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KAS VALDO AMERI
KOS ZEMĘ?

Kliaučiai atsisako nuo ka-

sai žmogus neturtingas, gy
dytojas nepakviesta. Kad 
bent į ligoninę kas būtų nu
vežęs.

BROOKLYN, N 19 Birželio (June), 1914 m.
"Entered as second class matter March 11, 1914, at post office at the Brooklyn, New Yoyk under the Act ot March d, 1879 .

karščiai. Arizonos valstijoj 
karščiai pasiekė 106 laips
nių, Mobile 100 laipsnių.

Eina du sykiu sęvaltėj: Utarninke ir Pėtnyčloj 
Lietuvių Ko-operuty vlAka Spaudos Bendrovė

PRENUMERATA METAMS:
Amerikoje................................................... $2.00
Kanadoje ir užrubežiuose....................... 3.00

PUSEI METŲ:
Amerikoje...................................................  $1.00
Kanadoje ir užrubežiuoae........................ 1.50

Apuarsinlmų kainos ant užklausimo.

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

Washington, D.C. (per So
cialist Party Press Service). 
Netik Mexikoj, bet gal dar 
labiaus Suvienytose Val
stijose reikia žemės valdymo 
reformos. Kompanijos ir 
pavieniai asmenįs čia apžio
jo didžiausius žemės plotus 
ir žemės koncentracija pa
siekė pasibaisėtino laipsnio.

Štai skaitlinės:
Suvienytose Valstijose 

1,802 savininku yra apžioję 
89 ir pusę milijono akrų že
mės.

Southern Pacific Railroad 
turi 13 mil. akim.

Union Pacific Railroad tu
ri 975,127 akrus — kas ly
ginasi žemės pločiui Mass., 
Rhode Island, Conn., New 
Jersey, ir Delaware valsti
jų-

Weyerhauer turi pusant
ro milijono akrų.

128 ypatos valdo rToridoj 
veik 17 milijonų akrų.

Trįs ypatos valdo Floridoj 
4 mil. akrų.

Michigan Iron and Land 
Co. valdo 320.000 akrų.

Cleveland Iron Co. valdo 
veik milijoną akrų ir 1.1.

Tas milijonas akrų, ku
riuos valdo laikraščių bosas 
Hearst, yra mažas plotas, 
palyginus su viršiau prives
tomis skaitlinėmis.

Didelis gaisras.
Milford, Mass.—Čia sude

gė hotelis, kuris priderėjo 
Petrui Copaliano. Ugny su
degė septyni žmonės. Dvi
dešimts kitų kokiuo tai ste
buklu išsigelbėjo.

Kotelis buvo didelis, ketu-
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Lietuvis nuskendo ant 
“Empress of Ireland”.

Pranešu visiems drau
gams, giminėms ir pažįsta
miems, kaipo Amerikoje, 
taip ir Europoje gyvenan
tiems, jog mano tėvas, Anta
nas Statkus, nuskendo ant 
laivo “Empress of Ireland”.

Birželio 2 d. tapo ištrauk
tas jo kūnas vienmarškinis 
iš šv. Laurino upės ir par
vežtas atgal į Qifebec. Tapo 
palaidotas 5 d. birželio. Ji
sai grįžo ketvirtą atvejį iš 
Amerikos į Lietuvą. Išva
žiuodamas iš Montreal už
tikrino, jog sekančią kelionę 
per Atlantiką vilnis būsianti 
paskutinė, nes ketino dau- 
giaus nebegrįžti į Canados 
padanges, vienok sugrįžo at
gal atsigulti ant šaltų kapų 
Šiaurinėj Amerikoj.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Telšių pav., Mosėdžio 
vai., Bakstiu sodos.

Kazimieras Statkus.
Lead, S. Dak.

Jėzuitai gavo milijoną.
St. Louis, Mo. — Čia mirė 

James Campbell, gelžkelių 
karalius, kuris paliko apie 
60 milijonų turto. Vieną 
milijoną paskyrė St. Louis 
universitetui, kuris randasi 
rankose katalikiškų jėzuitų.

Cleveland, Ohio.—Nepa
prastai svarbų nutarimą pa-. . . \ . i pi ašiai svarou nutarimą pa-

riais augstais namas be .i0- į tĮare suvažiavimas moteriš- 
„u.<Jkų riibų siuvėjų unijos, kuo

met atsisakė nuo visų kapi
talistiškų partijų ir užgyrė 
socijalistų partiją, kaipo 
vienintelę atstovę darbinin
kų politikoje.

kių gaisrinių kopėčių.
Ugnis greitai apžiojo visą, 

namą. Žuvo vis vargdie
niai.

Nevažiuokite Argentinon.
Męs gavome laiškų nuo 

vieno lietuvių veikėjo iš Bo- 
enos Aires, kuriame prane
šama, jog dabar Argentinoj 
labai sunkus laikai. Daugy
bė žmonių vaikščioja be dar
bo. Todėl nepasigūndinkite 
ant Argentinos pyragų.

Angliakasiai susitarė.
Naujas kontraktas, kurį 

padarė Pittsburgo apygardų 
mainierių unija paliečia 
40,000 mainierių. Sutartis 
padaryta ant dviejų metų. 
Mainieriai gaus nuo tono iš
imtos anglies 69 centus ir 
ir $1.00, žiūrint darbo rūšies.

Del Mexikos.
Veikiausia, Huertai pasi

traukus iš prezidento vietos, 
laikiniu Mexikos prezidentu 
bus paskirtas generolas An
geles, vienas iš konstitucio- 
nalistu šalininku. Tai senas v v

generolas, žinomas dar nuo 
Porfiri o Diazo laiku, v

BLOGI DALYKAI SU 
. TAUTOS NAMAIS

“Laisvės” Vilniaus korės-1 Tąm nabagui loskaviniui 
pondentas praneša, kad su ’ daugiau tenka. Prabaščius 
“tautos namais” esą blogi• sako: — tu išvaryk savo gas- 
reikalai. Apie tautišką na
mą dabar veik niekas nešne
ka. Rodosi, kad apie jį bū
tų visai užmiršta. Tiesą pa
sakius, nėra nei žmogaus, 
kuris visu tuo dalyku ir rū
pintųsi. Visi snaudžia, visi 
tyli. Pirmiau buvo manyta 
kokius tai mūro namus pirk
ti, bet atsirado tūlos kliūtys 
ir visas dalykas iširo. Taigi, 
šiuomi laiku visos šnekos 
apjfe namų pirkimą pasibai
gė.

J. Basanavičius, ant senat
vės, darosi vis silpnesnis ir 
laisvesniu žmonių visiškai 
jau neužganėdina.

padinę. — Loskavinis atrė
žia: — tu man pavydi nuo 40 
metų moteriškės, o tu laikai 
dvi po 20 metų.

Kai loskavinis ateina ant 
mišių, tai prabaščius liepia 
zakristijonui žvakes nuo al
toriaus atimt ir vargoninin
kui ne vargonuot.

Taigi, pešasi, kaip įmany
dami .

Prie to prabaščius kas pa
mokslas vis susiriesdamas 
keikia pirmeivių raštus.
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IV Metas
Šiaulių pav., Papilių so

džiuje sudegė ūkininko Be
nedikto Martinkaus triobos, 
Alsiuose gi (Akmenų valse.) 
sudegė 3 gyvenamosios ir 10 
kitų triobų, kurios prigulėjo 
ūkininkams: Robertui Rei- 
manui, Jonui Gugėnui ir Jo
nui Montviduh. Nuostoliai 
apskaitomi į 15 tūks. rublių.

Kunigų bankai.
Tamsus žmoneliai mėgsta 

dėti savo sutaupytus pinigus 
pas kunigus. Kartais būna 
labai liūdnų pasekmių.
, Štai, mirė Papilės (Šiaulių 
par.) kun. Jurskis. Žmone
liai puldinėja nuo vieno pas 
kitą ir klausia, kaip bus su 
jų pinigais, kuriuos padėjo 
pas kunigą..

—Reikės jieškoti per teis
mą—atsako jiems! “L. Uk- 
ko” korespond. sako, kad la
bai daug žmonių buvo padė
ję pinigus pas tą kunigą.

TAI BUVO KOVA 
UŽ RESPUBLIKĄ

Darbininko laiškas iš Rygos.
“Laisvei” prisiųsta laiš

kas, kurį rašė savo broliui 
vienas Rygos darbininkas. 
Imame iš to laiško ištraukas.

— Rygoje vis sunkesnis 
darosi darbininko gyveni
mas. Viskas smarkiai pa
brango, o uždarbiai maži. 
Kur pirma galima buvo pu
sėtinai uždirbti, dabar visur 
užmokestį numušinėja. 
Daug streikų pralaimėta iš 
priežasties darbininkų nesu
sipratimo. Valdžia pradėjo 
abai persekioti darbininkus. 
Kas tik iš darbininkų smar
kiau atsiliepia, tuoj aus ad- 
ministratyvišku būdu ištre
miamas.

Męs turime dabar j 
laikraštį “Vilnį”, bet ji 
smarkiai persekiojama. Jau 
trįs redaktoriai sėdi kalėji
me, o, veikiausia, ir daugiau 
atsisės.

Sako, Patersono darbininkai 
dar streikuos.

Patersone, N. J. šiuomi 
laiku industriališka Suv. 
Valstijų komisija tyrinėja 
buvusį streiką šilkų audiny- 
čiose. I.W.W. vadovas Les
sig pasakė, jog 30 tūkst Pa
tersono darbininkų dar išeis 
streikan, kaip tik pagaus at
sakančią valandą.

nešimas, jog greitu laiku Pa
tersono audinyčiose dirb
siančios tik moterįs. Vyrai 
būsią atleisti.

Kur mūsų žmonės laiškus 
rašo?

“Viltis” rašo:
Pernai Kurtuvėnų (Šiau

lių pav.) parapijos žmonės 
380 laiškų yra parašę. Iš 
tų laiškų 200 ėjo į Ameriką, 
(190 laiškų į šiaurinę Ame
riką, 10 laiškų į pietinę), į 
Lietuvą 77 laiškai, į kareivi- 
ją 46 laiškų, į Rusiją 
(ne kareiviams) 30 laiškų ir 
į kitas šalis 27 laiškai. Taigi

I daugiau, kaip pusė laiškų 
nuėjo į Ameriką. Be to, iš
viso išeiviams parašyta 253 
laiškai (išskyrus kareivius). _____ ____
Pagrįžo^pernai rudenį j tą ta kunįgas, bet, kadangi ji- 
pacią Kurtuvėnų parapiją 
vienas “amerikantas”, kuris 
pasidarė skolos kelionei, re
gis 100 rublių, jei ne dau
giau. O antras parvažiuo
damas iš Amerikos, parsive- 

savo | žė viso labo 20 kap.

