdavo ant anglų — užkariautojų 
— pečių. Gavus homrulį, kurio gavimas yra 
tik trumpo laiko klausimas, airiai turės pa
tįs likti iš kaltintojų anglų valdžios šeimi
ninkais savo šalies. Būti geru šeimininku 
šalyje, kuri per šimtmečius buvo rėdoma, 
kad daugiausia išnaudojus čiabuvius gy
ventojus, yra gana sunki užduotis. Ekono
miškasis gyventojų gerbūvis, išskyrus Uls- 
terio provinciją, yra labai žemas. Reikalų 
naujoji Airijos valdžia turės daugybę; pini
gų jai taipgi apsekai reikės. Pinigų tiek, 
kiek reikės dėl maž-daug atsakančio dalykų 
sutvarkymo, iš vargingųjų šalies gyventojų 
nebus galima gauti. Tiesa, Ulsteryje ran
dasi Airijos turtuoliai, kurie per šimtmečius 
traukė į savo pastogę visą tą ką galėjo su
naudoti, vienok ir tų išnaudotojų apdėjimas, 
kad ir sunkiausiomis taksomis, negalės ap
dengti išlaidas, kurios bus reikalinga pada
ryti pastatymui Airijos ant kultūriškos pa
riedės lygiai su kitomis kulturizuotomis ša-

Irish His
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Autorius.
*) žvaigžduke pažymėtosios knygos 

yra geriausios tame klausime.

gera

klau

? English 
laisve.
Ireland’s

gelis iš apšviestesniu lietu-p°S0‘ . Jeigu Iškauskas dau- • , . . i giau nieko nesakytų apart to,
kad aš neatskiriu dueto nuo 
monologo, tai tiek to, aš tik 
atitaisyčiau klaidą ir į toli
mesnę su juomi kritiką ne- 
beeičiau. Bet jis, bekritikuo
damas mane, daug prirašo 
neteisybės, pertai ir esu pri
verstas atsiliepti plačiau. Vi
sų pirmiausia drg. Iškaus
kas sako, kad aš, aprašyda
mas Lietuvių Prabudos 
draugystes vakarą, apsi
lenkiau su teisybe. Tai vie
nas Iškausko melas. Jis sa
ko, kad visų pirma aš nupei
kęs lošimą. Aš lošimo nepei
kiau. bet tik pasakiau, kad 
sulošė ne kaip. Rodosi, kad 
nėra nupeikimas, nes pats 
Iškauskas, išgirdanas akto
rius (nors nėra už ką girti), 
pats pasako, kad įvykę pora 
klaidu, bet jąs galėję patė- 
myti tik tie, kurie maž-daug 
nusimana scenos dilykuose. 
Bet kodėl gi negalėjo pate- 
myt publika? Argi Iškaus
kas ja skaito už kvailą, kad 
ir klaidų negali pitėmyti? 
Turbūt Iškauskas, stovėda
mas už scenos, kaipo suflio- 
ris. negalėjo girdėti, kaip 
publika garsiai sake: “Žiū
rėk, žiūrėk, aktoria nebeži
no nei k a sakyti, ne,i ką da
ryti”. Mat. jis to njgirdėjo. 
bet kad klaida įwko, tai 
pats pripažįsta. Jai kurgi 
tuomet aš apsilenkiiu su tei
sybe ? J

vau visados kaip ir 
ant paniekos laikydavo sa- 
liūninkus. Vienok aš tikiuo
si, kad visuomenė išklausys 
ir saliūninko balsą.

Ne visi saliuninkai tokie 
jau negeri, kaip daugeliui 
rodosi. Daugelis saliuninkų 
yra šviesus žmonės, kurie 
savo skatiku visuomet prisi
deda prie įvairių reikalų pa
laikymo.

Ne saliūninkus reiktų kal
tint, bet, jeigu jau kaltint, 
tai gyvenimo sąlygas.

Jeigu visose Suv. Valstijo
se užsidarytų saliūnai, 
tai ar žinote, kad apie du mi
lijonu darbininkų nustotų 
darbo. Kur gi jie tuomet 
dings, atsakykite man. Už
tatai darbo unijos ir protes
tuoja prieš blaivybę,kadangi 
tuomet daugybė darbininkų 

! nustos darbo.
— Vienas “Laisvės” kores- 

pondentas iš Herrin,III.,rašė, 
Ikad visuomenė nori blaivy- 

Žmogelis, dirbęs per visą bes .taigi, saliuninkai turi su 
■------ pareina>tuo sutikti. Bet ar gi visa

plius susidaužė. ■ subatos vakare namo ir vėl j visuomenė nori blaivybės?
Argi negeriau būtų, kad i galvatrūkiais skubinasi ap-; Rinkimai parodo, kad dau- 

mūsų jaunieji susiprastų ir'sirengti ir bėgti į svetainę,' gelis nenori. Argi galima 
nejuokintų svetimtaučiu sa-1 kur randasi šokiai. Kokį gi j juos prievarta priverst prie 
vo laukiniais papročiais? [čia jis randa smagumą?Sve-1 
Argi negeriau būtų palikti i tainėj oras daug blogesnis, 
tas torielkas sveikas, kad negu dirbtuvėj, darbas irgi 
jaunavedžiai per visą savo Į nelengvesnis, bet daug sun- 
amžių jomis naudotus?” kesnis. Dirbtuvėj jis išdir-

Reikia pažymėti, kad, pa-' ba visą dieną ir nuo kaktos 
dėkime, New Britaine, to- nevarva taip prakaitas, kaip

AR REIKALINGI 
ŠOKIAI?

dau nuo senu laiku žmones
• v i

Bet iš 
morališko atžvilgio jau

vieno tautiško šulo p. S., ku-! pasidaro visas šlapias. O 
ris veltui duoda svetainę, i kaip lietuviai, tai tankiai, be 
kas tik gėrimą nuo jo ima. jokios pertraukos, sukasi po 

Apie tą patį reikalą toriel- | kelias valandas. Ir kuomet 
kų daužymo kitas mūsų ge-' pažiūri iš šalies į tuos žmo
nas pažįstamas rašo iš So. | nes, tai net gaila pasidaro. 
Bostono, Mass. kiškaitę, sušilę, veidai nuvar-

“Kaslink daužymo toriel- gę, nešasi, kaip viesulą pe4‘ 
kų per liet, vestuves, tai da svetainę, tartum baisiausių 
nevisai tas paprotys išdilo, i žvėrių vejami. Kue'm?4’

Nuostolių dėlei to, būda- sisėda,_ypač merginos, 
vo, gana daug; pirmiausiai krūtinės 
dėlei to jaunavedis turėdavo taip 
pripirkti daug (nuo 15 — 35' tartum būtų buvus budelių 
bačkučių) alaus, kad svečiai, rankose. Bet štai, žiūrėk, 
prisigėrę, būtų duosnesni, pašoka nuo kėdės ir vėl ne
reiškia, juo alaus daugiaus, šasi per svetainę. Tuomet 
juo ir dovanos didesnės, ir jau ateina kita mintis į gal- 
torielkų sumuša daugiaus,! va: ar ne bepročių čia susi- 
rankų susikruvina daugiau, Į rinkimas? Ir ištikrųjų, 
bemušant torielkas, o toliau dirbti per visą savaitę dirb- 
susiskaldo ir galvas vienas tuvėse, kvėpuoti dulkėmis ir 
kitam ,ir vistik dėlei to, kad dūmais ir parėjus iš ten, ei- 
bačkučių buvo daug. ■ ti iš liuoso noro į svetainę ir 

Na tai dabar reik viskas V^1 save kankinti dar dau- 
surokuoti: 35 bačkutės alaus]giau> ne£u dirbtuvėj? Argi 
po $2, tai $70, 10 galionų ne juokinga?
“viskės” po $2 gal., tai $20,a Man rodosi, kad šokiai ab-
pora gal. vyno po $1.50, tai soliutiškai jokios naudos ne- 
$3, 200 torielku po 5c., tai atneša. Aš labai norėčiau, 
$10, rąnku susižėidimas!kad kas nors Pečiau aprašy- 
(daktarų .bylos) ir darbo1 tu apie šokius, ar turr jie ko- 
misavimas $20, gaivu susi- ;k]a nors vertę žmonių gyve- 
' * * - - - Tiime. Ant kiek aš patemi-

jau, tai apart nuvarginimo 
kūno, jie dar užkenkia ant 
dvasios. Tie, kurie daugiau
sia užsiima šokiais, yra daug 
labiau atsilikę nuo visuome
niško veikimo, jiems niekas 
nerūpi, apart to pašėlusio 
sukimosi svetainėj. Tokios 
ypatos ar visai nedalyvauja 
arba labai mažai dalyvauja 
viešuose susirinkimuose, kur 
būna svarstomi visuomeniš
ki reikalai, tokios ypatos net 
neužsiima skaitymu laikraš
čiu bei knygų.

Mano nuomonė, tai vertė
tu jaunuomenei pradėti at
prasti nuo bergždžio darbo.

į žvėrių vejami. Kuomet at- 
, tai 

taip kilnojasi, 
sunkiai • alsuoja,

Bet štai, žiūrėk,

“viskės” po $2 gal., tai $20,\

skaldymas, provos, ir lojez 
riai tankiai $50 ir daugi aus. 
Viso labo $173. '

Prie išnaikinimo prisidėjo 
2 priežastis: pirma, tai val
džios uždraudimas ant sve
tainių šinkuoti alų, ir kelti 
vestuves ,o antra priežastis, 
tai apsišvietimas, laikraš
čiai, ir knygos, su prakal
boms, koncertais ir teatrais 
daug prisidėjo prie panaiki
nimo to bjauraus-laukinio 
papročio.

Žinoma, k&rčiamninkams 
iš tokių vestuvių būdavo 
kviečiai — didžiausias pel
nas”.

Perskaičius tą viską ir pa
mačius, kad dar ir dabar yra 
tokių vietų, kur laike \Us- 
tuvių daužomos torielkosv- 
reikia pradėt smarkią kovą 
su tuo papročiu.

Jokis išmintingesnis, jokis 
šviesesnis žmogus, man ro
dosi, neturėtų lankyties ant

Tuomet

Man rodosi, kad šokiai ab-

atneša. Aš labai norėčiau,

Moterįs tyrinės Colorodo 
skerdynes.

Moterų kuopa, po vadovy
ste senatorės Helen Ring 
Robinson, tyrinės priežastis 
mainierių skerdynės Ludlo- 
we, Colo.

D-ras H. Zacharias.

ERNST HAECKEL-
jo GYVENIMAS IR^ARBAI.

blaivybės? Aišku visiems, 
kad negalima.

Aš irgi netikiu į girtuok
lystę ir pasigėrusias išmetu 
laukan, bet į visišką blaivybę 
irgi netikiu, nes žmonijos 
organizmas iau labai pripra- 
to prie stiklo alaus ir degti
nės. \

Illinoiso saliuninkas.

Remkime “Vilnį”.
Gerb. “L.” redaktoriau!

Kaipo agentas Lietuvos 
darbininkiško laikraščio 
“Vilnies”, aš noriu atsišauk
ti į plačią Amerikos lietuvių 
darbininkų visuomenę su 
paraginimu remti “Vilnį”.

Atsiminkit, draugai, jog 
“Vilnis” gali gyvuoti ir plė- 
toties tik aukomis ir rėmimu 
tų pačių darbininkų.

Męs, amerikiečiai, neturi
me šaltai iš šalies žiūrėti į 
anos tyroniškos šalies bro
lius darbininkus ir jų užma
nymus. Męs turime pagel
bėti jiems išsiliuosuoti iš ca
rizmo pančių. Dabartinia
me Rusijos darbininkų gy
venime didžiai svarbią rolę 
lošia darbininkų spauda, 
kuri jungia krūvon visus 
darbininkus be skirtumo 
tautų ir lyties.

Jeigu tik męs visi remsi
me “Vilnį” ,tai reakcija neiš
galės jos nuslopinti. Pažiū
rėkime tik, kaip rusai darbi
ninkai remia savo spaudą ir 
valdžia, turędama kazoku, 
cenzorių, činovriirikų, negali 
betgi užkimšti burną lais
vam žodžiui.

“Vilnies” agentas iš New 
Kensington, Pa.

Užsistojimas už draugą 
P. Svotelį.

Drauge L. Pruseika!
“Laisvės” N. 37 Čiru-Viru 

savo “mintyse” smarkiai 
užgavo drg. P. Svotelį, pava
dindamas jo straipsnį “ne- 
gramotnu”. Man rodosi, kad 
jums nereikėję įsileist “Lais
vėn” tos pastabos.

P. Svotelis dirba, kiek tik 
gali. Laike jo organizatory- 
stės VI rajonas L.S.S. smar
kiai išaugo. Jis agituoja raš
tu ir žodžiu ir jeigu gavd ko
kį atlyginimą — tai nereikia 
pavydėti. Rasit, drg.
Svotelis tankiai ir klyst; 
bet tik tas neklysta, kas įnd- 
veikia. Tokia čirų-Viru W

jeigu, girdi, bu rus klaida, 
tai reikėjo ją atitaisyti bei 
nurodyti kame.

Man rodosi, kad bereika
lingas būtų darbas, nes tas 
klaidas gerai žino ir pats Iš
kauskas. Jeigu jau jis, pa
rašęs kritiką, užmiršo, tuo
met galima bus nurodyti.

Iškauskas sako, patvirtin
damas mano žodžius, nors 
oras buvo blogas, bet publi
kos susirinko apie 200. Pel
no gi būsią apie 20 dol. Jeigu 
jau tiek buvo publikos; o ti- 
kietų po 25c, buvo parduota 
tik apie 20, kiti gi visi po 
50c., tai, man rodosi, pelno 
turėjo likti ne 20 dol., bet 
trissyk daugiau, nes išlaidos 
visai mažos. Bet čia ir pasi
rodo Iškausko neteisybė. Pu
blikos buvo ne 200, bet tik 
apie 100.

Drg. Iškauskas liepia mari 
daugiau prisilaikyti teisy
bės, nes, girdi, aš sukėlęs ne
apykantą tarp vietos lietu
viu ir daugelis keikią “Lais
ve”. Kad daugelis keikia 
“Laisvę”, tai nieko nuosta
baus, nes ir pirmiau keikda
vo visus pirmeiviškus laik
raščius, bet kad daugelis 
juokiasi iš Iškausko mela
gingų užsipuldinėjimų, tai 
faktas. Todėl aš patariu Iš
kauskui daugiau prisilaikyti 
teisybės ir bereikalo neužsi- 
puldinėti.

Dar pridursiu, kad pana
ši manai korespondencijai 
tilpo “Draugo” N. 19. Ten 
korespondentas išsireiškia 
tokiomis pat mintimis, kaip 
ir aš. Lai Iškauskas parašo 
savo kritiką ir į “Draugą”.

Panašiomis kritikomis, 
kokias rašo Iškauskas, ne 
kita pažemina, bet pats save.

