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Pačtiniai karveliai.

mano

užmokesnio žmonėms tar- žinoma, mormonai pripažįs-
— — . - .ta daugpatystę.naudavo

Kalbėjęs 
Hudsono

dėjo 2 vai. po pietų. Čia su
plaukė daug laiškų su pa-

snie- 
buvo

ko. Bus surengta apie 30 
diskusijų.

davo už
20 kap.)

Beckeris nenori pasiduoti.
Nuteistasis New Yorko

Atsilankė daug delegatų ir 
. Tarpe sve-

bausti unijų, kaipo trustų.
Tai gana didelis darbinin

kų laimėjimas.

Kova prieš Hoosick Falls 
fanatikus jau pradėta.

Toliau skaitoma ir priima- ■ 
ma protokolai pereito 
m o.

Diskusijos tarpe demokratų 
ir socijalistų.

Iš Oklahomos valstijos 
septinto kongresijonališko 
distrikto manoma pravesti

Po šokių ir “grand march” 
visi linksniai susėdo už sta- 

ilu. Vakarienė buvo, kaip
• 4

Ponas Lazdauskas, vaka-

sus, kuomet greitumu 40 
mylių į valandą, nulėkė į 
Green Bay. Tarpe tuodvie- 
jų miestų yra 200 mylių at
stumo.

mainas. Valstija galinti iš- 
nuomuoti anglies laukus, 
kurių daug turinti.

|rr8vynės Mylėtojų draugijos 
balius.

Waterbury, Coim. 24 dr 
geg. T. M. D. 5 kuopa paren-

Mormonus varys iš Vo
kietijos.

Vokietijos valdžia

Unijos atstovai susitaikė su i 
Wilsonu.

kongresan socijalistas. Tai] La Crosse, Wis. — Pačti- 
demokratai pasiūlė rengti (nįaį karveliai, prideranti M. 
diskusijas. Socijalistai suti- £ Fransens, nustebino vi-

“Jeigu Rockefellerio sąži
nė yra gryna, nepaisant tų 
baisių užmušėjysčių, kurios' frUVęS policijos leitenantas 
papildytos jo varde, tuomet Beckeris dar ‘ *
gali būti gryna ir sąžinė ant elektrišk

Pastebėtina, kad pp. Šir- 
vydas su Balučiu laike nomi-'7 
nacijos gavo 1 — 2 balsu. !?laiP ^au svecnb - 
Turbūt, patįs už save baisa- buvo gana daug anglų.

receptus (nv_ , ,
ir šiaip noriai ir be atvyko iš Amerikos, Kaip

f. J

Ir Kaino, užmušusio Abelį, 
sąžine gali būti gryna.

gali būti gryna ir sąžine 
Kaino, užmušusio brolį Abe
lį” — taip pasakė advokatas 
Meyer London laike mitingo 
New Yorke, kur kalbėjo mo- 
terįs, pribuvusios iš Colora
do.

• nemano mirti 
«nt elektriškos kėdės. Jisai 
dar turi viltį išsigelbėti. 29 
d. geg. Beckerio advokatas 
paduos apeliacijos praneši
ma. K 
nuospren 
kale nuo Augščiausio teismo

sulaukus galutino
io apeliacijos rei-

Negalima ir apsakyti, kas BeckeriuiYeikės laukt tik 
dėjosi Colorado. Dar ir 
šiandien mano ausyse skam
ba mirties šauksmas vaike
lių ir moterų” — pasakė vie
na iš kovotojų,

Adolfas Germeris, vice 
prezidentas mainierių uni
jos iš Illinois, pasakė,kad jei
gu antru sykiu įvyktų Colo
rado, kas kartą jau įvyko, 
tai būtų išleistas šauksmas į i 
šios šalies darbininkus vykti 
su ginklais į Colorado karę.

Šiomis dienomis New Yor
ke buvo labai daug susirin
kimų, kur vienval kalbėta 
apie Colorado. Tai tik pa
rodo, kad šiandien darbinin-

maž daug šešis mėnesius. 
Sprendžiama, kad visa byla 
bus suruošta dėl argumenta
vimo prieš apeliacijos teis
mą į 4 mėnesius.

Kalbama, kad Beckeris 
nebus nužudytas tik tuomet, 
jeigu jisai išduos kitus augš- 
tus policijos urėdninkus, 
ėmusius kyšius.

Antras teismas Aleksandro 
Scotto.

Passaic, N. J. — Kaip ži
noma, augštesnysis teismas 
išteisino socijalistišką re- 
daktorių A. Scottą, kuris lai

kai jau moka užtarti savo 
brolius. i merkė Patersono policiją. 

] Pralaimėję pirmą bylą, poli
tikieriai ruošiasi prie ant
ros. Scottas skundžiamas 
už įžeidimą garbės policijos 
viršininko Bimsono.

Tuo tarpu Colorado ver
da karė. 26 d. geg. federa- 
liška kariumenė išvaikė mai- 
nierių susirinkimą Westo- 
ne, areštuodama kelis žmo
nes. ' e ' r ... k

Keliose mainose jau. pra
dėta darbas. Dirba skebai.

Colorado kilo sumanymas1 
šitokiu būdu apgalėti kom
panijas: mainieriai, valsti-i 
jos valdžiai prigelbstint, tu-1 
n įtaisyti kooperatyviškas ko jisai aplankysiąs ir Wil-

** Rooseveltas aplankys 
Wilsoną.

Rooseveltas vyks į Wash- 
ingtoną, kur padarys prane- 

jšimą tautiškai geografijos 
: draugijai, jog jisai išties at- 
! radęs naują upę. Tarp kit-

Dėl Meksikos.
Taikintoju konferencija 

Niagarą Falls, rodosi, atneš 
vaisių.
ka, kad Huerta turi prasiša
lint. Jisai neva paimsiąs va
kari ją ant kelių savaičių ir 
vyksiąs Europon, betgi, jau 
niekuomet nesugrįžšią&

Naujasai Meksikos prezi
dentas turėsiąs prižadėti iš
rišti žemės klausimą.

— Sukilėlių generolas uo
liai rengiasi užpulti Mexico 
City ir išskersti visus Huer- 
tos pasekėjus, o Villa, ligi, jo dinamito suokalbio, 
šiol bent, yra tikras Meksi
kos vargšų dųiugas.

Bedarbiai kalėjime.
Duluth, Minn. BedarbiuZ u

demonstrantų septyni vado
vai nuteisti kalėjiman, vien 
tik dėlto, kad jie vadovavo 
minioje žmonių, įtaisiusių 
parodą ties Fayat mainomis.

Maldaus susimylėjimo.
Iš Milwaukees vyks pas 

prezidentą Wilsona keli uni
jų delegatai maldauti susi
mylėjimo dėl nuteistųjų uni- 
jistų iš tiltų statymo unijos, 

■ kuriuos nuteisė dėl tariamo-

Jie jau pradeda drebėti.
Hoosick Falls’o bjaurybės, 

sukruvinusieji draugus Per
kūną, Sparr, Orintą ir kitus, 
jau pradeda drebėti už savo 
kailį.

“Laisvė” gavo pranešimą 
nuo draugo A. Vasnelio, 
XIII rajono sekretoriaus iš 
Schenectady, kad keturi mu
šeikos jau patraukti atsako
mybėn. Tą dalyką tardąs 
district attorney. Mušeikos 
padėti po $3.000 kaucija. Vi
si išbėluoti vietiniais saliu- 
ninkais.

Drg. A. Vasnelis praneša, 
kad prieš prakalbas vietinėj 
dirbtuvėj mušeikos gamino
si švino paipas ir kitokius 
įrankius. Tą liudyja trįs 
ypatos.

Trįs ypatos matė, kaip bū
rys tų galvijų pasitiko par
grįžtančius darugus Sparr 
ir Orinta ir su ginklais ran
kose skaldė galvas.

Jau paimta advokatas. 
Rodosi geras adyokatas.

Taigi, broliai, aukaukite 
bylai! Męs negalime, męs 
neprivalome pasiduoti gyvu- 
liams4r fanatikams!

Sumuštieji draugai Sparr 
ir Or. jau jaučiasi geriau.

Kaip dabar iš visko aišku, 
tai prie muštynių iš anksto 
rengtasi. Taigi, prakalbos 
turinys negalėjo sukurstyti 
žmonių; ’’ ‘’

Męs klausiame: ar^ teisy
bė, kaip rašo drg. Vasnelis, 
kad Jurgine draugija nuta
rus mušti socijalistus? Tas 
dalykas butiniai reikia iš
tirt.

“Laisvei” praneša iš E. 
Arlington o, Vt., kad tenais 
atvyko tūli iš mušeikų, pabė
gę nuo atsakomybės. Reika
lui esant, juos galima ten 
surasti. Tragiški atsitiki
mai Hoosick Fallso sujudino 
ir aplinkinių miestų lietu
vius.

Padėkime, 24 d. geg. Hud
son, N. Y. buvo prakalbos T. 
Myl. draugijos, 
drg. J. Šukys.
draugai jau iš anksto buvo 
nasirengę apginti savo kal- 

> betoją, jeigu fanatikai būtų 
pakėlę triukšmą. Bet viskas 

■ apsiėjo koramiausia.

Plungė (Telšių pav.).
“Vilny” skaitome: '
Nekoks mūsų darbininkų 

padėjimas. Dauguma te jieš
ko kur poniškesnio gyveni
mo. Mažutė dalis pradeda 
judėti. Rengia vakarėlius. 
Senieji veikėjai iš pradžios 
nenorėjo prisidėti. Bet pa
matę, kaip jaunimui sekasi, 
ir jie ėmėsi darbo. Buvo 
Plungėj viešas vakaras, bet- 
nekaip tepasisekė. O kitais 
jaunimais labai pakakintas. 
Kai-kuriose vietose samdy- 
damiesi darbininkai išside-! 
ra, kad šeimininkai nekliu
dytų vakarų lankyti. Dabar 
irgi rengia vakarą žada būt 
šeimyninis vakarėlis sodžiuj, 
o paskui ir mieste. ....

Proklamacijos.
Šiauliuose ir apie Šiaulius 

per Velykas išmėtė daug 
proklamacijų, Lietuvos Soci- 
jal demokratų Partijos Cen
tro Komiteto atsišaukimų į 
darbininkus švęsti. geguži
nės 1 dieną. Proklamacijos 
priminė šiauliečiams anuos 
“laisvės” metus ir padarė 
nemažą įspūdį. Jos atvėrė! 
Šiaulių darbininkų akis. 
Snaudusieji iki šio laiko už
simąstė ir blaiviau pažiūrėjo 
į savo naudotojus. Keli 
Frenkelio odų fabriko darbi
ninkai pareikalavo mokesčio 
padidinti. Bet k a galėjo pa
daryti keli? Balafiužio 16 d., 
Frenkeliui paprašius, polici
ja suėmė 4 darbininkus. Jie 
atsidūrė kalėjime už tat, kad 
reikalavo padidinti mokes
čio už savo kruvinu prakai
tu dirbamą darbą. Nors 
toks pasielgimas su drau
gais darbininkus sujudino, 
bet niekas prieš tai nepro
testavo, nes' daugelis tebe
miega ir be “Juozapo” drau
gijos nėra jokios darbininkų 
organizacijos, sąjungos. O 
ką gali duoti darbininkams 
juodoji) sąjunga?

AIRIJA JAU TURI 
AUTONOMIJĄ.

25 d. gegužės neišdils iš 
atminties airių tautos. Ko 
taip ilgai ji troško, už ką 
daug kraujo tapo pralieta— 
autonomija — jau gauta.

Anglijos atstovų namas 
jau trečiu kartu priėmė bil- 
lių, kuriuo Airijai sutei
kiama autonomija. Dabar 
liordai (ponų namas) galės 
ir .nepriimti to billiaus, vie
nok jisai taps įstatymu .Ai
rijos parlamentas susidės iš 
senato £40 narių) ir žemojo 
rūmo (164 nariai). Airijos 
parlamentas svarstys namų 
reikalus. Jisai negalės kiš- 
ties į karės, kariumenės ir 
tikybos reikalus.

Ligišiol pačioj Airijoj iš 
priežasties autonomijos ga
vimo jokių riaušių nebuvo. 
Ulsterio provincijoje# ramu, 
nors ta ramybė lyg ir audrą 
lemia. .. ..

___________________ "4

Audros ir sniegas Francijoj.
Pas mus karšta, o šiltojoj 

pietų Francijoj iškrito 
go per kelis colius ir 
nepaprastų šalčių.

Viduržiemio jūroje 
te baisi audra.

Mirė Franciškus Košutas.
Budapešte, Vengrijoj, mi

rė Franciškus Košutas, sū
nus garsaus Vengrijos pa
tui joto Ludviko Košuto.

Jo pati norėjusi nusinuo
dyti. .

IS TAUTIŠKO SEIMO

;t. Kada gi prisimi
nė apie Gediminkalni, tai ro
dėsi, kad Waterburio saliū- 
ninkas Povilaika jau visus 
Waterburio saliūnus užėmė, 
taip pradėjo kojomis trypti. 
Mikolainiui klausytojų ne
beliko, tai turėjęs kolektuot

25 d. geg., 9 vai. ryte, Su- 
sivienyjimo Lietuvių Ameri
koj prezidentas F. Živat
kauskas atvėrė 28 seimą tos 
organizacijos.

Prezidentas savo trumpoj 
prakalboj linki delegatams 
darbuoties organizacijos 
naudai, nepaisant jokių par- 
tyviškumų.

Po F. Živatkausko trum-! 
pai kalba V. Račkauskas.

! Moterų draugija “Rūta” 
įteikia seimui vainiką, kas 
delegatams padaro didelį 
malonumą.

Delegatų pribuvo 55 ir de
legačių 7. Išviso 62. Seimo 
vedėjais išrinkta:

Pirmininku S. Gegužis iš 
Shenandoah, Pa.

Pirm. pag. J. Tareila iš 
Ansonia, Conn. <į

Rašt. V. K. Račkauskas.
Taigi, vedėjais, išrinkta 

tautininkai. Reikia pažymė
ti, kad socijalistas K. Gugis1 
iš Chicagos vos tik neliko iš- 
rinktas pirmininko pagelbi- rio dalis“)“ puikiai 'iškaišytas 
ninku. Nominuojant K. Gu- vėliavomis. Viskas išsirodo 
gis gavo 27, o Tareila tik 24. šventadieniškai.
Balsavime gi Tareila gavo. _________ v,
37 balsus.

Tai parodo, kad nors ir 
mažaisocijalistų delegatų^ 
betgi jie turi' gana daug sa
vo pritarėjų

Mažmožiai ir seimo.
— Pastebėtina, kad tie de

legatai, kurie užvis dauginu
sia didžiuojasi savo patriio- 
tizmu, labai nemėgsta rody- 
ties viešai su seimo ženkle
liais. Kaip tik išeina iš sve
tainės, tuoj nusiima ženkle
lį. Iš socijalistų, kiek ma
čiau, veik visi nešioja ženk
lelius.

— Tūli tautininkų egzem
plioriai agituoja prieš F. Ži- 
vatkauską. Ypač tuomi už
siima redaktoriai — Balutis 
ri Sirvydas, kuriuos vietinis 
anglų laikraštis pagarsino 

i esant lietuviškų dienraščių 
redaktoriais.

— Brooklynas (Waterbu-

Neapkenčia gero teisėjo.
Denver, Colo. Vietos biz

nierių draugija padavė peti- 
Washington, 27 d. geg. — 'riją, kad būtų atšauktas tei- 

Wilsonas prižadėjo priimti s sėjas Lindsey, kuris aniems 
priedą prie Shermano anti-1 ponams tuo prasikalto, jog 
trustinių teisių, kad, sulyg visuomet palaikė pusę strei- 
to įstatymo, negalima būtų akuojančių mainierių. > . • • • SI •

r vėl augščiausias teismas.
Washington, 26 d. geg. — 

Ir vėl augščiausias teismas 
Suvienytų Valstijų atmetė 
įstatymą, kuris suteikia 
New Yorko valstijos gelžke- 
lininkams astuonių valandų 
darbo dieną. Pripažino, jog 
tai tarpvalstijinis dalykas.

Numušta algos.
Tūlose plieno dirbtuvėse 

apygardose Pittsburgo nu
mušta darbininkams algos 
iki $1.60 į dieną.

Didelis gaisras.
Valparaiso (Chili republi- 

koj) kilo didelis gaisras biz- 
niavoje miesto dalyje. Gais
re žuvo 50 žmonių.

Pati susidegino.
Bjaurus paprotys yra In

dijoje! Tenais pati, mirus 
vyrui, sulyg žmonių suprati
mo, turi pasekti vyrą į aną 
gyvenimą. Todėl daugelis 
našlių, mirus vyrui, tuoj žu
dosi.

Dėvi Javi Dassi, mirus jos 
vyrui apliejo kerosimi savo 
drapanas ir sudegė gyva.

vo.
Pirmoji sesija užsibaigė

12 vai. Antroji sesija prasi-i v.aKai rloin 9 vnl nn niofn f’Sa O11_ Į Vakariene.

Kas per vienas tas Albany 
kunigas?

Būtinai reikia ištirti, kas 
per vienas tasai Albany ku
nigas, kuris baladojasi po 
aplinkinius miestelius.

Kokia agitacija jisai užsi
ima? “Laisvė” bus dėkinga 
už žinias, kurios bus suteik
tos apie tą kunigą.

Manome, kad nušvietimas 
veikimo to kunigo galės 
daug ką išaiškinti.

Tik, draugai, veikliau im
kimės už darbo. Mums būti
nai reikia pradėt smarkiau 
darbuoties New Yorko vals
tijoje. Kova su Hoosick 
Falls’o bjaurybėmis turi ne 
vien užsibaigti teisme, bet 
mūsų agitacija turi būt la
biau paskleista.

Ir todėl, kaip tik greit ga
lima, reikia rūpinties apie 
naujas prakalbas tame rajo
ne.

Dreba prieš socijalistus.
Francijos buržuazinė lai

kraštija nesavu balsu šau
kia, kad raudonasis socija- 
lizmo pavojus barškina į 
buržuazijos duris.

1906 m. už soc. buvo 
duota 877.999 balsai.

1910 m. už soc. buvo 
duota 1.110.561 balsas.

1914 m. už soc. buvo 
duota 1.398.771 balsas.

Tarpiau tiška knygų paroda 
užsidegė.

I

Leipzige (Vokietijoj), 
šiuomi laiku atsibūna milži
niška knygų paroda. Rodo
si, ir lietuviai ten dalyvauja.

25 d. gegužės užsidegė vie
nas pavilionas. Anglų, rusų 
ir lenkų skyriai gana smar
kiai nukentėjo. Vistik gais
ras pavyko apveikti.

žymėtina, jog daugiausia 
aukų skirta kaliniams, pas
kui moksleiviams ir prie i™ 
glaudos narnai. Tatai paro
do, kad dauguma S. L. A. na
rių dar laikosi senų, gerų• 
tradicijų.

Fotografistas dienraščio 
“Waterbury American” nu
traukė paveikslą.

Pirmininkas Gegužis pra
neša seimui, jog prisiųsta 
dovana nuo S. L. A. 126 kp 
iš New Yorko.

Tai buvo tautiška lietuvių 
vėliava, tokia, kaip J. Basa-i 
navičius nurodė — raudona 
vėliava. Išvyniojus vėliavą 
suūžia delnu plojimas. Pa
gerbimui vėliavos delegatai 
sustoja. Pastebėta, kad tūli 
tautininkai (Balutis ir kiti)

net kalbėtojus. Keli iš sve
čių atsisakė kalbėt, norėda
mi išgirst, ką pasakys vieti- 

i niai. Iš vietinių kalbėjo p. 
! J. Saliūnas. užsimindamas 
! apie T. M. D. ir apie blaivy
bę. *

Vėliau kalbėjo pp. Balutis, 
Račkauskas ir Strimaitis. 
Miesto majoras gerai pra- 
kalbėio angliškai. Kalbėjo 
ir kiti.

Gaila tik, kad iš lietuvių 
niekas neprabilo angliškai. 
Būtinai reikėjo atrasti kal- 

įibėtoją, kuris būtų paaiški
nęs apie T. M. D. anglams. 
Ir patįs ren(rėjai nekaip te
šneka angliškai.

Nutraukta nuo svečių ir 
paveikslai.

NAUJIENOS

Fordo “labdarybė”.
Ir vėl garsiojo Detroito 

Fordo darbininkai buvo pa
vaišinti šaltu vandeniu, pa
leistu per ugnagesių žarnas. 
Mat, jie, tie atstatyti iš dar
bo žmonės, buvo susirinkę 
ties Gray Construction Co., 
naujai statoma Fordo fabri
ką, darbo prašyti.