Malūno primuštas.
Demšiškiuose (Šiaulių pa- 

rap.) geg. 13 d. vėjinio malū
no sparnas mirtinai primušė 
Jodinkių kaimo D. Žilinską. 
Jisai, laukdamas, kol malūne 
sumals jo grūdus, buvo išė
jęs laukan, ir atsistojo po 
pat malūno sparnais. Kuo
met, nesulaukdami jo malū
ne, išėjo pažiūrėti laukan, 
rado jį ant žemės be žado 

, gulintį.
Nelaimingam j am parvež-

KUNIGAI IR JŲ GAS- 
PADINĖS.

Mums rašo iš Plokščių 
(Naumiesčio pav.).

Plokščiuose yra du kuni
gai, prabaščius ir loskavinis. 
Kokį pavyzdį jie žmonėms 
duoda ir kokioj “meilėj” gy
vena, tai aš čia aprašysiu.

Žinoma, pirmiausia susi
pjovė kunigų gaspadinės, o 
paskui ir “dūšių ganytojai”.

. Gaisrai.
“L. Ž.” rašo:
Telšių pav. šį pavasarį 

gaisrai . irgi neaplenkė: 
Kvietėnų sodžiuje (Gargždų 
valse.) sudegė ūkininkų: 
Barboros Stirbienės, Kas- 
tantino Putrio ir Marijonos 
Pazdraitienės triobos; gi 
Varnų valse., Gintilų viensė
dijoj valstiečio Julijono Kal- 
feto sudegė gyvenamoji 
trioba ir klojimas ir Gadu
navo Valsčiaus Skaudučių 
sodžiuj sudegė taip-pat Ur- 
šudos Valtienės gyvenamoji 
trioba ir klojimas.

Girtuokliavimo vaisiai.
Surviliškio (Kauno apsk.) 

parapijoje viename sodžiuje 
užmušė žmogų per vestuves. 
Kaip paprastai vestuvėse 
girtų buvo labai daug, iški
lo, žinoma, ir muštynės.Nak- 
tį rado gatvėj begulintį vos 
gyvą vyrą, kuris, bevežia- 
mas į Kėdainių ligonbutį, pa
simirė.

Kas jį taip primušė,kol kas 
nesusekta. Tris vyrus poli
cija suėmė ir išvarė Kaunan. 
Tardymas eina.

Visuotinas streikas I tali-' kunigų, senelių, vaikučių i 
joj, taip nepaprastai prasi
dėjęs ir taip viesuliškai grei
tai išsiplėtojęs, jau eina ga
lop, nors nekuriuose mies
tuose dar verda revoliucijos 
kova.

Tik dabar pilnai paaiškė
jo, kad Italijos darbininkai, 
laike šio streiko, visur rodė 
neapykantą karališkai val
džiai ir agitavo už republiką. 
Karališka valdžia, pasirem
dama kareivių durtuvais, 
kaip įmanydama, gelbėjo sa
ve.

15 d. birželio prie revoliu- 
cijoniško proletariate dau
gely vietų prisidėjo sodžiaus 
vargdieniai, kurie trenkė ša
lin tautišką vėliavą ir iškėlė 
raudoną vėliavą.

Išsirodė, tarytum, prasi
deda antroji Didžioji Fran
cijos revoliucija.

Iki 16 d. birželio, kaip 
pranešama, policija ir karei
viai užmušė 16 streikierių ir 
daugybę sužeidė.

Virš barikadų skrido oran 
šauksmai: “Tegyvuoja re
voliucija! Tegyvuoja repu
blika!”

Revoliucijonieriai parodė 
savo didžiausią neapykantą 
katalikų bažnyčiai, kuri vi
suomet slėgė vargdienius.

Streikieriai padegė Bolog- 
nos kafedrališką bažnyčią. 
Sinigalijoj padegta dvi baž
nyčios.

Tarpe Madenos ir Mantu- 
jos sugadinta gelžkelio lini
ja.

Popiežiui pranešta,kad vi
soj Italijoj padegta 14 baž
nyčių, o 39 bažnyčios mažiau 
ar daugiau pagadintos.

Elektriką.
Panevėžyj jau pradedama 

‘ statyti elektrikos stotis.-

moterų.
Tasai miestas buvo užpul

tas įšėlusių turkų, kurie vė
liaus jį uždegė. Sakoma,kad 
tarpe tos minios buvo daug 
persirengusių turkiškų po* 
licmanų.

Daugybė graikų suspėjo 
pabėgti. Užtat šiuomi laiku 
santikiai tarpe graikų ir tur
kų taip aštrus, jog kalbama 
apie karę.

Vengrai socijalistai suruošė 
raudoną savaitę.

Paskui vokiečių, anglų, o- 
landų ir francūzų ir vengrai 
socijalistai įtaisė savo rau
donąją savaitę.

Gauta daug naujų narių ir 
daug naujų skaitytojų soci- 
jalistiškai laikraštijai.

Chinijos revoliucijonieriai.
Šangchai, Chinija.—Kaip 

pranešama iš Chinijos revo- 
liucijonierių šaltinių, tai tar
pe šių pastarųjų ir Japonijos 
valdžios įvyko sutartis. Dak
taro Sun Yat Suno partija 
sako, kad jeigu japonai pa
dės jai nuversti dabartinį 
prezidentą, tai ji duosianti 
japonams pilną laisvę Chini
jos komerciškuose reikaluo
se.

Baisiausia audra Paryžiuj.
Francijos sostinę aplankė 

baisiausia audra, kuri siau
tė kelias valandas. Vanduo 
apsėmė žemesniąsias gatves. 
Paryžius likosi be vandens, 
elektros šviesos ir geso. 
Sugriuvo keli namai ir kelio-., 
se vietose apgriuvo gatvės.

Žuvo kelios dešimtis ypa-

Civilizacijos darbai Belgijos 
Konge.

B ruselės augščiausi^ teis
mas nagrinėjo leitenanto 
Martino bilą, kuris Eliza
bethville, Konge, pereitais 
metais rudenį, tapo nuteis
tas ant 12 m. katorgon už 
nužudymą 17 negrų. Tarpe 
nužudytųjų buvę taipgi mo
terų ir kūdikiu.

t

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Mexikos sukilėlių spėkos • 
skilo j dvi dali.

Paskiausios žinios iš Me
xikos vėl praneša apie liūd
ną faktą, būtent apie tai,jog 
generolas Villa, kuris ligi- 
šiol ėjo su generolu Carran
za, pavirto šio, pastarojo 
priešu.

Dabar, veikiausia, susi- 
niaus Villa su Carranza.

a

Paryžiečiai neatmena to
kios baisios audros. Ar Gab
rys likosi gyvas, nėra žinios.W

Nusibodo Dėdei Šamui kelti ergeliai su Mexika.

Darbininkai patįs vieni 
moka dirbti.

Londono nžfmų statymo 
kontraktoriai apskelbė lo
kautą ir daugelis darbinin
kų likosi be darbo. Vienok, 
vargiai, kontraktoriams jų 
užmačis išeis ant naudos.

Štai, teosofiška draugija 
padarė sutartį stačiai su uni
ja, be kontraktorių pagelbos 
ir unijos darbininkai apsiė
mė pastatyt tai draugijai di
džiulį rūmą.

Taigi pasirodo, jog gali
ma apsieit ir be kontrakto- 
rių.

Lekiojanti policmanai.
Grand Rapids’e, Mich., at- 

sibūna suvažiavimas polici
jos viršininkų.

Policijos viršininkai iš 
Los Angeles pranešė, jog at
eity reikėsią ne tik žeme 
vaikščiojančių policmanų, 
bet ir lekiojančių ir jis tvir
tina, kad tuomet galėsią būti 
pagaunama daugiau prasi
žengėlių.

Kvailas farsas, bet ne 
teismas.

Kariškas teismas Denve- 
re, kuris teisė nacionališkos 
gvardijos leitenantą Linder- 
felt, tą mėsininką, kuris su
degino ir išžudė Ludlowo 
moteris ir vaikučius ir už
mušė mainierių vadovą L. 
Tikasą,—tasai teismas pasi
baigė kvailu farsu.

Linderfeltą nuteisė ne ant 
mirties, ar kalėjimo, bet tik 
numušė žemyn keliais laips
niais kareiviškoje tarnystė
je. , . v. . .

Tai, matote, kaip tyčiojasi 
iš darbininkų teisių!

V

Karščiai.
Į rytus nuo Missouri pa

kalnės siaučia nepaprasti

ant graikų gyventojų. ---- - ------
Miestelyj Phokia išskers- rengimo prisidėjo ir

ta 100 graikų, tarpe jų yra ministerija.

Turkai skerdžia graikus.
Atėnai, Graikija.—Graikų 

pabėgėliai iš Mažosios Azi
jos pasakoja baisenybes apie 
turkų įtaisytas skerdynes 

J • 1 ■ •

to majoras atsisakė nuo ka- 
riumenės ir pažadėjo, jog 
viskas bus gražumu sutai
kinta.

Neleidžia rodyt Sinclairio 
“Raisto”.

Waltham^ Mass., uždrau
dė rodyt krutančius paveiks
lus iš garsios Sinclairio apy
sakos “Raistas”, kur,kaip ži
noma, parodomas lietuvių 
ateivių^ gyvenimas.

Atvyks grafas Caroly.
Žinomas vengrų veikėjas, 

prezidentas neprigulmingos 
vengrų partijos, mano at
vykti į Su v. Valstijas, kad 
pastudijavus Amerikos poli
tikos santikius.

Prieš kelis mėnesius Ca
roly buvo jau buvęs Ameri
koj, rinkdamas aukų Veng
rijos kovai už neprigulmy-

Albanijoj.
Albanijos mahometonai 

sukilo, Jųjų pulkai užpuolė 
ant Albanijos sostamiesčio 
Durazzo. Albanijos 1___
liui prieš sukilusius maho
metonus padeda Austrijos 
kareiviai.

I. W. W. riaušės.
Butte,Mont., kur valdo so

cijalistai, I.W.W. nariai, pa
kėlė riaušes. Federališka 
valdžia manė pasiųst kariu- 
menę, bet socijalistas mies- 

kara-

25 advokatus teisia.
St. Peterburgas, 18 d.bir 

želio.—Čia prasidėjo teis
mas 25 advokatų, kurie lai
ke Beilio teismo išdrįso nu
rodyt, kad prie to teismo su

■m

_______________ . ' •
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Mūsų ’teatralams

Marijampolės žandarų 
istorija.