D. Pilka.
Kunigužiai kalba apie mini- 

mališkas algas.
Philadelphia, Pa. — Čia 

įvyko suvažiavimas kunigų 
protestonų vietinės diecezi
jos. Kunigužiai skundėsi 
negalį išgyventi dėlei men
kų algų. Taigi, nutarė, kad 
vedęs kunigas turi gauti ne
mažiau $1.200 į metus.

ti į skolą, kas vėla apsunkins pasekmingą 
šeimininkavimą. Kas link būsiančių Airi
jos politiškų partijų ,-tai būtų visai nesąmo
ninga mąstyti, kad jos parlamente bus vie
na galinga airių, o kita maža ulsteriečių 
partijos, kaip tą homrulio priešai pranašau
ja. Tiesa, šiandien kaip turtingas taip ir 
neturtėlis airis yra atstovaujamas viena — 
airių nacijonalistų — partija Anglijos par
lamente. Taip buvo dėlei to, kad, abelnai 
paėmus, visa airių tauta iki šiai dienai bu
vo išnaudojama klesa, kuomet kolionistai,su 
mažu išėmimu, buvo išnaudotojai. Bet jau 
ir šiandien šen ir ten atsiranda vienas po ki
tam airis, kuris yra išnaudotoju savo tautos 
brolio taip pat, kaip kad kolionistąs išnau
dotojas. Su laiku tie airiai išnaudotojai 
broliškai susilies vertelgiškai ir politiškai su 
ateiviais išnaudotojais. Iš kitos pusės iš
naudojamieji ateiviai susilies draugijiniai ir 
politiškai su išnaudojamais airiais. Airijos 
busiančiame parlamente vieton nacijonalis- 
tiškos airių ir kolionistų partijų, bus kon- 
servatyviška (vardas gali būti visai kitokis, 
bet partijos dvasia ir tikslas bus rėakcijo- 
niškas) partija, atstovaujanti žemės baro
nus ir didžiuosius kapitalistus ir darbinin
kiška partija, atstovaujanti išnaudojamųjų 
reikalus.- Tą liūdyja neseniai atsibuvęs par
lamento atstovo rinkimas Belfast distrikte. 
Šio distrikto balsuotojai didele didžiuma 
yra ateiviai. Vienok išrinko Devlin, homru
lio šalininką ir darbininkų reikalų apgynė
ją, vieton anglo, kuris atstovauja Belfaso 
fabrikantų reikalus. Po homrulio įgyjimui 
Airijoje užims pirmą vietą ne tautos ir tikė
jimo klausimai, bet darbininkų, išnaudoja
mųjų būvio pagerinimo klausimai. Airija 
tuomet dalinsis ne pagal tautas į partijas, 
kaip kad šiandien, bet pagal klesas. Dabar, 
kuomet tautos klausimas yra ant dienos rė
do, tai darbininkai per nesusipratimą yra 
užimti tuo klausimu taip, kad neturi laiko 
kada pamislyti apie savo tikrąjį išnaudotoji. 
Tas išeina ant naudos kaip airiui, taip ir ul- 
steriečiui išnaudotojui. Kuomet homrulis 
bus įvykdintas, tai darbininkai pamtys, 
kad jų stovis niekomi nepasigerina iš to, 
kad dalis pelno jų uždarbio eina, ir į kokio 
Murphy arba O’Gorman kišenių, vieton jo 
viso ėjimo į Smith arba Wilson kišenių. 
Tuomet darbininkai turės daug didesnę pro
gą pamatyti savo priešus ir turės daugiau

(Tąsa).
Tie veikalai parodė gamtos tyrinėtojams, 
kurie nenorėjo priskaityti Haeckelį į savo 
eiles, kokiu didžiu mokslinčių jisai ištikrų
jų buvo. Kad padarius “Visotinosios Mor
fologijos” idėjas labiau prieinamomis, Ha- 
eckelis 1868 mete išleido ištrauką iš tos kny
gos—populiariškai sutaisytą veikalą “Gaili-. 

•-tišk<v pasaulio tvėrimosi istorija”, kuris ta
da turėjo milžinišką pasisekimą.

Prieš to veikalo išėjimą, Haeckelio ypa- 
tiškame gyvenime įvyko du svarbiu atsitiki
mu, kuriuodu turėjo nemažą ant jo įtekmę. 
Vienas, 1866 mete Haeckelis ypatiškai susi
pažino su Darwinu, su kuriuo paskui drau
gavo iki pastarojo mirties; antras, 1867 me
te Plaeckelis apsivedė su Agnesa Hushke, 
su kuria iki šfol laimingai gyvena.

Neužilgo j Haeckelio idėjos išsiplatino 
plačioje visuomenėje? Prie jo susigrupavo 
didelė pritarėjų bendrija. Nestebėtina, jog 
tokis žmogus'įgauna ir žynlių priešų, užvis 
tarpe bažnyčios šalininkų. Prasidėjo gin
čas, kuris, sprendžiant pagal dalyvavusiųjų 
įnirtimo, turėjo “nuversti” Haeckelį. Tas 
vienok jo priešams nepasisekė. 1899 mete 
Haeckelis išleido knygą, kuriai buvo lemta 
plačiausiai pasklysti žmonių miniose,—tai 
“Pasaulio mįslės”. Ta knyga greitai tapo 
išversta į 24 kalbas. Keletą metų vėliau pa
sirodė “Gyvenimo stebuklai”. Tiedvi knygi, 
kurias Haeckelis, draugų prašomas parašė, 
yra tos pačios populiariškai apdirbtos “Vi
suotina morfologija” ir “Gamtiška pasaulio 
tvėrimosi istorija”. “Pasaulio mįsles” Ha
eckelis vadina “monistiškosios filozofijos 
aprašymu”, čia taipgi apsireiškia jo palin
kimas viską aiškinti “įstatymų” formoje; 
bet tai—ne dogmos, o greičiaus aiškus jo 
ypatiškų įsitikrinimų išreiškimas.

Kuoaiškiausiai Haeckelio gabumai ap
sireiškė įsteigiant filetiškąjį muzėjų Ienoje. 
Keliose to muzėjaus salėse, rodos, surinkti 
visi gamtažinystės turtai. Milžiniška dau
gybė čionai surinktos medegos duoda mums 
suprasti didelį nuoseklumą ir milžiniška to 
moksliško gamtos tyrinėjimo triūsą. 1 
mindami, jog veik visos tos kolekcijos su
rinktos paties Haeckelio ypatiškai, męs len
gvai suprasime, kiek didelės kantrybės ir 
meilės tame jo darbe padėta. Filetiškame 
muzėjuje Haeckelis perstatė mums darwi- 
nizmą apčiuopiamoje išvaizdoje. Apstin- 
gos giliųjų vandenų organizmų kollekcijos 
primena mums pamatinius paties Haeckelio 
tyrinėjimus. Bet ir apie Haeckelį, kaipo 
žmogų, męs ten gauname aiškų supratimą. 
Ant dviejų vidurinės salės stulpų parašytos 
dvi Goethes ištarmi. Viena jų liūdija, jog 
Hąeckelis visai nėra tuo priverstinu dogmai 
tiku, kokiu jį perstatė jo priešai:

(Toliau bus.);

at-
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gyvenimo
Vertė V. Paukštys.

(Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių)
praeities).

Jeigu kur nors daug kalba
ma apie labdarystę, — tai tas 
pats, kad ligonio bute yra pri

rūkyta daug kvepiančių dū
mų: be abejonės, pirm to, ten 
turėjo būti kokia nors smarvė.

J. Turgenev.

aiškina kam ir už kokius nuopelnus pastaty
ta bažnyčioj stovylos, kas padirbo iš mur- 
muro šventųjų stovylas, kurios dabar pa
dengtos storu sluogsniu dulkiu, kada ir iš 
kur atvežtas perteklingas auksinis retežis, 
papuošiantis panelės stovylą. Paskui vie
nuolyno perdėtinis pasigiria savo gaspado- 
ryste, parodo daržą, sodną, didžiulį žuvinį 
tvanką (prūdą), ir, ant pabaigos, nusilei-

MOTERIMS 
NAUJIENOS

Katalikiška bažnyčia — vienintelė žmo
nijos istorijoj, kuri pergyveno augščiausį 
svietiškos valdžios laipsnį. Buvo laikai, 
kuomet prieš jos augščiausią galvą, popie
žių, lenkė savo galvas galingiausi monar- 

' chai, buvo laikai, kada karaliai, užsipel
nę popiežiaus rūstybę, įvairiausiais būdais 
nusižemindavo ir save paniekindavo, kad 
tik įgavus malonybes nuo “žemiško vietinin
ko apaštalo Petro”.

Tame laikmety, kada žydėte-žydėjo ka
talikiška bažnyčia, nemažą rolę lošė tarp 
žmonių ir vienuolynai (klioštoriai)ir net tu
rėjo didelę įtekmę valdyme nekuriu viešpa
tysčių. Tuomet vienuolynai buvo vienati
niais mokslo šaltiniais. Tik tarpe vienuolių 
galima buvo rasti pamokintų vyrų, užsi
imančių mokslu ir tik po vienuolynų skliau
tu rasdavosi mokslo brangenybės—tur
tingos, ranka rašytos, knygos.

Pagaliaus, tame dalyke ne vien katali
kiška bažnyčia atsižymėjo, bet ir visų tikė
jimų bažnyčios panašios buvo viena kitai. 
Pravoslavų vienuolynuose iki XVI šimtme
čio buvo rašoma knygos ir vedami metraš
čiai. Tarp nekuriu puskulturinių tautų, iš
pažįstančių Mahometo tikėjimą, vieninte
liais mokslinčiais yra mullos. Indijoj — 
braminai, Chinijoj — bonzai — tai vis žie
dai nacijų, mokslo ' vyrai tarp tamsesnės 
minios.

Vienok, niekur ir nei viena bažnyčia 
neturėjo tokio pavojingo pagundinimo prie 
svietiškosios valdžios, o katalikiška bažny
čia turėjo per ją pereiti ir viduramžiuose 
katalikiški vienuolynai pražudė savo visus 
pajautimus. Doriškas nupuolimas veik vi
soj Europoj atsiliepė ant vienuolynų. Vie- 

• nuoliai, tampriai surišti su svietiška val
džia, negalėjo išsilaikyti nuo “piktų pagun
dų”, nes, suprantama, visos žmoniškos silp
nybės nebuvo dėl jų svetimos ir per tai vie
nuolynai pavirsdavo į didžiausias paleistu
vystės įstaigas.

Tais laikais net tarp žmonių viešpatavo 
tam tikros patarlės, specijališkai pašvęstos 
vienuoliams, nors dėl pastarųjų nevisai ma
lonios. Štai iš jų nekurios.

“Valkiojasi su moterimis, kaip karmeli
tas, apsiryja, kaipo bernardinas, girtuok
liauja, kaip franciškonas, paleistuviauja, 
kaip kapucinas ir gudrus, kaip jėzuitas”.

“Vienuolio plosčius — apsiautalas dėl 
. apgaviko”.

“Šunįs, loja, vilkai kaukia, o vienuoliai 
meluoja”.

“Saugokies verkiančio vienuolio!”
“Paleistuvis, kaip popiežius” ir t.t.
Suprantama, dėl tokių aplinkybių išpa- 

lengvo žmonės pradėjo atsinešti prie dvasiš- 
kijos vis šalčiau ir mažiau jai užsitikėti, ne
žiūrint jau į tai, kad ir patįs vienuoliai, pra
dedant paprasčiausiu ir baigiant popie
žium, vienaą kito neapkentė ir kiekvienas 
stengėsi linksmiau praleisti laiką.

Kaip žinome, pasekmė to viso buvo ta, 
kad katalikiška bažnyčia neteko svietiškos 
valdžios ir pražudė pirmykštę savo įtekmę 
net tarp karščiausių katalikų.

Bolonėj (Italijoj) ir po šiai dienai ran
dasi franciškonų vienuolynas. Jo pilkos, 
tartum samanomis apžėlusios sienos, siauri 
langai ir apvali bokštai, tartum, koks milži
nas riokso tarp žemų namelių netoli gelžke- 
lio stoties.

Keliauninkai labai retai atsilanko į Bo
lonę, nes ji gamtos žvilgsniu nėra pritrau-

džia su svečiu į skiepą, kur stovi didelės ar- 
žuolinės bačkos vyno. Į skiepą įeina tamsi 
šviesa, bet iš kitur nieko negalima matyti, 
kas skiepe dedasi. Vidury skiepo stovi il
gas, gana sunkus stalas, apstatytas tokiais 
pat krėslais. Perdėtinis paaiškina, jog “čia 
bando vyną” ir, prisimerkęs, su gudria ant 
veido šypsą, priduria:

— Pirmiau čia taip darydavo, kad...
Ant stalo tuojaus atsiranda stiklai ir iš 

bačkos pripila vyno ir prasideda pati nekal
čiausia kalba, kurioj dalyvauja ir keli vie
nuoliai.

Greitai kalba pereina prie “gerų seno
les atsiminimų” ir vienuoliai pradeda pasa
koti, kaip pirmiau plaukdavo iš visų pusių 
maldininkai ,o dabar niekas nesilanko apart 
kokio nors netikėto pakeleivio.

Ir, svarbiausia būdavo, kuomet į vie
nuolyną išimtinai suvažiuodavo moterįs. Ne 
tos keistosios senės, kurios dabar susirenka 
ir čielą dieną tupi, lyg tos vištos ant kiauši
nių, bažnyčioj, ir kimba prie vienuolių su 
įvairiais kvailais klausimais, tartum, vie
nuoliai ,tai dangaus aniuolai, kurie duoda 
tam tikras informacijas; tuomet suvažiuo
davo jaunos, dailios, švelnios ir mandagios 
poniulės, tuomet auksas upeliais plaukė, gy
venimas, kaip vanduo šaltiny, kunkuliavo ir 
visi buvo užganėdinti.

— O, tamsta, — sako vienas prisimer
kęs, kaip katinas nusipenėjęs, kuriam paau
sį kaso, — pas mus knygyne yra dokumen
tai, kuriuose užrašyta neapsakomi dalykai, 
tikri stebuklai ir stebėtini atsitikimai.

Ir vienuolis, užganėdintas pritarimu 
savo draugų, pradeda pasakoti.

“Kadaise čia buvo du vienuolynu: fran
ciškonų ir domininkonų. Pastarasis tapo 
panaikintas pradžioj aštuoniolikto šimtme
čio. Abudu vienuolynu lygiai buvo gerbia
mi tikinčiųjų, noriai lankėsi maldininkai ir 
broliškai gyveno vienuoliai. Staigiai 1476 
metai isškilo tarp vienuolių aštrus kivirčai, 
kurių priežastimi buvo vienuolis Jeronimas 
Šavanaroia, ką tik persikėlęs j šv. Dominin
ko vienuolyną. Tas vienuolis pradėjo kelti 
aikštėn vienuolių paleistuvingus darbus. Jis 
buvo karštas ir smarkus pamokslininkas, 
pradėjo prie savęs patraukti visus maldi
ninkus ir domininkonų vienuolynan paplūdo 
auksas upeliais. Išsyk franciškonai bandė 
jaunąjį vienuolį prikalbinti į savo vienuoly
ną, bet tas jiems nepavyko ,tuomet jie nu
sprendė kitokiu būdu kovoti su savo konku
rentu ir greitai savo mierį atsiekė.

Iš syk tik Bolonės apielinkėse, o paskui 
ir per visą Italiją pasklydo gandas, jog šven
to Franciškaus vienuolyne yra tokie garsus 
vienuoliai, kurie gydo įvairias ligas, o ypa
tingai nevaisingas moteris. Tais laikais bu
vo labai daug nevaisingų moterų, nes jų vy
rai vedė ištvirkusį gyvenimą, išeikvodami 
savo sėklas pašalinis. Jauna moteriškė, dar 
neapima banga paleistuvystės, skaitė save 
nelaiminga, jeigu neturėdavo kūdikio. O čia 
jai dar šnabždėdavo, kad nevaisingumas — 
dievo bausmė už nuodėmes. Tokios pažiū
ros buvo išsiplatinusios už vis labiausia tarp 
tamsesniųjų žmonių ir nevaisingą moterį vi
sokiais būdais pajuokdavo.

Suprantama, žinia apie greitą išgydy
mą nevaisingumo sujudino tūkstančius mo
terų ir ne vien iš žemesniųjų luomų, bet ir iš 
augštesniųjų.

Ačiū gudrumui franciškonų, į jų vie
nuolyną pradėjo šimtais plaukti moterįs, 
trokštančios išgydymo nuo bevaisingumo. 
Būdavo tokių “laimingų” dienų, kad šimtai 
moterų gulėdavo už vartų ir laukdavo išgy
dymo, o paskui dauguma iš jų grįždavo na
mo pilnai užganėdintos.

Ant kiek buvo didelis ištvirkimas vie
nuolių tame laike galima lengvai suprasti 
jau iš to, kaip “gydydavo” franciškonai mo
teris.

Moteris įleisdavo į vienuolyno kiemą, 
kuriame buvo vienuolių kambariai. Į kiemą 
leisdavo pagal stovį vidurinių aplinkybių.

Redakcijos žvilgsnis.
Daktaru - kvotėju Susi- 

vienyjimo Lietuvių Ameri
koj išrinkta vieton Dr. J. 
Baltrušaitienės, Dr. J. Šliu
pas.

Kame priežastis?
Galime ant pirštų suskai

tyti moteris veikėjas. Tarpe' 
uolių darbininkų ant mūsų 
visuomenės dirvos buvo Dr. 
J. Baltrušaitienė. Būdama 
S.L.A. daktaru, gerb. J. Bal
trušaitienė veikė uoliai ir 
sąžiningai. Kaipo . dakta
rui, jai nieko negalima buvo 
užmesti.

JKaipo S.L.A. urėdninkė, 
Dr. J. Baltrušaitienė elgėsi 
bešališkai, neįsileisdama į 
politiškas įtrigas.