Už blaivybę.
“L. Ž.” rašo:
Kuktiškis (Švenčionių^pa- 

vieto). Per Kuktiškių se
niūnų sueigą vasčiuje buvo 
visų vienu balsu nutarta pa
naikinti monopolį ir aludes. 
Prie Kuktiškių valsčiaus 
priguli šie sodžiai: Kuktiš
kių, Asmalai, Baireišiai, 
Kiaulipės, miestelis Buitu- 
nai ir kelios viensėdijos. 
Taip-pat kovos mėn., tik tru
putį vėliau, buvo tokia-pat 
sueiga Purviniškio valsčiu
je. Prie Purviniškio vals
čiaus priklauso šie sodžiai: 
Purviniškis, Kačiunai, Gim- 
ziškės, Belekiemis ir Puo
džiai. Per sueigą Purviniš
kio vyrai, nežiūrint į visų ki
tų seniūnų nutarimus panai
kinti monopolį ir aludes, šū
kauja, kad jiems monopolis
esąs reikalingas. Betkadan-. ...
gi tokių alkoholio bičiuolių ' engrijoj.
mažumoje pasirodė, nutari- Vengrijoj valdžia išleido 
mas praėjo ir Purviniškio naujas teises prieš darbinin- 
valsčiuje irgi bus monopoliai kų spaudą. Socijalistiški 
ir aludės panaikintos. dienraščiai turi užsistatyt 

-- kauciją, $10.400, savaitraš-
Mire d-ras P. Jaunius. čiai — nuo $2.000 iki $4.000.

Žvingių m. (Raseinių pa- Už netinkamus valdžiai 
viete) mirė balandžio 12 d. straipsnius galės uždėti bau- 
d-ras Pranciškus Jaunius, smę iki $400 ar pasodinti ant 
brolis garsaus mūsų kalbi-1 metų kalėjiman. 
ninko profesoriaus K. Jau
niaus. Jį lydėti ^usirinko 
daugybė ir iš kitų parapijų 
žmonių; d-ras PJ Jaunius 
buvo visos apylinkėįs brangi- ..
namas užtai, kad pigiai im- išvaryti iš Vokietijos rube- 
davo už receptus (nuo 5 — žiu visus mormonus, kurie

Prakalbos.
25 d. geg. vakare atsibuvo 

prakalbos. Kalbėjo:
Scully — majoras.
P. Guilvile — miesto advo

katas.
F. Živatkauskas, J. Sirvy

das, V. Račkauskas, B. Balu
tis ir Mikolainis.

Daug nereikia aiškint apie 
jų prakalbas, nes visi žino jų 
temas ir liogiką. Miesto ma
joras atrado lietuvius ma
žiukais, liepė būt gerais ūkė- 
sais ir nežiūrėt, kad kiti mi
lijonus vartoja. Liepė žiū
rėt apie save. F. Živatkaus- 
ko kalba buvo viena iš ge
riausių.

Balutis jodinėjo ant savo 
numylėto arkliuko, pasako
damas apie Gediminą, Keis-

Sako, Huerta rezignavo.
Vera Cruz, 28 d. geg. Is

paniškas laikraštis “EI Pre- 
sente” atspausdino praneši
mą, kad Meksikos diktato
rius Huerta rezignavo ir 
slaptai mano vykti į Europą 
ant vokiško laiko.

Siunčia kariumenę 
Albanijon.

Kad užslopinus sukilimą 
Albanijoj, Austrija ir Italija 
siunčia ten savo kariumenę, 
kurių pagelbos šaukiausi ne
kviestasis Albanijos kara 
liūs princas Wied.

Didžiausi karščiai.
Apie didžiausius karščius 

pranešama iš daugelio Ame
rikos miestų. Kai kuriose 
vietose karščiai siekia M 
laipsnių
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Kasžin ką veikia dabar p 
Stankus ? Laikraščiai rašo, 
kad pinigus už vertimus mo
ka, o man rodosi, graudžiai
kremta sau panages. ,

-
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%,• xj. jl^v ’jcva oUvijaiioiu i 
partijos kandidato į prezi-1 dentas rašo apie

redaguojamas laik-

Darbininkų Balsu”,

sipes.
Drg. E. Dėbso sumanymas

Pasisavinimas 
s vardo yra panieki- 
tradicijos Lietuvos

nuo mūsų partijos. Bet

, kad 
Bago-

ir prideda “ant magaryčių”

E. Dėbso sumanymas var
giai beįvyks.

Drg. E. Dėbso, socijalistų

socijaldeniokratu 
“Vilnis” (N. 12)

jaąg. syti, tai gąli iš svetainės pra

varva iš 
jisai turi 
“football”, 

‘ socijalis-

nrh.ktiškame gyvenime jisai
tiek tereiškia, kiek abelnai
gali reikšti įvairus pienai, Perkūnas pradėjo su kumš- 
gimę pavienio žmogaus gal- čia stalą daužyti ir griauti: 
voje. (“šarap! kurie nenori klau-

‘ .. > 4;...
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savo tikslo, tai' CAPT IĄI ICTIČIT AC' Padaryti nutarimą — nega- 
mui torturavi- □ JflLilO 1 lOIkVO, Įima, nes nutarimai ir p

ik^lų spauda Lietuvoje. ;lis kovotojas ir didelis -ide-: sišalinti, o jeigu to neklau- 
Jaltinio” N. 18 telpa įdo-’alistas- duug geriau pa-'sys, tai... p. Perkūnas su 

mus straipsnis apie klerika- našus i Panašą socijalistiš- jais kitaip apsieisiąs”.
lu spaudos išsiplatinima Lie-; ^os evangelijos, negu kas ki- 
tovoj. Jeigu Seinų davatkų1 tas Amerikoje. Jodei jisai ir 
laikraštis, gal būt, šiek-tiek geriausia tinka į prezidentus

V... v xx.v. L j” nuo musii partijos.
tai visgi jo paduodamos Praktiško gyvenimo verpete, 
skaitlines nebus perdaug nu- ; 
tolusios nuo tikrų skaitlinių.

Daugiausia skaitytojų tu
ri patsąLL^altinis” ir “Vie

 

nybėj nes(no 7.500. Dien
raštis “Viltis”, Vilniaus vy
skupijos liaudžiai skiriama 
“Aušra” ir geltonųjų darbi
ninkų draugijų organas 
“Rygos Garsas” turi po 
3.000 skaitytojų. Jeigu prie 
šių laikraščių pridėti dar ski
tus klerikalų spaudos orga
nus, tai, sulyg “Šaltinio” ap
skaitymo, klerikalų spauda 
turinti 52.000 skaitytojų.

“Linksminkies dangau ir 
verkit bedieviai!” — šaukia 
nudžiugęs “Šaltinis”, su pa
sididžiavimu čia jau pridur
damas, kad pirmeivių spau
da turinti tik 10.000 skaity
tojų.

Nesvarbu polemizuoti su 
“Šaltiniu”, bet mums reikia 
pažiūrėt, ar ištikrųjų tos 
klerikalų laikraščio skaitli
nės atvaizdina tikrą, realį 
Lietuvos žmonių pažiūrų ir 
ūpo stovį ?

Kasgi nežino, kaip plati
nami iri skaitomi klerikalų 
laikraščiiįJMėtuvoje! Tie 
laikraščiai daugiausia per 
nevalią brukami, tai “dėdės- 
kunigėlio” užprenumeruoti, 
tai geram parapijonui dar 
geresnio prabaštėlio po bau
sme nuodėmių neatleidimo 
varu įpiršti. Kiek tokios po- 
pieros (laikraščiai) skaito
mos, geriausia galėtų papa
sakot skilandžiai ir dešros, 
na ir lietuvišku pirkių bei 

. skrynių sienos, kurios iškai
šytos šventais “pikčeriais”.

_ Jejgu atmesti tuos varu 
užkontraktuotus skaityto
jus, tuomet iš 52.000 kasžin 
ar pusė beliks?.

Bet tai dar ne viskas, ką 
męs galime pasakyti apie ta 
“Šaltinio” džiaugsmą. Gi 
klerikalų spauda platinosi 
ypatingai parankiose jai są
lygose, kurias pagamino ne-

ypač tokiame, kaip Ameri
kos darbininkų judėjimas, 
kur eina aštri įvairių sriovių 
kova, reikia nuosekliai prisi
laikyti tam tikro veikimo 
metodo ir jau paskui nesvy
rinėti iš vienos kraštuteny- 
bės kiton, bet žengti prie pa
žymėto tikslo. Tokį veikimo 
metodą unijose šios šalies 
socijalistų dauguma jau išsi
dirbo. Jie nori užkovoti 
Amerikos Darbo Federaciją 
nėr dalyvavimą toje pačioje 
federacijoje. Tuo keliu ei
nant, daug jau atsiekta ir 
dar daugiau bus atsiekta.

Tuo tarpu, drg. E. Debsas 
?lgias?kitaip. • Savo laiku ji
sai agitavo už I.W.W.,paskui 
baisiai tą uniją peikė, dabar 
vėl rekomenduoja suvienyt 
I. W. W. su tūlom dalim Fe
deracijos.

Padėkime, pats Debsas 
metai atgal, kovo 1913 m. — 
nupiešė tą pačią Chicagos I. 
W. W. frakciją, apie kurią 
ląbar kalba kaipo politiškos 
kovos šalininkę, sekančiais 
žodžiais:

“I. W. W. unija, kurią at
stovauja Haywoodas, yra 
tiesiog anarchistų organiza
cija, atskyrus jos vardą. 
Anarchizmui su socijalizmu 
niekuomet nebuvo pakeliui 
;r nebus. I. W. W. unija yra 
— švelniai išsitariant — la
bai negerai atsinešus link 
Socialist Party. Kada jai 
riestai, tai ji tuojau kreipia-

Susirinkusieji Perkūnu 
visai neklausė. Vienas pri
siartino prie Perkūno ir pa
prašė jo, kad paaiškintų ką 
nors apie “šventakuprius”, 
“špitolninkus” ir kitoniškus 
pravardžiavimus. Perkūnas 
griežtai atsisakė paaiškinti. 
Tada susirinkusieji apsiautė 
Perkūną aplinkui, ir pirmu
tinis žaibas dalytėjo Perkū
no sprandą taip, kad net jo 
akiniai nuo nosies nukrito ir 
pats Perkūnas susmuko ant 
grindų,—ir kaip pradės visi 
kojomis spardyti, kaip 
‘football”, po salę valkioti, 

kad net gaila buvo žiūrėti. 
Tėliaus vienas, pasigailėjęs, 
Perkūną pakėlė nuo grindų 
•r norėjo per duris išleisti, 
bet išpašalies kaip kirto gel
bėtojui per ranką su kokiu 
ten įnagiu, kad nei Perkūnas 
iš rankų iškrito. Ir vėl pra
dėta kojomis spardyti, ir ga
lų gale paleista laiptais že
myn—kaip obuohs nusirito. 
Vėliaus sugrįžšta atgal į 
svetainę ir pradėta savus ci- 
rilikus šveisti taip pat, kaip 
ir Perkūną. Policija, sako
ma, buvusi šaukta net tris 
kartus, bet neatėjusi. Hoo- 
sickfalliečiai, sakoma, lab
iausiai apgailestauja, 
svkiu nepribuvo ir 
čius”.

Tai visa p. Šiaulio, 
vos” bendradarbio,

šydama pagelbos, kas visada 
buvo suteikta, bet kada jau 

viskas praeina, tada I. 
'•V. W. unija spjauna Soc. 
Party veidan. Paprastai sa
kant, tai yra tikrieji santi
kiai.

I. W. W. unijos anarchis
tai priklauso prie Soc. Party 
tik su tuo tikslu, kad su
griauti partiją. Ir partijos 
pareiga yra įimti prieš juos 
nusakyta stovi”.

“New York Call”, kovo 23,
zūros šėlimas. L z klerikalų 
pečių stovėjo organizuota 
reakcija, kuomet progresy- 
vei spaudai ir, abelnai. visam 
veikimui, buvo teikta tik 
persekiojimai.

Atimkit klerikalu spau
dai tas gerąsias sąlygas ir 
kiekvienoj parapijoj po du 
dvasišku žandaru — tada 
pažiūrėkite, ar daug beliks 
iš tu 52.000 skaitytojų?

Visai kas kita su pirmei
vių ir socijalistų laikraščiu 
skaitytojais. Tai vis žmo
nės, kurie skaito laikraščius 
iš persitikrinimo, nesibijo
dami bjauriausiu šmeižimų. 
Ir vistik iu itekmė kjla (nors 
ir “L. Ūkininko”), kuomet1 
“Šaltinio” įtekmė tirpsta.

Papūtus naujam liuosybės 
vėjui Lietuvoj, “Šaltinis” ne-Į 
galės ih^i džimigties. štai, i 
nors ir “Vilnis”, kuri vos ke- * 
lis mėnesius gyvuoja, o jau ’ 
turi daugiau < 
kain “Rygos Garsas”, nors! 
tą “Vilnį” visokiais būdais' 
persekioja.

Taigi ,dar pernai buvo sa
kyta. kad I. W. W. yra Soc. 
Partijai ne talkininke, dabar 
jau visai kitaip kalbama.

Todėl tat šiuo žygiu drg. 
E. Dėbso pienas neprigis gy
venime, nes jisai yra tik ide
alistiškas linkėjimas, kuris 
negali šios šalies unijiniam 
judėjimui išrausti naują va- 
gą. z

“Lietuvos” korespondentas 
apie J. Perkūno sumušima.
Visiems jau žinoma, ko

kios taktikos prisilaiko “Lie
tuvos” korespondentai. Ju 
profesijinis užsiėmimas—tai 
sLtematiškas šmeižimas so
či jalistiškų veikėjų. Užsisė- 

|<D ant to savo “arkliuko”, I
' “Lietuvos” korespondentai 
| iaučiasi ricieriais, kuriems 
ponas Balutis duoda pilną 

¥ ■ i valia. Vienu iš tokiu ricie- 
I rių, kurį net redakcija, man- 

.. •_ nor* dagumo dėlei, subarusi, yra 
n. šiaulis, kuris N21 to laik
raščio praneša iš Hoosick 
Falls apie drg. J. Perkūno 
sumušimą.

Tik paklausykit, su kokiu 
pamėgimu tasai korespon- 

* ; žmogaus 
dentus, paskelbtasis suma-' sumušimą. JūsJuometJen- 
nymas sujun^t vienon krū-' ?yiau suprasit. iš_kokių žmo- 
von abi sriovi I. W. W. uni- niu tarpo rekrūtuojasi to 
jos ir abidvi mainierių fede-1 laikraščio korespondentai, 
racijas, vargiai bejvvks. “Gegužio, 7, vakare ,7:30 
Maineriai,.veikiausia, liksis'vai. Trumville svetainėj pa- 

isirodė Perkūnas ir pradėjo 
ikiausia, ir to- ’ savo kalbą apie Chinus ir Ja-

Atsiekiinui savo____,
’yra, pateįsinimui torturavi 
I mo, jie primeta visai visuo- 
I menei tokį darbą, kurį atliko 
tik bjaurybių sauja.

Skaitome reikalingu pa
brėžti ir paakinti kitus “Lie- 
tuvos”\korespondentus, ko
kių “frontų” jie turi ir ko
kioj gražioj kompanijoj jie 
sėdi! Kodėl toks korespon
dentas nerašė į “Laisvę”, 
“Kel.”irtt.? Jis rašė į laik
raštį, apie kurį žinojo, kad 

1. tai savas laikraštis. Rėžk 
ant “cicilistų”, tas tinka p. 
Balučiui. Kokį prierašą p. 
Balutis padėjo— nesvarbu. 
Mums svarbu paakinti vi
suomenę, kokie korespon
dentai rašo į laikraštį “Lie
tuva”. Tarpe jų esama ir 
kraujo praliejimo mylėtojų, 
by tik tas kraujas būtų soci
jalistų.

Apie Australiją.
“Rankpelny” telpa įdomi 

vieno iš mūsų draugų kores
pondencija iš Australijos. 
Kadangi daugelis lietuvių 
teiraujasi apie Australiją, 

‘’tai, manome, bus neprošalį 
perspaudinti tą korespon
denciją “Laisvės” skaitytojų 
žiniai:

Sydney. Lietuvių Austra
lijoj yra labai mažai, o ir tie

Lietu- 
kores- 

pondencija. Pagalvokite da
bar, ar toli tas koresponden
tas bėgęs nuo anų bjaurybių 
mušeikų? Ar išsiveržia iš jo 
lūpų nors žodelis papeikimo 
mušeikoms? Anaiptol! Jam 
pačiam seilės 
džiaugsmo, kad 
progą pamatyt 
pasigrožėti, kaip 
tus šveičia.

Negana dar to, kad sukru
vinta drg. Perkūnas, “hoo- 
sickfalliečiai, sakoma, la
biausia apgailestuja, kad sy
kiu nepribuvo ir Bagočius”.

Tie žodžiai labai charak
teringi. Iš jų aišku, kad 
‘Lietuvos” korespondentas 
Perkūno sumušimą vadina 
darbu ne tūlos 'kompanijos 
mušeikų, bet visų hoosick- 
f all iečių. Tautiško laikraš
čio korespondentas nesigėdi 
apšmeižti ir bjauriausius 
norus primesti visiems hoo- 
rickfalliečiams, kad tik jam 
lengviau būtų 
tuos nelabuosius socijalistus 
ir pačiam pasislėpti už vis- 
suomenės pečių.

Dabar keli žodžiai dėl fak
tiškos dalies anos korespon
dencijos.

“Lietuvoj” rašoma, kad 
publika iš pat pradžios švil
pė, šūkavo, o Perkūnas 
kumščia stalan daužęs.

prie Federacijos, o I. W. W. i 
sekcijos, ve'“ “
liaus laimingai tarpe savęs poniją. Šiuomi kartu taipo-

I gi buvo labai daug susirin
kusių, bet jau neužsilaikė 

io kabinete ir todėlei (ramiai: kojomis trypė, švil- 
“ ’1 pė, dainavo ir šūkavo: “Per

kūne, nemeluok!” Ir štai p.

LAIKRASTIJOS 
KLAUSIME.

(Pradžia “Laisvės” N38).

Gegužio 25, kaimelyje, Pa-
! Įima, nes nutarimai ir pro- ris, Ohio, atsitiko, kad vie- 

1 name laike, aštuoniose šei
mynose buvo gimimai, taij) 
kurių buvo: penki vaikai ir 
trįs mergaitės. Motinos jų; 
Robert Ely, Henry Gutberg, 
Clyde Shidler, Elmer Hay- 
nam, George, Anthony, Pe
ter Lantenhaser, Oscar Irv
ing ir paskutinės vardas ne
sužinota.

Rugsėjo 26, dr. William 
Warren, padavė aplikaciją 
komisijonieriui pensijos, 
kad būtų jam pensija padi
dinta. Iš aplikacijos pasiro- 
rodė, kad Warren yra 25 
vaikų tėvu; trijų pačių vy
ras, ir visos pačios buvo se- 
serįs. Daugiausia buvo dvy
nių gimimo. 13 buvo vaikų 
ir visi kareiviai. Kada apli-

testai maža tereiškia gyve
nime.

Reikia, idant dabartiniai 
laikraščiai taip pakiltų ir 
taip savo tarpe susitvarky
tų, pasidalindami darbą, kad 
jokis nekviestasis svečias

Taigi, darbo pasidalinimą negalėtų pasirodyt. *1 V I • • • • 1 “ J 1 -v 1 1 _ i —. X- —, 1 __ __ 4Reikia taip-pat ne piktu
mu, bet gražumu išrodinėti 
draugams, sergantiems liga 
užsidėjimo savo laikraščio, 
kaip smalkiai jie klysta ir 
kaip, abelnai imant, mažą 
supratimą teturi apie laik
raščio medžiagiškus ir idė
jiškus reikalus.

Paskutinis dalykas, kuris 
reikia išrišti — tai klausi
mas apie privatinius laikraš
čius.

Turime Sąjungos organą kacija buvo paduota, tai vi- 
“Kovą”. Kad “Kova” yra 
ypatingai brangi sąjungie- 
čiams — tai suprantama.
Kad josios netik išlaikymas, 
bet ir tobulinimas visiems 

Naujie- rūpėti — tai aišku kiek- 
nas” vien tik kooperacijos ir vienam. ............
unijų liakraščiais—gi tuodu ; _

laikraštijoje niekas anaiptol 
neatmeta ir, kaip nurodėme 
pereitame “Laisvės” N-ry, 
tasai darbo pasidalinimas 
jau įvyksta. > Dabartiniai 
draugiški santikiai tarpe so
či j alistiškų laikraščių ir vis 
didesnis rūpinimasis laik
raščiais plačiosios visuome
nės, suteikia gvarantiją, kad 
procesas darbo pasidalinimo 
eis ir toliau.