‘Liet. Žin.” spausdina ga
na įdomias charakteristikas 
ypatų, kurios šiokiu ar to
kiu būdu darė įtekmę kovo
je už liet, spaudos išgavimą. 
Ilgą galeriją tipų paįvairina 
reveliacijos apie Marijam
polės žandarų viršininkus. 
Atkartosime įdomų p. K. G. 
atsiminimų pluoštelį.

“Kiek aš žinau, bene pir
mutinis žandarų viršininkas 
Marijampolėje buvo puspul- 
kininkas Ternevskis, kuris 
per visą savo ilgą Marijam
polėj buvimą, rodos, stengė
si blogo niekam nedaryti. 
Žmogaus tai būta geros šir
dies, jo žmona (lenkė) buvo 
labdarė, patsai viršininkas 
mėgdavo pasisvečiaut, gero
kai išsigerdavo. Kuomet 
apie 1882 ar 1883 m. jisai pa
simirė, tai visas miestas ly
dėjo į kapus. Direktorius 
Solovjovič’ius ir gimnazijos 
mokiniams liepė eiti jį lydėt, 
na, nesipriešindami visi ir

• nuėjome.
Jo vietoj atsirado rotmist

ras Karatiejevas. Šitas be- 
sėbraudamas su gimnazijos 
direkt. Solovjovič’ium tuo
jau apjuto lietuvių judėjimą 
ir ėmė šnipinėti “Aušrai” 
prijaučiančius. Rodos, Ka- 
ratiejevo patariamas, So
lovjovič’ius prašalino iš gim
nazijos lietuvius mokytojus.

Po Karatiejevo užėjo pus- 
pulkininkas Sosnovskis, 
žmogus senyvas, ligūstas,la
bai mėgdavo žuvininkaut. 
Žandarų reikalais nelabai 
užsiiminėdavo ir buvo daug 
daugiau pavojingas žuvims, 
negu politikos veikėjams. 
Pasakodavo, kad jo pati iš 
piktumo parašius viena kar
tą skundą ant kokio tai val
dininko ir savo vyrui paski
rus! pasirašyt. Šis, neskai
tydamas, padėjo savo para
šą. Bet ir tokiam nekaltam | 
žandarui teko dirbti, nes lie
tuviu judėjimas buvo jau 
pradėjęs augti. Įsakius 
Šiaulių žandarui, Sosnovskis 
turėjo V. Kudirką suimti ir 
tardyti jį. Taip-pat netyčio
mis teko jam vieno silpna
pročio Legaus byla.

Sosnovskiui iš Marijam
polės išsikėlus, atkeliavo iš 
Varšuvos Vonsiackis. Žmo
gus dar jaunas, nervingas, 
veiklus būdamas, tuoj pra
dėjo veikti. Tiesą sakant, 
jau ir dirva jo veikimui bu
vo pribrendusi. Nuo “Auš
ros” atsiradimo buvo pras- 
linkę apie 13—14 metų; lie
tuvių knygos iš anos pusės 
plaukte plaukė, lietuvių inte
ligentų priaugo, kaimiečiai 
pradėjo susiprasti ir spiestis 
j kuopas, buvo užgimusi ap
švietimo draugija “Spindu
lys”. Laimingu Vonsiackiui 
būdu pasitaikė vietinis pro
kuroras S. irgi gana veiklus, 
gudrus ir geidžiantis paaug- 
štinimų žmogus. “Siety
nas” buvo susekta, prie tos 
bylos pritraukta daugiau,

lę lietuvių bylą, žinomą Vai- 
neikio ir kitų bylos vardu:

Pagalios apie 1910 m. 
Vonsiackis tapo užmuštas 
savo paties provokatoriaus 
Radome, kaipo gubernijinis 
žandarų viršininkas.

Vonsiackiui priguli nuo
pelnų spaudos atgavime — 
jis išverzdino rusų kalbon 
daugelį lietuvių knygų ir su
pažindino augštuosius biu
rokratus su lietuvių judėji
mu; jis-gi sujudino ir pačius 
lietuvius, nors jam rodėsi, 
kad jisai tą judėjimą naiki
nąs. Liepojuj bebūdamas 
kartą į teisėją M. Č. išsita
rė: “žiūrėkit, Suvalkų gub. 
išgaudžiau agitatorius ir da
bar tenai ramu!” O sancta 
simplicitas! (Šventoji dva
sios ubagystė). Nežinojo jis, 
kad vieno sugauto penki jo 
vietoje stodavo”.

Socijalistai knygas degina... I
Vienas iš tautiškų laikraš

čių pagarsino, jog socijalis- 
tas Jakimavičius iš Brookly- 
no būk tai sudeginęs I. W. 
W. laikraštį, kurio jam, tam 
socijalistui, buvo prisiųsta 
300 egz. su įsakymu išpar
duoti.

Šiame “Laisvės” N-ry ant 
3 pusi, galite rasti paties 
drg. J. Jakimavičiaus prane
šima. Tenais viskas išaiš
kinta.

Taigi, dar vieną kartą ne
mokantis rašyt L W. W.- 
istas apšmeižė socijalistus 
atžagareiviškam laikrašty, 
kuris tik tuo tikslu ir leidžia
mas, kad kovoti su socijalis
tais.

| Reikia tik pasipiktinti, 
kad L W. W. organizacija 
neišmeta laukan iš savo tar
po pp. Jankūnus, kurie taip 
begėdiškai sėbrauja su dar
bininkų priešais iš klerika- 
liškai-tautiško abazo.

Reikia tik nusistebėti, 
kaip “Ateities” redaktorius 
moka taisyti taip grėviškai 
parašytas korespondencijas.

“Laisvė” turi daugybę ko
respondentų, kurių retas ku
ris visiškai taisykliškai rašo. 
Bet prisipažinsime, kuomet 
neseniai mums teko iftatyti 
ano Jankūno raštą ir patirt 
apie to žmogaus liogiką, tai 
mums rodėsi, kad tai rašė 
didelis “beibė”. Vienok to
kie “rašytojai” atranda vie
tos “Ateity”, by tik jie 
pliauškia prieš socijalistus.

I O mažu p. Baniuliui, prisi
minus savo revoliucijonišką 

praeitį, nors dvasioje norisi 
padraugauti su “baisiais re- 
voliucijonieriais” iš I. W.

po 22 mėnesiu ir paskui dar 
gavo po 3—metus ištrėmimo 
į Viatkos gub. ir į kitas vie
tas . Kiek atsimenu, tuomet 
nukentėjo Fel. Vitkauskas, 
dr. P. Matulaitis, J. Kačer- 

■ gis, A. Matulaitis, J. Čėsna, 
d r. St. Matulaitis, dr. J. 
Bagdanavičius, kun. Arnas- 
tauskas, kun. Bulvičius ir ki
ti. Kiek padaryta kratų, 
kiek žmonėms priepuolos 
įvaryta, kiek tardymams 
tampyta, kiek popieros išra
šyta!

Su Vonsiackiu teko man 
pasipažinti rodos 1897 m., 
mat turėjau reikalą pas jį 
dalyke uždėjimo už dr. J. B. 

w kaucijos.
Pasirodė labai mandagus, 

net lipšnus vyras, tikras 
žandaras-elegantas, be to di
deliai darbštus. Matyt, kad 
tai erelis tarpe žandarų.

Perkeltas iš Marijampolės 
Sibiran, iš čia Liepojun vėl 
jisai trumpu laiku ir naujoj 
vietoj suspėjo sudaryti dide-

Vis tam pačiam užburtam 
rate.

Turėkite kantrybės, ger
biami skaitytojai, perskaity
ti telpančią šiame “Laisvės” 
num. korespondenciją iš So. 
Bostono, kur aprašoma Lab
darystės Draugijos prakal
bos.

Koks tikslas buvo tų pra
kalbų? Paagituoti už drau
giją. Tą atliko ir, rodosi, 
gražiai atliko S. Michelsonas 
ir A. Ivaškevičius. Vienok, 
kasžin kodėl, nuo retežio pa
leista dar ir p. šeštokas, ypa- 
ta, kuria ištolo turi pasi- 
šlykštėti kaip socijalistai, 
taip pirmeiviai, taip klerika
lai. Jeigu dar šiandien to
kios ypatos gali rodyties ant 

i oagrindų, tai čia ne tų ypa
tų kaltė, bet draugijos, kuri.„r , T . x r , 
leidžia toms ypatoms lįsti . Jeigu taip, tai tegul vai-
one švaraus visuomeniško 
darbo.

Pasakykit, vyrai, ar ilgai 
dar męs ir mūsų publika tu
rės kiaušy ties įvairių šešto
kų pasakojimų - pasiteisini
mų dėlei mergų, moterų ir 
tt.? Ar ilgai dar mūsų rim- 
tesnioji publika turės rausti 

pš gėdos, klausydama įvairių 
šeštokų privatiškų išpažin
čių.

Kas bus, jeigu šalę rimto 
visuomeniško darbo strapa- 
lios šiandien Grikštas, ryt 
Geležėlė, poryt koks Bernar
das iš Antonovų familijos,ar 
šeštokas?

Mes žinome, jog yra dalis 
publikos, kuri mėgsta sor- 

• kės, jai smagu, kada kįla 
| koksai nors triukšmas!
kas bus, jeigu žmonės pra
dės žiūrėti į prakalbas, ne

1 kaipo į dalyką, kuris verčia 
■ I žmogų protauti!

Kad įvairus Bernardai, 
šeštokai ir Comp. baisiai 
kenkia rimtam darbui — ta 
gali suprasti kiekvienas 
svarstantis žmogus. Todėl 
tat socijalistai ir pradėjo ko
voti su ta liga, kuri galėjo 
rastis tik ačiū silpnumui mū
sų visuomeniško susiprati
mo. Bet augant tam susi- 
nratimui,ta liga turės išnyk-1 ko: 
ti.

Mums visai nerūpi čia po
lemizuoti su pp. šeštokais. 
Tokiems politiškiems f liūge- 
rams socijalistai jau parodė 
duris. Bet, kada p. Š. pra
dėjo gretinties prie Rama
nauskų tetos partijos — tuo
met “Laisvė” nurodė, jog ir 
tautininkai turėtų manda
giai išprašyt jį laukan. Na... 
bet, matomai, jiems tinka 
kiekvienas bizūnas, jeigu jie 
tikisi, kad jisai pliaukštels 
ant socijalistų...