Vienok, Dr J. Baltrušai
tienė neišrinkta S.L.A. dak
taru kvotėju. Šitas atsitiki
mas parodo, kad S.L.A. yra 
sriovė, kuri nepaiso darbo 
atlikimu sąžiningumo. Ta 
sriovė agituoja prieš pirm- 
eivę moterį, kad tik prave- 
dus sau ištikimą vyrą.

Nėra;reikalo ką nors ra
šyti prieš D-rą J. Šliupą, bet 
yra reikalas išaiškinti visuo
menei, kad tarpe lietuvių e- 
sama tekių subjektų, kurie 
dega 
prieš ti os, kurie nepučia į 
jų dūda. Tie ponai apdum
tomis rito keršto akimis ne- 
oamatėjgražių darbų J. Bal
trušaitienės. Jie gali džiaug- 
ties saw tuščiu laimėjimu, 
bet taslaimėjimas neilgam.I

Moterų suvažiavimas Ry
me jau pasibaigė. Jame da
lyvavo daugelio šalių sufra- 
gistės, pet visgi tai nebuvo 
darbininkiškas suvažiavi
mas! Anglijos karalienė pri
pažintą globėja tuo Bęiin pi
nančių heterų. Italijos ka
ralienė puikiai priėmė Rymo 
seimo vadoves ir išreiškė 
joms savo maloningumą.

Ar bus nuo to lengviau 
darbininkėms moterims? 
Rymo suvažiavimas tik pa
rodė, kad darbininkės mote
ris turi organizuotis sky
rium.

įjauria neapykanta

ka ir negražios moterįs dau
giau įgyja visuomenėj sim
patijos ir turi daugiau my
limųjų, negu gražios. Su 
vyrais irgi tas pąts būna,dėl 
kurių dailios merginos išei
na iš proto, o jie atiduoda sa
vo širdį negražioms, ištvir
kusioms merginoms. (Ne
graži, tai dar nereiškia, kad 
ji ištvirkus. Gal. būti ir gra
ži, bet ištvirkus. Red.)

Mylimiausioji Mahometo 
Aiescho pati ir pati Sviffo 
Vomesseo buvo pagarsėju
sios savo bjauriausia išvaiz
da. Voltair’o pusseserė irgi 
buvo labai negraži, bet kiek
vienas, kuris tik su ja pasi
kalbėdavo, tuojaus ją gerb
davo. Ponia D. Hondelot, 
vienatinė moteris, kurią my
lėjo Rousseau, buvo baisiai 
rauplėta.

Iš istorijos męs žinome, 
kad Cicerono pati buvo 
bjauriausios išvaizdos tarp 
visų augštesnės luomos mo
terų. Paskiaus mums isto
rija parodo, kad labai bjauri 
buvo ir Švedijos karalienė 
Magrieta, Vokietijos kara-, . . . ... ........ . ...........
lienė Matilda, Henriko pati j Jau ir teisėjai gauna į kailį.. Highlando Woicox Comb. 
Kristina. Kuomet važiavot Kad jau smarkios, tai dirbtuvėj, kuri nuo metų lai- 
Londonan Čekijos karaliene | smarkios tos Anglijos sufra- ko tuščia buvo. Reikalauja- 
Ona, tai, pamatę ją, visi An-! gistės! j ma apie 300 merginų. Visas
glijos gyventojai nusigando, Neseniai buvo teisinas darbas prie siuvimo, nes siųs 
nes ji ir į moterį nepanaši! vįenos ju generolu ponios vaikams ir mergaitėms dra-
^uv°- e Vienok ji^netik karą-1 pllimmoncĮ įr jos Apaugės, 
liaus širdį paveržė, bet ir vi
sų aplinkinių. Kamerdinie- 
riaus Delfino duktė iš mažų L • . •
dienų išrodė it baidykla, bet, ’ J v 
sulaukus 15 metu amžiaus, i 4- Z I
jau ištekėjo už turtingo pul-i 
kininko. Mirus jos vyrui, 
pasidarė nuolatiniais jos 
svečias ir draugais zy-i. >• •• ’ k • . U ?• 

mesnieji mokslinčiai, artis— • ----’ ... D . 1 .
tai ir t.t.

Francijoj negražios mote
rie •’■Demnmol- Iziciq SVar^nc-

Mat,/tuomi jos nori 
;, kad ir jos gali “va-

deklamacijos ir “Žiburėlio” 
narės J. Vinkšnaičiutė ir S. 
Stripiniukė sulošė gražų di
alogą. Paskui E. Stankiutė 
su savo broliu, vienas ant pi- 
jano,o kitas ant smuiko, gra- kė, tai kareivių 
žiai pagrajino. Ant galo kai- greitai auga. “A. 
bėjo F. Bagočius, aiškinda- ri būti jauni, stiprus, todėl 
mas, jog ta diena, tai mote- ne kiekviena moteris pri- 
rų diena, kurioje reikalauja imama. Taip-pat turi mokė
jos lygių tiesų su vyrais.Ant ti vartoti ugniašūvius gink- 
pabaigos ragino moteris lūs.
skaityti laikraščius. “Lais-1 Visas moteris, kurios nori 
vę”, “Kovą” ir “Keleivį”, ku- įstot ton kariumenėn, turi 
rie daugiausia rašo apie mo-'apžiūrėti daktaras ir išduot 
terų reikalus.
pavyko gana gerai. Žmonių 
buvo 
nes,

menę
paroc„
javot”. Šiuomi laiku, jų pul
ke randasi apie 20 kareivių 
bet, kaip sako pati pulkinin- 

i skaičius 
A k rūtai” tu-

Prakalbos • paliūdyjimą. r>-
daug ir pelno, be abejo- 
atliks.

Palangos Juzis.

Klausiame.

Sako, jog prireikus, tas 
moterų pulkas stosiąs karėn 
su mexikiečiais.

Pagyvensime— pamatysi
me, kaip jau ten išeis!

I
Kaip šiuomi laiku gyvuo- s 

ja moterų draugijos Cleve- 
lande, Chicagoj, Lewistone,| 
New Britaine, Waterbury ir 
kitur? ------- -------- -

Laukiame žinių ir veiki- “Children’s Wash Dresses”. 
mOt I Ta dirbtuvė turi jau savo ša-

_____ ! ką Maldene, Mass. Šią sa- 
......______ .........*vaitę pradės dirbti Athol

f

Lietuvaites, tėmykite!
Athol, Mass.—Čia bus ati- 

I daryta nauja dirbtuvė

bužius nuo 9 iki 12 metų.
Kaip tik kaltintojas pra- Labiausia yra pageidau- 

idėjo savo apkaltinimo kalbą, jamos tos, kurios gali siūti.
i pagriebė, 

nuo stalo pundą popierų ir! 
įmetė į teisėįą. Tuomi laiku 
■apie 20 sufragisčių norėjo į-i 
siveržti iš lauko pusės į teis-: 
m o namus, bet čia jąs pasiti-

stovylų, apart augštos bažnyčios ir franciš- 
konų vienuolyno.

Bet užtai tie keliauninkai, kurie atsi
lanko į franciškonų vienuolyną, daug žin- 
geidaus išgirsta nuo pačių vienuolių, kas 
pirmiau dėjosi jų vienuolyne.

Visų pirmiausia žingeidžiam keliaunin
kui parodo visus vienuolyno kambarius, pa

Vidury kiemo stovėjo šv. Franciškaus 
stovyla ir altorius. Tam tikras vienuolis už
rakindavo vartus, o iš savo kambarių išei
davo pagal skaitlių vienuoliai, ant kiekvie
nos moters po vieną. Ateidavo garbingas 
vadovas, paprašydavo visus suklaupti ir 
prasidėdavo “dievmaldystė”. Vienuoliai, dar

(Dar bus).

ŽODIS MERGINOMS.
Tankiai girdisi nusiskun

dimas ir net dejavimas mer
ginų, kad nėra tinkamų vai
kinų, bet daugiausia tokie, 
kurie apgauna merginas. Aš 
su tuom pilnai sutinku. Bet 
kur tau nebus, kad pačios 
merginos negali save susi
valdyti. Pasimatė sykį ar 
du kur nors ant šokių arba 
kitokiam viešam susirinki
me ir štai, žiūrėk, jau pradė
jo vedžiotis. Mergina žiūri, 
kad jos naujasis vaikinas nė
ra koks nors Raulas, tankiai 
pas ją atsilanko ir net sal
dainių atneša, štai, žiūrėk, 
jau ir įsimyli. O vaikinas, 
nors ir sunkiausi darbą dir
bęs, traukia kas vakaras pas 
savo merginą ir kalba jai 
meilingiausius žodelius. Bet 
tas tęsiasi labai trumpai: 
kaip tik vaikinui pavyksta 
suvilioti merginą, tuojaus 
jis ją apleidžia ir traukia 
prie kitos. Mūsų vaikinai 
taip mainikauja merginoms, 
kaip tie čigonai arkliais ant 
turgaus.

Galų gale tokie vaikinai ar 
iš savo liuoso noro , ar pri
versti įstatymiškai, apsive- 
da, bet pirmųjų papročių ne 
pameta. Tokioj šeimynoj 
niekados nėra sutikimo.

Todėl merginos privalo 
būti daug daugiau atsarges-• • 1 1 • 1 T • •
greitai meiliai, kuri paskui 
padaro nelaiminga ant viso 
amžiaus.

Biržų Paukštelis.

NEGRAŽIOS MOTERIS.
Keistai išrodo, kad negrą 

žios/merginos greičiau iste

nes roles,' 
part to, jo 
vietas tarnystėj. Gali būti 
mums pavyzdžiu p. deStal 
ministerio Neckerio duktė 
ir Švedijos pasiuntinio pati, 
kurios buvo baisiai negrą- ’ 
žios ir nesistengė savo veide
lių gražinti, bet taip mokėjo 
draugijoje pasielgti, kad ir 
gražiosios joms užvvdėdavo. 
Pagaliaus, jos turėdavo di
delę įtekmę ir politikoj. Ant 
galo toks pavydėjimas apė
mė ir Napoleoną, kuris joms 
uždraudė Franci joj gyventi. 
Galima būtų šimtai panašių 
pavyzdžių privesti, bet, ro
dosi, užtenka jau ir to, kas 
yra pasakyta. Nors ir yra 
sakoma:“Dėlei negražių vei
delių, yra įvairių tepalų ir 
miltelių”, bet, kaip matom, 
tai tie tepalhi su milteliais 
nelošia jokios rolės. Tos, ku
rios nesirūpina savo veidų 
dailinimu, kad parodžius jį 
žmonijai, bet rūpinasi padai
linti savo dvasią, savo apsiė
jimus, savo dorą, rūpinasi 
išlavinti savo protą, visuo
met turi daugiau pasiseki
mo, kaip meilėj, taip ir vi
suose kituose dalykuose.

Kaip matom, tai ir mums, 
lietuvaitėms, bei lietuvėms, 
visųpirmiausia reikia užsi
imti ne veideliu dabinimu, 
bet savo proto. Jeigu mūsų 
veideliai bus ir labai pada
binti, bet protas nebus išla
vintas, tai męs nieko iš to ne
pelnysime. Kurios nori lai
mingai gyventi, lai rūpinasi 
savo protą išlavinti.

Glemžų Pranytė.

:s,"Aeęu gražios. A-1.!00 
joą užima įžymesnes tan

sigailėjimo pradėjo atakuoti 
moteris.

Generolas Drummond ir
me-

Geistina būtų, kad laisvų 
merginų atvažiuotų, nes da- 
■vatkų čia yra. Norėdamos 
j plačiau žinoti apie darbus 
šiame mieste kreipkitės prie 
manęs.

J. Kavlaičia
P. O. Box 77

tams kalėjimam

Moterų kariumenė. 4-

Tūlos Bostono smarkuolės 
: nutarė įsteigt moterų kariu-

TvuL’'M. .^cą-pran^fnrą., 
tik todėl talpiname, kad ger
biamas J. K. yra mums ypa- 
tiškai pažįstamas, kaipo tei
singas žmogus. Pirm negu . 
važiuot, vistik reiktų gerai 
ištirt.

Valstijose moteris senatoreVienintele Suv.
Hellen Robinson iš Colorado.

ŽINIOS.
Turkijos moterįs.

Nelaimingos tosios Turki
jos moterįs, kurios privers
tos gyventi haremuose užda
rytos, kur joms pavelyta 
myluoties su vieninteliu ju

pabaigusi mokslą užrube- 
žiuose, sugrįžus namo, tei
kia dvasios maisto tamsybė
se paskendusioms turkėms. 
Tų šviesesniųjų turkių dar-, 
bas jau atneša vaisių. Štai į 
t r i j 9 1* • •

i Montello, Mass. 2 d. ge
gužės “Birutės” dr-stė pa
rengė balių su prakalbomis 
iri įvairiais pamarginimais. 
Pirmiausia keliatas “biru- 
ti/ečių”, apsirėdžiusių tau
tiškais drabužiais, sudaina- 
vlo Birutės dainą, kuri išėjo 
gana gerai. Paskui buvo

viespacm-vyru.
Eidamos gatve, jos turi 

sulyg turkiško papročio, už
sidėt vualį, kad praeiviai ne
matytų jų veido.

Vienok ir Turkijos mote
prasideda naujos die- 
r tarpe jų randasi vie-

rims 
nos.
na kita šviesesnė sesuo, kuri

tetą jau bus įsileidžiamos 
moterįs. Tarp kitko, mote
rims studentėms bus išgul- 
domas kursas “moterų tei
sių”.

Turkės moterįs jau prilei
džiamos tarnystėn prie tele
grafo ir pačtos įstaigų.

■S; '
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KORESPONDENCIJOS. S

maitinti ir už kambarį užsi
mokėti.

Jurgis Katalikas.

LAISVE

Charleroi, Pa.
26 d. balandžio čia atsibu

vo pirmutinės lietuviškos 
prakalbos, parengtos S.L.A. 
140 kuopos. Kalbėjo B. K. 
Kondratavičius iš Wilmer- 
dingo ir J. Baltrušaitis iš 
Pittsburgh’©. Pertraukose 
gražiai padeklamavo L. Ar- 
žuolaičiūtė ir gražiai pagra- 
jino L.S.D. benas, kuris ver
tas pagirimo. Publikos bu
vo apie du šimtu,, bet treč
dalis iš jų praklbų visai ne
klausė. Mat, prakalbos bu
vo rusų kliubo svetainėj, o 
apačioj svetainės pardavinė
jama svaiginanti gėrimai,tai 
mūsų lietuviai iš ten ir 
nėjo į svetainę. Rusams 
taip patiko, kad ant toliaus 
prižadėjo duoti užd’yką sve
tainę, bile tik rengsim pra
kalbas. Matomai už išgertą 
nulį viskas apsimoka.

Publikos užsilaikymas bu
vo visai prastas.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $7.71, o beno kelio
nė apsiėjo $25.80.

J. Rasiulis.

žymėjo panašiuose scenos 
darkymo dalykuose. Bet ar 
šiaip, ar kitaip, pažangesnės 
draugijos turėtų apsirube- 
žiuoti nuo panašių kunigų 
bernų, kuriems nerūpi dai
lė, nei apšvieta, nei kiti kul
tūros darbai. Ir todėl męs 
visados turime parodyti 
jiems duris, jeigu jie kartais 
pamiršta, kad pas mus jos 

I jiems yra atviros.
Jų tikslas mums yra žino

mas, tai parodo jų nuskuru
si spauda, apie tai nereikia 
nei kalbėti. Męs žinom, o 
jeigu nežinom, tai turim ži
noti, kad kiekvienas apsika
binimas su kunigais ir jų če- 
batlaižiais— zakristijonais, 
mums nedaro garbės.

Marytė.