Y ra draugų, kurie reko
menduoja šiokį darbo pasi
dalinimo būdą: vienas laik
raštis, sako jie, lai būna agi
tacijos laikraštis, kitas ko
operacijų, trečias unijų ir tt.

Pamėginkite dabar pa
versti “Laisvę” ar

1 kaip sąjungiečiams,
laikraščiu jokiu būdu neuž- pašaliečiams aišku,
silaikys! 'Męs girdėjome (kad vie«os “Kovos” nepa- 
daugelį taip sprendžiant j kanka, kad sale jos reikia ir 
apie “Naujienas”. Politiš-! daugiau laikraščių. To fak- 
kų laikraščių jau sako, už-

nių gyventojų.
Uždarbiai neblogi, s bet 

pragyvenimas brangus. Pra
monės darbininkai susiorga
nizavę į uniją (išskyrus lau
kų darbininkus), dirba 8 vai. 
per dieną. Kai-kur dirbama 
6 dienos per savaitę, kai-kur 
— 5. Dar yra vietų, kur dir
ba tik 4 dienas.

Darbininkų partija yra 
galėję, turi savo rankose 
valdžią. Bet, matyt, kad 
šiai partijai rūpi labiau pat- 
rijotizmas, negu darbininkų 
klesos reikalai. Rūpinamos 
užlaikymu kariumenės, didi
nimu laivyno ir tam pana
šiai. Vaikus nuo 14 metų, 
per dieną dirbusius, vaka
rais mokinama kareivystės. 
Jeigu kuftė’ atsisako nuo to 
“amato”, tai tėvus baudžia 
pinigiškai arba kalėjimu. 
Baudžiami taipo pat ir jau
ni vaikinai, kurie atsisako 
nuo kareiviavimo. Pasta
ruosius paima į kalėjimą ir 
ten muštravojama.

Čia draudžiama nedeiio- 
mis pasilinksminimai bei su
sirinkimai, išskiriant tikėji- 
miškus. Socijalistąl kai-kur 
iškovojo tiesą susirinkimų 
ant gatvių nedėliomis, bet 
kaip/ Briston’e, Queensland

Ištikrųjų buvę visai kitaip.
Publika klausėsi ramiai, 

Perkūnas kalbėjęs apie žmo
nių vargą, apie jokius šven- 
takuprius neišsitaręs. Net
gi, kuomet vienas žmogelis, 
priėjęs, paklausė ką tai apie 
š ve n takup rius, Pe rkū n as
jam atsakęs: “darbininke, 
čia apie tai nebus kalbos” ir 
žmogus pasitraukė.

Visą triukšmą sukėlė 
kompanija fanatikų ir gir
tuoklių, kuri įsiveržė svetai
nėn, jau prakalbai prasidė
jus. Reiškia, pati publika 
nieko bendro su mušeikomis 
neturėjus ir iš publikos tar
po radosi net gelbėtojų, ku
rie taip-pat buvo sukruvinti.

Jūs matote, kaip begėdiš
kai apšmeižė “Lietuvos” ko- 
resp. hoosickfalliečius už 
darbą, kurį atliko. gauja 
bjaurybių ir girtuoklių.

Ar neaišku dabar, kokių 
korespondentų rašoma “Lie
tuvoj?”

Jie neapkenčia socijalis- 
tiškos agitacijos!

Jie nei žodeliu nenupeikia 
galvijų, kurie torturuoja so- 
cijalistus.

Jie nesipiktina iš policijos, 
kuri nepribuvo, kada reikia 
gelbėt žmogaus gyvastis.

šiandien kiša Į kalėjimus už 
panašius susirinkimus.

Darbininkams nevalia 
streiku reikalauti geresnio 
uždarbio. Australijos įsta
tymai verčia darbininkus 
nėr teismą taikinties su 
darbdaviais. Toki teismai 
yra kiekvienoj valstijoj.

Tas būtų nieko, jeigu tei
sėjai bešališkai atsineštų 
prie dalyko. Bet tuose teis
muose labai tankiai palaiko
ma kapitalistų puse. Už tai 
darbininkai pradeda teis
mams netikėti ir streikai at
sikartoja tankiau ir tankiau.

A. U. Jurknaitis.

Indiistrijalistų “Darbininkų 
Balsas” neturėjo tiesos pasi- 

vadint tuo vardu.
Rygos 

laikrašty 
skaitome:

“Amerikoj žada pradėt eit 
sindikalistų laikraštis “Dar
bininkų Balsas”. Dėl šito 
vardo pasisavinimo męs tu
rime griežtai protestuoti, 
nes sumanytasis sindikalis
tų laikraštis eis visai kitais 
keliais, negu buvusis mūsų 
“Darbininkų Balsas”, tokį 
didelį darbą atlikusis, lietu
vių darbininkų judėjime”.

Ir penjkių metų vaikui aiš
ku, kaą Baltimorės pono 
Laukio 
raštelis hieko bendro netu
rės su ‘ 
organu Lietuvos Soc. Dem. 
Partijos 
brangau 
nimas ___
socijaldomokratijos.

to, veikiausia, niekas neuž-
tenka. Reikėjo, girdi,“Nau- ginčys, anei mėgins užgin- 
jienoms” užsiimti teorija ir cytu vv'. . .
unijoms. . Tie laikraščiai jau gyvuo-

Gerai, bet kas tuomet bū- visi pripažįsta, kad jie 
tu buvę iš “Naujienų”. Joms 1 tik so-
smertis, o Chicagos plačioji al.lstlskam judėjime abel- 
darbininkų visuomenė ir josinai ^et ir Sąjungai
didieji vietiniai reikalai bū-; ypačiai. vv. .
tu likę neaprūpinti. I kadangi tie laikraščiai,

Tain, kaip vokiečiai ir ang-1laikraščiai, atlie- 
lai ir kitų tautų socijalistai;ka didelį dalbą 11 ne tik ką 
stengiasi, augant jų įtekmei,! 
stambiuose centruose turėt!
savo organą — taip yra, taip į : 

darosi, ir pas lietuvius socir|Į 
jalistus.

Vienok tas laikraščių pa
sidalinimas pagal didmies
čius neprieštarauja ir darbo 
naši dalinimui. Todėl tat 
“Laisvė” pašvenčia daugiau
sia vietos moterų reikalams, 
“Kova” organizacijos, “Nau
jienos” ypatingai gyvenimo 
apžvalgai ir tt. Kiekviena^ 
laikraštis,būdamas žinių lai
kraščiu, dar, šalę to, gali pa
švęsti dalį savo laikraščio ar 
tai unijoms, ar tai koopera
cijoms, ar tai mokslo popu- 
lerizacijai ir tt. Tokia dar
bo pasidalinimo sistema, 
kaip nurodėm anksčiau, jau 
įvyksta.

Tuomi ir užbaigsime apie 
darbo pasidalinimą ir perei
sime prie kitų, laikraštijai 
daromų, užmetimų.

Laikraščių perdaug! Jie 
tarpe savęs varo konkuren
ciją ir todėl visiems yra sun
ku. — Sako daugelis.

Tame užmetime daug tei
sybės. Yra, išties, žmonių, 
kurie serga laikraščių uždė
jimo manija.

Reikia laikraščio 
rams ir uždeda kokį tai 
“Varpą” Omahoj!

Reikia laikraščio Cleve-i 
landui — ir jau visi metai,1 
kai}) tveriama kokia tai 
“Laimė”.

Geležėlei reikia atsikirsti 
prieš socijalistus, žiūrėk jau 
agituoja už “Balsą”.

Papasakosime šiek tiek iš 
“Laisvės” praeities. 1__
met, būdavo, mūsų žmonėms 
tekdavo pasirodyt Clevelan- i 
de, E. St. Louis, Waterbury, | 
Worcestery — visi šaukdavo 
kelties ten, į tuos miestus, 
nes tai “geriausia dirva”.

Tatai įvykdavo ir dabar 
dar įvyksta todėl, kad tarpe 
draugų darbininkų yra la
bai klaidingas supratimas 
apie lengvumą ir pelningu
mą laikraštinio biznio.

Vienok, reikia tikėties, ta 
karštligė pradės praeiti. 
Įsikurti laikraštį dievai žino 
kam — tai reiškia ne vien 
suklaidinti visuomenę, ne 
vien pasigaminti vargo sau 
be jokios naudos visuome
nei, bet demoralizuoti ir 
santikius tarpe socijalistiš- 
kos laikraštijos.

Ta liga kūrimo naujų 
laikraščių pastebiama ne 
vien pas socijalistus, bet ir 
pas tautiečius ir kuniginius 
(“Ateitis”, “Vaidyla", suma
nymas leisti laikraštį Pitts- 
burge ir tt.).

Kaip gi su tuo kovoti?
į.

Tie laikraščiai jau gyvuo-

ku vėžiu, bet rodo norą ar- 1 u c / v
1 tinties prie organizacijos, 
! tapti visuomeniškais laik- 
! naščius, tai reikia į juos žiū- 
1 rėt. kaipo į “Kovos” talki- 
į ninkus.

Mums rodosi, kad taip ir 
lyra. Veikiausia, niekam ne
ateina galvon mintis išduoti 
paliepimas: “panaikint!”
Taip-pat ,veikiausia, niekas 
dar nemano, kad tie laikraš
čiai galėtų pereit Sąjungos 
nuosavybėn, bent šiuomi lai
ku. Taigi, tik ir liekasi vi
durinis kelias arčiau susiriš
ti su privatiniais laikraš
čiais, užtikrint, kad jie neiš
kryptų iš kelio* ir stengties 
taip juos pastatyti, kad jie 
neštų juo didesnę naudą or
ganizuotam lietuvių darbi
ninkų judėjimui.

Kitokio kelio nėra, kaip 
tik tas vidurinis kelias, kuris 
gali atnešti geras pasekmes. 
Kitą kelią vargiai šiuomi 
tarpu kas beišras. Jisai to- 
lymas ir nuo kovos prieš pri- 
vatiškus laikraščius ir nuo 
perdidelio išaugštinimo pri- 
vatišku laikraščių. Tik tuo 
keliu einant, nebus perdide
lio pažeminimo vienų ir iš-

si vaikai jau buvo mirę.
Kovo 15, juodveidė, Melis

sa Cooper, Grayson, Ga., Gi- 
vinnett paviete, svėrė 613 
svarų. Jos sunkumas buvo 
per 40 metų 150 sv., bet pen
kiems mėnesiams prieš mir
tį, taip pradėjo tukt, kad kas 
mėnuo 100 svarų priaugo. 
Tai buvo antroji pagal sun
kumą. P-niaLizzie Gion Cle
veland, Ohio svėrė 750 sva
rų. Jos vyras svėrė mažiau 
150 svarų.

Birželio 21, Frank Blake, 
iš Cairo, Ill., gelžkelio staci
jos klerką, išlošė laižybas, 
suvalgydamas 61 kiaušinį. 
Iki tam laikui, buvo suvalgy
ta 60. Kiaušinius valgė ne 
visus vienodus, ir sekančiai: 
plaktų 15; minkštai virtų 16, 
kietai virtų 15 ir keptų 15.

Fediana Bičerlak, mote
ris, ruskė, kuri rugpjūčio 
mėn. buvo ištremta į Sibirą 
ant viso amžiaus, pasirodė 
turinti rekordą, kad ištekė
jusi už 18 vyrų, tarpe 16 ir 
40 metų. Nuo kiekvieno yra 
pabėgus, ir turi tiktai vieną 
vaiką.

Rugpjūčio 23, W. C. Bo
ehen, iš New Yorko’ pagavo 
kardžudę prie Santa Catali
na salos, Californijoje, sve
riančią 355 svainis. Apėmi
me žuvies, kova tesėsi IĮ vai. 
ir 2 min. arba 92 min. Žuvis 
buvo 12 pėdų ilga, su 4 pėdų 
ilgu kardu ir 7 colių storio 
per pačią storumą.

vaka augštinimo kitų ir tų aštrių, 
’■ bet nieko neišaiškinančiu žo- 

! džių, kurie, kartais, pasigir- 
Ista. . ' t

Tik tuo keliu organizacija 
prieis prie privntiškų laik- 

1 naščių, o laikraščiai nrie or- 
i panizacijos. Kaip laikraš
čiai organizacijai nėra prie
šai. tain ir organizacija ne- 

-; gali būt laikraščių priešas. 
lbj Ji tik turi stengties, kad ne 
°' laikraščiai suteiktų pakrai

pą organizacijai, bet organi
zacija laikraščiams. O kad 

I tatai įvyktų, reikia geriau 
j tvarkyt ir organizacijos da
lykus.

Pažymėtini 1913 m 
nuotikiai.

Balandžio 8, gimė iš p-ios 
Charles Smith, Utica, N. Y. 
penki kūdikiai; visi sveiki ir 
ženklas, kad gyvens. Rekor
dai parodo, kad nuo 1890 bu
vo šešiolika gimimų po pen
kis; du, po šešis ir tris po 
septynis.

Rugpjūčio 26, gimė ketu
ri kūdikiai, iš p-ios Pearl 
Yates, Centralijoje. Visi 
sveiki.

Vasario 24, Barrow, Ang
lijoj, darbininko pati pa
gimdė sūnų, šešiomis savai
tėmis vėliau, t. y. balandžio 
4, ta pati motens, pagimdė 
dukterį.

Pirmo laipsnio žmogžu
džiai Suy. Valstijose yra 
baudžiami sekančiai: elek
triškose kedėse žūsta: Ar- 
kansase, Kentucky,, Massa- 
chussets, Nebraskoje, New 
Jersey, New York, North 
Carolina, Ohio, Pennsylva
nia, South Carolina ir Virgi
nia.

Visam amžiui kalėjimas: 
Kansas, Maine, Michigan, 
Minnesota, Rhode Island, 
Washington ir Wisconsin. 
Kitose, visose valstijose ka
ria.

Linčiavimas: per 28 me
tus (nuo 1885) įvyko 3.458 
nulinčiavimai. 1913 iki lap
kričio, 12 atsibuvo 45 lyn- 
čiavimai; visi vyriškiai ir 
juodveidžiai.

Daugiausia prasižengta, 
užpuolime (rape)o baltvei- 
džių moterių. Iš tų 45, 42 iš 
pietinių valsčių, o tik 3 iš 
šiaurinių. Niga.

Džiaugiasi dėl Perkūno 
sumušimo.

Vienoj tautiškoj redakci
joj gauta “Laisvė”. Tuoj 
stvertasi ji skaityti. Ogi, vy
ručiai, Perkūnui kailį išvėlė.

Čia pakilo džiaugsmas. 
Negramotnas deglosios lei
dėjas net sučypė iš džiaugs
mo.

Gražus vaizdelis musų 
dienų! Girdėjęs.

'4 R
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ORGANIZUOKIME
ARGENTINIECIUS

Smith ; (Šmulkštys), 
vienas iš įkūrėjų VDiego” 
draugijos Boenos Aires, Ar
gentina. Jis labai daug pa
sidarbavo dėl Argentinos 
lietuvių ir dabar kviečia juos 
spiesties į socijalistų organi-

Socijalistiško laikraščio 
priedermė ne vien agituoti 
spaudintu žodžiu, bet, kiek 
galint, pvigelbėti praktiš
kam veikimui. Laisviečių 
nuomone, laikraštis visur 
turi eiti organizacijai pagel- 
bon. Tuo, o ne kitu tikslu, 
“Laisvėje” įvesta skyrius 
“Kur mūsų laukia rugiapjū
tė”. Ačiū agitacijai tame 
skyriuje,jau pavyko sutverti 
ne viena socijalistiška kuo
pa.

Šiuo žygiu užsiimsime Ar
gentinos lietuviais. Retai, 
retai apie juos išgirstame 
mūsų laikraščiuose, o vienok 
Argentinos miestuose Bue
nos Aires, Rozario, La Pla
ta, Kordova yra jau nema
žas lietuvių skaičius. Esa
ma lietuvių ir pusiaulauki- 
nėj Patagonijoj, bet ten jie 
gyvena išsisklaidę, kas sau 
tarp plačiųjų tyrlaukių.

Svarbiausias centras lie
tuvių, tai Boenos Aires. Te- 
nais gyvena argentiniečių 
vadovai, tenais jų seniausia 
draugija “Diegas”, ten, bent 
kelis kart į metus, parengia
ma teatrėliai, vakarai.

Pažiūrėkime dabar į gyve
nimą Boenos Aires lietuvių.

Geriausia męs suprasime 
tą gyvenimą pasiklausę žo
džių mūsų draugo A.Smitho. 
Štai nuomonė drg. A. Smi- 
tho:

“Man žiūrint į lietuvių ar
gentiniečių kulturinį judėji
mą, į jų organizacijų veiki
mą—išsirodo, kad jie nežen
gia pirmyn, nekįla augštyn 
kultūros išsilavinime, bet 
stovi ant to pat laipsnio,kuo
met aš juos apleidau 1911 m. 
Kada męs . organizavome 
“Diego” draugiją, tuomet 
prisidėjo tik 13 narių, o vie
nok męs nenuleidome rankų 
ir darbas, kultūros .darbas, 
pradėjo mums sekties. Tai
gi, dabar Boenos Aires lietu
viai turėtų daug augščiau 
stovėti, nes jų yra jau, rodo
si, su viršum 1,000.

/Tuomet gi, kada aš ten bu
vau, lietuvius veik ant pirš
tų galima buvo suskaityti.

Man rodosi, kad norint 
publiką pritraukti, prie pla
tesnės žmonių minios prieiti, 
reikia jai ne vien pasakoti 
apie tėvynės meilę, apie Vy
dūnų miglotą filozofiją, bet 
kalbėti apie šios dienos var- 

_gus—reikalus. Reikia įsigi- 
lirtt į gyvenimo reikalus ir 
pąžinti Argentinos politiką.

Tuomet, kai męs keliese 
darbavomės “Diege”, tai ant 
mūsų surengtų vakarėlių su
sirinkdavo apie 300 žmonių 
įvairių tautų. Rinkdavosi 
todėl, kad darbas buvo varo
mas darbininkiškoje dvasio
je, per susirinkimus kalbėta 
apie darbininkų reikalus, 
vargo ir skurdo priežastį.

Man stebėtina iš argenti
niečių, kad jie tyli apie dar
bininkų reikalus, kuomet jie 
patįs praneša, kad Boenos 
Aires randasi apie 120,000

| bedarbių, tarpe kurių, vei
kiausia, ne vienas ir lietuvis. 
Tečiaus apie tai susirinki
muose ir vakaruose nekalba
ma, apie tai tylima.

Broliai argentiniečiai, su
kruskite, atbuskite prie nau
jo veikimo ir mėginkite su
tverti Argentinoj Lietuvių 
Socijalistų Sąjungą”.

Tai kaip kritikuoja argen- 
tiniečius ir tokius nurody
mus jiems duoda vienas iš 
seniausių Argentinos veikė
jų drg. A. Smith.

Pamatinė mintis drg. A. 
Smitho tai ta, jog argenti- 
niečiams reikia pradėt rū
pintis darbininkų reikalais 
ir pradėt apsipažint su Ar
gentinos politika. Ypatin
gai tatai reikia daryti tokia
me mieste, kaip Boenos Ai
res, kur šalę didžiausių tur
tų yra labai daug vargo ir 
skurdo. Argentinos darbi
ninkai jau pradeda rūpinties 
savais reikalais ir štai išBoe- 
jcs Aires veik visi seimo at

stovai yra socijalistai.
Kodėl gi tat lietuviai turi 

tylėti ir vargą vargti? 
Mums matosi, kad jie turi 
pasekti pėdomis savo labiau 
susipratusių draugų, Argen
tinos socijalistų, kurie turi 
jau gana tvirtą partiją.

Todėl didelė garbė bus 
tiems draugams, kurie pra
dės socijalistišką agitaciją 
tarpe lietuvių. Pradėjimas 
socijalistiško darbo anaiptol 
nereiškia dar atpuolimą nuo 
tautos ir tt. Atbulai, sccija- 
listiška agitacija pakels 
žmones svetimtaučių ir jų 
pačių akyse, suteiks žmo
nėms daugiau dvasios mais
to ir atvers duris prie savo 
būvio pagerinimo.