Sako, kad p. Š. So. Bosto
ne neva užtaręs už socijalis- 
tus, bet męs tikimės, jog 
Mass, socijalistai nieko ben
dro su juom neturės.

“Laisvės” kova prieš tuos 
negeistinus visuomenės šei
mynoj elementus jau atnešė 
vaisių ir, nors jie dar taip 
plūstų mus, męs eisime savo 
keliu.

Visuomenei tarnaujantis 
laikraštis neprivalo tylėt, 
kada jisai mato visuomenei 
blogybę.

kas bovyjasi, bile tik neverk
tų.

Kasžin, ar “Ateitis” turės 
tiek doros ir atšauks aną 
bjaurią paskalą?

“Pirmyn” padidintas.
Tik ką gavome “Pirmyn” 

N. 24, kuris yra jau padidin
tas. Laikrašty telpa dau
giau žinių, apsakymėlių, di
desnė apžvalga ir moterų 
skyrius.

Linkime viso gero.

Bet

Lapes pyragas.
Ponas Račkauskas, kepda

mas “Tėvynės” pečiuje pyra
gus, paprastai sukalba po
terėlį apie žmoniškumą, ty
lumą, gerą valią ir kitas tos 
rūšies “cnatas”.

Tą amžiną poterėlį sukal
bėjo ir rašydamas nekrologą 
apie velionį J. Paukštį. Tik 
kasžin kodėl socijalisto au
sis, klausydama p. V. R. po
terėlio, veik visuomet girdi 
užslėptą pagiežos gaidą.

Taip išėjo ir su straipsne
liu apie J. Paukštį.
rim paklaust p. V.

Męs no- 
Račkaus-

“Veidrodis” (N.5)_nurodo 
į vieną mirtiną nuodėmę mu
sų teatralų, nuo kurios, bet
gi, jie nei nemano gydyties. 
Ta mirtina nuodėmė — tai 
sistematiškas publikos suve
džiojimas melagingais pa
skelbimais apie pradžią vai
dinimo. Taip ir žinok, kad 
jeigu pradžia vaidinimo bus 
paskelbta “lygiai 8 vai.” — 
tai vaidinimas prasidės apie 
9 vai.

Nuo tos nuodėmės reikia 
atsisakyti. “Veidrodis” pa
duoda net receptą. Vertėtų 
jis išmėginti.

“Ką gi daryti, kad tą 
“pradžią” įvykdinus ir laiką 
sutvarkius? Atsakymas 
lengvas: pagarsintame lai
ke pakeiti uždangą — pada
ryti “pradžią”.

Kokiu būdu?
Jeigu tą įvykdinti imtųsi 

vietia iš teatrališkųjų drau
gijų, tai ne tik kad neatsiek
tų siekio, bet darytų blėdin- 
gą sau klaidą.

Nuo seno tai betvarkei įsi
gyvenus, prie jos pripratus, 
kas gi bepatikėtų draugijos 
pagarsinimui, kad “pradžia” 
bus iš tikro pagarsintoje va
landoje? Iš antros pusės 
tas “pratinimas” imtų ilgą 
laiką ir viena draugija iš vi
sų pusių nukentėtų, besi
stengdama būti punktua- 
iiška.

Lengviau, arba net vienu 
kartu galėtų “pradžią” su
tvarkyti, jeigu tuomi užsiin
teresuotų visos teatrališkos 
draugijos Chicagoje.

Čia reik tiktai vieno suva
žiavimo, nutarimo atstovų, 
išdirbimo, reikalui esant, 
tam tikrų taisyklių, priimtą 
nutarimą pagarsinti per 
spaudą ir tvarka jau būtų ir 
užsibaigtų kartą belaukimai 
publikos, o publika nusto
tų trepsėjusi kojotais, nete
kusi kantrybės belaukiant 
pažadėtos “pradžios”.

Toks sutvarkymas yra ne
atbūtinai reikalingu ir tiktai 
truputį gero noro, sutarimo, 
pasistengimo nuo lošėjų ir 
ateinančiame sezone abi pusi 
t. y. lošėjai ir publika bus 
tikri “pradžioje” ir pa
garsintas laikas nustos bu
vęs melagyste, — tuščiu for
mališkumu.

Jeigu žmogus važiuoja į 
teatrą “dvasiškai” pasiren
gęs ką nors pamatyti ir per- 
jausti, tai tas viskas jame 
užgęsta, jis lieka suerzintu, 
išsiblaško tie jausmai, su ko
kiais jis važiavo ir ėjo per 
duris. Atšalus jausmams, 
žūva simpatija ir tą patį 
žmogų turime visai kitokiu, 
kokiu jis norėjo ir turėjo 
būti.

Reikėtų pakalbėti ir apie 
pertraukas, bet sutvarkyki- 
kime pirma vieną, o vėliau 
imsimės už kito.

Jeigu reikalingas yra pla
tesnis apkalbėjimas apie 
“pradžios” sutvarkymą, tai 
tegul teatrališkos draugijos 
užima tame baisa, kad atei- 
nančiam sezone tą sumany
mą įvykdinus”.

Pagrindų Kurmis.

giasi. dairyti. Jie sako,, 
kad svietas yra užtektinai 
platus dėl visų žmonių, ku
rie yra jame ir dar gana vie
tos dėl miškų, sodų ir kitų 
malonybių. Taipgi užtekti
nai ūkių arba to viso,, kas 
gali lengvai aprūpinti, kad 
užauginti viską, ką męs val
gome, idant nei vienas vai
das neturėtų badauti. Čia 
yra užtektinai augalų, gele
žies, gazo, aukso, sidabro ir 
<itų mineralų ir metalų, su
krautų žemėje; čia yra miš
kų, kalnų ir vandenų, mainų, 
dirbtuvių, laivų, gelžkelių ir 
telegrafų, ir kad elektriką 
suteikia milžinišką pajiegą. 
Yra milijonai vyrų ir mote
rų, pasirengusių dirbti visus 
darbus, kurių tik reikia — 
statyt namus, augint javus, 
kept duoną, siut drapanas 
ir tt. Ir dar bus laiko sta
tymui mokyklų, — pasilinks
minimui vietų ir kitokių 
žaislų, kad padaryti pasaulį 
“vaikų rojum”.

Kodėl tie daiktai negali 
būti sulaukiami ir naudoja
mi? Ir kodėl jūs, vaikeliai-, 
negalite padėti mums pasku
binti tos linksmos valandos 
atėjimą?

Neapdirbta medega ran
dasi po mūsų kojomis, o pa- 
jiega apdirbti ją į formas 
gražybių dėl naudos visų — 
yra mūsų rankose. Męs 
tik turime veikti bendrai, ir 
skleisti toli ir plačiai teisybę

tuves ir tarp žmoniųr kurie 
dirba jose..

Tie baisus vaidai vadina
mi “stoikais”'.. Visi streikai, 
kurie nuvo pralaimėti, tai 
buvo todėl, kad kūdikiai ir 
maži vaikeliai kentėjo dau
giausiai nuo bado ir šalčio.

Socijalizmas nori padary
ti galą toms nereikalingoms 
kančioms dėl vaikų darbi
ninkų klesos laike streiko. 
Męs todėl paskiriame vieną 
dieną nedėlioj, 28 gruodžio, 
trečioj dienoj Kalėdų, kaipo 
Vaiku Diena.

Ant tos dienos visi unijos 
vyrai ir moterįs ir šiaip jau 
susipratę žmonės, kurie no
ri padaryti gyvenimą Unks
mių ir ramiu del vaikų, turi 
dirbt išvien su socijalistais. 
Dideli susirinkimai bus lai
komi miestuose ir pinigai' 
bus renkami dėl naudos vai
kų laike streiko.

Sutaisė' K. Baltrunytė.

Ir mano žodis prie 
užpuolimo drg-.

J. Perkūno.

kad praAr jisai nežino, 
džia J. P. nelaimių prasidėjo 
tuomet, kada p. Sirvydas pa
vertė “V. L.” į tulžies ii* ne
apykantos laikraštį?

Ar jisai nežino, kad J. P. 
mirtį priskubino tas baisus 
darbas beprotnamy?

Kodėl p. V. R. taip pikti
nasi p. Bagočiaus užvestąja 
byla? Kiek męs žinome, tai 
jisai visai nesipiktino pp. 
Bukavecko ir Ramanausko 
užvestomis bylomis.

Kas pasakė p. V. R., kad 
vainiką ant J. P. grabo nu
pirko tie, kurie bylinėjosi su 
jo laikraščiu? Męs tikrai ži
nome, kad vainiką nupirko 
keli pavieniai socijalistai, 
nieko bendro su bylomis 
prieš “V. L.” neturėję.

Dabar tepagalvoja p. Rač
kauskas, ar “Laisvė” neturi 
tiesos pavadinti jo iškeptą 
straipsnį “lapės pyragu?”.

Maž Sems vaikučiams.
(Pagal Eugene V. Debs).

Socijalistų partija visame 
pasauly nori padaryti galą 
ant visados visokiems vaikų 
darbams ir padaryti, kad vi
si vaikai, baltveidžiai ir 
juodveidžiai, be jokio skir
tumo galėtų užaugti tyrame 
ore; kad jiems būtų duota 
užtektinai laiko dėl linksmy
bių ir žaislų; kad jie visi tu
rėtų gerus namus gyventi; 
užtektinai gero maisto pa
valgyti; užtektinai gerų 
drabužių dėvėti ir, kad pa
siekę paskirtus metus, jie 
visi galėtų eiti į mokyklą,kol 
neįgytų gerą ir tvirtą mok
slą. Tatai jie bus tvirti fy- 
ziškai, ir, turėdami išlavin
tas rankas, netik griebsis už 
darbo su linksmybe, bet už
sitikrins pasisekimas.

Socijalistai sako, kad turi 
būti daugiau atmainų ir 
pradej<5 daryti jąs, arba ren-

Socijalistai netik sapnuo- ; 
ja apie linksmą ateinančią 
dieną, kada pasaulis žinos, 
kad vyrai ir moterįs — yra 
broliais ir seserimis dėl 
viens kito; bet jie darbuoja
si širdžia ir rankomis, kad 
tas jų sapnas, išsipildytų.

Didžiuma iš mūsų, kurie 
jau seniai darbuojasi socija- 
lizmui, nebūsim tuomet, kaip 
varpai skambins tą linksmą 
žinią, kad socijalizmas pa
ėmė viršų ir kad žmonės pa
liko liuesais. Bet, veikeliai, 
kurie dabar gyvena, sulauks 
to — ir dienose savo links
mybės jie neužmirš tų, kurie 
darbavosi be jokio atlygini
mo, kad tik jie galėtų gyven
ti be baimės, bado ir skriau
dos.