W. Hazleton, Pa.
Neseniai “L.” buvo tilpusi 

A.Ž. korespondencija, kurio
je nurodoma, kaip parapija 
rengia balius, rinkdama sa- 
liūnuose alų. Nors ten buvo 
pasakyta tikra teisybė, bet 
mūsų parapijos komitetui 
tas labai nepatiko. Jie nu
nešė “Laisvę” kunigui ir tas, 
perskaitęs tą koresponden
ciją, per pamokslą iškeikė 
korespondentą ir liepė teis
man patraukti. Išėjęs ko
mitetas iš bažnyčios pradė
jo svarstyti, kokią bausmę

Montello, Mass.
16 d. geguž. Mokslo Drau

gijos buvo balius su prakal
bomis ir įvairiais pamargi
nimais. Kalbėjo S. Michel
sonas apie mokslo naudin
gumą. Kalba buvo aiški ir 
publiką užganėdino. Po pra
kalbų minėtos draugijos 
choras sudainavo keliatą 
dainelių, kurios išėjo gana 
gerai. Pasibaigus progra
mų!, prasidėjo šokiai. Čia 
jau rimtesniam žmogui, be
žiūrint į šokančius, darėsi 
net koktu: tai atsisėda, tai 
atsilošia ir dar merginą ant 
savo galvos užsikelia ir tt. 
Nebūtų jau tiek nuostabu, 
kad taip elgtųsi tie, kurie ir 
ant kampų gatvių šoka “dzi- 
ka”, bet labai išrodo keistai, V f f

kuomet taip elgiasi rimti 
žmonės, vadinamieji inteli
gentai, kurie moka kitus do-

IV/ V v 4 1 V y V A v/ A v A A. v *-y 14 VIk. ’ iii t . 1 * J •

duoti korespondentui. Vie- t0^ Jr m^ndagumo mokinti

jos vertės. Daugelis sako: 
“Męs eisime į jų krautuvę 

o jie iš to ponaus ir 
pelną turės. Lai eina ir jie į 
dirbtuvę dirbti”.

J. širšūnas.

Worcester, Mass.
Nuo 11 iki 16 d. gegužės, t. 

y. per šešias dienas, tęsėsi L. 
S.S. 40 kuopos fėrai. Per 
tuos vakarus publikos atsi
lankė 335. Įžanga buvo 10c. 
Nors tai atsilankiusiųjų 
skaičius nedidelis, vienok 
sprendžiama, kad kuopa tu
rės apie $100 pelno.

2 ir 3 d. birželio L. S.* S. 40 
kuopa statys ant scenos isto
rišką veikalą “Mindaugis 
Lietuvos Kunigaikštis”. Ti- 
kietai yra jau pardavinėja
mi. Geistina, kad kiekvie
nas iš anksto įgytų, nes pas
kui gali pritrukti.

suteikdami “informacijas”,' 
o patįs tokį šokį šoka, kuris' ‘ ‘ Į j
“kafe-šantanuose”. Pasaky
siu tokiems: vengkite rimtu-

nas įnešė, kad pasodinti ant
6 metų kalėjiman, antras pa- - v . ...
sakė, kad užteks ant dvieju yra šokamas tik Paryžiaus 
metų, o trecias ir su tuomi| 
nesutiko, bet įnešė, kad par
duoti korespondento visą 
turtą. Vienok, prie galutino 
išvedimo nepriėjo.

Tai mat, kaip parapijos 
komitetas supranta Suvie
nytų Valstijų tiesas.

Nebauskite koresponden
tą, bet geriau nubauskite sa
vo brolius, kurie nuskriau
džia mergaites.

PRAVAŽIUOJANT PRO 
COLORADO.

Bevažiuojant iš rytų į va
karus ir man teko šiek tiek 
pamatyti tų baisenybių, ku
rios dėjosi Colorado valsti
joj.

20 d. balandžio pribuvau į 
Ludlow, Col. ,tai dešimta ko- 
lionija buvo tik ką uždegta. 
Darbininkų “šėtros” (stubu- 
kės) degė ir niekas jų nege
sino. Uždegė jas 12 vai. nak
ties ir moterįs, pagriebusios 
savo kūdikius, bėgo į gele
žinkelio stotį. Kada mūsų 
traukinys apsistojo, tai jį 
apsupo gauja milicijos su at
kištais durtuvais. Tas, žiū
rint iš traukinio, labai darė 
nemalonų įspūdį. Dešimta 
kolionija radosi netoli nuo 
geležinkelio stoties ir trau
kiny girdėjosi moterų ir vai
ku klikimai, draskanti žmo- 
gaus sielą. Daugelis iš mo
terų įsėdo į traukinį ir va
žiavo į Denver, Col. Mote
ris ir vaikučiai baisiai iš
blyškę, suvargę, kad net gai
la buvo ir pažiūrėti. Bet 
viena buvo įsimaišiusi visai

mą, taip kaip lieptų einant kitokios išvaizdos ir per visą
— i i • • • • i • 1 ni l/n ^ulnm I J ovyomnxyi-tn 4-nepūlti ir nesusipurvinti 

žmonių akyse.
. J. .B JZjlip.ęįaųsk?.g,

B-nas.

Philadelphia, Pa.
Franklin Teatre 18 gegu

žės “Lietuvių Laisvės Kliu- 
bas” statė scenoj “Pilėnų 
Kunigaikštį”. Svarbiausias 
roles užėmė: Rėdos (A. Ve- 
lykiutė), Margio (A. Šuku-

Rymo (K. Baltrušaitis), 
Šventas, Pilėnų karvedys 
(J. Norvaiša). Gerai lošė

ša, ir truputį geriau dar E. 
Drižiutė ir Motiuras (Ber
nardo rolėje). Bet Sukutis, 
kuris užėmė taip svarbią ro
lę ir turėdamas dar šiek- 
tiek artistiškumo, ir nesu
prasti, ką veikti, tai jau lyg 
ir negražu. Tampytis, paz- 
motis, akis vartyti visai be
reikalingai, kur to veikalas 
visai nereikalauja, išrodo la
bai juokinga. Taip kad,žiū
rint į tą jo judėjimą, darosi 
net nejauku. Reikėjo jam su
prasti, kad jis Margio rolę 

• lošia, o ne ant baliaus tango 
šoka. Kitų visų mažai gir
dėjosi, o jei nekuriu girdė
jos, tai monotoniškai viską 
varė, kaip Lietuvos ubagas 
po varteliais keturskatikių 
prašydamas.

Antraktuose dainavo baž
nytinis choras; tūlas daine
les sudainavo gana gerai. 
Bet vienas dalykas neatleis
tina, (nežinau kam, ar cho
rui, ar rengėjams), kad lei
džia tokius “artistus”, kaip 
Kaulakio zakristijonas, ku
ris be jokios gėdos, pasilipęs 
ant pagrindų, pradėjo kalbė
ti apie merginų kelines ir 
kitus tam panašius nemora- 
liškus dalykus, kurie net ir 
karčiamoj būtų perriebųs. 
Bet kaip nuo gero kataliko 
(žvakių degintojo), tai nie
ko geresnio laukt ir negali
ma, kuris jau ne kartą atsi-

te”, “Jaunimo Ratelis” ir 119 
L. S. S. kuopa, jlšsyk dar 
buvo vietinis kurjigas žadė

 

jęs duoti ir vargonininką, 
kad tas padainuojtų, bet iš
girdęs, kad dalyvauja ir so
či j alistų kuopa, pradėjo vi-, pradėjo vi
saip plūsti, kad be jo žinios 
kalbėtojus kviečia ir liepė A? 
V. M. D. draugystei nedaly
vauti. Pastaroji gi ir atsisa
kė. Paskui prasidėjo prie
šinga agitacija. Atsirado ir 
tokių, kurie pradėjo rašinėti 
laiškus, kad nevažiuotų kal
bėtojas, nes, girdi, apvaikš- 
čiojimas neįvyksiąs iš prie
žasties negavimo svetainės. 
Vienok tas jiems nepavyko, 
apvaikščiojimas įvyko ir vis
kas išėjo kuopuikiausiai.Pir
mininkas, J. Vasiliauskas, 
atidarydamas susirinkimą, 
plačiai perbėgo svarbą to 
apvaikščiojimo. Paskui kal
bėjo Paltanavičius iš Wor- 
cesterio. Tarpais buvo ir 
dainų, gražiai padainavo E. 
Ųruzdzinskaitė.

Prie pabaigos J.Vasiliaus- 
kas įnešė sumanymą sutver
ti kooperaciją, kuri užsiimtų 
statymu namų ir pirmiausia 
pastatytų svetainę. Į ko
operaciją susirašė 3C narių.

Nors kunigas iš kailio ne
riasi, bekeikdamas tuos, ku
rie veikia ant visuomeniškos 
dirvos, bet jau lietuviai pra
deda į tai nepaisyti ir varo 
savo darbą pirmyn.

Kunigui gi patartina, kad 
jis biskį suvaldytų savo lie
žuvį,bešmeiždamas draugys
tes, nes jos turi valdiškai 
užtvirtintus įstatus ir gali 
tokį poną teisman patraukti 
už jų boikotavimą. Jeigu jis 
dar “grinorius”, lai pirmiau 
susipažįsta su Suv. Valstijų 
įstatymais, o tuomet jau 
nradeda burnoti.

J. Kavlaičia.

laiką tylėjo. Pavažiavus to- 
liaus, traukinys apsistojo, 
Įlipo du ^ru.y^ruJxjiisi^ 
do sale tos moteries. Pra
dėjo tarp savęs kalbėties. 
Moteris prįdėjo pasakoti 
apie visas baisenybes, o vy
rai ironiškai juokėsi. Tuo
met aš supratau, kad jie turi 
ką nors bendro su kasyklo
mis ir atsisėdau arčiau, kad

New Britain, Conn.
13 d. gegužės tapo ant ge

ležinkelio suvažinėtas Juo
zas Pliopys. Velionis dar tik 
aštuoni mėnesiai, kaip iš 
Lietuvos ir per tą visą laiką 
negalėjo gauti darbo. Gyve- nors išgirdus nuo jų. Bet 

jie greitai suprato, kad aš 
prisiklausau ir pradėjo iš 
lengvo kalbėti, kad aš nieko 
negalėjau išgirsti. Prava
žiavus kelias stotis galutinai 
sužinojau, kad tai buvo ka
syklų kompanai.

Tai matot, kaip kapitalis
tiška valdžia užmoka darbi
ninkams už tai, kad jie už ją 
balsavo. Tai lekcija darbi
ninkams, 'kurie balsuoja už 
kapitalistiškų partijų kandi
datus. P. Žvingilas.

no pas savo dėdę, kuris ir 
laivakortę išpirko. Viršmi- 
nėtoj dienoj išėjo jieškoti 
darbo ir, beeinant geležin
keliu ,tapo sunkiai traukinio 
sužeistas ir tuojaus nuvež
tas ligonbutin pasimirė. Dė
dė perėj per lietuviškas sta
bas parinkdamas aukų, ku
riomis ir tapo velionis palai
dotas. Nelaimingasis turė
jo vos 18 metų amžiaus.

Lai būna jau lengva žeme
lė. Šventakupris.

PASEKMINGAS STREI
KAS.

Easton, Pa.
1 d. gegužės, prieš piet 

sustojo 250 audėjų mašinų. 
Darbininkai, Simon plačių 
šilkų audėjai, reikalavo pra- 
šalinimo raštininko ir pakė
limo numuštosios mokesties. 
Tas raštininkas prieš strei
ką tą dieną sumušė tūlą 
merginą. Pasekmės to mu
šimo — darbininkai išėjo 
streikam Plačiųjų šilkų au
dėjai sustabdė mašinas ir iš
ėjo iš dirbtuvės. Streikas 
tęsėsi dvi dienas, pagalios 
reikalavimas darbininkų ta
po išpildytas, raštininkas at
statytas iš darbo ir pakelta 
numuštoji mokestis.

Preskis.

New Britain, Conn.
17 d. gegužes Lietuvos Sū

nų ir Dukterų draugystė'pa- 
rengė prakalbas su įvairiais 
pamarginimais. Kalbėjo 
drg. S. Michelsonas iš So. 
Bostono. Jo prakalba publi
kai labai patiko. Pertrauko
se buvo dainos, monologai, 
pasikalbėjimai ir tt. Minė
tos drugystės nors jaunas 
choras ,bet sudainavo kelia- 
tą dainelių gana puikiai. Pa
skui Vaitkevičia sulošė mo
nologą “Patri jotas” ir pa
sakė “Džian Bambos” spy- 
čių,iš ko publika turėjo daug 
juoko. Po jo buvo atlikta 
pasikalbėjimas motinos su 
Rožyte, kurį labai puikiai at
liko p. Vaitkevičienė su savo 
jauna dukrele. Publikos bu
vo daug ir visi ramiai užsi
laikė.Cliffside, N. J.

Čia randasi į keliatą šimtų 
lietuvių. Draugysčių yra S. 
L. A. 70 kp., šv. Franciško 
draugystė ir dabar įsikūrė 
kooperacija valgomų daiktų. 
Geriausia gyvuoja S. L. A. 
70 kuopa. Kaip gyvuos ko
operacija — sunku pas&kyti, 
nes tas prigulės nuo pačių 
lietuvių užuojautos. Bet 
žmonės dar ant tiek tamsus, 
kad nesupranta kooperaci-

Šventakupris.

Athol, Mass,
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 

draugystė sumanė parengti 
apvaikšciojimą 10-ties metų 
sukaktuvių atgavimo lietu
viškos spaudos. Tapo iš
rinktas komitetas į susinešti 
su kitoms draugystėms. 
Tuoj prisidėjo “Aušrys Var
tų Dievo motinos draugys-

3 d. gegužės L. S. S. 1 kp. 
buvo surengtos prakalbos 
paminėjimui gegužinės. 
Apart kitų vietos socijalistų 
kalbėjo ir L. Grikštas. Per 
drg. L. Pruseikos prakalbas, 
surengtas per II L. S. S. ra
joną, čion Grikštui net ant 
klausimų neatsakinėta dėlei 
jo naiviškumo. O dabar ta 
pati kuopa minėtą ypatą sta
to už kalbėtoją, kuris ir pri
virė jiems košės. Anot pa
tarlės: “Patįs muša, patįs 
rėkia”. Triksas.

Kewanee, Ill.
10 d. gegužės čia siautė 

pūga su ledais dydžio balan
džio kiaušinio. Išmušta 
daug langų ir daržovės. Pū
ga praėjo tik vienu kraštu.

L. S. S. 204 kp. nors ir silp
na, bet visgi nesnaudžia. Ne
seniai sušaukė mitingą ir 
surinko 205 parašus prieš 
Burnetto billių, kurie pasių
sti prezidentui Wilsonui.

Dabar rengia ant 30 ir 31 
d. gegužės dideles prakalbas 
su įvairiais pamarginimais. 
Kalbės drg. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius.

“Laisvės” Reporteris.

Easton, Pa. *
10 d. gegužės lietuviai so- 

cijalistai sušaukė mitingą į 
anglų soc. svetainę, kur 
žmonių prisirinko pusėtinai. 
Kadangi negalima buvo 
gauti iš kitur kalbėtojų, tai 
vienas draugas paaiškino 
apie Colorado skerdynes, 
karę su Meksika ir tt. Pas
kui buvo perskaityta protes
to rezoliucija prieš Colora
do skerdynes ir karę su 
Meksika, kuri vienbalsiai 
priimta. Publika užsilaikė 
gana gražiai.Buvo renkama 
ir aukos padengimui lėšų.

Kitas.

So. Manchester, Conn.
10 d. gegužės T. M. D. 103 

kuopa savo susirinkime 
vienbalsiai nutarė pasiusti 
T.M.D. Seiman sekančius 
įnešimus:

1) Kad T. M. D seimas bū
tų laikomas kas inetai atski
rai nuo S. L. A.,i 
^2^Kad<£r4į/D. būtų. su
grąžintas referendumas.

3) Kad T. M. D. knygas iš
leistų daugiaus moksliškas.

4) Kad T. M. D. knygos 
būtu išleidžiamos kas metai.

5) Kad T. M. D. išleidžia
mos knygos būtų atspauz- 
dintos lietuviškoje spaustu
vėje Amerikoj, o ne kaip da
bar užsieny.

T. M. D. 103 kp. nariai nu
tarė ant susirinkimų viens 
kita vadinti vien tik drau
gais. Pirmiau vadindavosi 
tautiečiais.

V. iš Keplos.

Amsterdam, N. Y.
10 d. geg. atsibuvo prakal

bos, parengtos XIII L. S. S. 
rajono. Kalbėjo drg. J. 
Perkūnas. Kalbėtojas pui
kiai nupiešė dabartinį darbi
ninkų skurdą ir nurodė, 
kaip reikia nuo to skurdo 
pasiliuosuoti. Paskui gero
kai uždrožė girtuokliams, ir 
iš dalies, pypkoriams. Tas 
daugeliui nepatiko ir net iš
movė per duris. Pertraukoj 
T. Petkunaitė padeklamavo 
ir J. S. papasakojo apie juo
dąją gaują, kuri dabar siau
čia tarp Hoosic Falls lietu
vių ir kuri, nusamdyta fari- 
zėjų laike prakalbų Šumušė 
drg. J. Perkūną.