Atskiras, pavienis darbi
ninkas gali sau studijuoti ir 
Vydūno filozofiją ir kitus 
galus, bet jokia Vydūno filo- 
zofija nepavaduos darbinin
kiškos programos. Žinome, 
kad tarpe Boenos Aires lie
tuvių yra didelių tėvynės 
mylėtojų. Nenorime jų čia 
kritikuoti, todėl, kad socija- 
listiški įsitikrinimai anaip
tol nedraudžia mylėti savo 
tėvynę. Bet argi to vieno 
gana? Ar pagerės argenti
niečių lietuvių gyvenimas, 
jeigu męs niekuo daugiau 
nesirūpinsime, kaip tik apie 
“tėvynės meilę?” Supran
tama, jog nepagerės. Ar
gentinos lietuviai yra ne 
vien lietuviai,bet dar ir žmo
nės darbininkai ir todėl jie 
privalo rūpinties darbinin
kiškais reikalais.

Kas gi tam gali būti prie
šingas? Gal būt tik kunigai, 
bet jų, ačiū ponui dievui, Ar
gentinoj dar nėra. Kaip ra
šo į “Laisvę” vienas drau
gas, tai ir visoj Argentinoj 
klerikalų partija yra labai 
nupuolusi.

Todėl,Argentinos lietuviai, 
nesnauskite. Mėginkite stę- 
ti į socijalistų eiles. Bandy
kite tverti socijalistų kuope
les, kurios, ilgainiui, susilies 
i Socijalistų Sąjungą.

Laisvietis.

VIENYBE—GALYBE
(Monologas).

Po šimts pypkių, ir laikai 
gi dabar užstojo! Jeigu tik 
žinočiau, kad vėjas neiškil
tų, tai, dievaži, pasikarčiau! 
Kas jums per juokai? Ar 
jūs manot, kad taip bloga 
karoti ? Visai nėra taip blo
gai, kaip jūs sau persistato- 
te. Jeigu mano žodžiams ne
tikite, tai galite praktiškai 
patirti/

Jūs gal paklausite, kodėl 
aš noriu pasikarti? Man ro
dosi, kad ne tik aš, bet ir iš 
jūsų daugelis pasikartų, jei
gu tik žinotų ,kad nebus blo
gai karoti.

Kada; aš buvau nevedęs, 
tai apie pasikorimą nei ne
sapnavau. Bet tuomet bū
davo kitokios priežastįs.

Įsimylėjau į savo dabarti
nę pačią, kaip kunigas į gas- 
padinę. Nemanykite, kad

ji ir pirmiau buvo mano pa
ti ! Ji pirmiau buvo dar mer
gina ir turėjo visai skirtin
gą nuo mano pravardę. Ir 
tik tada, kada ji buvo mergi
na, aš pradėjau kalbinti ap
sivesti. Ji, ilgai nelaukus, 
sutiko su manim apsivesti, 
bet štai ką pasakė:

— Aš priklausau prie mer
ginų unijos. Mūsų unijos 
konstitucija parodo, kad ne
valia tekėti už vyro, jeigu jis 
neduos gvarantijos nedirbti 
daugiau, kaip 8 valandas į 
parą. Taigi, jeigu tu man 
išduosi dokumentą, kad aš 
nedirbsiu pas tave daugiau, 
kaip 8 vai.; tuomet apsivesiu.

Gerai, sakau, aš tau iš
duosiu dokumentą, kad tu 
pas mane dirbsi 7 valandas, 
48 minutas ir 48 sekundas.

Mano mergina tuojaus su
tiko. Nuėjom pas advokatą 
ir aš parašiau sekantį doku
mentą:

“Po apsivedimui, mano 
pati neprivalo ilgiau dirbti į 
parą, kaip 7 valandas, 48 mi
nutas ir 48 sekundas. Dar
bo valandos nėra paskirsty
tos”.

Advokatas užtvirtino do
kumentą, aš jai įteikiau ir 
tada nuėjom pas kunigėlį, 
kuris mudu surišo. Nuo tos 
dienos ji pradėjo jau skaity- 
ties mano pati ir jau galėjo
me vienam kambary gyvent.

Išeidamas darban, aš ją 
pabučiavau ir prisakiau, kad 
ji daugiau nedirbtų, kaip pa
skirtą laiką.

Nespėjau vakare sugrįžti 
iš darbo, kaip jau pradėjo 
mano pati šaukti:

— Tu valkata, tu žmogžu
dy, tu vagie, tu apgavike, 
kad tau velniai kur sprandą 
būtų nusukę ir aš tavęs bū
čiau nepažinus...—ir dar il
gą, ilgą visų šventųjų litani
ją kalbėjo, bet aš jau negalė
jau jos žodžių išgirsti ir au
syse mano vien tik skambė
jo: lia-lia-lia-lia-lia!...

Kada jau ji pailso bešauk
dama ir atsisėdo ant kėdės 
atsikvėpti šviežiu oru, o pas
kui vėl pradėti tą pačią lita
niją, aš, pasinaudodamas ta 
proga, užklausiau:

— Mano brangioji! pasa
kyk tu man, kas tau pasida
rė ir už ką tu mane taip 
plūsti?
• — Tu, žmogžudy,dar klau
si, kame dalykas?! Artu 
nežinai, kad aš sutikau su 
tavim apsivesti tik su ta iš
lyga, kad nedirbti daugiau, 
kaip aštuonias valandas į 
parą, o dabar dar tik pirma 
dieną po apsivedimui ir aš 
jau turėjau dirbti daugiau, 
negu vienuolika valandų, o 
kas bus vėliaus?

Aš paprašiau, kad ji man 
paaiškintų,ką taip sunkiai ir 
ilgai dirbo. Na gi ir pradė
jo, kaip poterius varyti.

* minutos
Kelinių užsimovimas .... 
Pančiakų........................
Gorseto užsidėjimas .... 
Gorseto su pančiakoms 

suvienyjimas....... . .
Gorseto ir kelinių viršu

tinės išvaizdos paden
gimas ......................

Kojų apsiavimas...........
Pečiaus užkūrimas ir 

įkaitymas žnyplių 
plaukams 
niuoti ...

Nusip rausimas...............
Plaukų sugarbiniavi- 

mas ir jų su taisy
mas ...................2 vai.

Veido nusitepimas 4 vai. 55 
Viršutinių drabužių už

sivilkimas ............... 45
Viso labo 11 vai. 5 minutos!

Aš dar norėjau ką-tai sa
kyti, bet ji mano kalbą už
kirto:

— Jeigu tu rytoj nepa- 
samdysi man tarnaitės, tai 
aš su tavim daugiau ir die
nos negyvensiu!

Kad išsigelbėjus nuo pa
čios pabėgimo, užsimoviau 
ant galvos kepurę ir, kaip 
drūtas, nešinausi jieškoti 
tarnaitės.

Dabar gyvenu laimingai: 
vieną tarnaitę laikau tik dėl 
pačios, o antrą dėl apžiūrė
jimo kambarių.

Tai mat, kokią galę turi 
unijos. Nebereikalo socija
listai visados šaukia: vieny
bė—galybei

Prof. Bevardis.

su garbi -
.... 1 vai. 45

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI.

--------------------------- u^-

Prašau atsakyt ant 
klausimo:

Ar galima išsigydyt vidu
rių katarą. Jeigu galima, tai 
kokiuo būdu ir kaip reikia 
užsilaikyt? L. C.

Kataras reiškia uždegimą 
gleiminės plėvės. Senovėj 
visokią vidurių ligą vadinda
vo kataru, kur tik buvo už
degimas, tai yra suerzini
mas, kraujo prisirinkimas. 
mėsų priaugimas *

OBI

LAISVE
D-ras H. Zacharias.

šio
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r n N \ I H A f t A L I —" Pla&oji Publika Žinoti apie mokslinčiau® 
Adarbus, jeigu tie darbai nesilyti tiesiog, pa-

JO GYVENIMAS IR DARBAI
(Tąsa).

“Kas pasiekė mokslą ir dailę, tas turi ii 
religiją”.

Antra ištarmė, pritaikant pačiam Ha- 
eckeliui, rodo, jog jisai išrišo savo gyvenimo 
užduotį, ir tas turi užganėdinti ir jį, ir mus:

“Kas gali žmogui gyvenime būt augš-
iuvou pi sūnyki-, tesnio, už atidengimą amžinų Gamtos-Dievo
mas paviršiaus plėvės. Šią- Į paslapčių? 
dien, kada gauna progą su
pjaustyti po myriui daugybę 
žmonių, vidurių kataras pa
sidarė labai retu daiktu. 
Priežasčia būna suvalgymas 
aštraus maisto, arba nuodo, 
kuris suėda gleiminę. Tokiu 
nuodu tankiausiai būna al
koholis. Gali būti ir užsi
krėtimas bakterijoms, bet 
skilvys labai greitai nuo jų 
apsigina. Kaslink žarnų, tai 
viduriavimas visuomet reiš
kia katarą grobo, kartais, jonališkais mokslinčiais. Gal būt, dabar jai; 
prie kataro buna vidurių už-Į tie laikai praėjo, gal būt, dabar, kada moks- 
kietėjimas. Gydymas — Jinčiui reikia turėt milžinišk i laboratoriją 
dieta, pasnykas, praliuosavi-• įr ciaUo-ybę technišku žinių, įgyjamu bandy
gydytis, reikia gerai perti- maJs lr tyrinėjimais, mokshnciaus- 
tikrinti, jog turi katarą. Mat! mylėtojo rolė liko siek-tiek qenkesne. Kaip 
senovės žmones viską vadino i ten nebūtų, dabartiniu laiku mvlėtojaus pa- 
kataru. Da ir dabar apgavi-! vadinimas tankiausiai prikaišiojamas ir

Paprasta manyti, jog jeigu mokslinčius 
nusileidžia nuo savo moksliškojo Olimpe 
prie plačios, žingeidaujančios ir skaitančios 
“mylėtojų” publikos, tai jau jisai ir pat. 
tampa mylėtoju, tai yra ne specijalistu, o 
tik saunoriai kokia mokslų šaka užsiiman
čiu. Prof esi jonališki mokslinčiai, papras
tai, baisiai niekina mylėtojus, užmiršdami, 
jog stambiausi mokslinčiai, žymiausi protai 
kurie labiausiai pastūmėjo žmonijoje moks
lą, kaip tyčia buvo mylėtojais, o ne profesi-

kataru. Da ir dabar apgavi-! vadinimas tankiausiai prikaišiojama 
is. Tų prikai mėgsta, vartoti tą žodį., profesijonalams—specijabstains. Tų pri

užtai,.kad jis yra priprastas į baišiojimu neišvengė ir Ernstas Haeckelis. 
dien gydytojas jieško ko no-i M«s zlnon/’ kalp Tsa\pne tų pnka^wjimv 
rints tikresnio. Viduriu Ii-i atsineša, bet, sprendžiant is jo atsakymų ■ 
ga gali reikšti: skilvio išsi-1 skaitlingus užpuldinėjimus ant jo vėliausių 
skėtimą, votį vėžį, tulžies, filozofiškų straipsnių, galima suprast, jog 
Žako uždegimą,. tulžies ak-1 jisai neužsigintų mylėtojaus vardo filozofi- 
menis, appe.ndicitj, mėsų pri-1 jos jr abelnai visu mokslu sritvie. išimant 
augimą aplink grobus, šir
dies ligą, inkstų, lytiškų da
lių. syphili ir tt. V___L
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tulžies ak-1 jisai neužsigintų mylėtojaus vardo filozofi- 
'jos ir abelnai visų mokslų srityje, išimant 
žemųjų organizmų bijologijos srytį, kurioje 

Bet po į-

xelis—populiarizatorius papra&tai uždengia 
Haeckelį—mokslinčių. Gi ištikrųjų, ką ga

lizdan, tokių gyvų klausimų, kaip kova su 
kokiu-nors mikroorganizmu (per mikrosko
pą tik matomu gyvūnu), kaipo klausimas a- 
pie galėjin^ą prailginti gyvenimą, ir abelnai 
dalykų, turinčių tiesioginę, reališką, aiškiai 
suprantamą, apčiuopiamą svarbą., Kiek 
nors nuošalesni klausimai, kurie negalima 
tiesioginiai gyvenimo praktikoje pritaikin
ti, paprastai labai menkai interesuoja pla
čią skaitančią publiką. Tame išdalies yra 
priežastis, jog tankiai labai žymus mokslin
čiai svetur žinomi ir gerbiami daug labiau, 
negu savo gimtinėje. Paveizdan, ką žino
jo plačioji rusų visuomenė apie garsų fizijo- 
logą Pavlovą iki to laiko, kolei Norvegijos 
mokslų akademija nesuteikė jam Nobelio 
premijos? Tasai nežinojimas ir nesuprati
mas ypač aiškiai apsireiškia tuomet, kada 
dvi ypatybi,—mokėjimas moksliškai tyrinė
ti ir mokėjimas gražiai, populiariškai ir gy
vai aiškinti savo ir kitų tyrinėjimus,—susi- 
vienyja vienoje ypatoje taip, kaip tas labai 
laimingai vienyjasi Ernste Haeckelyje. Čia 
visada vienas paveikslas visai uždengia kitą 
ir duoda progą įvairiems mažai žinantiems 
ir mažai kompetentiškiems žmonėms kalbė
ti, jog girdi toks, tai mokslinčius, kaipo 
mokslinčius,—visai be vertės, kadangi jisai 
pasivėlina rašyti papuliariškuose laikraš
čiuose.

Dalykas tame, jog mus užvis labiau vi
lioja tas, kas “nežinoma”. Ir jeigu męs ne
žinome moksliškų tyrinėtojo nuopelnų, jei
gu męs nežinome, ką žmogus nuveikė toje 
srityje, kuri mums visai neprieinama, tat 
męs labai esame palinkę tuos nupelnus arba 
perdaug pavertinti arba nedavertinti. Ne- 
davertiname tada, kada matome,'jog dalis 
to mokslinčiaus laiko tapo suvartota politiš
koj kovoj, populiarizavime jo idėjų, tvėrime 
sąjungų, panašių monistiškai ir taip toliaus.

Visa, kas čia pasakyta, pilniausiai pri-

K

lių. syphili ir tt. Visose Ii- Jisai >’ra tikl’iausiu specijalistu.
gose gali būti tie patįs skil- tėkmė nevisados nuoseklios kritikos, plačio-1

j ženklai: stoka ji skaitančioji visuomenė tankiai mano, bū! tinka Ernstui Haeckeliui; rodos, nėra kito 
apetito, skaudėjimas vidų-1 Ernstas Haeckelis ištikrųjų tik tuo ir didis, žmogaus, apie kurį būtų iša igusi taip plati
vio ir žarnų ženklai: v

piktavimas, ~užkieteji-; jOg gabiai populiarizuodamas mokslą, su
gebėjo įtikrinti publiką, kad Darwino mo
kinimas ir abelnai evoliucijos teorija yra 
teisingi. Labai mažai kam žinoma, kad Ha
eckelis ne tiek už tokius lengvai supranta
mus veikalus kaip “Gamtiška pasaulio tvė-Įšė, tai pamatysime, jog Haeckelio ir apie 
rimosi istorija”, įgijo tokį visiems gerai ži- i Haeckelį literatūra Moyo knygoje užima aš-,., 
nomą vardą. Jo platus populiariškumas i tuoniolika puslapių smulkaus rašto. Te- 

........   _ be abejonės, kaip tai visada esti, paeina! nai paduota vien vardai veikalų ir jų auto- 
išskiriant atsitikimą vientik nuo populiariškų—vi ;ems supran- piab jokiu atsiliepimų ir aiškinimų, ir aiš-

V tarnų veikalų. Bet būtų visai klaidinga ma- kus dalykas, jog su tokiu populiariškumu, ‘ 
nyti, jog Haeckelis, kaip tai buvo su dauge- su tokiu mokėjimu tverti sau draugus ir |

L
mas, negeras skonis burno-1 
je. Suprantama, jog ligonio 
kalboje visi tie ženklai bus 
ženklai kataro, tuom tarpu 
gydant parsieina gydyti pa
matinę priežastį, nuo kurios 
paeina vidurių ženklai. Jie 
pats išnyks, tai yra skilvio ir 
žarnų “kataras” pats išnyks, 
kuomet bus prašalinta prie
žastis, : 
chroniško alkoholizmo, kuo
met sunaikinta skilvio' ir 
žarnų gleiminė membrana. 
Tokiam atsitikime išgydy
mas nėra galimas.

D-ras F. Matulaitis.

liu francūziškų moklinčių, tik tais atskirais 
populiariškais straipsniais ir garsus.

Vienok, plačiosios publikos akyse Haec-

polemiška literatūra. Jeigu męs paimsime ' 
neseniai išėjusį Walter’o Moy’o veikalą 
“Apie Haeckelį”, kuris ypač* svarbus tuo, 
jog jame tilpo pilna biblijografija viso to, ką 
patsai Haeckelis parašė ir ką kiti apie jį ra-

priešus, Haeckelis vargiai galėjo tikėtis, 
idant visuose tuose veikaluose butų pilnai 

(Dar bus).
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Tik pasižiūrėkit, kaip Amerikos lietuviški pulkai po vadovyste “generolo” Ramanausko traukia į karę su 
Mexika



S. Gorsky.

Iš dvasiškų teveliu 
gyvenimo.
Vertė V. Paukštys.

(Tąsa).
savo kambariuos pasiskirstę ligones ,stoja 
su jomis greta ir prilaiko. Laike dievmal- 
dystės iš visų pusių skalbina mažais sidab 
riniais varpeliais.

— Tartum aniuolai danguje gieda! — 
šaukė maldininkės-ligonės, atvykusios į vie
nuolyną išsigydyti.

Dievmaldystė pasibaigė. Vienuolis pa
kako keliatą.žodžių apie galę ir stebuklus 
vienuolyne ir bataria “ligonėms” eiti su bro
liais vienuoliais į skiepą paragauti “švento” 
vyno, visarpe kame jų klausyti, pildyti jų pa
liepimus ir nesipriešinti jų elgimuisi.

Moterįs ir vienuoliai ėjo į skiepą, kuria
me dabar užveizda vienuolyno vaišina pake
leivius. Įeinant į skiepą, po prievarta, bu
vo paskirta mokestis. Jeigu ligonė buvo 
jauna daili ,tai turėdavo mokėti mažiau, o 
senesnės, arba nedailios, daug brangiau. 
Nelygumą mokesties aiškino vienuoliai 
tuom, kad vienas galima išgydyti lengviau, 
o
Paprastai,

(Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių) 
praeities).

ŽINIOS.

MOTERIMS
NAUJIENOS

itąs sunkiau, per tai ir mokestis nelygi, 
pacijentkas” dar už vartų su

grupuodavo ir paskirstydavo kiekvienai 
moke>tf už išgydymą”.

Skiepe prasidėdavo didžiausias girtuo
kliavimas. Moterįs, atsimindamos vienuo
lio įsakymą visame kame klausyti savo bro- 
lių-vienuolių, nepasipriešindavo jiems ir 
tuomet, kuomet jie pradėdavo elgties visai 
begėdiškai ir nepadoriai. Prasidėdavo pa
tįs begėdiškiausi darbai...

Dauguma moterų, suprantama, žinoda
vo, kokia laimė jų laukia vienuolyne, per tai 
labai retas atsitikimas būdavo, kad atsiras
davo tokių, kurios vienuoliams pasipriešin
tų. Jeigu gi, kartais, atsirasdavo atkakli 
pacijentka, tai jai liepdavo prasišalinti iš 
skiepo, bet tai tas dar nereikšdavo, kad ji iš
eidavo iš vienuolyno “neišgydyta”. Toujaus 
ją sutikdavo vienuolis perdėtinis ir klaus
davo, kodėl jUapleidžia skiepą, gal jai ne
patinka vienuolis, tai jis duos kitą ir tt. Jei
gu moteris jau nesutikdavo, tuomet ją nu
siųsdavo pas kitą vienuolį į kambarį atlikti 
“išpažintį”, kad išganius savo dūšelę.
x Jeigu moteriškė nesutikdavo akyvaiz- 
oęj savo kompanijos “gydyties”, tuomet vie- 

—-JTŪolis vesdavosi ją į savo kambarį.
z Bereikalingai domininkonas Savonaro
la šaukė, kiek galėdamas, kad dvasiškija 
skęsta paleistuvystėj: šv. Franciško vienuo- 

pynan kasdien vis daugiau ir daugiau plau- 
\kė moterų “gydyties”. Greitai reikėjo įtai
kyti antras, o paskui ir trečias kiemas priė- 

mimui, “ligonių”. Pagaliaus, pritrūko ir 
“tėvų-daktarų”, nors tuom laiku jų skaičius 
siekė apie du šimtu. Vienuoliai pradėjo pa
ilsti nuo nuolatinio ligonių “priėmimo” ir 
reikėjo kreipties į kitus franciškonų vienuo
lynus, kad duotų pagelbą.