Tie baisus pasakojimai 
apie mažus vaikelius dirbtu
vėse Lawrenco ir Dublino ir 
jų kančiasAurias jie paneše 
— paliko dar neužmiršti 
žmonių mintyse, kada betur
tės ir beviltės motinos su 
širdies skausmu ir pilnomis 
akimis ašarų, bandė gelbėti 
savo vaikelius nuo bado, 
atiduodamos juos dėl užlai
kymo geriems žmonėms. 
Jos buvo mušamos, išgėdina
mos, kraujais apiplūdusios 
ir apalpusios nuo policijos 
brutališkumo, per paliepimą 
dar brutališkesnių dirbtuvių 
savininkų ir su kūdikiais 
ant krūtinių įmetamos j ka
lėjimą.

Pasaulis niekad nežinos, 
kiek kentėjimo ir baimės tie 
beturčiai darbininkai, — o 

; ypač moterįs ir vaikeliai — 
turėjo perkęsti, todėl kad 
jie išdrįso paprašyti dirbtu
vės savininko daugiaus al
gos, kaipo atlyginimo už jų 

• sunkų darbą, kad prašalinti 
“vilką”-badą nuo savęs.

Kuomet socijalizmas į- 
vyks, tai tos dirbtuvės bus 
atimtos nuo kapitalistų ir 
atiduotos dėl visuomenės 
naudos. Tada darbininkai 
atsiims savo turtą, kurį jie 
uždirbs, o ne atiduos tiems 
godžiams — dirbtuvių už- 
veizdams. Jie tada turės ge
rus namus, kur gyventi, už
tektinai gero maisto valgiui 
ir jų vaikai eis į mokyklą; 
kur jie bus gerai išmokina
mi, o ne į dirbtuvę, kur jie 
yra sumalami j pelną ir pra
ryjami tinginių savinin
ku.v

Žinia apie tą bjaurų pasL 
elgimą Hoosick. Fklls, N.. Y. i 
lietuvių žvėrių fanatikų su- 
drg. J. Perkūnui žaibo grei
tumu perbėgo per visą Ame'- 
rikos lietuviškąją visuome
nę. Visų lietuviškų laikraš
čių korespondentai kuopla- 
čiausiaf stengiasi tą bjaurų 
atsitikimą aprašyti: vieni 
baisiai nupeikdami žvėri’s- 
užpuolikus, užpuolusius ant 
visiškai- nekalto ir niekuom 
prieš juos neprasikaltusio 
žmogaus drg. J. Perkūno, 
kiti gi, net pasityčiodami iš 
užpuolikų aukos. Žinoma, 
taip pasielgė nekuriu tautiš
kų bei klerikališkų laikraš
čių korespondentai (Žiūrėk 
“Lietuvos” No. 21). žodžiu 
sakant, visa lietuviškoji vi
suomenė pastaruoju laiku li
ko užinteresuota tuomi pasi
baisėtinu atsitikimu. Vie
na dalis visuomenės iš 
džiaugsmo trina delnus, kad 
žverįs - katalikai sumušė 
socijalistų kalbėtoją ir 
išvaikė susirinkimą, (Žino
ma, džiaugsmas klerikalams 
ir nekuriems atžagarei- 
viškiems tautininkams) kiti 
apgailestauja visiškai ne
kaltai nuo žvėrių-katalikų 
nukentėjusį drg. J. Perkūną. 
Kaip vieni, taip ir kiti savo 
galvas laužo ir svarsto, kaip 
tas viskas galėjo atsitikti, 
bet prie tikru rezultatų nei 
vieni nei kiti negali prieiti. 
Paimk į rankas vieną laik
raštį, ten korespondentas 
sako: kad žvėrįs-katalikai 
jau iš kalno buvo nutarė tas 
prakalbas išardyti. Kitas 
korespondentas sako: kad 
XIII rajonas pagamino neti
kusius plakatus. Trečias ko
respondentas sako: kad kal
bėtojas drg. J. Perkūnas, 
kilus triukšmui svetainėje 
laike prakalbos, daužė su 
kūmščia į stala ir liepė pu
blikai nusiraminti, sakyda
mas: “jeigu nenutilsit, tad 
Perkūnas su jumis apsieis 
kitaip...” Kitas vėl pasakoja, 
kad kalbėtojas, drg. J. Per
kūnas, savo kalboje pradėjo 
labai užsipuldinėti ant kata
likiško tikėjimo ir bažny
čios, užtai publika užpuolė 

' ant jo. Taip rašo atžagarei
vių spauda.

Skaitytojai ir visa plati vi
suomenė, priklausiusi tiek 
daug visokių įvairių išreikš
tų nuomonių apie tą bjaurų 
Hoosick Falls, N. Y. žvėrių 
katalikų pasielgimą su drg. 
ei. Perkūnu, nebegali ir su
prasti, kurioj pusėj yra 
teisybė. Kitas gali pamisly- 

’ ti, kad ištikrųjų drg. J. Per
kūnas laike prakalbos daužė

** *
Bet pakol darbininkų kle- 

sa nepaims dirbtuves ir mai
nas; pakol visi tėvai ir moti
nos neprisirašys prie unijų 
ir organizacijų; pakol darbi
ninkai vyrai ir moterįs ne
bus renkami į valdininkus, 
patol bus baisus vaidai tarp 
žmonių, kurie savinasi dirb-

J. Perkūnui per atžagarei- 
viškai-tautiškus laikraščius 
neteisingų užmetimų (žiū
rėk,. “Lieuvos” No. 21) ir pa
aiškinti lietuviškai visuome
nei nors kiek iš savo patyri
mų, kas privedė Hoosick 
Falls, N. Y. žvėris-katalikus 
prie, užpuolimo ant drg. J. 
Perkūno.

Aš nesivaduosiu žiniomis, 
kitų žmonių pasakytomis, 
bet nurodysiu kelis faktus, 
kuriuos aš, būdamas ypa- 
tiškai atsilankęs ant tų 
triukšmingųjų prakalbų, pa
tyriau. Neteisybę sako“Lie- 
tuvos” korespondentas p. 
Šiaulis, kad drg. J. Perkūnas 
laike prakalbos kūmščia 
daužė į stalą ir liepė publikai 
nusiraminti, sakydamas: 
“jeigu nenusiraminsit, tad 
Perkūnas pasielgs su jumis 
kitaip...”’ Taip melagingai 
ir veidmainingai tvirtinda
mas,. p.. ŠiaulTs turėtų iš gė
dos prieš visuomenę paraus
ti, skelbdamas jai melagin
gas žinias. Tiesa, drg. J. 
Perkūnas, prasišalinus su 
kokiais ten reikalais vakaro 
vedėjui ir pradėjus vienam 
svetainės kampe keliems 
trikšmadariams tarp savęs 
labai- balsiai šūkauti, pabarš
kino su plaktuku j stalą, ku
ris ant stalo gulėjo ir man
dagiai paprašė jų, kad jie 
nors kiek nusiramintų ir pa- 
guodbtų susirinkimą. Bet 
tai ne kūmščia į stalą ir ne- 
grąsinimu su publika pasi
elgti savotiškai, kaip kad 
“Lietuvos” korespondentas 
sako ir tik tas buvo tada, ka
da dar nebuvo atėjusi orga
nizuotų triukšmadarių gau
ja į svetainę ir kada publika 
sėdėjo ramiai,o tiktai keli 
pakampiais nerimavo. Labai 
klaidingai mano ir nepama
tuotai tvirtina visi tie, kurie 
sako, kad kalbėtojas, drg. J. 
Perkūnas, užgavo savo kal
boje katalikišką tikėjimą ir 
bažnyčią. Drg. J. Perkūnas 
netik kad neužgavo savo 
kalboje katalikiško tikėjimo 
bei bažnyčios, bet ir nei ne
manė užgauti, ką liudija jo 
pradėtoji kalba apie vargin
gą viso pasaulio dabartinį 
darbininkų padėjimą, ką pa- 
liūdyja ir atžagareiviškosios 
“Lietuvos” korespondentas, 
sakydamas, kad pradėjo sa
vo kalbą apie Chinus ir Ja
ponus. Prie to dar kalbėto
jas neturėjo nei laiko, kad 
pradėti užgaulioti tą katali- 

1 kišką tikėjimą, nes tiktai 
kalbėjo apie 10 minutų laiko.

Dabar skaitytojai gali pa
klausti manęs,kas gi tad pri
vedė Hoosick Falls, N. 
lietuvius žvėris-katalikus 
prie atlikimo tokio bjauraus 
darbo, jeigu kalbėtojas nuo 
savęs jokiu būdu neįžeidė, 
arba, kad plakatai vieni ne
galėjo to padaryti? Ant to 
aš štai,ką pasakysiu: jie jau 
iš anksto buvo nutarę šitas 
socijalistų prakalbas išardy
ti, nežiūrint kokio turinio 
jos nebūtų, ką liūdyja, kad ir 
šitas faktas, kad gauja susi
organizavusi" triukšmada
riu bei mušeikų, susidedanti 
apie iš 50 ypatų atėjo į sve
taine jau nuo pat gatvės dai
nuodami ir su kokiais ten 
žulikiškais prietaisais kiše- 
niuose i r,sustoję vienam sve
tainės kampe, šaukė, kiek 
tik kuris išgalėjo savo gir- 
tuoklišką dainą. Pristigę 
sveikatos dainuoti, visiškai 
nepasiklausę apie ką kalbė
tojas kalba, kaipo laukiniai 
žvėrįs tuoj ir apipuolė jį.

likai nusiraminti. Arba kad 
ištikrųjų labai smarkiai sa-

dinėti ant katalikiško tikėji
mo ir bažnyčios, kas ir suer
zino susirinkusiųjų jausmus.

Man nerūpi ginti drg. J. 
Perkūno garbė. Man nerū
pi teisinti XIII rajonas. Man 
nerūpi juodint Hoosick Falls 
lietuviai. Aš tiktai noriu pa
sakyti kelius teisybes žo
džius kaslink daromų drg.džius kaslink daromų

ti, kodėlgi ant pirmųjų soči- 
jalistiškų prakalbų, kurios 
kiek laiko pirmiau taiposgi 
to paties XIII rajono buvo 
surengtos, publika labai ra
miai užsilaikė? Ant to aš ga
liu atsakyti šitiek: triukš
madariai, mušeikos, žvėrįs- 
katalikai bei jųjų vadovai 
manė, kad ant socijalistų 
parengtų prakalbų niekas 
neatsilankys,nes jie gana ge
rai žinojo, kad tamsiems 
žmonelėms per jų vadovus 
socijalistai yra perstatomi, 
kaipo baisiausi sutvėrimai, 
per tai jie visiškai ir nesįru- 
pino varymu agitacijos 
prieš socijalistų prakalbas, 

(Pabaiga bus).