Po prakalbų buvo išnešta 
protesto rezoliucija prieš 
Colorado skerdynes ir karę 
su Meksika ir pasiųsta pre
zidentui Wilsonui.

Aukų padengimui lėšų su
rinkta $5.48.

Philadelphia, Pa.
2 d. gegužės 1 L. S. S. kp. 

choras turėjo New Academy 
Hall puikų koncertą ir balių 
su skrajojančia krasa. Pu
blikos buvo daug, tik beda, 
kad vėlai tesusirinko. Po 
vadovyste J. Sakalėlio minė
tos kuopos choras sudaina
vo keliata dainelių,' kurios 
išėjo pusėtinai. Bet mažru- 
sių choras, kuris taipgi daly
vavo šiame vakare, savo at
sakančių balsu .suderinimų 
ir įvairumu meliodiiu, žavė- 
te žavėjo publiką. Daugelis 
jš publikos pastaramjam 
chorui pripažino pirmenybę. 
A par to, dar buvo “Zemlia- 
čestvos” mandalistų ratelis, 
kuris taipgi savo amate pa
sirodė tikrais artistais.

Kuo tolyn, tuo socijalistii 
vakarų rengimo tvarka eina 
prastyn įkalti tam komitetai, 
kad publikai atiduoda ant 
valios elgties susirinkime 
taip, kaip kam patinka. Bu
vo ir tokių, kuriems niekas 
nepatinka, niekuom nesiin- 
te resno j a, vien tik tarpe sa
vęs kalbasi ir didžiausią be
tvarkę daro. Taip-pat ne
gerai daro ir tie, kurie paša
liniams turėtų duoti pavyz
dį, bet patįs daro betvarkę ir 
•juokus. Atėję į svetainę, pa
matę pažystamą ypatą, 
ima su visa sauja už plaukų 
ir kelia nuo kresės, kaip ūki
ninkė ropę iš šaknų, kad 
gauti vietą kur atsisėsti. Ąr 
tai ne puiku?!

KALINIŲ BALSAS. 
Pottsville, Pa.

Potsvillės kalėjime pasta
ruoju laiku randasi 172 ka
liniai, tarp kurių yra 25 ir 
lietuviai. Taipgi yra vienas 
italas, pasmerktas mirtin už 
užmušimą savo pačios. Ka
lėjimo knygynas stovi ne
pergeriausiai. Pirmiau ja
me buvo 152 knygos apdary
tos, į kurias sudėta po kelias 
knygeles ir 530 egz. neapda
rytų. Bet dabar daug išny
ko. Mat, pasitaiko tokių ka
liniu, kurie ateina ant keliu 
dienų ir išeidami iš kalėjimo 
išsineša geresnes knygas. 
Laikraščių pareina: “Ko
vos” 2 egz., “Laisvės”, “Ke
leivio”, “Draugo” /‘žvaigž
dės”, “Saulės”, “Lietuvos”, 
“Pirmyn”, “Šakės” — po 1 
egz. ir “Darbininkų Vilties” 
3 egz. ‘

Varde kalinių ištariu šir
dingą ačiū toms redakci
joms, kurios siuntinėja 
mums laikraščius.

NE SVETAINE, BET 
BAŽNYČIA. 
Lewiston, Me.

Šiomis dienomis atsibala- 
dojo į Lewistoną iš So.Bos- 
tono Tamošius vilnų kirp
ti. Na ir subėgo dievo ave
lės, kad jų vilną nukirptų ir 
sykiu nuodėmes atiduoti. 
Bet, matomai, jam rūpėjo ne

ninku ir pradėjo dirbti 
po penkias dienas į savaUf. JS 
Visai darbininkams neap* 
moka, ir liepia palaukti, bet 
kada pradės geriau darbai 
eiti, tai nepasako. Daug yra 
bedarbių. M. J. A.

Oglesby, III. Darbai pas 
mus eina silpnai. Dvi anglių 
kasyklos dirba tik po 3 — 4 
dienas, o viena, kuri nepri
guli prie unijos, dirba visą 
laiką. Naujų darbininkų 
nepriima. Bedarbių yra 
daug. Todėl darbo jieškoti 
nevažiuokite. L. S.

Minersville, Pa. Visur 
skundžiasi, kad anglių kasy
klose darbai eina labai silp
nai. Už tai pas mus net braš
ka kasyklos. Į kurią kasyk
lą neisi, vis darbo gausi. 
Kas diena matosi, kaip ang
liakasiai iš vienos kasyklos, 
su visais savo įrankiais, 
kraustosi kiton., Bet koks 
tas darbas? Apie tai geriau 

į jau nei nekalbėti. Unijos, 
kaip ir apmirę, nieko nevei- 

, visur kasyklose gazai, 
oro nėra, visur gręsia darbi
ninkams mirtis. Kapitalis- 

’ nei nesirūpina.
i iš

važinėjo ant farmų dirbti, 
tai net trūksta darbininkų. 
Nelaimės labai tankiai atsi
tinka. Jau kelis sykius apie 
tai buvo rašyta “Laisvėj”.

A. J. Banučauskas.
Portland, Me. Darbai ei

na vidutiniškai, bet bedar
bių yra nemažai ir iš kitur 
atvažiavus sunku darbas 
gauti. Geležies dirbtuvėj ir 
algas numušė: pirmiaus mo
kėjo $1.50 už 10 vai. darbo 
dieną, o dabar jau moka tik 
$1.35 pragyvenimas gi gana 
brangus. A. Gojus.

Donora, Pa. Darbai eina 
i labai silpnai. 11 d. gegužės 
atleido iš vienos dirbtuvės 
apie 100 darbininkų, o liku
sieji dirba tik po 3 — 4 die
nas į savaitę. Taigi bedar
bių armija didinasi ir iš ki
tur atvažiavus darbas sta
čiai negalima gauti.

Vargdienis.
Carnegie, Pa. Darbai 

šiuom sykiu labai sumažėjo,

ku žada pradėti dirbti visos 
anglių kasyklos.

Sapukas.
Gardner, Mass. Jau me

tai baigiaisi, kaip čia viešpa
tauja bedarbė ir kada ji pa
sibaigs, sunku pasakyti 
Prie to, dar vienas smūgys, 
tai susilaukėm dvasiško va
dovo, kuris nieko daugiau 
nežino, kaip pinigus rinkti ir 
keikti tuos, kurie skaito dar
bininkiškus laikraščius.

Darbą gali gauti tik mer
ginos ant “pleisų”, bet ne
dirbtu vėse. Kurios nori to
kių darbų,gali atsišaukti per 
“Laisvę”. ,

M. J. Vaitekus.
Athol, Mass. Darbai pas 

mus eina 
kurios dirbtuvės pradėjo 
dirbti tik po 5 dienas į savai
tę. Nėra nei vienos dirbtu
vės, kad eitų smarkiai ir pri
imtų naujus darbininkus, 
Bet ir tokiose sumažėjo dar
bas, kurios ėjo be pertrau
kos per 15 metų.

J. Kavlaičia.
Colinsville, III. Šiuom kar

tu darbai eina gana silpnai; 
nekurios anglių kasyklos 
dar nepradėjo dirbti nuo 31 
d. kovo. Kitos gi dirba tik 
po 2 — 3 dienas į savaitę. Pa
prastai, vasaros laiku, čia vi
suomet mažai dirba. Nepa
tartina čia važiuot darbo 
jieškoti. M.

Whiting, Ind. Standard 
Oil Co. bedirba vos pusę dir
busių darbininkų ir pasta
rieji yra atleidinėjami nuo. 
darbo. Kitose dirbtuvės taip 
pat darbas yra suturėtas. 
Bedarbiu čionai netrūksta.

VI. N-kas.
Baby, Ind. Čia yra dirb

tuvės: American Maize Pro
ducts Co. ir Knikibocker Ice 
Co. ledaunės. Pirmoji nuo 
15 d. geg. pradėjo dirbti vos 
5 dienas savaitėje, o ledau- 
nėse dirba vos keliolika 
žmonių. Darbas čionai sun
ku gauti, nes bedarbių yra 
savų. VI. N-kas,

nuodėmės, bet jų doleriai.
Per pamokslą trumpai per

bėgo Kristaus gyvenimą, 
mirtį ir iš numirusių atsikė 
limą. Paskui išbarė šv. Bal
tramiejaus draugystę, kam 
ta stato svetainę, o ne bažny
čią. Jis pasakė: “Jums pir
miausia reikia bažnyčią pa
sistatyti ir aprašyti vysku
pui, tuomet jūs gausite ge
rą kunigą, kuris išganys Jū
sų dūšias. Kunigas gi visuo
met reikia gerbti ir duoti 
aukas dievui ant garbės”. 
Paskui užsipuolė ant pirm
eiviškų laikraščių. Pasikal
bėjimas Maikio su tėvu ir 
Rožytės su motina, tai bjau
riausi esą skyriai, nes moki
ną niekinti savo tėvus. Lie
pė taipgi ir “šakes” mesti iš 
rankų.

Mat, tie laikraščiai sklei
džia apšvietą tarp žmonių, 
tai ir netikę .

Reikia pastebėti, kad ne
užmiršo pasakyti, jog au-|- — 
kautų kiekvienas ne mažiau, b _ 
kaip dolerį. Vienok, taip sa- ‘ 
kydamas, nepaklausė , kaip! ’ 
jie gyvena ir po kiek uždir- ! 1I1Iirv<xnio 
ba. Čia yra tokių šeimynų, i J.“-1 ti kur kitas uždirba $8.00 į sa- oįbar atolus daugelis 
vaitęir turi šešetą vaikų iš- vaxin3’in fnrmllg df.

Niagara Falls, N.Y.
Šis miestelis yra gamtiš

kai papuoštas ir jame randa
si nemažas skaičius lietuvių, 
bet judėjimas visai apmiręs. 
Pirmiau dar buvo L.S.S.kuo- 
pa, bet dabar ir ta mirus. Jo
kių draugysčių nėra, apart 
beno. Rodosi, kad atsiran
da ir susipratusių vaikinų, 
bet visuomenišku darbu ma
žai rūpinasi. Girdėjau, kad 
ketina parengti prakalbas ir 
atgaivinti kuopą. Vertėtų 
apie tai pasirūpinti.

J. D. Bendokaitis.

Detroit Mich.
16 d. gegužės Lietuvių Pi

liečių Kliubas parengė balių. 
Balius buvo puikus ir be 
svaiginančių gėrynių. Mat, 
nuo naujų metų miestas iš
leido įstatymą, draudžiantį 
pasilinksminimų vie* OOV -V *J 
toti svaiginančius gėrymus, 
tai ir baliai daug išrodo šva
resni. Pirmiau visi rengda
vo balius su svaiginančiais 
gėrymais.

Detroito Reporteris.

Kenosha, Wis
Pas mus yra labai keistas 

paprotis rengti kas sekma
dienis vietinėj parapijos sve
tainėj pasilinksminimus su 
svaiginančiais gėrymais, 
iš ko kįla ir peštynės. Jau 
nėra nuostabu, kad pešasi 
tamsios avis, bet pasitaiko, 
kad ir piemenįs susipeša. 10 
d. gegužės vienas žmogelis, 
žinoma, gerai įkaušęs, nu
metė nuo baro stiklą ir su
daužė. Tuomet tą žmogelį 
piemuo gerokai apdaužė 
Mat, kunigai sako, kad 
dievas žmogui dovanoja 
didžiausius prasikaltimus, o 
čia negalėjo dovanoti ir už 
penktuką padarytos skriau
dos. Ei-da.

Darbai
Detroit, Mich. Laike žie

mos, vaikščiodami aplink 
dirbtuves bedarbiai, vis pa
sakojo, kad pavasary prasi
dės darbai ir nebus bedar
bių. Susilaukėm pavasario, o 
bedarbių armija netik kad 
sumažėjo, bet diena į dieną 
vis didinasi. Kaip girdėti, 
tai dar žada sustoti kelios 
nedidelės dirbtuvės. Jeigu 
kur ir pasitaiko gauti dar
bas, tai darbdavys daug dau
giau egzaminuoja, negu ku
nigas prie išpažinties.

Tikras Bedarbis.
Benton, UI. Pas mus dar

bai eina labai silpnai. Ang
lių kasyklose dirba tik po 
dvi-tris dienas į savaitę ir 
tai dar ne visos kasyklos dir
ba. Kada jos pradės teisin
gai dirbti, tikrų žinių nėra.

John Kasper.
Milford, Mass. Ikišiol pas 

mus darbai ėjo gerai, bet da
bar sumažėjo. Tūlos dirbtu
vės sumažino skaičių darbi-

Mass. Darbai p; 
labai silpnai. Ne-
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131 Grand St.,
BROOKLYN, N.

(Arti Berry St.)

APTIEKA

JUOKŲ KĄSNELIAI — Vedusi?
— Taip.
— Kiek turite vaikų?
— Keturiasdešimts.

TELEGRAMOS.
(Pypkių-cibukų agentūros).

Lawrence, Mass. Meilės 
apaštalas Š. E. štokas suma
nė išleist knygą apie meilę. 
Dieve jam padėk! Sako,jei ir 
dabar prisieitų užstatyt už 
binsus Ur., 'tai reikalaus 
daugiau, nei už “L. Ž.” Kaip 
toliau bus, tai tik viena 
Dumblienė žino. Bet pasi
gyrė, kad nuo vienos mergi
nos gavo ant paintės alaus 
už “Meilę”.

Waterbury, Conn. “Drau
ge” tilpo pranešimas, kad 
ant rymiečių seimo dai
nuos operą “Palangos Mer
gelė”. Pajieškom autoriaus 
to negirdėto veikalo. Ar ne
bus tik tas pats, kuris pas 
Šakių zakristijoną konser
vatoriją baigė?

So. Boston, Mass. Dievoti 
laisvamaniai graudžias aša
ras lieja, netekę kun, Gri
ciaus.

> Visgi motina.
Vienas Chicagos “tautiš

kai r lietuviškas” bankieris 
sėdėjo savo ofise ir skaitė ! 
tautiškus centus. Išgirdęs 
nusikosėjimą už jo pečių, ji
sai atsisuko ir pamatė sto
vint savo vyresnįjį sūnų.

— Ką gi pasakysi, sūnau? 
pžklausė bankieris.

Mielas tėveli, aš susi-Į 
pažinau su viena stebėtinai 
gražia mergina ir nebegaliu

— O, nieko stebėtino, jūsų 
didybė, juk aš turiu pagelbi- 
ninka. v

Neapsirokavimas.
Tūla lietuviška “mamutė” 

pradėjo svetimvyraut. Jos 
vyras tuojaus tai pastebėjo, 
bet jokiu būdu negalėjo su
čiupti jos numylėtinį.

Vieną gražią dieną jisai 
pasakė savo pačiai, kad iš
važiuoja su svarbiu reikalu 
kitan miestelin ir nakvot 
nesugrįžšiąs. Pati jam įti
kėjo ir ant tos nakties pasi
kvietė savo numylėtinį.

Staiga sugrįžta vyras ir... 
o, dievuliau, kur dingt, kur 
jį paslėpt? Ir šen, ir ten — 
vis negerai, gali rasti. Pa- 
galiaus ji atidarė aisbaksio 
duris ir liepė jam lyst ten.

Įėjo vyras. Viskas ramu. 
Tik staiga išgirsta, kad kas 
tai barškina dantimis.

— Hm... nejaugi mūsų 
stuboj atsirado svirplių? — 
mano sau vyras.

Atsikelia, pradeda klausy
tes, jieškot. Prieina prie 
aisbaksio ir... o, Jėzau Mari
ja! randa nuo ledo sušlapu
sį ir sušalusį jaunikaitį.

šykštuolis. *
Vienas Brooklyno sportas 

išėjo su mergina pasivaikš
čioti. 'Kuomet jiedu ėjo pro 
kendžių štorą, mergina pa
suko prie lango ii', seiles ry
dama, sako:

— Ak, kaip tos kendės 
gardžiai kvepia!

— Tiesą sakai, labai kve
pia, — patvirtino šykštuolis 
vaikinas. — Pastovėkime šia 
valandėlę ir pakvėpinkime.