Suprantama, toks puikus pavyzdys, ko
kį davė Bolones franciškonų vienuolynas, 
patiko ir kitų vienuolynų vienuoliams. 'At
sirado ir daugiau vienuolynų, kurie greitai 
ir pasekmingai gydė nevaisingas moteris, 
bet Bolones vienuolynas skaitėsi pačiu ge
riausiu. Vienas tuomlaikinių vienuolių, pa
sidžiaugdamas, kad daug atsilanko moterų, 
r£se: “Dar nebuvo tokio atsitikimo, kad 

x moteriškė, atsilankius kelis syk į franciško- 
\ nų vienuolyną, būtų pasilikus bevaikė. Bu

vo stačiai stebuklingų apsireiškimų. Vieną 
syk, po išbuvimo trijų dienų vienuolyne, 
vienoj laimingoj šeimynoj sykiu užsiveisė 
senelė motina, jos duktė, kuri ypatingai kan
kinosi nuo bevaikystės, tarnaitė ir kalė”.

Bavarijoj dar iki šiai dienai yra užsili- 
kus patarlė:

— Niekas nėra apsaugotas nuo nelai
mių ! — sušuko jauna vienuolė, pagimdžius 
dvinukus.

Arba vėl:
— Stebėtina, kad juodų vištų balti kiau

šiniai, — pasakė vienuolė, džiagdamosi ką 
tik gimusiu sdvo kūdikiu.

Tokių humoristiškų išsireiškimų gali
ma butų šimtai surinkti.

Visi tų laikų žymesnieji žmonės, turie 
palikdavo savo užrašus, aiškiai liudija, kad, 
moteriški vienuolynai, kuriuos tikintieji1 
skaitė ramybės namais, buvo pirmklesiniaiS| 
paleistuvystės namais, atdarais dėl kiekvie-' 
no dieną ir naktį, kas tik galėjo užsimokė
ti tam tikrai paskirtą mokestį arba patiko 
nors vienai iš vienuolių. Nebuvo nei vieno 
vienuolyno, nei vieno vienuolės kambario, 
kur atvirai nepriimtų vyrų ir tas priėmimas 
skaitėsi paprastu apsireiškimu, o moteriški 
vienuolynai — įstaigomis, kuriose linksmai 
praleisdavo laiką įvairus karžygiai, bajorai 
ir žymi jaunuomenė.

Ypatingai buvo pagarsėjęs vienuolynas 
augustinių mieste Kirchheine (Vokietijoj), 
Šis vienuolynas gyvuoja ir dabar, bet jau 
įpročiai jame kitokesni.

Užveizdos šio vienuolyno pačios į jį žiū
rėjo, kaip į privilegiruotus paleistuvystės 
namus ir stengdavosi įtikti “svečiams”.

1608 metais užveizda Kirchheino vie
nuolyno rašė užveizdai Aviliono (Francijoj) 
moterų vienuolyno:

“Praeitą sykį jūs savo laiške prašėte, 
kad aš jums išsiųsčia tris ar keturias sese
ris baltplaukes, stipraus kūno sudėjimo ir 
ne išbalusias. Su šiuo laišku išvažiuoja pas 
jus seserįs Kunigunda, Damicelija ir Ag
nieška. Ketvirtos panašios aš jums, ko]kas, 
išsiųsti negaliu, bet manau, kad nepoilgam 
pasiliuosuos sesuo Pranciška ir tuomet tuo- 
jaus ji turės išvažiuoti pas jus; dabartinia
me gi padėjime, kokiame ji randasi, jums 
visiškai nenaudinga, ir, pHegtam, gali ne-l 
pasiekti tolimos kelionės.

“Iš kitos pusės jūs mane labai užganė
dinsite, jeigu vieton mano seserų, atsiusite 
man augštas bruknetkas. Viena bąli būti ir 
ruda ,tik labai rudais plaukais”, ir tt.

Šis laiškas, savo nachališku cinizmu, 
viršija visus tuos dokumentus, kurie rodo 
paleistuvingumą vienuolynuose. Užveizdos 
visai rinitai mainikaudavo vienuolėms, ma
tomai, norėdamos užganėdinti reikalavimus 
lankytojų. Bet laiškai šių pirkėjų ir parda
vėjų gyvojo tavoro prasidėjo ir baigėsi 
šauksmais prie dievo tarnystės, nes vienuo-, 
lės ,tai dievo tarnaitės.

Ant kiek viešai paleistuviavo vienuo
lės, galima suprasti jau iš to, kad miestelė
nai, kurie įpratę prie visokių apsiėjimų, ne
galėjo iškęsti ir turėjo skųstis augštesnei 
valdžiai.

Nedideliam miestely Seflingene buvo 
moterų vienuolynas, po vardu karmelitonių. 
Kaip visur, taip ir ten dieną ir naktį buvo 
puotos ir paleistuviavimas, bet miestelėnai 
visai į tai neatkreipė atydos: tai paprasti 
apsireiškimai. Vienok karmelitonės ir jųjų 
svečiai taip pradėjo žaisti, kad jau sujudino 
visus. ....- - ■ ■> ■

Vieną vakarą, žaibo greitumu, perva
žiavo per miestelį grafas Gugo su savojaS). kurjs negalima sumušti, 
draugais ir tarnais. Grafas turėjo vos dvi
dešimts metų amžiaus ir buvo pagarsėjęs, 
kaipo didžiausias girtuoklis ir paleistuvis, 
kuris, užganėdinimui savo žvėriškų jausmų, 
nesigailėjo kelių žmonių gyvasties. Pinigų 
pas jį niekados netrukdavo, todėl jis ir buvo

Tais laikais, kuomet vyriški vienuoliai 
su didžiausia pasekme gydė moteris nuo be- 
vaisystės, moteriški gi vienuoliai neatsilik
davo nuo “tėvų-vienuolių” ir pritraukdavo 
prie savęs daugybę vyrų-lankytojų, nors is
torija ir neparodo nuo kokių ligų moterįs- 
vienuolės “gydė” vyrus.

Viduramžiuose apie katalikiškas vie
nuoles buvo čiela eilė įvairių patarlių, ku
rios aiškiai parodo, kas per įstaigos tie vie
nuolynai. Pavyzdžiui, Italijoj buvo patarlė: 
“Moteriškas vienuolynas be gimdymo sky
riaus ir akušerkos, lyginai tas pats, kaip 
valstiečio triobos be arklydės”.

Lietuvaičių Susivienyjimas.
Ansonia, Conn. 24 gegu

žės “Ansonijos Lietuvaičių 
Susivienyjimas” parengė 
pirmą savo gyvenime vaka
rą. Programas buvo gana 
platus. Statė ant scenos 
4-rių aktų veikalą “Nepažįs
tama Patrone”. Nors vei
kalas gana prastas, bet svar
bu tame, kad tas veikalas 
pačių merginų verstas iš an
glų kalbos. Buvo sudainuo
ta po vadovyste drg. P. Bu- 
janaucko keliatas lietuviškų 
dainelių ir padeklamuota ke
liatas deklamacijų. Progra
mas likosi išpildytas neper
geriausia, bet visgi reikia 
pagirti, nes dauguma akto
rių pirmą sykį pasirodė ant 
steičiaus.

Daugiausia darbo ir var
go turėjo padėti surengime 
ir atlikime minėto vakaro 
o-l ė M. Kraučeliuniūtė, nes 
ji buvo ir pirminink. ir akto
rė svarbesnių rolių, ir daini
ninkė. Tai viena iš gabiau
sių ir energiškiausių vietos 
merginų.

Šis merginų vakaras pa

veikslus laiko po tokiais! ninko. 
stiklais, o Britiškas muzėjus 
rengiasi greitu laiku juos į- 
gyti.

Tai mat, sufragistės pri
vertė prie naujų išradimų 
bekovodamos už lygias tie
sas su vyrais. Ar tai joms 
ne “garbė?”

Tuomet jos tėvas 
pardavė aną turtingam chi- 
niečiui už $7.50.,

Filipinų vyrai esą labai iš
tvirkę. Šalę legališkos pa
čios turi dar bent 10—15 va
dinamų “tarnaičių”.

Merginos šveičia batus.
Springfield, Mo. 22 dieną 

gegužės ant gatvių prie švei
timo batų stojo šešios mer
ginos, užimdamos vaikinų 
vietą. Jos sako, kad daug i • 1.1 • V • i •

Naujas skandalas.
Nespėjo Berlyne užsibaig

ti teismas “garbingų” vyrų, 
suareštuotų už užlaikymą 
slapto paleistuvystės namo, į i geriau batai šveisti, negu 
kurį lankydavosi daugiausia i namai valyti, indai plauti ir 
jaunos mokinės, kaip vėl iš- tt. Jau apie 50 merginų pa
kilo naujas skandalas. 18 d. 
gegužės Berlyne tapo sua
reštuota viena įžymi mote
riškė, kuri užlaikė slaptą pa
leistuvystės namą. Atrasta 
surašąs, kurie lankydavosi į 
tą namą. Tarpe tų “svečių” 
ir vėl randasi įžymus šulai, 
“apgynėjai” tėvynės ir pri
žiūrėtojai tvarkos. Laukia
ma dideliu areštu, v v

Jau apie 50 merginų pa
davė prašymus, kad jas pri
imtų batų šveisti. Galima 
tikėtis, kad jų prašymai bus

Išteisino gyvų prekių 
pardavėją.

Leipcig, 18 gegužės. Ne
seniai tapo suareštuotas 
Liubelskis už gabenimą iš 
Lenkijos merginų į paleistu
vystės namus ir nuteistas 9 

, — v v. . . - I metams prie sunkiu darbu, daie nemažą žingsnį pirmyn ijįs gu įcjsmo nuosprendžiu 
jų pačių dai be. Publikos bu- j neSutiko ir padavė apeliaci- 
vo pilna svetaine.ir, supran-Ja j augščiausį teismą. Da- 
tama, pelno bus. I bar augščiausias teismas jį• j* i i • i -j • • aitcouiauoiuo i/uioiuao iGeistina, kad ir kitų mies- < įsteisino
tų meiginos taip darbuotųsi. Ir kurgi neišteisins, kad

Ašaka. ' ■ ’patįs teisėjai užlaiko paleis
tuvystės namus ir, gal būt, 
kad p. Liubelskis buvo jų a- 
gentu.

JAUNOS POROS.
E. Arlington, Vt. 22 die

ną gegužės pas mus buvo ci
viliškos jungtuvės M. Pur
velio su V. Mileriute. Šie
met jau trečios civiliškos 
jungtuvės mūsų miestely.

Arlingtonietis.
lais.

ATSIŠAUKIMAS Į LIETU
VES MOTERIS AME

RIKOJE.
Jau nuo tūlo laiko Brook- 

yno apielinkėje gyvuoja 
Liet. Mot. Progresyviškas 
Susivienyjimas, dar tarp lie
tuviškos visuomenės mažai 
žinomas. Bet šiandien jis 
pradeda apglėbti vis plates
nes ir platesnes grupas mo
terų. Bet męs daug daugiau 
tikimės ateityj. Mūsų tiks-

ta paskyrė mus būti ateities, 
motinomis. O kad būti ne
iš vardo, bet tikra motina, 
reikalingas apšvietimas ir 
geresnės ekonominės sąly
gos. O to męs negalime at
siekti neorganizuotos.

Vyrų organizacijos tuomi 
nesirūpina, ir męs nelauki
me, kad jie rūpintųsi, bet 
męs pačios turime tuomi rū
pintis, t. y. turėti savo atski
ras organizacijas.

Tiesa, nekuriuose miestuo
se ir randasi atskiri moterų 
kliubai ir rateliai, bet pa
rengti vieną kitą vakarienę 
per metus, tai toli gražu 
mums to neužtenka. Ir tuo
mi męs neturime užsiganė
dinti. Mums reikia organi
zacijos, kuri apimtų visus 
gyvenimo klausimus. Liet. 
Mot. Prog. Susivienyjimas 
ir rūpinasi visais gyvenimo 
klausimais. >

Paminėsiu čion bent vie
ną mūsų programo skirsnį, 
kur sakoma: “Mieris šios or
ganizacijos yra — sulygini
mas moterų juridiškų bei 
politiškų teisių su vyrų ir 
panaikinimas visų prietarų, 
kurie pavergė moterį drau
gijiniame gyvenime, ką L.M. 
P. Sus. stengsis atsiekti per 
organizavimą lietuvių mo
terų ir platinimą apšvietos 
tarpe jų”.

Dabar jau randasi kelios . 
kuopos, bet seniausia iš jų,. ' 
tai 1-ma kuopa Brooklyne, 
kuri trumpu laiku surengė 
keletą prakalbų, 
kelisBalsavimo bandymas.

Francijoj laikraštis “Jour
nal” sumanė padaryti pradi
nį moterų balsavimo bandy
mą su tikslu sužinoti, kaip 
moterįs atsineša link balsa
vimo ir ar daugelis tuomi in
teresuojasi. Tas bandymas 
jokios vertės neturėjo, apart i delegačių^ kurių buvo "dau- Ivoti ir palikti kartai, kuri po 
patyrimo, kiek galima su-'guma iš Suv. Valstijų ir Vo- mūs gyvuos, daugiau, negu 
rinkti moterų balsų laike! kieti jos, sutvėrė visasvietinę męs radome iškovota mūs 
rinkimų. Paryžiuj atsiun- žydžių moterų draugystę. I pratėvių mums, 
te 16,819 moterų savo kor- i Prezidentu išrinkta 
čiukes su užrašais, kad jos' Poppenheim iš Vokietijos, 
nori balsuoti.

Reikia pastebėti, kad ta
me balsavime daugiau ėmė 
dalyvumą darbininkės ir, a- 
belnai, žemesnioji klesa, ne
gu augštesnioji.

žydes moterįs sutverė tarp- 
tautišką draugystę.

Rymas, 15 d. gegužės. Pa
sibaigus tarptautiškam mo
terų kongresui, 15 žydžių

gyvenimas; taip aiškus, kaip 
ir reikalas kasdieninės duo
nos.

Sesutės! Męs šaukiame 
jus prie organizacijos. Šau
kiame jus dirbti dėl geresnės 
ateities. Mūsų pareiga iško-

Pasaulio 
Mrš. i moterįs jau seniai atbudo. 

, x Jos turi stiprias, atskiras
Tikslas tos organizacijos nuo vyrų, organizacijas; ir 

lavinti moteris ir supažin- jau skaitlingos bendrose su 
dinti jas su moterų reika- vyrais organizacijose. Bet 

-- mūsų nelaiminga lietuvė, a- 
Filipinų merginos parduo- čiu jos nelemtom ekonomi

nėm sąlygom, dar tebeklai-

Naujas išradimas kovai su 
sufragistėmis.

Kaip žinoma, pastaruoju 
laiku Anglijoj labai atsižy
mėjo sufragistės daužymu 
langų ir pjaustymu brangių 
paveikslų. Kad apsisaugo
jus nuo tokių atsitikimų, ta
po išrastas tam tikras stik-

Reiškia, dabar visose viešo
se įstaigose laikys visus pa
veikslus bei portretus po 
tuom stiklu. Kaip prane
ša Anglijos laikraštis “Dai
ly Chronicle”, tai Londone 
Viktorijos muzėjus ir Liau
dies galerija jau visus pa-

MOTERŲ

dūmos nelaisvėn.
Į San Francisco atvažiavo džioja klampynėj nežinios, 

vienas iš buvusių policijos , Ji dar vergė prietarų, 
viršininkų ant Filipinų sa-j Bet gyvenimas nestovi ant 
los. Jisai ve ką papasakojo: vietos. Jis stebėtinu greituj 
—Norints ir yra išleistos. mu žengia pirmyn. Ir jeigu 
teisės, aštriai baudžiančios1 kuris nespėja eiti sykiusu 
prekybą moterimis, vienokjjuom—tampa parblokštas
jokios bausmės neišnaikina pant kelio stipresniaisiais, ir 

paskirtas išnykimui.
Todėl ir męs, lietuvės mo

teris, nors jau ir toli atsili- 
kome nuo gyvenimo ir pro
greso, bet nors toliau neat- 
silikime — organizuokimės.

Bendrose su vyrais orga
nizacijose męs, kartais, už
imame gana žymią vietą, bet 
tuomi męs neturime pasika- 
kinti. Jus žinote, kad gam-

jokios bausmės neišnaikina 
to bjauraus senovės papro
čio.

Jeigu vyrai prasiskolina, 
tai tankiai savo moteris ir 
užstato už skolą. Tūlas vir
šininkas iš Manilos paskoli
no vienam seniui $12.00 ir 
tasai, kaipo procentą, atida
vė savo dukterį. Net tam tik
ri dokumentai padaryta. 
Mergina pabėgo nuo virši-

RODĄ ANTROJ DIENOJ GEGUŽES

BjKSy^r

su rengė 
sceniškus perstaty

mus; ir gavėnios laike, kas 
nedėldiems, rengė prelekci- 
jas, kartu su kitomis progre- 
syviškomis draugijomis.

Dabar nutarėme išleisti 
knygą “Moteris iruos ekono
miškas padėjimas”) Greitu 
laiku atiduosime sį^udon ir 
ant rudenio, be abejonės, 
mūsų išleistoji knyga pa
sieks lietuviškąją visuome
nę. ''

Nors tai darbas sunkus, 
bet atsiminus, kad męs taip 
biedni tos rūšies literatūra, 
viltis ateities, kuriai męs 
dirbam, ir noras pasitarnau
ti mūsų atbundančioms mo
terims—mums priduos spė
kų. B e to jau turime atsi- 
spaudinę savo konstituciją.

Prie susivienyjimo yra ir 
pašalpinis skyrius, norinčios 
ųpli prigulėti.

Dar keli žodžiai prie už
baigos mūsų užjautėjams— 
vyrams.

Jūs žinote, kad gyvenimo 
klausimas vyro ir moteries 
vienas ir tas pats. Todėl ir 
kova už gyvenimą turi būt 
bendra. Jūs norite turėti 
apšviestas moteris, kurios 
suprastų jus ir gyvenimą. O 
kad jos tokioms būtų, reikia 
joms nurodyti šaltinį, iš ku
rio jos galėtų pasisemti to 
gyvenimo eliksiro — apšvie
tus.

Todėl, ištieskite joms 
draugišką ranką, o vaisiais 
pasidžiaugsite patįs.

Męs norėtume, kad visos 
L. S. S. kuopos ir šiaip pro- 
gresyviškos organizacijos, 
padarytų taip ,kaip L. S. S. 
59 kp. draugai. Jie nepasi
gailėjo keliato centų ir savo 
neturtingo iždo apgarsini
mams ir svetainei prakal
boms. Ir pasekmės to gana 
puikios: susitvėrė gana 
skaitlinga moterų kuopa.

Todėl, garbė New Jersey 
socijalistams už jų pasidar
bavimą. Jie pirmi atėjo 
mums į pągelbą. Męs taria
me jiems širdingą ačių. Ti
kimės, kad ir kitos kuopos 
tai paseks.

Taigi darban, o nauda bus 
visiems!

Informacijų klauskite pas 
L. M. P. S. 1-mos kp. sekr, 
žemiau paduotu adresu.

K. Patrick,
176 Sands St., 

Brooklyn, N.
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Jonas Banevich

au

Holyoke, Mass
sis

Vietinis

Taylorville Ill
tai ne naujienaKas bus

ant streiko. Viena kompani

lerį, motina su savo maža 
dukrele po 25c., kūmai: An
drėj auskas su Majauckyte

Nuo red. Iš Holyoke,Mass 
gauta $5.50 ir iš Nashua, N 
H. gauta $6.75, kurie ir pa
siusta- R. ir K. Š. iždinin-

Throop, Pa. Darbai ang
lių kasyklose eina vidutiniš
kai ir dirba visą laiką,bet už
darbis visai menkas; darbi
ninkas vos gali ant duonos 
šmotelio užsidirbti.

Susie, Wyo. Pastaruoju 
laiku darbai pagerėjo. An- 
gliakasyklos dirba kasdien 
ir darbas nėra sunku gauti. 
Apielinkių kasyklos dirba 
po 4 ir 5 dienas į savaitę, o 
nekurios visą laiką. Dabar, 
galima sakyti, darbai eina, 
bet 1 d. rugsėjo pasibaigs U. 
M.W. kontraktas su kompa
nija, tai nežinia, ar apsieisi-

gams 
darbo jieškoti.

Trainaitis.

Trakimavičius ir B. Traki- 
mavičienė po 50c., K. Šimko- 
nis ir M. Šimkonis po 25c 
Viso labo $5.50.

Miesto knygyne, ant Ex
change St., dabar randasi ir 
lietuviškų knygų, kurias ga
lite skaityti uždyką. Jeigu 
rasis daug skaitytojų, tai ir 
daugiau partrauks.