Dabar jau ir p. Lukšių Ju-

$105.53Viso labo yra Nesveiki žmones.

Sodos Fontanai.

(Dar bus).

MįOį

su 
ne-

mažu, tai bus socijalizmo 
laikuose, o aš kalbu apie tai, 
kas dabar bus, kas bus šian
dien, jeigu du milijonai liks 
be darbo?

P-s Lukšių Justinas pa
juokia mane, jog aš rūpi
nuosi už darbininkus. Jeigu 
jau jam taip nemiela, kad aš 
rūpinčiausi už darbininkus, 
tai aš štai ką pasakysiu: pa
siskaityk, ką nutarė Chica- 
gos Darbo Federacija. Ne
seniai buvo susirinkimas 
Chicagos Darbo Federacijos 
ir tame susirinkime dalyva
vo daugelio unijų atstovai. 
Cigarų dirbėjai padarė įne
šimą. kad užprotestavus 
prieš Hobsono billių, sulyg 
kurio visas Suvienytas Val
stijas norima “apsausint”. 
Cigarų dirbėjai išrodinėjo, 
kad tuomet nustos darbo net 
3 į milijono darbininkų.

Tuomet prasidėjo karštos 
diskusijos ir Chicagos Dar- 

į bo Federacija užprotestavo

Visuomenė stoja kovon 
su Hoosick Fails 

fanatikais.

(Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių) 
praeities).

, ............... .

S. Gorsky.

Iš dvasiškų tėvelių 
gyvenimo.

Verte V. Paukštys.

vieną miestą, bet dar ir vienon bažtpįM|CT| 
Bet štai, jie greitai tapo didžiausi 
vienas kitam. Priežastimi jų supykime,itFzį 
prantama, buvo moteris. Abudu kunigu «tt- /į 
kreipė akį į vieną dailią ir turtingą parapi- - 
jonką, kuri ką tik buvo atvykus į jų miestą 
ir kiekvienas iš jų, kaip tik įmanydami, 
stengėsi pritraukti prie savęs. Nepoilgam : 
paaiškėjo, kad ji su kūnu ir dusia atsiduoda 
tėvui Valerijonui. Ji pas tėvą Valerijoną 
buvo išpažinties ir užkvietė jį į savo namus 
“dėl išganymo dūšios” pasikalbėjimų. Tuo
met tėvas Antanas, suprantama, užsidegė 
keršto neapykanta. Kaip tik tuom laiku 
dvasiškijai buvo paskelbta, kad popiežius 
uždėjo naujas duokles nuo sugulovių*Ir štai, ' 
vieną gražią dieną bažnyčioj iškilo bjauri 
scena. ■ • • •>. •

Tevas Antanas užkvietė du tepliorius 
atnaujinti ant sienų spaviednyčios (tuomet 
spaviednyčios buvo panašios į dabartines 
zakristijas, tik į jas neidavo pašaliniai. — 
Vertėjas) paveikslus. Pirmiau negu pradė
ti darbą, teplioriai turėjo apžiūrėti sienas, 
bet tėvas Antanas vis juos atkalbindavo,-tai 
laiko neturėjimu parodyti, tai nuo durų rak
tų neturėjimu ir tt. Pagaliaus, tarnas tėvo 
Antano pranešė teplioriams, kad jie šian
dien gali apžiūrėti sienas, kaip keturios vai. 
po pietų ir kad tėvas Antanas prašo juos 
ateiti ne vėliau trijų valandų.

Atėjo teplioriai,kuriuosAntanas gražiai 
pavaišino ir papasakojo, kokioj šventoj vie
toj jie turės dirbti ,apie tuos tepliorius, ku
rie pirmiau dirbo ir tt.

Lygiai kaip keturios, kunigas su teplio- 
riais įėjo bažnyčion, apsižvalgė. Bažny
čioj degė keliatas žvakių ir klūpojo kelios 
dešimtįs ypatų, kurios laukė išpažinties.

— Tamstos, negaišinsim bereikalingai . 
laiko, — tarė Antanas ir greitai priėjo prie 
spaviednyčios. Durįs atsidarė, visi trįs įėjo 
ir... teplioriai, kaip vėžiai, pradėjo trauktis 
atgal, nes spaviednyčioj buvo kas tai nepa
prasto ir perdaug jau atviro.

Bet tėvui Antanui to dar neužteko. Jis 
pradėjo visa gerkle šaukti žmones, kurie bu
vo bažnyčioj. Visi pradėjo bėgti prie durų 
spaviednyčios pažiūrėti, kas ten dedasi ir 
štai pamatė, kad tėvas Valerijonas ir gra
žioji parapijonka, kurią jis spaviedojo, rau
doni, kaip burokai, taisosi abudu savo dra
bužius... * • J

Tėvas Antanas tuojaus išsiuntė vysku
pui raportą apie tą atsitikimą ir nurodė 
svarbiausiais liudininkais tepliorius. Jis 
pradėjo džiaugties, kad tas jam pavyko. Bet 
tas jo džiaugsmas tęsėsi labai trumpai. Ant 
rytojaus, kaip tik išėjo tėvas Antanas ant 
gatvės ,tuojaus tapo nežinomų žmonių už- / 
muštas, o tiedu teplioriai, kaipo svarbiausi 
liudininkai, visai dingo iš miesto, tartum lyg 
į vandenį įkrito. Vyriausia dvasiškija sten
gėsi juos surasti, bet tas jai nepavyko.

Šis atsitkimas išsyk atėmė norą “tė
vams” persekioti viens kitą. Pasiliko tik 
liuosnoriai šnipai, nuo kurių visuomet gali
ma buvo išsigelbėti arba išsipirkti. Mat, pa
šaliniam nevalia buvo eiti spaviednyčion, 
kur kunigas spaviedoja savo parapijonkas...

Ed. Fucks, savo veikale “Istorija įpro
čių”, pašvenčia spaviedninkams gana žin-.
geidžias eilutes:

“Spaviedninkas ne tik turėjo teisę, bet 
buvo priverstas užduoti pačius prasčiausius 
klausimus apie lytiškus susinešimus. Tokiu 
būdu spaviednis būdavo stipriausiu ir galin
giausiu įrankiu bažnyčios, o kunigas sykiu 
galėjo tarnauti bažnyčiai ir sau. Taip bu
vo per ilgus metšimčius ,taip yra daroma ir 
dabar. Ištvirkėlio kunigo fantazija galėjo 
patraukti prie savęs nekalčiausį sutvėrimą, 
kuris prisiglausdavo prie jo, tuom tarpu iš
gaudavo iš jo įvairiausias žinias ,kurias su
teikdavo gražiausios griešninkės. Rolė spa- 
viedninko galėdavo sukelti lytiškus jausmus * 
pačios nekalčiausios mergaitės, jaunosios, 
kuri rengdavosi prie šliubo ir vedusios jau
nos moters.

“Labai klysta tie, kurie sako, kad spa- 
viednyčiose tik prirengdavo moteris prie 
paleistuvystės. Ne, ten jau viešpatavo tikra 
paleistuvystė. Milijonai moterų, pavergtų 
galybe bažnyčios, spaviednyciose netekdavo 
ne vien dvasiškos, bet ir kūniškos nekalty
bės. Niekur taip lengvai neužmigdoma są- 
žinė, niekur taip lengvai neprašalinamos 
abejonės, kaip spaviednyčioj. Juk užtekda
vo kunigui pasakyti, kad moters bei mergi- ' 
nos doriškas nupuolimas tai ne^griekas, bet 
mielaširdingas darbas, šimtai moterų buvo 
tikrai persitikrinusių, kad jos, pildydamos 
kunigo norą, atlieka darbą, kuris yra die
vui naudingas”. <

Aukos bylos vedimui 
Hoosick Falls fanatikais 
giliauja plaukusios. Šiomis 
dienomis gauta gana ’ daug 
aukų.

J. Kaitis iš Peabody, Mass. 
$1.00. Per T. Davidą iš 
Fairfield, Me. gavome $1.00. 
Aukavo patsai T. Davidas 
50c. ir A. Dobrovolskis ir M. 
Šaitanas po 25c.

S. Kazlauskas, Detroit, 
Mich. $2.00.

J.Kašinskas Detroit,Mich. 
$1.00.

J. Žebrauskas iš Canados 
$1.00.

So. Brooklyno- soc. kuopa 
(pavardės buvo pagarsintos 
pereitame “Laisvės” N-ry 
skyriuje “Vietinės Žinios”). 
$3.50.

Vaikutaitis, Brooklyn, N. prįe$ ta neišmintinga billiu. 
y. 45c. ... c L

Lietuvių Dainorių Kliubas stinas nepasakys, kad tai sa- 
iš Homestead, Pa. per J. Mu- liūninkas agituoja uz t;irtuo- 
zikevičių paaukavo $5.00. ■ klystę. Ar ir dabar neaišku,

Iš So. Omaha, Nebr., pej’Įkad labai didelis darbininkų
J. A. Genaitį gauta $2.25. . skaičius, ir tai smarkus uni- 

‘ ;v.J- Ge-ijistai, nenori įvedimo visuo- 
M. Simonavičius, J. Dinos blaivybės.

Aukavo šios ypatos: 
naitis, 1— —.........
Budėnas po 50c. A. Zalpys, 
J. Biliūnas, J. Strazdas po 
25c. Nuo New Britaino soc. 
kuopos per J. Vabala $2.30.

Iš So. Bethlehem, Pa. per 
drg. Berūkštj aukavo: J. 
Verbickas, K. Berūkštis po 
50c. J. Matonis, D. Mato- 
nienė, V. Subačiutė ir F. Be
rūkštis po 25c. Viso labo 
$2.00.

Išviso šiame “L.” N. $21.50 
Seniau buvo...............84.03

Bylos reikaluose.
Gavome sekančius prane

šimus:
15 d. birželio bus perkrati- 

nejimas bylos ant vietos, 
Hoosick Falls ir bus perves
ta bvla i County Court Troy, 
N. Y. Vienas rajono (vieti
nio) L. S. S. i^aliotinis drg. 
Gudzin lankėsi Hoosick 
Fallse su advokatu iš She- 
nectady J. R. Parker. Taip- 
pat paimtas ir vietinis ad
vokatas Teffney, kuris ge
rai apsipažinęs su vietinėms 
aplinkybėmis ir labai palan
kus mūsų nusei. Yra žmo
nių, kurie liudys už teisybę.