Patarimai*
Niekad nekaltink žmogų 

ilgiau be jos gyventi... Da- i už tai, kad jis nieko protingo 
leisk man ją vesti. nepasakė, kuomet jam bur-

— Gerasis sūnau, mane la-1 na buvo užrišta.
bai džiugina tavo sumany
mas . Vesti ir platinti tau- 
tn 4-ni r»0)’oi(TQ kick”
vieno doro tautiečio.

— Vadinasi, aš galiu... 
Ačiū tau, brangusis tėveli.

— Palauk, sūnau. Juk tu 
man dar nesakei, kas per 
viena tavo numylėtinė.
—Magdė Makabulckiutė...

— Makabulckiutė!... Ne, 
ne! Neleidžiu! Tu ją ves
ti negali... * * ‘ £ V y 
I j— Leisk, tėveli, būk ge
ras! Aš kankinuosi, aš be 
jos negaliu gyventi...
x — Sakau, kad neleidžiu!
— visu balsu suriko bankie
ris.

—• Kodėlgi ? Kame prie
žastis? — klausia sūnus.

— Jeigu jau taip nori, tai 
aš tau pasakysiu — ji tavo 
sesuo. - • - - * *

Nuleidęs galvą ir šluosty
damas ašaras nelaimingas 
jaunikaitis eina prie moti
nos, gal gi ji Jam pagelbės. 
Jisai išpasaKojo jai viską at
virai. Motina atydžiai iš
klausė jo kalba ir kada sū
nus pabaigė, ji nusišypsojo 
ir pratarė:

— Taip, mano sūnau, Ma- 
kabulckiutę tu gali vesti.

— Bet, mama ,tėvas sakė, 
kad ji man sesuo?

— Tėvas, nežino. Aš su 
juom pakalbėsiu. Aš jam iš
aiškinsiu.

— Ką gi tu, mama, jam iš
aiškinsi?

’— Aš jam išaiškinsiu, kad 
. tavo tėvas — nėra tavo tė

vu...

* *
Ncnvk ant vėžio, ie.igu iis 

vėžlioja atgal. Geriau jį ap
suk ,o tuomet jis nuvėžlios 
pirmyn.

$

Nepadoru yra kaltint žu
vį, jeigu ją bevalgydamas 
pasprinksti t . Svirplys.

važiavo per keturis žmonės 
ir vieną mergą!

Namiškiai taip buvo nu
stebinti, kad nežinojo, ką sa
kyti. 'Ant galo vienas už
klausė:

— Ir juos visus ant vietos 
užmušė?

— Ne, — atsakė vaikas 
šaltai. — Jie visi liko gyvi ir 
sveiki.

— Tai kaip tas atsitiko?
— Nugi kada treinas ant 

jų užvažiavo, tai jie \lisi bu
vo po tiltu. T. J.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

i 1 iždo globėjas J. Dobilus, 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.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA. W1S. 
Feliksas Dapkus, 914 Jenne 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1019 Pearl St., protoko

lų raštininkas.
Ant. Kuplevskis, 964 Jenne St., iž

dininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

Jenne St., J. Bagdonas, 651 Pleasant 
PI., J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas. 301 
Caljdonian St. if B. Kiga, 168 Main 
Street.

Durininkas J. žilius, 6I4. Market St- 
Metiniai komitetą)’: L. Jenelevskas, 

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

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas

DRAUGELI.
Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų ir ve- 
selių. Nepa
mirškit šios 
anoltančiaunioH 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.‘73 Grand St
Palei Wythe Ave

i
i

I
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Pabaigi'*! kurių Woman* Medical

KLAUSYK

♦ t ?

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, rfiėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinčje 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 iš'aiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 meti} kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
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
110 E. 22nd St., New York, N. Y. 
(arpe 3rd ir Lexington Avenue.

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

Atsiųskite už 2c. mjirkę, o 
gausite labai žingeidžią kny- 
gelę'4lovanai!

TEISINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai 
vos ar Amerikos daktarų, 
natinė lietuviška aptiek.- ’’ 
Massachusetts valstij■*’
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus. o aš prisųsia per expresa.

Aptiek(jrius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

SO. BOSTON. MASS.

Telephone Sg Boston 21014 ir 21013.

>ne ir 
y d uolių

MANO
ŽODŽIO!

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

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemės i 
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 mi.es- ' 
tukų ir geležinkelių. D tižiausia Lie- i 
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far-j 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par- I 
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir | 
branginus ant lengvų išmokėjimų. | 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, ! 
o aš gavęs žinią, pribusiu su* automo- : 
bilium ir apvažiuoslm visas'tas far- . 
mas, xiš kurių sau tinkamiausią išsi- | 
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę i 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County,

Michigan.

Tėmyk! Žiūrėk! Klausyk!

k,S

Ar tu kenti dantų skaudėjimą? Ar I 
tu nori žinoti, kur yra geras, be skau- i 
dejėmo gydantis dantis? Kad darbas 
yra rūpestingai atliekamas už priei
namą kainą. Tuojaus eik pas gerai 
ž i n om ą s pec i j al i st ą.

DR. HERMAN AUSUBEL, 
SURGEON DENTIST,

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

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIAI

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 naujoadreso.

Didžiausias 
Savaitinis 
Laikraštis

KOVA” Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
•Amerikoje

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus,. bet visiems suprantamus 
straipsnius.

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

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

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

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

Keblus receptas.
— Na, o ką, Vincai, 

vartojai tas pigulkas, ką aš 
tau daviau?—užklausė dak
taras savo pacijento dzūke
lio.

— Dzievaži, daktare, aš jų 
negalėjau uživoc. Jūs an 
skrynelės užrašėt: vienų pi- 
gulkų tris rozus an dzienos. 
Tai aš norėjau pasirodavyc 
su ponu daktaru, ba nežino
jau, kaip gali žmogus ime 
tris rozus an dzienos tokių 
pastipusiai mažų pigulkų.

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavarde buvo 

Vinca* F. J. Kavaliau*kaa

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Moyamensing Avė
PHILADELPHIA, PA

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

Jeigu tu 
kla, kaip kankink “velniai dūšias”'ir 
ką kalba tos dūšias, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin Ieškai ir šlisseibur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu iki šiol dar nebuvai skaitęs.

Ta knyga nupiešja visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę j 
Šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
.savo giminėms, kuomet juos veda kaT- 
ti, nes ten surinkta pasmerktąjį} mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.

TRIS GEROS KNYGOS: •

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

P Al II 111 PATAS Artronomiška kny- 
ir kitas planetas, Su paveiksUliais...........................28c

MEILES KARŠTLIGE knygelė apie 
meile..................................................................................2Oc,

Imant v:aas trįs sykiu, atiduodam už 60c
Pinigu* siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J, STROPUS <
6 Lorin? St., So. Boston, Mass.

ar

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHWPSKI

61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Naujienos už 25c

San Francisco

-

Pasekmingai atlieka *avo darbą prie 
lymo. taipgi nuteikia visokias rodąs ir 

pagelbą invąiriuse moterų ligose,

6 Loring st., 
> arti F lr7th »t*.

SO. BOSTON. MASS-

“LAISVE”,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Pas mane "galite gauti ska
niausio alaus, puikios degtinės 
ir(\skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogcriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

|Akušerkaj
College, Baltimore, Md. fi

e) Fu,
S Rimti

pase! . -

| F. Stropiene,^“;!",V.u. I
* SO. BOSTON. MASS. *

Daugelis žmonių randa 
laimę šeimyniškame gyveni
me, tik... ne savo.

> Net 40 vaikų!
Rusijoj anais metais buvo 

toks atsitikimas. Į vieną 
liaudies mokyklą, kurioj mo
kytojavo apysenė mokytoja, 
netikėtai atvažiavo inspek
torius. Mokytoja, išvydus 
netikėtą svečią, labai išsi
gando.

— Jūs užžiurite šią moky
klą? - -klausia inspektorius.

— Taip, aš, jūsų didybė, — 
atsako mokytoja.

— Kiek jums metų?
— Trisdešimts septyni.

Jo ponas.
Vienas airys jojo ant įsiu

tusio mulo, kuris lėkė, kaip 
akis išdegęs. Vienas jo pa
žįstamas užklausė, kur jis 
taip pašėlusiai skubinasi.

“Paklausk mulo!” — atsa
kė jojikas, įkibęs į mulo kar
čius.

Ką jis, žmogus, žinojo!
Vienas lietuvis, lipdamas 

iš gatvekario, kuomet dar 
tas nebuvo sustojęs, paslydo 
ir išsilaužė koją. Kada jį nu
nešė pas daktarą ,tas atrai
tojo kelines, o gi visa koja 
purvina, apskretusi, net bai
su žiūrėti.

— Tik jau tamista galėjai 
bent kojas nusiplauti, — su- 
rugojo daktaras.

noti, kad mane šitokia nelai
mė patiks? — atsiliepė žmo-

Baisi nelaime.
— Ojė, oje, kokia baisi ne

laimė atsitiko ant geležinke
lio ! — sušuko vaikas, įbėgęs 
kambarin.

— Kas pasidarė ? — visi 
namiškiai sykiu užklausė.

— Ugi visas treinas per-

“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 jai pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) idčjęs į konvertą, o 
gausi “Naujienas” per ištisus du mane- 
sius. Adresuok :Adresuok :

“NAUJIENOS”
1841 S. Halsted St., 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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausis patarnavimas. Laivai 
išplaukia reguliariškai iš Charles- 
town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš senos tė
vynės ir išpirkite laivakortes ant 
White Star Linijos . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės į šias agentūras :

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

Telefonas 652 Newton

R. KRUČAS
Vienatinis Maspeth’e Lietuvis

FOTOGRAFAS
ir MALIORIUS

152 Perry Avenue
Maspeth, L. L N. Y. 

kampas Clermont St.
Jei norite gauti gražų paveik

slų, tai atvažiuokit pas mane, o 
aš užtikrinu kad mano darbu ir 
kaina busit užganėdinti.

Vestuves, kurios pas mane ima
si paveikslus, jaunavedžiams duo
du malevotą paveikslą vertės 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 tolinus galite pra
nešti per telefonų. Važiuojant iš 
Brooklyno išlipkite ant FRESH 
POND ROAD.

Parduodam Laivakortes
ant drūčiausiu ir greičiausiu garlaiviu ui pigiau
sia kaina ii Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernasti* pigiau, kaip kiti. Reikalauk lai'a or-

čiu kainu, pažymėdamas, iŠ kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pa» mu» au viso
kiais reikalais in artimiausi jums offisą ypatiškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir .1. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St.

Corner Spring Street
NF.W YORK CITY, N. Y.

PIRMUTINIS LIETUVIUKAS NEW YOPKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patžmjjom, kad būtinai yra reikalinga* He- 
tuviamu New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir inateigėm ta užeigos narna, kuri* randaai 
po numeriu 49N St.,
kampas Spring St.. New York City. Brangu#^, 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigo* namą, o gau
site naudingu* patarimu* Męs pasitinkame New 
Yorke pasažieriu*. pribuvusiu* iŠ kitu miestu.Su- 
teikiam jiem* nakvynę irparupinam paaportu* iš 
konsulio.

261 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.
T iniin Didžiausia kompanija LjllllJd. visam pasaulyje!

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

Vienatine ir tiesioginė linija 
tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

su dubeltavais šriubais.

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

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Phila- 
delphijos ir Baltimorės tiesiog 
į Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line >

New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

St. Louis, Minneapolis
New Orleans,
Arba/pas vietos agent*.

Jeigu nori du zuikiu nušauti 
—tai yra įgyti kelis centus ir pra
platinti šviesos žiupsnelį—parsi- 
traukie puikią “Laisvės” išleidi
mo knygelę
Ženyba ir žmogaus 
gyvenimo siekinys.

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinj gyveni
mų? Ogi visiems: seniems ir jauniems. Knyge
le parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė jų. Kas 
imis platinimui daugiaus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. ’‘Ze

bu” liuosai eina ir Lietuvon. ,
Kaina 10c.

as, ims daugiau — nuleisime didelį nuošimtį, 
uojį darykit užsakymus:

183 Roebling St Brooklyn, N. Y



LAISVES

SPAUSTUVE
Viso $752.39

Platinkit “LAISVĘ
PAJIESKOJIMAI

Chicago

Liet. Neprig. Kliubo

10.00

10.00

10.00

3.80

Brooklyn
11.65

1.00

30.00

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA6.4'0

Laisvės” Adm

Brooklyn, N. Y183 Roebling St

661.05
345.88
315.17

taip, 
grin-

14.00
1.00

merginos 
aš esu 27 
užsiėmi- 

mylite

Liet 
Brooklyn, N. Y
S. L. A

pigią kainą
tai atsišaukit greit po šiuo

P. VAITIEKŪNAS— 
“Laisyes”agentas dabar lan
kosi po apielinkę Pottsville, 
Pa. .Pas jį galite užsirašyti 
“Laisvę” ir pinigus užsimo
kėti.

Liko ižde pas P. Vaičeliuną $214.44

“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, kuopos 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.

J. Kardoką,
1st St., ant pat viršaus 
Brooklyn, N. Y.

(37—40).

Keliaujantiems Lietuvon visuomet parūpK 
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 arita ypatiš- 
kai visuomet kreipkitės šiuo adresu:

LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Viso pasidarė
Išplaukė per 1912 m.............
Liko pas iždin.P. Vaičeliuną

SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. Amerin-

251 kp., 
....... $1.00 
Pittston,

Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

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

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 i žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai tankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c

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

APYSKAITA AUKŲ IR SĄNARL 
NIŲ MOKESČIŲ LIETUVIŲ IMMI- 
GRANTŲ ŠELPIMO DRAUGIJOS 

Už 1911 — 1912 ir 1913 m.

Sykiu pasidaro $966.83 
Išplaukė nuo sausio 1 d. 1913 m.

iki kovo 7 d. 1914 m..............  752.39

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 gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, 
lai užsisako ją. Kaina tik....... 10c

REIKALINGI.
Darbštus vyrai gali leng

vai pelnyti nuo $25 iki $50 
savaitę. Apie išlygas tesi
kreipia ypatiškai tarp 9—11 
ryte šiuo adresu: C. Pilėnas, 
Normandie Park Co., 30 E. 
23 St., New York City.

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

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
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

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

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĘ- 
LIAI, kaina....................

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
PAMATAI

gėlę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas sopijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per socija- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina

Išviso 345.88
Buvo likę ižde pinigų nuo 1911 185.76 
įplaukė per 1912 m................... 475.29

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

Dr. Vienybė, Brighton.
Mass............ ’................ 17.00
Dr. D. L. K. Gedimino, 
Seattle, Wash............... 15.00
Dr. D. L. K. Vytauto, Ne
wark, N. J......................2.20.
Dr. šv. Izidoriaus Arto
jo, Chicago, Ill............10.00.

Išviso $475.29

PARSIDUODA FORNIČIAI
Kas norite nusipirkti u 

forničiu 
adresu:

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

Išplaukė per 1912 metus.
Kovo, 1912 m. V. Daunorai už 

čekių iškeitimą .......    °0
Slavonic Immigr. namui........ 10.00
“Vien. Liet.” už garsinimą L. L 
š. D. centro valdybos antrašų 13.00 
“Keleiviui” už sąnarių korte
le ............................................. 10.00

Balandžio, P. Mantvilai už 2 
knygas ir kitas išlaidas...... 2.90

St. YankaaąM hnmigr. kalio- w -

Liko ižde $214.44 
Liet. Immigr. Š. D. iždo globėjai:

J. Dobinis
A. J. Staknevičia.

L. I. Š. D. Centro sekretorius
Adol. Žolynas.

Šitas raportas iš gyve.nimo L. L Š. 
D. pagarsintas nuo birželio 4 d. 1911 
m. iki kovo 7 d. 1914 m. Dėltogi, drau
gijos ar tai pavienės ypatos, kurios tik 
yra siuntusios kokius nors pinigus L. 
L š. I). malonėkit pilnai peržiūrėt iš 
aukščiau paminėto raporto, ar yra jū
sų prisiųsta suma pagarsinta, o jeigu 
nesirastų, tai tuojaus per laišką pra- 
neškit apie dalyką centro sekretoriui, 
nes visada gali Įvykti klaida.