• ,. J. Kavlaičia.

ja dabar moka $1.85 į dieną, 
o kitos keturios kampanijos 
tik po $1.65. Darbo 
9 vai., o naktimis 8

J. Lietuvis

Ant pabaigoj Kanklių 
KYiubas gana gražiai pas
kambino. Tai tuom progra
mas ir užsibaigė.

Tada prasidėjo naujas ju
dėjimas (šokiai), kuris tęsė
si lyg vėlybam laikui nakties. 
Bet vakaras buvo be svaigi
nančių gėrimų, už tai pagir
tini yra vakaro rengėjai.

do j o turtuolį, o ten šimtus 
darbininkų su jų žmonomis 
ir kūdikiais, laidojo tuos, 
kurie sukrovė kapitalistams 
turtus, todėl jie palaidoti vi
sai kitaip.

Nors mūsų priešai sako, 
kad Amerikoj visi lygus ir 
visi naudojasi lygiomis tie
somis, bet dabar męs matom, 
kokia lygybė.

S.L.A. vietos kuopa paren
gė prakalbas. Kalbėjo S.L. 
A. prezidentas Živatkaus- 
kas. Išpradžių aiškino apie 
astronomiją, iš ko pasidaro 
žaibas, perkūnija ir t.t. pas
kui priėjo prie dabartinio 
surėdymo ir nurodė, kaip 
kapitalistai elgiasi su darbi
ninkais Coloradoj. Kalbėjo 
gana gerai ir niekur neužsi- 
puolė ant socijalistų, kaip 
tai visuomet padaro tautie
čiu kalbėtojai.

B. Dėdė.

| bet tapo pagauti. Moteris 
užsimokėjo $4.00, o vyrai. X 
Verb, ir Var., po $7.00. Ka
dangi J. V. neturėjo pinigų, 
tai turėjo malūne atidiroti 
skaitant po 50 c. į dieną. 
Prieš vogsiant avižas visi at
liko išpažintį.

Jeigu senus griekus atida
vė kunigėliui, tai reikia nau
jų jieškoti.

Vėjo Vaikas.

2 d. gegužės Liet. Keistu
čio knygynas turėjo balių su 
skrajojančia krasa. Buvo 
paskirtos dvi dovanos: “Lai
svė” pusei metų ir gyvų ge
lių bukietas. “Laisvę” lai
mėjo K. Grigas, o bukietą — 
P. Pikturnienė.

3 d. gegužės buvo pas drg. 
A. Ražukevičių krikštynos. 
Nors linksminomės už stik
lelio, bet neužmiršom ir var
gingo padėjimo kalinių. To
dėl tapo sumanyta ir jiems 
paaukauti.

Aukavo šios ypatos:
Tėvas Kaziukevičius 1 do-,

Dayton, Ohio. Darbai vi
sai sumažėjo. Kelios dirb
tuvės atleido visus darbinin
kus ant dviejų savaičių,. o 
daugelis dirba tik po .3 die
nas į savaitę. Tiktai karų 
dirbtuvėj dirba pilną laiką, 
bei; už tai numažino mokestį 
iki mažiausio laipsnio.

T. R. Trokštantis.

Gegužės 10 d. šv. Petro ir 
Povylo dr-stės bažnytinia
me skiepe apvaikščiojo 25 
metų nuo Maironies pradėji
mo rašyti sukaktuves. Kal
bėtojai buvo net trįs. Bet 
visai mažai atkreipė atydos 
į patį jubilėjantą.

Kun. Kasakaitis agitavo 
už lietuvišką augštesnę mo
kyklą Amerikoje ir į tokios 
mokyklos fondą rinkta au
kos. J. Ričkis kvietė rašy
tis prie šv. P. ir P. dr-stės, 
nes tai esanti “tvirčiausia”

Fitchburg, Mass. Darbai 
labai silpnai eina. Nekurios 
dirbtuvės nuo 1 d. gegužės 
pradėjo po penkias dienas 
dirbti. Ypač medžio išdir- 
bystėj silpnai eina. Daug y- 
ra bedarbių.

J. Lietuvis.

tų, kurios su kūdikiais išėjo 
iš skiepo. Agentas sušuko, 
kad tas nubausti ir pradėjo 
kontroliuoti, ar visos turi po 
išpažinties korteles. Atsi
rado viena, kuri pasakė, kad 
buvo pas lenkišką kunigą ir 
kortelės neturi. Agentas pa
juodo, apsiputojo ir pradėjo 
ne savo balsu šaukti. Mote
riškė dar pasipriešino, tuo
met griebė ją už sprando ir 
trenkė per duris. Moteriš
kei sudraskė drabužius ir 
gerokai užgavo žandą. Iš 
tokio jo pasielgimo net karš
čiausios davatkos pasipikti
no. < ’

Moteriškė žada ^gęntą pa
traukti teisman 
vėliaus pranešiu

Driskius

Schenectady, N. Y.
10 d.gegužės atsibuvo pra

kalbos,surengtos L.S.S. XIII 
rajono. Kalbėjo drg. J. Per
kūnas. Žmonių susirinko

sos moterėlės susirinko į po- 
bažnytinį skiepą ir štai pri
buvo Romos agentas 
Jis užklausė

Kunigui Griciui čia pusė-i 
tinai sekasi. Jau du laisva
maniai B.V. ir S.D. prisirašė 
prie parapijos. Mat, kuni
gas nugąsdino, kad neleis 
ant šventintų kapinių laido
ti laisvamanių, tai pastarie
ji labai persigando. S.D. net 
žemės lotą nusipirko ant 
šventintų kapinių, kad pas
kui nereiktų gulėti su bedie
viais ant miesto kapų. Da
bar buvusieji laisvamaniai 
laižo kunigui rankas ir spau
džia dešimtines.

mis maršavo apie 7.000 dar
bininkų, tarp kurių buvo ir 
lietuvių
buvo prakalbos ir išnešta 
protesto rezoliucija prieš 
karę su Meksika ir Colorado 
skerdynes.

2 d. geg. L. S. S. 157 kuopa 
turėjo ir teatrą. Statė ant 
scenos Paskutinę bangą. Lo
šimas išėjo gerai, bet dar bū
tų geriau išėję, jeigu vienas 
iš aktorių, eidamas ant stei- 
čiaus, būtų išmetęs iš burnos 
“gumą”. Labai keistai išro
do, kuomet kalba ir “gumą” 
kremta.

Žmonių buvo pilna svetai
nė ir kuopa turės pelno.

3 d. gegužės 116 kuopa tu
rėjo surengus prakalbas. 
Kalbėjo vienas anglas ir M. 
Mockus. Lietuvių buvo pri
sirinkę apie pusantro šimto. 
Tapo išnešta protesto rezo
liucijos prieš Burnetto billių, 
karę su Meksika ir Colorado 
skerdynes.

Aukų surinkta $2.04.
Detroito Reporteris.

Springfield, Ill. Čia dau
giausia anglių kasyklos, ku
riose kasa minkštą anglį ;y- 
ra ir viršutinių dirbtuvių, 
bet nedidelės. Darbas visur 
eina prastai. Nors nekurios 
anglių kasyklos ir pradeda 
geriau dirbti, bet darbas 
sunku gauti. Mat, dabar įė
jo į madą, kad darbininkai 
nerka nuo bosų darbus.. Tai 
bjauriausia mada, kokia tik 
gali būti tarp darbininkų. < 

Mažas Velniukas. *

dr-stė Na, o Klimaitis, tai 
pavirto į lietuvišką David 
Goldstein ir parapijonams 
nori įkalbėti, kad socijalis- 
tai—tai baisiausi baubai, ko
kius tik jis gali sau įsivaiz
dinti. Ypač, kada dabar bu
vo pagarsintos drg. J. Per
kūno prakalbos, tai K. sten
gėsi perstatyti baisiausiu 
sutvėrimu. “Neverta jis į- 
sileisti į svetainę, nes su ter
ši ąs jos gerą vardą”, užbai
gė K. savo prakalbą.

J. Stančikas.

Montreal, Canada.
Daug jau buvo ginčų apie 

tai, ar reikalingas Canadoj 
lietuvių susivienyjimas. 
Man rodosi, kad būtinai rei
kalingas, tik ne tokis, kaip

1 d. gegužės buvo iškil 
mingas apvaikščiojimas dar 
bininkiškos šventės. Gatvė

17 d. gegužės Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų draugystės 
atsibuvo koncertas su pra
kalbomis. ' Kalbėjo angliš
kai A. Gėry ir lietuviškai A. 
Babilius. Abudu kalbėtojai 

lietuvius rašyties

išėjo gerai. 
Taipgi grajino “Lyros” or
kestrą po vadovyste drg. D. 
Ravicko. Reikia ištarti D. 
Ravickui širdingą ačiū, kad 
jis visados patarnauja pirm
eiviškoms draugystėms. Bu
vo lošta ir monologas, bet iš
ėjo nekaip. Taipgi nemažai 
juoko pridarė “šveicariški 
muzikantai”.

Publikos buvo apie 300. 
Prisirašė prie draugystės 10 
naujų narių.

Nors ši draugystė visai 
jauna, bet jau turi apie 200 
narių ir apie $1,000 pinigų. 
Pirmeiviška draugystė—tai 
ir turi gerą pasisekimą.

Driskius.

Pas A. Bakanausk'ą atsi
buvo krikštynos. Besilinks
minant svečiams, buvo su
manyta paaukauti po kelią- 
tą centų ir dėl kalinių. Sve
čiai ant to sutiko. Aukavo 
šios ypatos: A. Bakanauskas 
ir V. Bakanauskas po $1.00, 
M. Sinkevičius, M. Sinkevi
čienė, A. Krukonis, T. Baka
nauskas, V. Kvaruciejus, J. 
Batauckas ir A. časunas po 
50c., A. Časunienė, V. Lapas- 
kas, S. Šidelis, J. Švakla ir A. 
Švakla po 25c. Viso $6.75.

Pinigai pasiųsti per “Lais
vės” redakciją.

A. Krukonis.

Subątoj, 16 gegužės, Mel- 
dažio svetainėj atsibuvo 
“Aušros” muzikališkai - vo- 
kališkas koncertas.

Programas gana įvairus 
susidedantis iš visokių pa- 
marginimų. Iš viso buvo 
apie keturiolika skyrių, kaip 
tai: dainų ,deklamacijų, pra
kalbų, muzikų ir taip toliaus.

Viskas atlikta neblogiau
siai, bet kaip kuriuos daly
kus paminėsiu, kas buvo 
svarbesnio. . ■ ai ,

Kalbėjo St. Biežis neva 
anie naudingumą mokslo. 
Kalbėtojas pasirodęs ant pa
grindų, susisagė knypkius, 
bet pradėjęs kalbėt ,tuoj vėl 
atsisagė knypkius, rankas 
susikišo į kelinių kišenius, 
krūtinę atstatė, gal dėlto, 
kad publika matytų jo baltą 
bruslotą (nes su baltu buvo 
apsivilkęs).

Ant kiek jo kalba tautie
čiams patiko, sunku su
prasti ; nors kalbėtojas ir sa
vo bruslotą rodė, bet publika 
jokios atydos ant to neat
kreipė ir kalbėjosi daug 
garsiau tarp savęs, negu 
kalbėtojas ant steičiaus. Na, 
žinoma, nuo tautiečių, tai ir 
nereikia ko daugiau norėti, 
nes jiems apie naudingumą 
mokslo, turbūt, negalvoj, 
kad nenori prakalbų klau-

vų gėlių bukietą.
Pittsburgo buržuazinė 

spauda dar niekados tiek ne
rašė apie visą karę su Meksi
ka, kiek dabar prirašė apie 
tą vieną kareivį. Gal dauge
lis pamislys, kad visi Ameri
kos kareiviai yra taip iškil
mingai laidojami, jeigu tik 
jie žūsta ant karės lauko. 
Bet toli gražu nuo to! Už
tenka ir to. kad jų kaulų šu- 
nįs neišnešioja, bet spėja už
kasti į žemę be jokių iškil
mių, be jokių ceremonijų. 
Bet kodėlgi šį kareivi taip iš
kilmingai laidojo? Kodėl tu
rėjo sustoti net visos dirbtu
vės ir tūkstančiai darbinin
kų tą dieną švęsti? Atsaky
mas aiškus. Tas kareivis, 
Francis P. De Lowry, buvo 
vieąąs iš Pittsburgo stam
biausių turčių sūnus. Jis, 
per savo išdykumą, pabėgo 
nuo tėvo ir pastojo į laivyną, 
o laike karės tapo užmuštas. 
Taigi ne dėl to jį iškilmingai 
laidojo, kad jis, kaipo karei
vis, tapo užmuštas karėj, bet 
dėlto, kad jis buvo kapitalis
to sūnus.

Dabar męs aiškiai matom, 
kaip laidojo tą kareivį. Bet 
pažvelgkime, kaip palaidojo 
tuos darbininkus, kurie tapo 
užmušti Colorados valsti
joj? Ar juos taipgi iškil
mingai laidojo ? Ar ir jiems 
Wilsonas atsiuntė bukietą 
gėlių, o jo pagelbininkas da
lyvavo laidotuvėse? Ar ten 
irgi sustojo dirbtuvės ir iš
puošė gatves žvaigždėtoms 
vėliavoms? O, ne! Čia lai-

Čia lietuvių yra pusėtinas 
būrelis, £et apšvieta stovi 
ant žemiausio laipsnio. Lai
kraščių pareina: “Laisvės” 
1 egz., “Keleivio” 2 egz., 
“Kovos” 1 egz., “Tėvynės” 1 
“Saulės” 1. Daugiausia iš
siplatinus girtuoklystė. Ka
da atbus iš to miego vietos 
lietuviai — sunku pasakyti.

P.’ Mainieris.

gėdos. Kitą sykį būtų jau 
geriau atlikta, o toliau, dar 
geriau. Bet panašios kriti
kos užstoja kelią ir jau sykį 
padainavus mergina ir pa
mačius laikrašty, kad jos 
darbas išpeiktas, daugiau 
visai neis ant steičiaus. TaL 
gi kritikams daugiausia rei
kia atsižvelgti į tai, ką jie 
kritkuoja, kad su savo kriti
ka visai nepagadinus daly
ko. Jeigu męs kiekvieną, 
naujai pasirodžiusį prieš 
publiką, darbininką bei dar
bininkę kritikuosime, tai iš 
mūsų pačių darbininkų nie
kados neatsiras veikėjų, nes 
męs juos nubaidysime nuo 
lavinimosi.

17 d.gegužės buvo sušauk
ta mitingas su tikslu sutver
ei kooperaciją dėl atidengi
mo valgomų daiktų krautu
vės. Žmonių buvo mažai ir 
vargiai užmanytojams pa
vyko tas darbas atlikti. Mat, 
pas mus žmonės jau pradeda 
neužsitikėti tvėrėjams, nes 
kiekvieną nedėldienį išgirsti 
ką nors naujo betveriant.

ragino 
prie organizacijų, ypač prie 
pašelpinių. Koncerto dalį iš
pildė: “Laisvės” choras, ku
ris sudainavo 8 daineles, ku
rios publikai labai patiko. 
Paskui buvo duetas, kurį ge
rai atliko O. Turauskiutė ir 
R, Anstoliutė; po jų O. Tu
rauskiutė, penkių metų mer
gaitė, padeklamavo keliatą 
eilių, kurios

5 d.gegužės atsibuvo L.S.S. 
105 kp. mėnesinis mitingas. 
Buvo balsavimas, ar prisidėt 
prie Socialist Party, ar ne. 
Daugiau balsavo neprisidėt. 
Nutarta parsitraukti 50 egz. 
“Laisvės” “Kankinių Nume
rio”.

Ant 17 d. gegužės Lietu
vos Dukterų Dr-stė rengia 
paskaitą. Skaitys Dr. F. 
Matulaitis iš So. Bostono, 

Kaz. Vilaniškis.

“Kovos” No. 17 p. Inter- 
nacijonalas nupeikia Teat
rališkos kuopos vakarą ir 
kalbėtojus ir dainininkus. 
Man rodosi, kad tokios kriti
kos, tai visai bereikalingos 
ir net blėdingos. Jeigu tas 
vakaras būtų parengtas in
teligentiškomis spėkomis ir 
jame būtų dalyvavę inteli
gentai,tuomet aš nieko nesa
kyčiau ir prieš tą kritiką. 
Bet dabar, kuomet pačių 
darbininkų buvo parengtas, 
patįs darbininkai kalbėjo ir 
iš pačių moterų-darbininkių 
atsirado drąsių, kurios užli
po ant steičiaus ir padaina
vo, — nieko daugiau negali
ma ir norėti. Reikia tokius 
darbus ne kritikuoti, bet dar 
pagirti, kad pradeda patįs 
darbininkai lavinties. Šį sy
kį, nors nekaip, bet buvo pa
kalbėta ir padainuota, nors 
dainininkės, kaip priešais

visos 
andasi moterįs, bet jam at- 
akė, kad visos, išskiriant,

Lawrence, Mass.
Geg 14 d. L-vių S-aus I.W. 

W. sus. inkime kalbėjo drg. 
J. Šmita.-.. Kalbėjo labai ge
rai. Kas svarbiausia—tai 
ne pjudymas vienos darbi
ninkiškos idėjos šakos prieš 
kitą, kaip nekurie daro, bet 
nurodymas žmonėms, kad 
viena organizacija, einanti 
vienu keliu, neatakuotų or
ganizacijos, einančios kitu 
keliu, kadangi jos eina prie 
vienodo tikslo — nuvertimo 
kapitalistiškos tvarkos.

Tame pačiame susirinki
me L-kas S-ius paaukavo 
$25.00 dėl parėmimo “Dar
bininku Balso”.

Great Neck, N. Y.
9 d. gegužės L.S.S. 168 kp. 

statė ant scenos dramą 
“Žmonės”. Lošimas išėjo ge
rai. Geriausia lošė F. Nau- 
nikis, K. Jukeliutė ir V. 
Stočkus su K. Jukeliute su
lošė “Džian Bambos” spy- 
čių,.iš ko publika gardžiai 
pasijuokė. Drg. Vii trakiu te 
gerai padeklamavo. Po loši
mui prasidėjo šokiai. Pub
likos buvo neperdaugiausia, 
bet kuopa pelno turės.

Kuopos Korespondentas.

IŠKILMINGOS LAIDO 
TUVĖS.

Pittsburgh, Pa.

Oglesby, III. Darbai pas 
mus eina silpnai. Čia yra 
2 cimentinės dirbtuvės ir 
mainos. Mainose dirba tik 
per savaitę 2—3 dienas. Ci- 
mentinėse biskį geriau. Be
darbių čia netrūksta. Iš ki
tur atvykusiam sunku darbą 
gauti. Taigi, patariu drau- 

kad nevažiuotumėt

ROMOS AGENTAS MUŠA 
MOTERIS.

Cambridge, Mass.
17 d. geg. Nekalto pra

sidėjimo” draugystė užsipir
ko mišias. Prieš mišias vi-

nieko nenuskriaudęs. Mont
real© lietuviai išmokėjo $760 
S. L. A., bet nuo jo nieko ne
gavo. Kada vienas narys 
mirė, tai S. L. A. valdyba 
parašė, jog narys buvo jau 
suspenduotas. Bet kodėl 
valdyba nesuspendavo gyvų
jų, kurių sykiu buvo pinigai 
pasiųsti? Gal užtai, kad tie 
dar gali mokėti, o tas, kuris 
mirė, jau nemokės? Buvom 
pasiuntę savo delegatą į Chi
cago, kuomet atsibuvo sei
mas, bet mūsų delegato ne
paklausė. Kas buvo Chica- 
goj ant seimo ,tas gerai žino 
tą dalyką.

Taipgi buvom nusiuntę 
$70 dėl pastatymo priegl 
dos namo su kolionija. 1 
bargi nusipirko New Yorke 
namą ir ten leidžia organą 
“Tėvynę”, per kurį šmeižia 
darbininkus.

T^igi męs neturėjom nuo 
S. L. A. jokios naudos ir ne
turėsime, todėl mums reika
linga savas susivienyjimas.

Buvęs 148 kp. sekretorius 
Jonas Gricius.