Mus prašo pranešti, kad 
Albany kunigas per pamoks
lą liepęs mušt kalbėtoją, tik 
neužmušt.

Hoosick Falls fanatikai dar 
rodo kumščios galę.

Iš Hoosick Falls mums ra
šo Viską Žinantis:

29 d. geg. J. Tamašauskui 
išdaužė langus nakties laike, 
kada visi buvo sumigę, taip 
anie trečia valanda. Prie
žastis ta. kad jisai laiko ant 
burdo pirmeivius, kurie ne
užsiima su šv. Jurgio karei
viais kariauti prieš sočijalis- 
tus. Tai mat. kokių barba
rų dar randasi. Tai vis niek
šo kunigo įmokinti avinai ir Į 
drigantai.

ma unijistų taip nutarė New 
Yorke ir Washingtone.

Iš to dar negalima išvesti, 
kad visi unijistai girtuok
liai. Tarpe girtuoklystės ir 
blaivybės yra dar vidurys, 
tai išgėrimas vieno-kito stik
lo, kas nekenkia žmogaus or
ganizmui, nes per tūkstan
čius metų praktikuojama.

Dabar, man matosi, nei p. 
Lukšių Justinas netvirtins, 
kad saliūninkas advokatau
ja už darbininkus. Aš pasi
rėmiau ant unijistų nuomo
nės.

Ir netikiu, kad socijalizmo 
gadynėj bus uždrausta iš
gerti stiklas alaus ar vyno. 
Tai kapitalizmas ,o ne saliū
nai daro pragaištį. Bet ka
da sutvarkysim žmoniją ant 
teisingo pamato, tuomet 
žmonės bus sveikesni, drū- 
tesni, sumanesni ir kožno 
gyvenimas bus aprūpintas. 
Kad taip būtų, tai nereikia 
uždraust stiklą alaus išgert, 
bet reikia tik panaikint šį 
netikusį surėdymą.

Nenoriu užginčyt, kad ne
būtų netikusių saliūninkų. 
Y ra, — kodėl gi nebus! Kož- 
nam luome yra netikusių, 
bet visų negalima kaltint.

Taip protaujant, kaip p. 
Lukšių Justinas protauja, 
reiktų pasmerkt ne tik saliū- 
ninkus, bet ir visu lietuvišku 
darbininkiškų laikraščių re
daktorius, nes,kaip aš girdė
jau, tai ir jie kaip kada stik
lelį ištraukia.

Illinois Saliūninkas.

LAISVOJI
SAKYKLA

Gerb. “Laisvės” redakcija.
Davėte vietos “Laisvės” 

N: 42 p. Lukšių Justinui, tai 
duokite vietos ir man jam 
atsakyti.

Jisai visiškai klaidingai 
persistato sau mano žo
džius. Kad tai aš būčiau 
agitavęs už girtuoklybę ir 
garbinęs saliūninkų luomą, 
tai būtų kitas dalykas. Aš 
negyniau nei visų saliūninkų 
ir nenorėjau užtart girtuok
lybę, aš tik norėjau nurodyt, 
kad labai-labai sunkus daik
tas įvesti visuotiną blaivy-

Nors ir daug rašė p. Luk
šių Justinas, betgi jisai ne
pasakė, kur dings tie du mi
lijonai darbininkų, jeigu vi
sose Su v. Valstijose užsida
rys saliūnai, bravorai ir tt. ? 
Lengva pasakyti, kad užims 
moterų ir senių darbą, bet,

karšta. ? Žmonių pilna. Jūs 
paprašot kokios nors sodos. 
Pardavėjas paplauja puodu
ką šaltam vandeny, įleidžia 
skystimo, įdeda šaldytos 
grietinės, įmeta šiaudą ir pa
duoda. Ištroškęs žmogus 
tuojaus geria. Gerai. — Į 
sveikatą!

Bet štai kame dalykas. Jū
sų puoduką, šaukštuką ir 
net šiaudus čiupinėjo šimtai, 
galbūt tūkstančiai žmonių, 
apie kurių sveikatos stovį 
jūs nieko nežinot... Jūs imat 
savo rankomis (ir geriat sa
vo burna) tuos pačius daik
tus, kuriuos čiupinėjo ran
kos, aplipusios įvairių - 
įvairiausioms bakterijoms. 
Jūs bakterijas, taip sakant, 
saujomis semiate. Gal, pa
sakysit, pardavėjai indus 
čystai išplauja. Bet tik pa
žiūrėkit, kaip jie tą darbą 
atlieka. Kitą vertus, šaltas 
vanduo bakterijoms visai 
nekenkia.

Žmonės jau pradeda su
prasti, kad gėrimas iš vieno 
puoduko, šluostimasis į vie
ną rankšluostį ir panašus 
dalvkai yra pavojingi, bet, 
atėjus vasarai, jie bėga prie 
sodos fontanų ir renka bak
terijas...

Šiandien ir taip turime 
daugybę vargų bei ligų. Sau
gokimės ant tiek, ant kiek 
galima. Sodos ir visokios 
šaldytos grietinės jokio ge
ro nesuteikia. Stiklas čysto 
vandens yra daug geriau. 
Vandens reikia gerti dau
giau, negu kad paprastai ge
riame. Eidami prie sodos 
fontanų, atsiminkime, kad 
tenais mus laukia milijonai 
bakterijų, daugybė ligų.

A. J. Karalius.

Vienas žymus Chicagos 
bakteriologas, kalbėdamas 
apie sodos fontanus, maž
daug šiaip išsireiškė:

“Jeigu man prisieitų pasa-
: kyti, kur geriausia vieta 

—' įvairių-įvairiausias ligas pa
gauti — aš tuojaus pasaky
čiau, kad sodos fontanai tam 
tikslui labai, labai atsako”.

Ir, reikia pripažinti, tuo
se žodžiuose yra daug teisy
bės. Amerikoj gyvuoja va
dinamas gryno maisto įsta
tas, kuris draudžia kokius 
nors nuodus į valgomus bei 
geriamus daiktus maišyti. 
Amerikoj yra daugybė pui
kių įstatų, bet, ant nelaimės, 
“visagalis” (doleris) daro 
taip, kaip jį turintiems išro
do pelningiau. Užtai į sodas 
ir šaldytas grietinės (ice 
cream) dedama visokių 
“skanumų”, kurie apart 
spalvos ir vidurių sugadini
mo daugiaus nieko nesutei
kia. Bet atsiprašau, gerbia
mi sodos mylėtojai, — neno
riu jūsų apetitą be laiko su
gadinti, nes paskui tik dak
tarui biznį padarysite...

Užmirškit, iš ko ir kaip so
dos padarytos. Įeikit į vėsią 
sodos • krautuvę, atsisėskit 
pas fontaną arba prie gra
žaus rundino staliuko ir

Pamišėliai. — Iš raporto, 
išleisto 1908 m. per Immi- 
gracijos Commissionierių, 
patiriame, kad pamišėlių 
įstaigose buvo s.vetimžemių, 
25.610; ateivių, bet jau pilie
čiais tapusių, 25,130; čiagi- 
miu, 121.450; išviso, 172.190. 
Į šitą skaitlinę įeina: 100 pa
mišėlių Alaskos, 210 Hawaii 
salos ir 340 Porto Rico sa
los.

Išviso, pamišėlių Suvieny
tose Vlastijose užrašyta per 
Census’ą 1890, 106.485; iš to 
skaitliaus ligonbučiuose bu
vo tik 74.028.

1910 m. pamišėlių vyrų li
gonbučiuose buvo 98.695 ir 
pamišusių moterų 89,096. 
Didžiausia koncentracija pa
gal senumą buvo tarpe 35 ir 
49 metų. Moterįs pamišėlės 
ilgiau gyvena, nei vyrai. 
Baltveidžiai pamišėliai il
giau gyvena, nei juodvei- 
džiai.

Silpnapročiai. — Silpna
pročių, sausio 1 d. 1905 m., 
skaičius buvo 15.318; sausio
l, 1910 m.—20.731. Apskait- 
liuota, kad Suv. Valst. silp
napročių yra nemažiau, kaip 
150.000. Pirmiau išskait- 
liuoti yra prieglaudose, li
gonbučiuose.

Kurčiai ir nebyliai. — Iš
viso nebylių Suv.Valst. 1900
m. buvo 89.287, iš šito skait
liaus nebylių buvo 51.871 iš 
pat mažens. Nebylių vyrų 
buvo 46.915, moterų 42.372; 
baltveidžių 84.361, juodvei- 
džių 4.926; baltveidžių čiagi- 
mių — 69.865, ateivių -— 17- 
786.

Neregiai. — Išviso, nere
gių Suv. Valst. 1900 m. buvo 
64.763; 35.645 buvo visiškai 
neregiais ir 29.118 daliniai. 
Baltveidžių 56.536; juodvei- 
džių 8.228; vyrų 37.054; mo
terų 27.709; čiagimių 10.694, 
ir 362 atsitikimai, kad kur 
gimę, nesužinota.

Plus.

Ar aš sudeginau 
“Darb. Balsą”?
So. Bostono laikraštėly 

“At.” tūlas p. A. Jankūnas 
koresp. iš Baltimorės kad 
šmeižia, tai šmeižia socijalis
tus. Mat, tuo būdu jisai no
ri paagituoti už I. W. W. uni
ją. Nabagėlis net to nesu
pranta, kad tarpe I.W.W. 
unijos ir So. Bostono atža- 
gareiviško laikraštėlio yra 
devynios varsnos. Toje ko
respondencijoj p. Jankūnas 
ve ka rašo apie mane:

“— Kada išėjo I. W. W. 
organo “Darb. Balso” N. 1, 
tai skyrius pasiuntė 300 egz. 
“D. B.” į Brooklyną. Pasių
sta buvo J. Jakimavičiaus 
vardu (O kas to prašė? 
Red.). Bet štai J. Jakima
vičius rašo baltimoriečiams: 
“D. B.” gavau, ale aš jį su
deginsiu dėlto, kad aš, kaipo 
socijalistas ,tai turiu deginti 
nesocijalistiškus raštus, nes 
kitaip tai būtų mano vardo 
pažeminimas... Tokį pasiel
gimą, kaip J. Jakimavičiaus, 
galima sulygint su tamsiau
sio fanatiko pasielgimu, vie
nok socijalistai tokį savo 
draugo pasielgimą nenu
peiks, bet dar pagirs”.