Draugiškai centro sekretorius
Adol. Žolynas,

2 Merchant PI., 
Newark, N. J.

Išlaidos per 1911 metus.
Liepos, 19U m. V. Daunorai už 

čekių iškolektavimą .........   • 30
Susiv. Sekt. J. A. Kavaliauskui 
lėšų...............................................3.51

Gruodžio, St. Y'ankauskui krasos 
žekl. už atsišaukimą .......  8.00

“Vienybei L.” už atsišaukimų 
atspaudimą .............................. 6.50
V. Daunorai už čekių iškolekta- 
vimą ir knygutę.........................40.
St. Yankauskui už krasos ženk
lelius .........................................  1-00

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

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

Lapkričio.
nevičiui

Gruodžio.
nevičiui
Už padarymą antspaudos L.I.
Š. D............................................ 3.50

Sausio 1913. Atstovui J. H. Stan
kevičiui algos ......................... 22.50

Birželio, St. Yankauskui už pusę 
dienos išlikus dėl L. I. š. D. 2.50 
Lietuviu Imigr. šelp. už čarte- 
rį .......................................... 15.00

Rugp., Atstovui J. H. Staknevi-
čiai už darbą Slav, name ....32.50 
“Keleiviui” už atsišaukimus ir

konvertus ...................................... 5.90
V. Daunorai už čekių iškol.........60.
St. Yankauskui ant krasos 
ženklelių................................... . *9.00

Rugs., Atstovui J. H. Staknevi-
čiai algos Slav, name......... .  42.52

Rašt A. M. Staneliui. išlaidos.. 4.83 
A. Vilkonis, Board Direkt., ke
lionės lėšos.................... 25
V. šibanauskui B.D. kelionės lė-

Išplaukos per 1913 m.
Sausio, 1913. Atstovui J. H 

Staknevičiui algos už pusę mė 
nėšio

Vasario 
vičiui

Kadangi “Laisvė” 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” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

Pajieškau Vincento Admončio, Kel
mės parakvijos, Kauno gub. Malonė
kite atsišaukti.

A. Andriulis, 
l()7 Edward St., Kenosha, Wis

PARSIDUODA . FARMOS.
Karmos 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.

Viso $19.71 
Per 1911 m. viso įplaukė .... $205.47 
Išplaukė ......................................
Liko pas ižd. V. Daunorą....... 185.7,•>

Nuo prmižios uždėjimo L. I. š. D.
į iždą pinigų įplaukė .... $1332.42

Nuo pradžios išplaukė...........  1117.98

Kovo. Dr. Šv.Jurgio, Pas
saic, N. J................... 4.00

Balandžio. Dr. Lietuvos 
Balso, Kenosha, Wis. 18.50 
Liet. I aisvės Kliubo, Los 
Angeles, Cal............ 10.20
Dr. šv. Izidoriaus Arto- 
jaus, Chicago, UI........ 10.00
Liet.Dramatiškas Ratelis 
Grand Rapids, Mich. 5.00

Gegužės. Nuo koncerto lai
kyto dėlei sušelpimo Lie. 
I.S.p.. Newark, N.J...........
S.L.A.14 kuopa, Clevel.- 
and, Ohio ............................
Dr. Liet. Sūnų ir Dukte
rų, Athol, Mass......... 18.60

Birželio. Dr. Liet. Sūnų 
Waterbury, Conn...............
S.L.A. paskyrė iš Centro 
auką per J. Skritulską 
iš New Britain, Conn...........

Liepos., L.S.S. H kuopos. 
Newark, N. J..............3.00
Dr. šv. Jono Krikštyto
jo. Yonkers, N. Y. 14.00 
Dr. šv. Uršulės, Newark, 
N. J............................... 4.20

Rugpjūčio. Liet. Ūkėsų P, 
Kliubo, New York City 25.0})

Rugsėjo. Palangos 
Newark, N. J. .. 
Liet. Ūk. Kliubo

įplaukimai iš 1911 m.
Birželio m. 1911 m. Sanryšio 

Liet. Paš. D. A. ant seimo, 
Baltimore, Md.........................$8.50
Per Ant. Butkauską, Chicago, 
Ill................................................. 5.00
Draugystė šv. Juozapo Wa
terbury, Conn.................................10.00

Liepos m. Liet. Neprig. Kliubo, 
Chicago, Ill..............................10.00
Dr-stės D. L. K. Gedimino 
Seattle, Wash..............................41.00

Rugpjūčio, Liet. Ukėsų Kliubo 
De Kalb, IP............................ L60
Dr-stės šv.Jurgio, Pasaic, N.J. 10.00 

Rugsėjo, L. D. K. Gedimino Kliu
bo Haverhill, Mass...................6.30
Teatrališkos Dr-stės “Aido” 
Waterbury, Conn....................... L55
Per Al. Zalpį So. Omaha, Nebr. 4.50 
Dr-stės D. L. K. Gedimino Ro
chester, N. Y................   10.00

Spalio, Dr-stės Liet. Sūnų Wa
terbury, Conn.......................... 28.21

Lapkričio, Dr-stės šv. Juozapo 
Binghamton, N.Y.......... .  6.71
Liet. Ukėsų Kliubo Des Moines, 
Iowa...........................................5-00
Dr-stė šv. Kazimiero So. Bos
ton, Mass...................................10.00
Per J. Bacevičią, Scranton, Pa. 2.25 
Specijaliam baliuj, naudai Imm. 
Šelp. Dr-jos, Brockton, Mass. 23.85

Gruodžio, Liet. Pol. Kliubo New 
York City................................ 21.00

ČENSTAKĄVO 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 
žmogžudystėmis. Kaina.

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...................15c

Dr. šv. Jurgio, Norwood.
Mass...............................
Dr. Liet. Sūnų Ply- 
moutht. Pa........................
Dr. šv. Petro ir Povilo 
Westville. Ill....................
Dr. šv. Juozapo Bing
hamton, N. Y....................

Birželio, nuo G. J. Gegužio, 
iš So. Boston, Mass. . .. 
Dr. Šv. Antano, Beloit.

Pajieškau pusbrolio Juozo Baniulio, 
Kauno gub., Vabalninku parakvijos. 
Vaidaginių vienasėdžio. 10 metų kaip 
Amerikoj. Taipgi pajieškau Povilo 
Stankevičiaus, Skaisgirio vienasėdžio, 
AUnavos parakvijos.

malonės jie patįs atsišaukti arba 
kaX žino pranešti.

\ K. Kalainiutė,
1560 Milwaukee Ave., Chicago, Ill.

Įplaukos už 1913 metus.
Metinės sąnarių mokestįs ir aukos 

Sausio., 1913 m. Dr. Lietu
vos Dukterų, Bingham
ton, N. Y..................  2.80
Dr. Apšvietos, Brooklyn, 

’ '• ....................... 2.60
Ukėsų Kliubas 

..... 30.00 
251 kp., Chicago, 

............. 1.80 
Vasario. Said. Širdies Vieš

paties Jėzaus, So Boston, 
Mass........................ L40

Atstovui J. H. Stakne- 
algos už mėnesį .........  45.00
‘ ‘ knyga dėl užrašų 1.50 
Atstovui J. Staknevičiui 
už mėnesį ................... 45.00

Atstovui J. II. Stak- 
algos už mėnesį . . . 45.00 

Immig. nariui už krasos 
6.00

Spalio, M. ^Trakimui algos už 
mėn........................................ 45.00

P. Sakatauskui į Board direkto
rių susiv. lėšos........'...............
P. Norkui'j B. dir. suv. lėšos 
P. Norkui už krasos ženki. ... 
A. Žolynui į B. dir. suv. lėšos.. 
K. Jankauskui į B. dir. suv. leš 
St. Yankauskui į B. dir. suv, 
kelionės lėšos už tris sykius 
J. Dobinui į B. dir. suv. lėšos 
M. Truskai į B. dir. suv. lėšos 
V. šibanauskui į B. dir. suvaž 
kelionės lėšos .........................
Slavonic Immig. namui po $3 
u>ž 7 mėnesius......................... 21.02
St. Yankauskui duota ant bė
gančių reikalų...........................10.00

Lapkr., A. Laukžemiui už 200 
blankų spaudos.................... 4.00
M. Trakimui algos už mėn... 45.00

Gruod., M. Trakimui algos už 2 
savaite ................................  19.50

Sausio, 1914 m., J. J. Braždžioniui 
algos už mėn........................   45.00
M. Trakimui, krasos ženki, ir 
kelionės lėšos .......................... 7.00

Vasario, J. G. Braždžioniui algos 
už mėnesį............. 45.00

kaina.........
PASAULIŲ RATAS, 

kaina.....................
MEILĖS KARŠTLIGĖ, 

kaina. ..................
DARBAS; kaiha....................
AUDĖJAI, kaina....................
KERŠTINGA 1 MEILĖ, kaina

Pajieškau apsivedimui 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, 
metų amžiaus, turiu gerą 
tną. Taigi, merginos, kurios 
apsivesti, malonėkite atsišaukti 
vo paveikslėlį prisiųsti, jeigu butų ga
lima ant šio antrašo:

J. Mantvila,
P. O. Box 92, Plymouth, Pa.

(37—40).

Esu dirbęs spaustuvėje 8 metus. Tu
riu zecerišką liūdij’mą. Galiu statyt 
lenkiškai, rusiškai ir lietuviškai.

B. Kalbauskas, 
312 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 

(38—41)

Dr. D. L. K. Ringaudo 
Harrisson, N. J........... 1
Dr. Palangos Juzės, Ne
wark. N. J
Liet. Neprig. Kliubo, Ne
bark, N. J...............  6.00
Liet, neprig. P. Kliubo 
Harrison, N. J.................3.80
Dr. šv. Jono Krikšt., Jer
sey City, N. J................ 7.00
Liet. Ukėsų Kliubas, 
Brooklyn, N. Y. ...... 25.00. 
Dr. Šv. Jono Krikštvt, 
Wilson, Pa....................  8.80

Rugpjūtyje .Dr. šv. Myko
lo, Newark, N. J.......5.00
Dr. Šv. Juozapo, Ne
wark, N. J..................  10.00
Dr. Daktaro V. Kudirkos. 
Cleveland, Ohio......... 13.10

’ Liet. Jaunuomenės Kliu
bo, Newark, N. J...... 10.00

Dr. Liet. Sūnų, Worces
ter, Mass........................ 26.00

Rugsėjyj, Dr. D. L. K. Vy. 
tauto, Roslyn, Wash.. . 12.20 
Dr. Liet. Dukterų, Cam
bridge, Mass...................6.32.
Dr. Scenos Mylėtojų, Ne
wark, N. J...............  5.00
L. S. S. 11 kp. Newark, 
N. J...............................  2.00
Dr. Liet. Laisvės, Ne
wark, N. J...................... 3.00
Dr. Šv. Jono Krikšt..
Yonkers, N. Y............ 14.20
Dr. Šv. Jurgio, Newark.
N. J.............................. 10.00
L. S. S. 19 kp., Brooklyn.
N. Y..................................3.00

Spalyj, Dr. Liet. Apšvietos.
Brooklyn, N. Y..............3.00
Dr. Šv. JonoXrikštytojo.
Jersey City,*N. J.........4.00

Lapkrityj, Dr. Lietuvos Sū
nų, Cambridge, Mass. 20.00 
Dr.Sūnų Lietuvos Did-'1 
vyrių, Spring Valley.
JU. J............................... 10.00

Gruody j, Dr. L. D. K. Vy
tauto P. Kliubo, Wilkes. 
Barre, Pa..............................

Buvo likę pinigų ižde nuo 1912 
metų................................. $315.17

Įplaukė nuo sausio 1 d. 1913 iki 
kovo 7 d., 1914 m................  651.66

A. Žolynui B.D., kelionės lėšos .50 
A. Staknevičiui, komisijos na
riui kelionės lėšos........................ 50
St. Jankausku’, išlaidos reika
luose L.I.S.D.............................. 3.55

Spalio. Atstovui J. H. Staknevi- 
čiai algos Slav. Nam......... 40.00

“Keleiviui” už spaudą 500 no- 
minac. blankų ..........................  8.50

“ 500 konstitucijų 9.85
1000 išmok, b'ankų 7.20 
“ Expresas .55

Atstovui A. H. Stak- 
algos ......................... 50.00

Atstovui J. H. Stak- 
algos ....................    . 45.00

“SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš

tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų 
kratymui.
“SAKfiS” KAINA 1 DOL. METAMS. 
“ŠAKfiS” PAVIENIS NUMERIS 10c. 

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

Adreso:
m*ak*”»

1H7 N. AbNumI Are,

įplaukos už 1912 m. metinės sąnarių 
mokestįs ir aukos.

m. mok. auk.
Sausio, 1912 m., per J. Mar

tinaitį, Union City, Conn. $9.54
Vasario, S. I

Chicago, Ill
S. L. A. 7 I

Juzės v 
.... 50.0W 
Brook- 
.... 30.00

Spalio. Dr. D.L.K. Gedi
mino. Lewiston, Me... 13.60 
S.L.R.K. paskyrė auką 
per Centro ižd. F. Burbą 
iš Edwardsville, Pa..........

Lapkričio . Dr. Sūnų Liet. 
Didvyriu, Spring Valley, 
111.    H.OO
Liet. Jaunuomenės Kliu
bo. Newark, N. J........ 12.00

Gruodžio. Liet. Nep. P.
Kliubo, Newark, N. J. 5.00 
Dr. Liėt. Apšvietos, 
Brooklyn. N. Y........... 3.20

Sausio, 1914 m. Dr . šv.
Jurgio. Newark, N.J. 12.00 
Dr.D.L.K. Vytauto, Ros
lyn, Wash................... 13.00
Dr. šv. Mykolo, Newark, 
N. J...............................  5.01)

Vasario. Dr.šv.Jono Krik
štytojo, Cambridge, 
Mass........................ 23.00
Dr. šv. Petro ir Povylo.ir 
S.L.A. 29 kuopa, West
ville, 111..................................
Liet. Ckėsų Kliubo 
Brooklyn, N.Y........... 30.00
Dr. Liet. Sūnų ir Dukte
rų, Athol, Mass.....................

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

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

(39)

Chicago, IU.

Dr-stės D. L. K. < 
no. Rhone, Pa. .. 
Dr-stės D. L. K. < 
no ir 199 kp. S 
Hartshorne, Okla 
Dr-stė Liet. Ukėsų, So. 
Boston, Mass.........................
Dr. šv. Jurgio, Passaic, 
N. J................................ 4.20
Dr. Liet. Pagelbos Darh. 
Courtney, Pa., Wash. Co. . .

Kovo, Liet. Neprig. Kliubo 
Los Angeles, Cal..............

T. M. D. 53 kp. Clinton, 
Ind...........................................
Dr. D. L. K. Algirdo, Jer
sey City,_U. J......... ,. . 25.00
Dr. šv. Antano iš Pad- 
vos, Westville, III.........5.55
Per T.Daniliavičia,Benld.

Kovo, 
algo 

Balandžio 
nevičiui 
Slav 
ženklelius ..............................

Gegužės. Atstovui J. H. Stak 
nevičiui algos už mėnesį .... 45.00 

Birž., atstovui J. H. Staknevičiui 
algos už mėn.......:............... 45.00

Liepos, atstovui- J. H. Staknevi
čiui algos už mon............... $45.00

Rugpj., atstovui J. H. Staknevi
čiui algos pabaigus darbą .. 27.00 

Rugpj., atstovui J. H. Staknevi
čiui kelionės lėšos kasleg. .. . 15.00 

) Naujam atstovui J. Undžiui al
gos už 23 dienas ................ 34.50

Rugs., Atstovui M. Trakimui al
gos už mėn.............................. 45.00
St. Yankauskui už darba dėlei
L. L Š. D..................................... 15.00
Slavonic Immig. namui atgrą- 
žinta ką mokėjo P. Žilinskui 6.00 
P. Norkui už knygą Board di
rektorių ir štampas ...............  2.10
A. Žolynui už važinėjimą B. di
rektorių susirinkime............... 65
M. Truskai už važinėjimą B. di
rektorių susir. ......................... 35
K. Jankauskui už važinėjimą B. 
direktorių sus.................................. 20
V. Šibanauskui už - važinėjimą
B. direktorių susir............. • • • ■ • 66
J. Vosiliui už važinėjimą B. di
rektorių susir.............................. 26
V. Daunorai už čekių kol. ir 
krasbs ženklelius     ............... 5.00
A. M. Staneliui algos už 9 mėn.
ir krasos ženki. ................      30.62
Padėjimai L. I. š. Ik viršininku 
po kaucija per U. S. Fidility Co. 4.00 
P. Laukžemiui už spaudos dar
bus ........................................ 3.50
B. direktorių sekr. P. Norkui, 

^orgarUS “Draugas” aut pusės
L.“! ' .. :7’

’-’m i-'.'c./’

....
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I P. Gegužis iš Shenandoah, VIETINES ŽINIOSeiPa. atkartojo “brolio” Liūt- 
w — kauskb žodžius.