Fitchburg, Mass.
Čia gali iškilti darbininkų 

streikas. Šiomis dienomis 
pareikalauta nuo Croker 
Burbank Co. pakelti mokestį 
ant 30c. į dieną, bet kompa
nijos sutiko pakelti tik 10% 
tiems, kurie jau išdirbę šioj 
kompanijoj po penkis metus, 
o kitiems nieko. Unijos gi

Antra — tai Birutės cho
ras, kada iš eilės prisėjo už
imti savo vietą, tai kol cho
ristai pasirodė ant pagrin
dų, tai tautiečiams nusibo
do belaukiant, tai ir pradėjo 
kaukt visokiais balsais 
ni lojo, kiti trypė, treti stau
gė. bet kaip pradėjo dainuot, 
tai taip jiems patiko, kad net 
du sykiu vieną dieną daina
vo, (kur bėga Šešupė”), o 
gal daugiau nemokėjo, tai 
dėlto vieną du syk atkarto-

New Bedford, Mass
Mūsų miestelis ne 

mažas ir apgyventas įvairio
mis tautomis, tarp kurių yra 
ir desėtkas šeimynų lietuvių. 
Dirba veik visi lietuviai če- 
verykų dirbtuvėj, o darbai 
ten eina nekaip, tai ir negali 
apsigyventi. Kiti gi dirba 
audinyčiose, kur daug ge
riau uždirba. Apšvieta tarp 
esančių lietuvių gana žemai 
stovi.

Pasistačius lietuviams 
nuosavą svetainę ir darbas 
pradėjo eiti daug smarkiau. 
Mat, svetainė randasi nuoša
liai, tai išnuomuoti svetim
taučiams neparanku, todėl 
patįs lietuviai stengiasi, kad 
ją išnaudoti: rengia įvairius 
pasilinksminimus, stato sce
noj įvairius veikalus ir tt. 
Suprantama, yra kam ir 
dirbti, nes čia randasi net 
penkiolika draugysčių.

Apvaikščiojimui geguži
nės šventės L. S. S. 5 kuopa 
užkvietė visas draugystes ir 
prisidėjo prie apvaikščioji- 
mo čiela vienuolika. Kalbė
toju buvo drg. J. Šukys. Kal
bėtojas aiškiai nupiešė reik
šmę gegužinės šventės, dar
bininkų vargus ir tt. Pas
kui buvo išnešta protesto re
zoliucija prieš karę su Mek
sika ir Colorado skerdynes. 
Pertraukose buvo ir dekla
macijų.

Bet kas reikia pastebėti, 
kad dalyvavo neva 11 drau
gysčių, o susirinko tik apie 
pusantro šimto žmonių U.

Bridgeport, Conn.
Pastaruoju laiku vietos 

socijalistai darbuojasi kiek 
tik galėdami: rengia prakal
bas, diskusijas, paskaitas, 
stato ant scenos veikalus ir 
t.t. 17 d. gegužės L.S.S. 41 
kuopos buvo prakalbos. Kal
bėjo drg. J. Perkūnas. Publi
ka likosi užganėdinta. Taip
gi tapo išnešta protesto re
zoliucija prieš karę su Mexi- 
ka ir Colorado skerdynes.

Dabar L.S.S. 41 kuopa ren
gia statyti ant scenos veika
lus “Ant bedugnės krašto” ir 
“Amerikoniškos vestuvės”. 
Nors aktoriai ir daug vargo 
turi pakelti, bet nesiliauja ir 
lavinasi. Taipgi galima pa
girti ir tas vietos merginas, 
kurios padeda veikti, tik 
daug smagiau būtų, kad jos 
ir prie kuopos prisidėtų.

Pirmiaus čia katalikai bi
jodavo net susitikti su soci- 
jalistais, o dabar jau prita
ria socijalistams.

Klevelis.

Grand Rapids, Mich. Dar
bai vis eina silpnokai. Kaip 
kuriose dirbtuvėse sutrum
pinamos valandos, kitur at- 
eidžiami darbininkai. Seni W 
gyventojai kalba, kad šiemet 4 
prasčiausiai eina darbai, 
kaip kada nors seniau.

Taigi patarčiau bedar- y 
biąms čia nevažiuoti darbo

apie 200, tarp kurių nemažai 
buvo moterų ir merginų. 
Kalbėtojas aiškino, iš ko kilo 
bedarbė, karė su 
apie- Colorado Skerdynes. 
Pertraukose deklamavo T. 
Petkunaitė ir M. Bubliaus- 
kiutė. Paskui drg. J. Siem- 

papasakojo apie juo
dašimtiškus lietuvius, ku

rie Hoosick Falls sumušė 
drg. J. Perkūną. Antgalo 
tapo išnešta protesto rezo
liucija prieš karę su Mexika 
ir Colorado skerdynes.

Publika užsilaikė gerai. 
Buvo renkamos ir aukos pa
dengimui lėšų.

Tikras Korespondentas.

Nors čia lietuvių randasi 
nedidelis būrelis, bet ir tie 
juda. 17 d. gegužės šv. Jo
no draugystė parengė pra
kalbas. Kalbėjo J. G. Gegu
žis. Abelnai, prakalba buvo 
užimanti ir publikai patiko. 
Naujai susitvėrus L. S. S. 
kuopelė pradėjo mokinties 
veikalą “Žydas statinėj”.

Daugelis iš lietuvių užsii
ma mėtymu bolių, bet jiems, 
vargšams, nekaip sekasi. 
Mat, nėra dar taip išsilavinę, 
kad bolę pagauti, tai \ vie
toj į ranką įkristi, atsimuša į 
kaktą, dantis ir tt.*

Nors čia merginų randasi 
nemažai, bet tik kelios skai
to laikraščius.

Rochester, N. Y.
12 d. gegužės L.S. atsibu

vo prakalbos, kurias suren
gė L.S.S. XIII rajonas, nese
niai susiorganizavęs vakari
nėj New Yorko valstijos da
ly j. Kalbėjo drg. J. Perkū
nas. Tarpuose buvo dekla
macijos ir dainos. Daina
vo “Aido” choras; dainos pa
vyko pusėtinai.

Nors tą vakarą lijo ir nors 
Klimaitis, kalbėdamas 
dviejų dienų prieš p rakai 
bas, šmeižė socijalistus ii 
drg. Perkūną, bet 
buvo pilna svetainė ir pra
kalbos pilnai pavyko. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 6 
dol. su centais. Geguž. 14-15 
Lietuvių Svetainėje judino 
savo paveikslus Račiūnas.

J. Stančikas.

14 d. geg. atsibuvo iškil
mingos laidotuvės vieno jū
reivio, kuris tapo užmuštas 
karėj su Meksika. Tą dieną 
visos Pittsburgo gatvės bu
vo išpuoštos žvaigždėtom 
vėliavom, visos krautuvės 
uždarytos, tūkstančiai dar
bininkų turėjo apleisti dar
bą. Procesija iškilminga: 
priešaky veža “karžygio” la
voną aštuoniais arkliais, pa
skui vežimą seka keli šimtai 
raitelių kareivių ir daugybė 
žymesnių palydovų. Visos 
gatvės ir šalygatviai už
kimšti žmonėmis. Policija 
stumdo žmones į šalis, kad 
padarius liuosą kelią dėl 
procesijos. Tarp palydovų, 
dalyvauja ir vice-prezidjen- 
tas su savo moteria; prezi-

RED. ATSAKYMAI.
Jonas Klikunas. Neapsi

moka tokia žinutė dėti laik- 
raštin, nes policistai, ar jie 
ietuviai, ar kitokie, vistiek 
tarnauja kapitalistiškai val
džiai ir visi panašiai elgia
si—tai ne naujiena. Rašy- 

kai ir viena katalikė nuėjo kite iš lietuvių darbininkų 
nakčia į malūną avižų vogti, gyvenimo.
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K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. I3OSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

' “LAISVĖ”,
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Telephone So. Boston 605
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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 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo .visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi j 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, i 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- j 
hilium ir apvažiuoslm visas tas far-! 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi- į 
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę' ? 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, j 1 VII d 11U O L
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS,
Peacock Lake County, 

Michigan.

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.
, Brooklyn, N Y 

Nepamirškite mūsu^naujoadreso.

JUOKŲ KĄSNELIAI

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Pekla. Šiandien į čia par- 
simufino kunigas Kaupas. 
Velniai labai susirūpino, kad 

 

perdaug kunigų in/fmTgruoja 
į peklą, nes dėley jų visi iš

mintingesni žm ės atsiseko 

 

turėt bent kokius reikalus su 
pekla.

Peklos liethviški katalikai 
bijo, kad 
kvies tii į 
“Draugą”.

upas neparsi- 
čia chicagiškį

Mexika. Mexikieciai, su
žinoję, kad pas juos ketina 
atvykti Amerikos lietuviški 
pulkai, užsakė peklišką ga
lybę bačkų šlico. Tuomi jie 
mano prisigerint lietuviš
kiems komandieriams: Ra
manauskui, Jakaičiui ir ki
tiems. Huerta taip bijo lie
tuviškų kareivių, kad per 
naktis negali užmigti iš bai
mės. Visuose miestuose pri
sakė įsteigti lietuviškas kar- 
čiamas.

Waterbury, Conn. Į čia 
pribuvo Lietuvos purvyno 
patrijotas pan Balewicz 
(tot že Balutis). Tautiečiai, 
Mikelionis, Povilaika, Že- 
mantauskas ir kiti, kad pa
rodžius, jogei jų širdįse dega 
tikra, lietuviška meilė, išklo
jo lietuvišku purvu /visas 
Waterburio gatves. Pan Ba
lewicz unaringai braidžioja 
po purvą ir jaučiasi, kaip 
Simne arba Pilviškiuose.

Rymas. Pas popiežių pri
buvo Amerikos lietuvių ka
talikų dėlegacija. Jie prašo 
Amerikos lietuviams vysku
po. Popiežius daleido jiems 
pabučiuot savo pantaplius ir 
pasižadėjo paskirti vyskupu 
tą kunigą, kuris nelaiko gas- 
padinės. /Delegacija prane
šė, kad tokio kunigo pas A- 
merikos lietuvius nesiranda.

hampt!
(Drama keliuose žodžiuose.)

Veikiančios ypatos: 
ras, neįštikima pati ir 
dingi eris.

Burdingieris:—Gerą 
karą.

Šeimininkė:—Gerą!
B u rd 
Šei

.:—Viena?
:—Viena.
Kur vyras?

\ f
■

Rusiški priežodžiai.
—Ministeris be nagaikos, 

—kaip šuo be dantų.
—Gubernatoriui visuomet 

sapnuojasi anarchija.

Moteris vyro šešėlis.
Moteris—tai vyro šešėlis. 

Jeigu eini prie jos—ji bėga 
nuo tavęs. Jeigu bėgi 
jos—ji vejasi tave.

nuo

Skirtumas.
—Koks skirtumas tarp u- 

bago ir advokato?
—Ubagas gyvena iš geru

mo savo artimo, o advokatas 
iš negerumo.

Davatkų mokykloj.
Mokytoja:—Iš ko dievas 

sutvėrė Adomą?
Vaikas:—Iš molio.
Mokytoja:—Kodėl ji 

tvėrė iš molio?
Vaikas:—Todėl, kad jeigu 

būtų sutvėręs iš smilčių, tai 
Adomas būtų subiręs.

Atsargiai su daktarais!
Išeina iš karčiamos du lie

tuviški girtuokliai. Vienas 
iš jų nepaprastai dusulingas.

—Kas tau yra, Motiejau, 
kad tu taip pradėjai knark
ti.

—Ogi biesas žino, kas man 
yra. Turbūt širdis nuo a- 
laus permirko. Rytoj eisiu 
pas daktarą.

—Atsargiai, brolau, su 
daktarais! Jau aš juos pa
žįstu. Jie tik gert uždrau
džia, tai viskas.

Kaip ilgai /Vlomas buvo 
Rojuj ?

—Kaip ilgai Adomas buvo 
rojuj?—paklausė pati savo 
mylimo vyro.

—Kol neturėjo pačios,— 
atsakė tas.

Atkirto.
Jurgis: — Baltrau, kodėl 

tavo nosis buka?
Baltrus:—Tikrai nežinau 

bet, manau, dėlto,kad jos ne 
nekisčiau į kitų reikalus?

Tolimas gimine.
Žemaitis, susitikęs labai 

nuliūdusį dzūką, užklausė:
—Kun tamstela taip liūn- 

sti, rasi nustojai draugą?
—Išciesu, susiedėli, išcie-v 7 z

P. VAITIEKŪNAS— I 
“Laisves”agentas dabar lan
kosi po apielinkę Pottsville, 
Pa. .Pas jį galite užsirašyti 
“Laisvę” ir ninigus užsimo
kėti. ^Laisvės” Adm.

“SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš

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

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

Adresas:
“ŠAKĖ”, 

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IM MIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-.IOS 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. Vr.icoliunas, 38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

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

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

Su visokiais Draugijos reikalais 
kre:pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

VDRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 

Tenne St.. J. Bagdonas, 651 Pleasant 
’L. J. Sukeli?. 712 Park Ave.

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
'^alidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

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

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

Tel. 2.334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas

! >.. DRAUQEUI.
Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
7ynas, kvepen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Sale dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

73 Grand St.,

—Uo a tuolims a artims 
būva gentis?

—Tolimas, susiedėli. Dzvi- 
dešimc sapcynios mylalės.

Tikra beda!
—Tikra bėda!—šaukia 

girtuokliai. —Jeigu kojas 
sušlapini—gerklę skauda, o 
jeigu gerklę sušlapini—ko
jų negali pavilkti

i AkušerkaĮ
S Pabalusi kurną Woman* Medical a* 

College, Baltimore, Md.
y Pasekmingai atlieka savo darbą prie S 

’ gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir 5
j? pagelbą invair.ose moterų ligose, W

§ F. Stropiene,^£X,t;’. f
g SO. E3OSTOIX, IMA.SS. *

Eisim į kambarį?
Gerai.
-Sėsim ant lovos?
Gerai.
-Pakšt!
Pakšt! (Bučiuojasi).

-Myliu tave.
Ir aš tave.
-Pakšt!
rPakšt! (Vėl bučiuo-

Vyras) (įbėgęs):—Bampt! 
burdingieriui į galvą).
B.:—TUympt ant žemės.
Š.:—Šmurkšt per duris...

Ant baliaus.
Jonas:—Žiūrėkit, žiūrė

kit į tą merginą mėlinuos rū
buos ! Tai tikra išgama.

Juozas:—Tai mano sesuo.
Jonas (susigėdęs): — 

gm... aš... aš ne apie ją, 
st apie tą, su kuria ji stovi. 
Juozas:—Toji—tai mano 

pati.

Didžiausias griešnykas.
Pati:—Klausyk, Jonai, iš 

visų griešninkų Maižius,tur
būt, buvo didžiausias.

Vyras
Pati

griešnykai tik nekurtuos 
dievo prisakymus peržengia, 
o Maižius ant syk visus juos 
sumušė.

— Kodėl?
Todėl, kad

v*

Sumani šeimininke „
Pas vieną šeimininkę užė

jo vienas nekviestas svečias. 
Jisai ilgu savo sėdėjimu ir 
tuščiomis pasakomis šeimi
ninkę išvedė iš kantrumo.

—Ar tamista po vakarie
nei ?-klausia šeimininkė.

—Dar ne,— atsako . sve
čias, manydamas, kad gaus 
valgyt.
#—Tat skubinkitės namo 
ant vakarienės, nes aš jau 
noriu valgyt.

Svečias susigėdo ir movė 
per duris.

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.

PARSIDUODA .FARMOS.
Farmos ant pardavimo gražiausioj 

apielinkėj, kur gyvena daug lietuviu 
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.

PARSIDUODA FORNIČIAI.
Kas norite nusipirkti u* pigią kainą 

fomičius, tai atsisaukit greit po šiuo 
adresu:

J. Kardoką,
52 N. 1st St., ant pat viršaus, 

Brooklyn, N. Y.
(37—40).

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

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

“NAUJIENOS”
1841 S. Halstcd 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

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

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

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

ką turite daryti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.
. Dėl lytiškų 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
140 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

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

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai 1

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie 
vos ar Amerikos daktarų, 
natinė lietuviška aptieka ’• 
Massachusetts valstija
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenčia pakliuvę j 
Šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ten surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.

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 Crųgs 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.

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

J Ji turi 431 savo garlaivį, ku- 
| rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų, 
a Vienatinė ir tiesioginė linija 
I tarp !

I Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

A su dubeltavais šriubais.

’ LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
J patarnavimas geriausias. Pasa- 
1 žieriai gali važiuoti be baimės, 
i nes jų gyvastis geriau yra ap- 
8 saugota, negu ant žemės.
• Taipgi mus kompanijos laivai 
I išplaukia iš New York, Phila- 
tdelphijos ir Baltimorės tiesiog 

į Hamburgą.
u Artesnių žinių klauskite pas:

j Hamburg-American 
Line

York, Philadelphia, Boston 
ore, Pittsburgh, Chicago
t. Louis, Minneapolis 

Orleans, San Francisco 
ba pas vietos agentą.

Ne

KLAUSYK
MANO

ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų 

aprėdaly, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
t. t. Pas mane ta voras 
geras ir kainos pigios.

LIUTKUS
131 Grand St.

BROOKLYN,
(Arti Berry St.)

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

DR. HERMAN AUSUBEL, 
SURGEON DENTIST,

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

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardčbuvo 

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
30. BOSTON, MASS.

Telefoną# 652 Newton

R. KRUČAS
Vienatinis Maspeth’e Lietuvis

FOTOGRAFAS
'' ir MALIORIUS

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

kampas Clermont St.
Jei nprite gauti gražų paveik

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

Vestuvės, kurios pas mane ima
si paveikslus, jaunavedžiams duo
du malevotą paveikslą 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 j namus na- 
bašninkų. Iš toliaus galite pra
nešti per telefoną. Važiuojant iš 
Brooklyno išlipkite ant FRESH 
POND ROAD.

SCHNEIDER BROLIAI

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

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

E. Moyamensing Avė.
1^-0 X PHILAL)ELPHIA

TR|S C EROS KNYGOS:

Naujausios J) a in o s ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais....................... 2J!c

MEILES KARŠTLIGĖ
meile...........................................................................2Oc.

Imant tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtoe ženkleliais Šiuo adresu.

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

PIRMUTINIS LIETUVIAkaS NEW YOk KE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
LIETUVIAI, 'KREIPKITĖS* PAS SAVUOSIUS

Męs patėmijom. kad būtinai yra reikalingOl lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir insteigėm ta užeigos narna, kuria randasi 
po numeriu 49H Washington St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą. o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ii kitu miestu Su
teikiam jiems nakvyne ir parūpinant pasportus U 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant d rupiausiu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sią kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam Ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių. Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

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

newyor’kcitTn. V. S0UTH B0ST0N' MASS
82(1 Bank Street, Waterbury. Conn.

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

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinj gyveni- 
mą?£0gi visiems: seniems ir jauniems. Knyge
lė parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. “Že- 
nyba” liuosai eina ir Lietuvon.

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

“LAISVE 183 Roebling St Brooklyn, N. Y



LAISVES

SPAUSTUVE

PAJIEŠKOJIMAI

Platinkit “LAISVĘ

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

15c

183 Roebling St

kaina

$1.00
$1.00

LIETUVIŲ IMMIGRAN 
TŲ ŠELPIMO DRAU
GIJOS REIKALUOSE.

23) Dr. Liet. Sūnū, Cam 
bridge, Mass.

24) Dr. Sūnų Liet. Didvy 
rių, Spring Valley, TU.

Balsavimo pasekmes A. P. L 
A. draugijos už organą.

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

LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.

“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, J
kad jums reikalingi apskelbimai būtų at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems^suprantamoj, letuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

P. Kliubo, Wilkes Barre, Pa
26) Dr. Vienybė, Brigh

ton, Mass.
L. I. Š. D. centro sekr.

A. Žolynas.

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

LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Draugijos, prigulinčios prie 
L. 1.5. D., bet neužsimokėju
sios metinę mokestį už 1913 

metus į L. I. Š. D. iždan.
1) S. L. A. 7 kuopa, Pitts

ton, Pa.

Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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 “LAISVE” taip, 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio grin-

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
tų plati visuomenė ir jo 
biznis turi būt plačiau
sia žinomu dalyku.

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

Taigi, ir lietuviai biz
nieriai, norinti varyti 
didelį biznį, įgyt plačios 
visuomenės pritarimą— 
tegul skelbiasi “Laisvė
je”, o nauda iš to bus ne
abejotina.

“Laisvės” biznio

LAISVĘ” SAVO OR 
GANU!

cago, III.
3) Liet. Neprig. Kliubas, 

Du Bois, Pa.
4) Dr. D. L. K. Gedimino, 

Rhone, Pa.
5) Dr. Liet. Ūkėsų, South 

Boston, Mass.
6) Dr. Liet. Pagelbos 

Darb., Caurtney, Pa., Wash. 
Co.

7) Liet. Neprig. Kliubas,

Sykiul41 47 30 11 229
5-ta kuopa šiame balsavi

me nedalyvavo, nes tuom sy
kiu susitvėrė, kada jau buvo 
balsavimas. Bet pagal cen- 
trališko pirmininko praneši
ma, 5-ta kuopa vienbalsiai 
priėmė “Laisvę” už organą.

Pagal didumą balsų “Lai
svė” liko organu A. P. L. A. 
draugijos. Todėl visi A.P.L. 
A. nariai privalo paimti 
“Laisvę” laike susirinkimo 
kuopų.

A. P. L. A. susinešimo kom.
J. K. Mažiukna.

nariai spiesis prie “Laisvės”. 
Žėdnam nariui yra reikalin
ga ir svarbu žinoti jo drau
gijos veikimas, tėmyti pra
nešimai, kas tilps organe 
“Laisvėje”. Taipgi mums 
dar reikia žinoti, kas pla
čiam pasauly dedasi, kaip 
darbo žmonės kovoja už sa
vo teises ir tt.

“Laisvė”, kaipo mūsų or
ganas, pasižadėjo tarnauti 
mūsų draugijai ir ji bus 
mums parankiausias laik
raštis, kaipo leidžiamas dar
bo žmonių ir vienatinis du 
sykiu savaitėje. Todėl męs 
apie savo reikalus greičiau
sia galėsime pranešt per 
“Laisvę”.

Todėl meldžiu kuopų sek
retorių žėdno vieno nario 
užrašyti pilnai vardą, pra
vardę, adresą ir paduoti 
centrališkam sekretoriui, 
kurįs, viską sutraukęs, pa
siųs “Laisvėn”. Pinigus pri- 
duokite centro iždininkui K. 
Varašiui, kuris viską su sek
retorium atliks į greičiausį 
laiką. Kurie nariai skaitote 
jau “Laisvę” dabar, taipgi 
priduokite savo adresus sek
retoriui.

Jeigu kurioms kuopoms 
bei nariams nebus kas aišku, 
malonėkite paklausti laišku.

Su užklausimais kreipki
tės šiuo adresu:

J. K. Mažiukna,
1111 Market St.,

N. S. Pittsburg, Pa.

suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina

Aukščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje 

Draugijos Nariams.
Draugai, męs padarėme 

didelį žingsnį pirmyn į ap- 
švietą, pasiimdami sau orga
nu “Laisvę”. Daug mūsų 
draugų iki šiai dienai neno
rėjo ir neturėjo progos pa
imti į rankas darbininkų lai
kraštį. Bet paėmus “Lais
vę, organu, bus geriausia 
proga visiems mūsų drau
gams susipažinti su pasaulio 
darbininkų judėjimu. To-

Kiekviena progresyviška 
draugija, kurios tikslas yra 
šviesti liaudį, privalo apsi
rinkti “Laisvę” savo organu. 
Kadangi “Laisvę” leidžia 
darbininkų draugija, todėl 
jai yra gerai žinomi draugi
jų reikalai. “Laisvė” savo 
agitacija pakels kiekvieną 
draugiją kaip dvasiškai, taip 
ir materijališkai.

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

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

A. Andriulis,
107 Edward St., Kenosha, Wis 

(.39—42)

13) Dr. Šv. Antano, Beloit, 
Wis.

14) Dr. D. L. K. Ringaudo, 
Harison, N. J.

15) Dr. Šv. Jono Krikšt., 
Wilson, Pa.

16) Dr. Daktaro V. Ku
dirkos, Cleveland, Ohio.

17) Dr. Liet. Sūnų, Wor
cester, Mass.

19) Dr. Liet. Dukterų, 
Cambridge, Mass.

20) Dr. Scenos Mylėtojų 
Newark, N. J.

21) Dr. Liet. Laisvės, Ne
wark, N. J.

22) Liet. S. S. 19 kuopos,

REIK A LI NG AS AFEREITORIUS
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- 
kit greit.

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

V. Paukštys. Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 

i kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

sų' draugai eina ant mirties. Kaina 20c
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
sišky a. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina.............. 20c

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
gelę. Kaina tik........................ 15c

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

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

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

* Otų. Kaina tik......................15c
GYYJfe. 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 hėžinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, 
lėi užsisako ją. Kaina tik. .... 10c 

ŽENYŽA 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 
^esti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti daug pamokinimų. 
Kaina.............................. 10c

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

lankiausias 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-

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis 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 -r tam ap
sieis tik $5.00.

Višminėti laiškai yra gaunami “Lai
svės” krautuvėje, 183 Roebling SU 
Brooklyn, N. Y.

tain-fxpiiler
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akru)as sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tizino, Neuralgijos, Užsisaldymo ir 1 .1, 
tada paniekinkite pora sykiu sutepti su 

1» A 1 N E X P E L E R I U ,
PASOV tHC ZIAI S NAMINIAIS XAISTAI8. 

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

Qeinyklt ant ant tflnkvrta — <scnkto upjaiiyo'lini.

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Jersey City, N. J.
9) Dr. sv. Antano. West

ville, Ill.
10) Dr. Liet. Sūnų, Ply 

mouth, Pa.

puikią vaikams knygelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę vaikučiams 
pasisKaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
auloš teatrėlį.

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

svės” Redakciją, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Knygos:
SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. Amerin- 

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

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

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

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

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

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
. PAMATAI, kaina

PASAULIŲ RATAS, 
kaina. .i..

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kaina. L...

DARBAS, kaina.........
AUDĖJAI, kaina.......
KERŠTINGAI MEILĖ

T\r. Richter’^ 
y“PAIN-c 

. EXPELLER”
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Rornalizmas kankina, Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
sktlllblBQuunumf ap lekme U3 IMa tr 3Vo

F. Ad. Richter & Co.
»tS PEARL ST., NEW YORK.ą Ti-mikit antAnkoroa 

ženklo apsaugoj mo m

11) Dr. Šv. Petro ir Povi- DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
lo, Westville, Ill.

12) Dr. Šv. Juozapo, Bing

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

Malonės jie patįs atsišaukti arba 
kas žino pranešti.

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

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

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

(39)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 metų amžiaus, aš esu 2" 
metij amžiaus, turiu gerą užsiėmi
mą. Taigi, merginos, kurios mylite 
apsivesti, malonėkite atsišaukti ir sa
vo paveikslėlį prisiųsti, jeigu butų ga
lima ant šio antrašo:

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

.į. (37—40).

PAJIEŠKAU ™
Esu dirbęs spaustuvėje 8 metus. Tu

riu zecerišką liūdij’mą. Galiu statyt 
enkiškai, rusiškai ir lietuviškai.

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

(38—41)

Pajieškau V. Baltrušaičio, Suvalkų 
gub., Marijampolės pavieto. Skriau
džių parakvijos. 24 m. senumo, 5 pė
dų ir 8-9 colių didumo, juodos akis, 
tamsus plaukai. Gyvenęs Brooklyn, 
N. Y. Jis man labai reikalingas, to
dėl kas apie jį praneš, tas gaus $100 
dovanų.

Jeigu jis pats neatsišauks, tai pa- 
talpinsim jo paveikslą laikraščiuose.

P. Driskius,
47 Cuba Pl., Rochester, N. Y.

Pajieškau draugo Antano Janulaitu- 
ko, Suvalkų gub., Pilviškių parakvijos. 
Jis pats arba kas apie jį žino malonės 
atsišaukti.

A. Kubilius,
113 Liberty St., Ansonia, Conn.

Paiieškau draugų Klovanaičio, Ig. 
Razgaičio, Ig. Veclovo, iš Kapciunų. 
Taipgi Antano Ogento. Atsišaukit.

J. Latons,
506 E. Monroe St., * Springfield, Ill.



SKAITYTOJŲ ATYDAI.
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o
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BIZNIERIAI!

Morris HILLQUIT

skaityto- 
paragini-

30 Church St. 
New York City.

Naujos mados skrybėlių jau
niems. seniems ir mažiems.

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis

Pajieškau brolio Miko Sa
dausko, Marijampolės mies
telio. Kas žinot, kur jis ran
dasi, malonėkit pranešti.

Elzbieta Vičiuvienė,

'o Ss©

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro. ,

495 Bron d way 
South Boston, Mass.

Va'andos:
Nuo 12—2 dieną ir nuo 7—9 va
kare. Nedaliomis iki 3 vai. po 

piety.
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savo

109 Grand St

Pečku- 
mėnesį

Plėšikai užpuolė ant gro- 
serninko Antonio Tochlos- 
ski, baisiai jį sumušė ir at
ėmė $150, laikrodėlį ir dei
mantinę špilką.

Ant laivo Iroquois, kuris 
kasa prieplauką, ištiko dide
lė ekspliozija, kurioje žuvo 
vienas darbininkas ir keturi 
pavojingai sužeista.

Bronxe tūla Madeline Fe- 
rola nuteista ant mirties už 
nužudymą savo burdingie- 
rio. Jos nužudymas paskir
tas 6 d. liepos.

Vaterland, didžiausį laivą 
pasauly, aplankė 17.000 ypa
tų, kurios užsimokėjo po 50 
centų įžangos kiekviena. Ge
ras iš to kompanijai pelnas.

JA-

kokie šiemet kad 
27 d. gegužės po pietų 

sieke 91 laipsnio, 
y P a-

VlEllnLS ŽINIOS.
Negali matyt Rockefellerio.

Teisėjas Lindsey, kuris 
pribuvo iš Colorado, jokiu 
būdu negalėjo pamatyt Ro
ckefellerio. Tasai neprisilei
do teisėjo. Taip-pat norėju
si pamatyt Rockefellerį ir 
senelė Jones. Irgi neprisilei
do.

Rockefelleris bijosi 
šešėlio.

Kun. Delionis.
Kadaise garsusis bedievis 

kun. Delionis, daugelio 
brooklyniečių pažįstamas, 
lankėsi Brooklyne. Jisai pa
sakojo, kad jau sugrįžo prie 
popiežiaus, visos nuodėmės 
jam esančios atleistos ir ji
sai tveriąs Philadelphijoj 
trečią parapiją.

Kaip tai žmonės mainosi.

Buvo pasirengę streikan.
Jūros didlaivio “Vaterlan- 

do” (apie jį rašyta pereita
me “Laisvės” N-ry) tarnai 
rengiasi į streiką, 
riai gauna per
$19.29. Jie reikalauja pakel
ti algą iki $26.40. Stewardai 
gauna nuo 12 iki 14 dol. į mė
nesį. Jie nori pareikalauti 
pakelti jiems algas iki 19 do-

Jie įteikė savo nusiskun
dimus vice-direktoriui Ham
burg Ameiican linijos.

Vistik streiko šiuo kartu 
išvengta. “Vaterlandas” iš
plaukė į Europą.

Vaterland jau išplaukė į 
Vokietiją. Kada jis pasiju
dino iš vietos, tai pasidarė 
tokios bangos, jog nuskandi
no du trioptu su anglimis ir 
nutraukė nuo virvių kelis 
laivus. Jo mašinerija tokia 
galinga, kad ją vos sujudi
nus, laivas būtų įstrigęs į 
New Yorką, bet greitai spė
ta sulaikyti ir su visu smar
kumu paleista atgal. Daug 
kliūčių turėjo su negiliomis 
vietomis ir laivas turėjo sto
vėt apie penkias minutas,pa
kol jį išlupo iš dumblo. Pa
sirodo, jog tokiems laivams 
permažos Amerikos prie
plaukos.

Grįžtant atgal jis eis lenk- 
tvnėse su kitos linijos laivu 
Mauretania, kuris iki šiol 
buvo skaitomas už greičiau- 
sį.

Iš baimės, jog ji neišduos 
egzamino, 16 m. mergaitė, 
Sarah Fabrick, nusižudė, pa
leisdama savo kambary ga- 
za. c

Pravardės aukavusių Colo
rado streikieriams laike 1 d.

gegužės apvaikščiojimo.
Po $1.00 aukavo: J. Rač

kauskas, R. Kručas, P. Mi- 
leikis, J. Povilaičiunas, P. 
Kaupas, P. Pocius, J. Augu- 
nas.

Po 50c. aukavo: J. Jenai- 
kis, Rukštelienė, Lapikaitis, 
J. Dūlis, A. Braiiauskas, K. 
Jažminskiutė, Gavėnas, Kri- 
stopaitis, F. Masiulevičius, 
U. Maliulevičius, J. Kaupas, 
A. Auksaitis, Semčiulis, J. 
Sadauskas, Aukštakelmis, 
M. Orintas.

Balčiūnas 42c.
Po 25c. aukavo: Kacinai- 

tis, J. Matulionis,, K. Sinke
vičiūtė, Jenčauskienė, Jen- 
čauskas, D. Pockevičia, Pru- 
seika, V. Doba, J. Cerkis, J. 
Barnaskas, M. Strumo, M. 
Kriaučiūnas, J. Jekimavi- 
čius, Kranskuit, M. Saba
liauskas, Tunis, Blazaitis, A. 
J. Rupiutė, A. Zajauskas, K. 
Pališis, F. Mociulaitis, O. 
Kraučūnienė, O. Petraškiu- 
tė, L. Barankevičiutė, M. 
Kasperavičiutė, A. Jankaus- 
kiutė, J. Snedeikis, O. Mer- 
kevičiutė, A. Mičulis, O. Ja
kimavičienė, J. Vaznis, S. 
Blažaitis, V. Baltrukonis, V. 
Žilinskas, J. Valecką, A. Un- 
gu raitė, J. Maknavičius, P, 
Grazis, J. Gribauskas, J. Ka
zakevičius, J. Varmnukas, 
G. Lošimas, J. Zugzda, V. 
Talesa, A. Ališauskas, J. 
Kreivėnas, P. Kisielius, J. 
Laškauckas, J. Pauliukonis, 
J. Leveckis, P. Kurnis, J. Se- 
dronas, S. Pečiulis, P. Gar- 
mitas, J. Mosaitis^A. Zacha- 
revičia, S. Skrodis, J. Pata
šius, A. Motekas, E. E. Mit
kus, S. Urbanavičius, J 
Liaukas, V. Januška, K. čiu- 
berkis, M. Kičas, Z. Vaičiu
lis, S. Karvelis, M. Akubenis, 
J.Kavinis, O. Redeyitienė, A. 
Jurevičienė, ,A. Papečiutė, 
M. Papečiutė, J. Naudžius, 
V. Bartkus, A. Padaris, E. 
Stroniutė, J. Rūta, P. Dide
lis, J. Kulis, A. Glamžiutė, 
P. Norkus, M. Sdanevienė, J. 
Važnys, P. Vežlenskienė, Z. 
Čenkiutė.

Per porą dienų Brooklyne 
siautė didelis karštis, nuo 
kurio pora mirė ir daugelis 
apalpo. Per 32 metu nebūta 
taip karšta gegužės mėnesy, 
kaip dabar buvo.

Ant Vater st., kriaučių 
dirbtuvėje po vardu Pierson 
Bros, ištiko gaisras žemuti
niame gyvenime. Ant vir
šaus dirbo 7 merginos, ku
rios, pajutę, jog dega mėgi
no išbėgti, bet negalėjo, nes 
trepai buvo apsiausti dū
mais su ugnia. Patrošku- 
sios nuo dūmų vos sugrįžo į 
kambarį, kuriame dirbo ir 
jau norėjo šokti per langus. 
Tuo tarpu, ant laimės, pribu
vo pagelba.

New Yorkan pribuvo ant 
garlaivio Olympic žinomas 
anglų rašytojas Conan Doy
le su žmona. Jisai mano 
vykti į vakarines valstijas 
ant vakacijos. Conan Doyle 
už savo raštus gauna di
džiausius pinigus. Bepiga 
jam ir ant vakacijų- važinė- 
ties.

O lietuviai rašytojai?

Karščiai.
New Yorkiečiai nebeat

mena tokių karščių gegužės 
mėnesy, 
v ra.
karštis
Nuo karščio mirė dvi 
tos.

27 gegužės New Yorke ant 
36 gatvės bevažiuodamas 
darbinis automobilius suva
žinėjo 13 metų vaiką ir 10 m. 
vaiką sunkiai sužeidė. Liu
dininkai visą kaltę nelaimin
go atsitikimo nuvertė ant 
mašinisto ir darbininkų, ku
rie tame automobiliuje bu
vo. Tapo suareštuotats ma
šinistas ir du darbininkai. 
Jie kaltinami “kriminališka- 
me neatsargume”.

27 geužės, po pietų, užėjo 
didelė perkūnija su vėju.Vė
jo greitumas varė 74 mylias 
į valandą. New Yorke ir a- 
pielinkėse perkūnas užmušė 
keliatą žmonių. Vėjas irgi 
nemažai padarė nuostolių.

Visi “Laisves” 
jai, kurie gavote 
mą, pasiskubinkit atnaujin
ti prenumeratą, nes nuo se
kančio numerio nebus siun
čiama tiems, kurie nepasi
skubins užsimokėti.

“Laisves” Adm.

Dar kartą pranešam 
Brooklyno visuomenei, kad 
L. S. S. 19 kuopa kartu su 
Lietuvių Apšvietus draugija 
rengia draugišką išvažiavi
mą ant 31 d. gegužės, tai yra 
sekančioj nedėlioj į Maple 
Grove Park, toj pat vietoj, 
ką pereitą vasarą keletą 
kartų buvom išvažiavę. Pra
sidės 10 valandą iš ryto. Už
kandžius pasigaminkit kož- 
nas savo, taipgi ir kitas lė
šas, kaip tai už gėrimus sve
čiai turės užsidengt iš sa
vęs. Tik moterims ir mergi
noms dykai. “Aido” choras, 
po vadovyste pono L. Eremi- 
no, sudainuos keletą daine- 
lių.

Apart to, bus ir kitokių 
juokingų perstatymų, kaip 
tai “Juro Ridziko” spyčių, 
monologų, deklamacijų, žo
džiu sakant, linksminsimės, 
kaip tik kas mokėsim.

Komitetas.
I ■ ' « '•*" ■*' • / ' A/,'

Cambridge’iečių Atydaii
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 centai kiekvienai ypa- 
tai.

Visus užkviečia
Komitetas.

Reikalaujame Merginų.
Reikalaujame merginų 

prie darbo į fabriką.
WILLIAM HOLLAND 

145 Roebling St., Brooklyn 
Įėjimas iš jardo.

PIRMYN”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

Jei norite aiškiai suprasti darbininky klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žirny iš 
viso pasaulio krašty; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
moksly klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Mil.

UNIJOS KEPURIŲ
KRAUTUVE

Visos kepurės pas mus pirk
tos bus iščystijamos dykai.

Andrius Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN,

ATYDA!
FtOBR min » DRAUš?’SgSs?,0MS

Išdirbu visokias
KUKARDAS “BADGES”, GUZIKUS IR 

ŽENKLELIUS.
visokiems piknikams, šermenims ir tt. 

Darau visokius medalius ir visokias ant
spaudas draugystėms.

Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 
sempelius.

A. STRUPAS
NOVELTY MANUFACTURER

123 Ferry St., Newark, N. J. 5 
Dep. L.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J,. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo noną.
JUOZf MARTINAITIS
Brooklyn, k Y

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000

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

įlydyti, ly-
print ta knyga

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

r, 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 li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, pg kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site. ,

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaida^ ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, Šitoje kny
goje atrasite tikrų rodą.

JEI sergi aut kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų "Daktaras’ I, nes didelės daugybes žmonių, - 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome- : 
uės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletu štampų už 
prisiuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st., J

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 U 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utaruiu. 
ke ir pčtuyčioj vakare nuo 6 iki 8.

GARSINKITeS
LAISVOJE”.
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Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnnma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena iė tu« knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba eyflll. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpnoima, Abel- 
na pragaišti Spėkų, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atsrava sava tobulų sveikatų, spėkas 
Ir stiprumų per pajrėlbų tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slapti bes, kurios vyras turi 
Žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus.® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitų knygų Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aitfkeie sava varda, pa
varde ir adresų ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminul dykai 
siunatos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vienų iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.......

Ad resas

Stejtas .

SPECIJALISKAS 1SPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAI) NEBUVO

Lab:^: GRAFAFONAS 
Su 12 Lietuvišky dainy, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už ....................$>10.^50

1 ų trrafafonę gvarantuojame ant 10 metų.

Labai puikys

Venskie Armonikai 
su 21 perlo klev šių, 8 basais

Vertės $:8.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapany, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

Atsilakite mums nors kiek pi- 
nigy ant rankos, o męs jums 
nusiysime muzikališką instru
mentą. kokį jys tik norėsite.

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

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

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

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

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmyjy mūšy jaunyjy rašytojy, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kuriy visy pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 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.

Jau laikas užsisakyti

Kalendorius
1915 m