Ponas Živatkauskas vis la- 
Juškauskas, biau pradeda aiškėti. Jis 
su viKtorij^frjau mato S.L.A. daug geres- 
d st. * niu, negu L.S.S.

Vestuvių laisniai.
Stanislovas <

— 69 Gold St., i 
Zienis, — 45 Gold st.

Žmonių buvo visai mažai,
Mateušas Žindulis, 24 m., ir tai veik pusė socijilistų. 

Nesuprantu, kas tai yra, jau 
antrą kartą tautininkai pa
rengia prakalbas, o žmonių 
vis neateina daugiau, kaip

— 181 vv y the Avė., su Ona 
Mitrauskiute, 18 m., — 197 
Wythe Ave.

Petras Bakunas, 28 m., — 
273 — 2nd St., Cliffside, N. 
J., su Ona Draugialiute, 23 
m., (į7 Hope St.

Juozupas Sadauskas, 26 
metų, — 226 Norman Ave., 
su Marcelia Knataizinte, 21 
metų, — 129 N. 5th St.

Nevv Jersey mieste suras
ta 19 slaptų agentūrų, ku
rios viliojo jaunas mergaites 
į paleistuvystės namus. Spė
jama, jog agentėliaFbus nu
bausti.

Majoras Mitchelis apturė
jo laišką nuo tūlo Charles H. 
Armstrong, kuriame pata
riama miesto kalinius pris
tatyti prie dokų statymo.

Majoras iš to patarimo la
bai apsidžiaugė ir mėgins tą 
pieną įvykdinti.

Bedalis Vaclovas.

New Yorkan pribuvo tei
sėjas Lindsey iš Colorado 
valstijos, kuris čia šnekės 
keliuose mitinguose. Teisė
jas vyksta pas prezidentą 
W ilso na.

Lindsey bjauriausiose

aiškumą.v

18 metų mergina Marija 
Hudman, dirbanti M. Kapla- 
no dirbtuvėje ant 29 gatvės, 
pasilenkė, kad pasiimti nu-

sios plaukai pasileido ir juos 
nutvėrė besisukantis volas. 
Už minutes pasigirdo širdį 
perveriantis baisau. Volas 
pritraukė ją prie grindų ir 
atskėlė kaukuolę. Pirm ne
gu spėta sulaikyti mašina, 
nelaiminga mergaitė likosi 
mirtinai sužeista.Pereitame ketverge, pir

mą kartą į New Yorką pri-. 
buvo didžiausias pasauly lai-' 
vas Vaterland. Laivas pa-i draugija, kuri užsiima api- 
dirbtas Vokietijoj. Jo ilgis plėšimu naujai pribuvusių 
siekia 950 pėdų arba arti I ateivių, nesuprantančių šios

New Yorke egzistuoja

penkis miesto kliokus, plotis j šalies kalbos ir nežinančių, 
ant jo randasi kllr šaukties užtarimo. Du 

1.231 darbininkai, vyriausis' tos kompanijos—Drama- 
kapitonas ir keturi žemesni; vičius ir Murailovas jau pa- 
kapitonai; valgi taiso 3 šefai ihu,|5 po teismu už 
ir 52 kukoriai. Beviehmu S1tkima. _____ ,
telegrafu kas minuta galės jie> būdavo, ji nugirdo ii-už- 
susinešti su sausžemiu. Kas migdina, pripildami kokių 
svarbiausia, kad ant laivo tai lašu, e paskui apiplėšia, 
randasi užtektinai valčių iš
sigelbėjimui, kada skęsta. Jų 
yra 83. Taipgi yra ir moto- tai nuc 
rimai buteliai aprūpinti be- New Vo,.Ke socljallscu ulell. 
valiniu telegrafu. Kompa- raščio.<The New York Call”, 
-nija-ga įasjog laivas geriau-1 
šiai apsaugotas nuo skendi-1

100 pėdu

ateivių 
isukimą. Sugavę grinorių,

30 d. geguž. sueis šeši me
dienos įsteigimu 

New Yorke socijalistų dien-

Gerai būtų, kad tą numerį 
Įgytų pasiskaityti visi, kasmo. bet neužtikrina, kad jis į-£ *k angli§kai.

Tita
niko kompanija.

Brooklyne šiuomi laiku y- 
ra, 786,327 gyventojai. Pe
reitais metais Brooklyne mi
rė 24,830 žmonių.

Vis daugiau kįla ginčų dė-Į neuzmis^a' 
lei norėjimo api ubežiuoti i 
n a m ų a u gš t u m ą Di d ži a m - i

t ________________

Kun. White iš socijališkos 
revoliucijos bažnyčios vis 

idar tebesėdi kalėjime už no
rėjimą pakritikuoti Rocke- 

! fellerių bažnyčios kunigą.
Draugai jo

“ Pranciškau Lengo—męs 
jaui net. i ufkc. f turime jųsų vaiką. Męs lau-

E. Flagg, architektorius kiame $5,000, o tuomet su- 
Singerio rūmo ir jūros aka- 'grąžinsime jums vaiką”, 
demijes Annapoly, pribuvęs . laišką gavo duonke- 
New Yorkan, karščiausia a- JYs ^en£° nuo Bleecher gat- 
gituoja prieš sumanymą ap-|v^s» kuriam prapuolė jo aš- 
rubežiuot namų augštumą. ai°nių metų vaikas. 
Jisai mato tame genijų Ame
rikos nacijos. Šiuomi laiku New Yorke 

i*ši garsus Danijos rašy-

Geg. 23 New Yorke, mies
to dalyje Bronx,atsibuvo va
karas su sceniškais persta
tymais, parengtas per L.S.S. 
52 kuopą. Ant plakatų buvo 
garsinta, kad du veikalai 
bus perstatyta: “Žydas Sta
tinėje”, ir “Jaunavedžių Pir
moji Naktis”. Sulošta tik * 
“Jaunavedžių Pirmoji Nak
tį”, visai gerai, bet “Žydas 
Statinėje”, nebuvo lošta, ka
dangi vienas aktorius nepri
buvo, o turėjo pusėtinai 
svarbią rolę užėmęs.

Apart komedijos “Jauna-1 
vedžity Pirmoji naktis”, dar 
buvo vakaro programas pa-1 
margintas monologais ir de-1 
klamaci jomis. Monologus 
atliko: “Kaip apsivedžiau su 
savo pačia” ir “Tai bent soci- 
jalistas”, p. S. Vaičiekaus-1 
kas. Šiam monologistui ga-i 
įima šis tas užmest. Dėklą-1 
mavo eiles, dr-gė M. Baltuš-

Cambridge’ieč ų Atydai!
I 

^Antras didelis metinis ba
lius, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų draugystės, atsibus su- 
batoje, 30 gegužės (May), 
1914 m., svetainėje Odd Fel
low Hall, 536 Massachusetts 
Ave., Cambridge, Mass. Pra
sidės 1 vai. po pietų ir trauk
sis iki 11 vai. nakties. Įžan
ga 35 centą* kiekvienai ypa- 
tai.

Visus užkviečia
Komitetas.

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

Du giesmininkai iš Pvocke- tojas-kritikas Brandes . Ji- 
felleriu bažnvčios skundžia sai paskaitys kelias prelekci- 
J. Rockefellerį, kam jisai pa-'keliuose universitetuose, 
varęs juos iš bažnytinio cho-| . . ~~;—
ro, pirm apie tai nieko ne- i Didelį išvažiavimą rengia 
pranešęs. Abudu giesmi 
ninkai reikalauja po $2,00. j S. 19 kuopa ir Lietuvių Ap-

; švietos draugystė. Išvažia- 
re. vimas atsibus 31 dieną gegu
le, žės, ateinančią nedėlią,pra-

tau* taipgi dr-gė M. Jake
lienė deklamavo' “Pavasa-i 
rėlis”. Viskas pavyko kuo-1 
geriausia ir publika liko už-; 
ganėdinta. Publikos buvo' 
suviršum 100. Kuopa pelno i 
turės kelis nikelius.

Zapyškietis.

REIKALINGAS A F E R E I TO RIU S 
prie vyriško kriaučių darbo, kuris at
sakančiai dirba ant mašinos, gerai de
da kišenius visokios mados ir statan
tis siūles be strigavojimo. Darbas 
ant visados, mokestis gera. Atsišau-I 
kit greit.

G. F. Lanusky,
236 So. Oak St.. Mt. Carmel. Pa. i

APT1EKA
apturėti pe

Kraujo Valytojas

Trojan k a___

........ $1.00
..........$1.00
............. 50c
50c ir $1.00

visokių ligiL kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti p- r pačią.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.

Lietuvis biznieris, no
rintis plačiai varyti biz
nį, norintis didesnio pa- 
sigarsinimo, turi skelb
tis “Laisvėje” laikrašty, 
kuris išeina du sykiu į 
savaitę ir labai plačiai 
prasiplatinęs po Suvie
nytas Valstijas.

Kiekvieno biznieriaus 
tikslas yra ne tik varyti 
biznis tarpe savo pažįs
tamų, bet gauti minias 
naujų kostumerių iš ša
lies. O tatai atsiekti ga
lima tik su pasigarsini- 
mo pagelba.

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

Didžiausios Amerikos 
firmos, kurios, rodosi 
ir taip jau išsigarsinu- 
sios, betsri nesiliauja 
garsinusios ir vis nau- 
i^snįu būdu. Jos išlei
džia tūkstančius ant pa- 
si^arsinimu.

Tauri, ir lietuviai biz- 
nieriai. norinti varvti 
d’rUH bizni. įgvf plačios 
visuomenės pritarimą— 
tnjrqi skelbiami “Laisvė
je”. o nauda iš to bus ne
abejotina.

“Laisvės” biznio

PIRMYN”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslų klausimais,- tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md. o 

o

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirprus, taip-pat

pfUil ta kuyga

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

UNIJOS KEPURIŲ
KRAUTUVE

22 d. geg. “Laisvės 
dakci jo j apsilankė dr„ . _ . . _
Gugis, “Naujienų” bendro- sidės 10 valandą išryto. Va- 
vės pirmininkas iš Chicaeos.1 žinosime į Maple Grove Par- 

. Užkandžius atsineškit 
savo, taipgi ir kitas lėšas, 
kaip tai už gėrymus, svečiai 
turės užsidengt iš savęs, tik 
nereiks moterims ir mergi
noms.

Taipgi turim paminėt, kad 
bus gana gražus ir progra-

i- 
Djmais, kurie bus plačiau iš- 

kitam“Laisvės”

Di,nf. K. Gugis važiavo į Su- ką. 
sivienyjimo Lietuvių Ameri-! 
koie seimą i Waterbury,Ct.

Drg. K. Gugis matėsi dar 
su keliais įžymesniais brook- v • w • •

23 d. geguž. peticijas apie _ . -. . . - .
subankrūtyjimą išpildė tnsimas su įvairiais pamargini 
Brooklvno firmos L. _.' 
Green. Mnx L. Lypermass ir garsinti 
J. Schafran. N-ry.N-ry.

Todėl, draugės ir draugai, 
kviečiame kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyt ant mūsų pa
rengto draugiško1 išvažiavi
mo.

Kviečia viršminėtų drau
gijų renginio išvažiavimo 

Komitetas.

21 d. gegužės atsibuvo pra
kalbos 5-to apskričio Susi- 
vienviimo Lietuvių Ameri
koj. Kalbėto iu buvę net tris.

Ponas V. Liutkauskas, čia 
gerai visiems pažįstamas, 
tarp kitko pasakęs: “padė
kime, kad ir Mexika turtų 
pilna, bet dėl nuolatinės re
voliucijos viskas išpustyta. 
Ar tai reikia tokiu nesu tiki
mu, ar negalima vienybėj gy
vent?"

Ar žino n. L., kaip Diazas
engė Mexika per 30 metu, ar overno. i uuj aueju punuxja 
žin<x kad Mexika valdo keli ir keli žmonės tapo suareš- 
UIL^ ? tuoti.

Mėginimai sutverti uniją 
tarnaujančių departamentų 
štoruose kaip nepavyksta, 
taip nepavyksta. Buvo su
rengta mitingas ant 43 gat
vės, priešais krautuvę tūlo 
Sterno. Tuoj atėjo policija

us mulos skrybėlių jau- 
su’.iems ir mažiems.

Visos kepurės pas mus pirk
tos bus isėystijamos dykai.

Andrius Karpavičius

BROOKLYN

. ATYDA!
t DRAUGYSTĖMS,KUOPOMS f IR KLIUBAMS!

Išdirbu visokias
KUKARDAS “BADGES”, GUZIKUS IR 

ŽENKLELIUS.
visokiems piknikams, šermenims ir tt. 

Darau visokius medalius ir visokias ant- 
spauąas draugystėms.

Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 
sempelius.

A. STRUPAS
NOVEL! Y MANUFACTURER

123 Ferry/ St., Newark, N. J.
\ Dep- L.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdams 
neprotingi dasileida perviršutną— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 

)ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimntima 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syflll, 
N. Trlperl, arba gonorrhoea, Nuaiipnelma, Abel- 

NŪ' ~na PraSai$ti Spėkų, Pragaidtl gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kopenu, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. .

Tūkstančiai vyru atzava sava tobulu sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagalbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Mes užmokam ir pačta. Išrašik aitfkeie sava varda. pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 30H 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas justi pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus Usiustumet num 
vieną iš tuo knygų.

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

Stei'a- .

PBCIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikus

Venskie Armonikai 
su 21 perl<) klevišiu, 8 basais

Vertės $‘,8.00. tik už $7.50

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS'' netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii- 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
Tinėja, j“g kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knvga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga tureli, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio- ' 
mis teip užsisenejusiomis ligomis, šitoje kny- | 
goję atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau | 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 1 
arba vartosi lickarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras'!, nes dideles 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 ats:ųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant j 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Phiiadeiphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA/
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ry to iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pelnyčio) vakare nuo 6 iki 3.

S: GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00.
A’įduodame tik už .................... 4j»19.«*5O

Tą grafafoną gv.rantU’ jame ant 10 metų.

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų. 12 basų 
V-rtės $25.00, tik už S1-4.2J5

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigu ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališkų instru- 

I mentų, kokį jus tik norėsite.

f Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius
I Muzikališkus Mistrumentus ir Fonografus.

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

f MOSCOW MUSIC CO.

Tik 1 doleris!
Iš.siŲsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėli 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygų, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

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

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už i ao». pas

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

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

NEUŽMIRŠKITE SAVO i

i VAIKUČIUS.
i j
i Męs tik ką aplaikčnie iš Vilniaus I 
į puikių vaikams knygelę V. Putvinskio 
. “Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

I Nupirkite tą knygelę vaikučiams
1 pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję,
1 suloš teatroiį.
( Koks tai bus džiaugsmas dideliems.
I Kaina tik 10c. Kreipkitės į “Lai-
I svės” Redakciją, 183 Roebling St.,, 

Brooklyn, N. Y.

2 Drūti muskulai neatneša naujos,
4 jei Jus Roinaiizmns kankina. Su 
Y PAIN E X P E L E R 1U

jei drūčiai suberi i ai’'<>Š.bim tuoj 
. palengvinimą ir prašali,is pri. ? .<;
< skllUSlIHL «j/» /«•/.*»»•

F. Ad. Richtsr & Co.
rt»ni s r..
'Ti-mikii antAnkero , 
ženklo npsaugoimo ’

HEW YORK.

J PAIN EXPELLER.'
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 

p be pneelbos kaipo akrutas sudaužytas 
b Į ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
L lizino, Neuralgijos, Užsisaldymo ir 1.1, 
n . tada pamėginkim pora svkiu autepli su

P A I N E X 1* E L E R I U ,
P Pabovencžiais Naminiai!

R Gaunaniaviso.se apt tekoso už 25 ir 50 C. 
ė F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

Nauji Laiškai
Tik kų atspaudinom daugybę pui

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

Tais laiškais k;ekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

Višminėti laiškai yra gaunami “Lai
sves” krautuvėje, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

įf į kiaušių laiši 
I gražiausiom

BIZNIERIAI!
GARSINKITĖS 

“LAISVĖJE

XMDi

• Jau laikas užsisakyti

Kalendorius
S V-Ž®

A. .

Gaunaniaviso.se