Tai matote, Kaip rašo anas 
Baltimorės I. W. W. šulas, 
atžagareivių laikrašty! Ir 
iš tikro, jeigu aš taip būčiau 
pasielgęs, tai būčiau vertas 
papeikimo, bet kad aš taip 
nerašiau ir nesielgiau tai nei 
papeikimo nevertas ir tą pa
peikimą sugrąžinu p. Jan
kūnui.

Dalykas tikrai štai kaip 
buvo. Prieš išleidimą “D. 
B.” aš gavau nuo I. W. W. 
unijos laišką. Tame laiške 
buvo agitacija už jų laikraš
tį ir prašoma, kad aš tą jų 
laišką perskaityčiau ant 54 
skyriaus U. G. W. of A. mi
tingo. Ant galo tame laiške 
buvo prašoma, kad aš apsi
imčiau agentaut jų laikraš
čiui. Tuomet aš atsakiau, 
kad nematęs pačio laikraščio 
ir nežinodamas jo pakrai
pos, negaliu dar ir apsiimt jo 
platint. Jeigu gi ten tilps 
kokių nors Geležėlių ir Grik
štų agitacija, tai tokio lai
kraščio visai nebeplatinsiu. 
Ir ten-pat nurodžiau unijos 
kriaučių adresus, kad reika
le kreiptųsi prie jų, o ne prie 
manęs, nes aš visai neprgu
liu prie 54 skyriaus U. G. W. 
of A., taigi ir negaliu per
skaityt jų laiško.

Išleidau tą laišką, ogi už 
poros dienų gaunu 300 egz. 
“Darb. Balso”. Taip-pat 
gaunu įsakymą, kad parda- 
vinėčiau po 5c. egz.

Tuomet aš net įpykau, pa
galvojęs, kokią tiesą jie turi 
prievarta man brukti savo 
laikraštį. Tuomet aš jiems 
ant tų pėdų parašiau atviru
tę, kad atsiimtų savo laik
raštį ,todėl kad aš jo nees- 
mi apsiėmęs platint. Ir tuo
met jie atrašo man laišką ir 
40c. stampomis, kad pasiųs
čiau atgal tą jų laikraštį į 
Baltimorę. Ir aš jiems tą 
laikraštį sugrąžinau.

Sulyg p. Jankūno liogikos 
išeina, jog jeigu kas tik pa
vadins savo laikraštį “darbi
ninkišku”, tai jam per prie
vartą reikia jį platint.

Oi, vaikai, vaikai su barz
domis !Kada jūs liausitės kė
lę tuos begėdiškus skanda
lus? J ..Jakimavičius.

Nuo red. Mūsų žodį tame 
dalyke skaitytojai ras “Ap
žvalgoje” šiame “L.” N-ry.

(Tąsa).
Tapo sušauktas seimas arcivyskupų ir 

vyskupų, kuriame nusprendė... rekomen
duoti kunigams imti suguloves (nakties pa
čias), tik, kaip galint, ne iš parapijonkų, bet 
iš šalies, o už vis geriausia tai net iš svetimų 
miestų (Panašiai ir dabar nekurie kunigai 
daro, atsiveždami savo “seseris” į svetimas 
parapijas, kur jų visai nepažįsta. Ver
tėjas).

Žersonas, atsiliepdamas ant vyskupų 
nutarimo, rašė: “Pilnai suprantama, kad 
dėl parapijonų darosi pasipiktinimas, kuo
met jie mato ,kad jų dvasiški tėveliai užlai-

Byla Detroito katalikų.
“Keleivis” .tik ką išleido į- 

domią knygelę apie garsią 
bylą Detroito katalikų su so- 
cijalistais. Pirmą kartą ka
talikai užpuola socijalistus 
31 d. gruodžio, 1913 m. 
Kaina 25c.

truputį apsidairykit. Diena | Verta įgyt.

Dainos vasaros gražybių.
Tai prastos, labai prastos 

mūsų nepripažintų poetų 
dainuškos. O gaila, nes iš
žiūra yra labai graži ir, nu
tvėręs knygelę rankon, verti 
lapą, kitą, norėdamas para
gauti iš gyvo poezijos šalti
nio.

Bet gailiai apsirinki. Nie
kur negirdėti “poetai”, kad 
joja, tai joja ant poetiško 
Pegaso, nors tai jau seniai 
išsisuko sau visas keturias 
kojas.

Kas tokias knygeles per
ka—nežinome, bet geistina 
būtų, kad ta vulgariška lite-? 
ra turą neturėtų pasisekimo.

čios pareigas, skelbia-jiems patiems susilai
kyti nuo lytiškų susinėsimų. Bet argi tie 
patįs parapijonai jaučiasi geriau, kuomet 
mato, kad dvasiški tėveliai suvilioja jų mo
teris ir dukteris?”

Garsus pamokslininkas visai nesuprato 
katalikiškos kunigijos. Jis naiviškai manė, 
kad jeigu kunigui bus oficijališkai pavelyta 
laikyti civilišką pati, tai jis tuomi užsiganė
dins ir paliaus užsiiminėti su moterimswza- 
kristijoj ir už altoriaus. Jis labai apsiriko.

Dar nepraslinko ir metai laiko po ap
skelbimui vyskupų nuosprendžio, kad kuni
gai gali laikyti civiliškas pačias, kaip vėl 
reikėjo šaukti suvažiavimas, nes iš visų 
kampų Europos plaukte-plaukė skundai ant 
dvasiškų tėvelių, kad jie paleistuvauja. 
Šiuom kartu buvo išneštas dar “geresnis” 
nuosprendis: “Patarti kunigams, neužsi
ganėdinantiems viena sugulove, imti po dvi 
arba tris, bet, viešpatie išgelbėk, nejudinti 
parapijonkų, nes tai labai kenksminga baž
nyčiai”.

Kad ištikrųjų kunigai naudotųsi šiuom 
vyskupų nutarimu, popiežius sugalvojo ga
na gerą būdą: jis paliepė uždėti ant kunigų 
nuo kiekvienos sugulovės (civiliškos pačios) 
tam tikrą mokestį. O kad nekontroliavus 
kunigų, kiek jie ištikrųjų turi pačių, tai 
kiekvienas kunigas priverstas buvo mokėti 
už dvi suguloves, nors jis neturėtų nei vie
nos. Suprantama, kiekvienas, užmokėjęs 
mokestį už dvi pačias, stengdavosi jąs ir 
ingyti, nes kitaip pinigai pražūsta”.

Vienok, popiežius buvo gudrus ir jam to 
pelno neužteko. Jis greitu laiku vėl sugal
vojo naują būdą: kiekvienas kunigas, kuris 
tik bus nužiūrėtas, kad turi lytiškus susinė
simus su parapijonka, turės mokėti už ją, 
kaipo už sugulovę. Priegtam, kas praneš, 
kad kunigas turi lytiškus susinešimus su pa
rapijonka ir galės tą faktiškai prirodyti, tas 
gaus trečdalį tos mokesties, kurią užsimo
kės kunigas. • •

Ir štai, ačiū popiežiaus gudriam sugal- 
vojimui, pasipylė po visą Europą šnipinėji
mas ir įvairus pranešimai, kuriuose visai 
paskendo dvasiškijos garbė.

Bet kas nuostabiausia, kad popiežius, 
kuris taip gudriai sugalvojo padidinimą mo
kesties, negavo nei sudilusio skatiko, nors 
dvasiški tėveliai visuomet užsiiminėjo su 
pašalinėms moterims. Garbingi tėveliai, vi
sados norėdami užsitarnauti garbę pas po
piežių, buvo pradėję budžiai vienas kitą ser
gėti, bet čia pasidarė gana dideli keblumai: 
šiandie Jonas pagavo Petrą su moteria, o 
rytoj, žiūrėk, jau Petras Joną. Tokiu būdu 
jie nusprendė viens kito nepersekioti ir ką 
vienas daro, nematyti kitam. Ir jie tylėjo. 
Vienok apie naujas, kunigams uždėtas, duo
kles greitai sužinojo ir pašaliniai. Tuomet 
jau popiežiaus gudrus sugalvojimas atnešė 
naudą ,tik ne jam, bet gudresniam už jį. At
sirado tokių, kurie netik gaudydavo dvasiš
kus tėvelius, bet juos supažindindavo su ve
dančioms į pagundinimą moterims ir pas
kui reikalaudavo žinomos mokesties. Kuni
gai išsyk norėjo pasiprienšint, bet iškilus 
mieste Redžio skandalui, nusprendė geriau 
mokėti duokles tiems ,kas juos pagauna, ne
gu popiežiui. Mat, čia apsidirbdavo tylo
mis, o kuomet bus pranešta popiežiui, tai da
lykas turės eiti viešai.

Mieste Redžio štai kas atsitiko:
Vietinėj bažnyčioj, apart vyskupo; lai

kydavo mišias du kunigu — Antanas ir Va
lerijonas. Jie abudu buvo franciškonų vie
nuolyne, gerai draugavo iš mažų dienų ir la
bai nudžiugo, kad juodu paskyrė ne vien į
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MOTERIS

Paparčio Žiedas.

Vie-

siskirti su šiuom pasauliu.

(merginų)

nepilnas;
Vertėjas.

Už savo garbę. 
Taganroga, Rusija.

tos bei visuomenės reikalais. 
Vietinis.

Linkiu kuogeriausios pa
sekmės ateityje. Tik dar- 
buokitės, sesytės, o vaisiai 
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IR JOS EKONOMINES 
) PADĖJIMAS.

VERTĖ IŠ VOKIŠKO 
EUPH R OSINA.

J Tąsa).
terį ir padarydavo ją savo pirmąja privariš 
ka nuosavybe, geriausia darbo pajiega. Po 
priedanga moteries .apsergėjimo laike buvi
mo nėščios ir maitinimo ,vyras paėmė ant 
savęs rūpinimąsi apie visus sąvo ir mote
ries reikalus ir pareigą .susinėsimo su aplin- 

-kiniu pasauliu.
Su tuoftj vyras, ekonomiškų sąlygų 

verstas, padėjo pamatą moteries ekt nomiš-
• kai ir draugijinei prigulmybei nuo vyro, ir 

tos sąlygos padalino darbą y dvi užsiėmimo 
rųšis: į įgijantį-apsergstantį (karė) ir isclir- 
bantį-šeimynišką, iš kurių pirmas prisiėjo 
atlikti vyrui, o antras moterei. Tokis darbo 
padalinimas tai ir padėjo pamatą supratL 
mui, bet dabar jau atgyventam ir likusiam 
tik prietaru, būtent “svietas — namai vyro,, 
o namai — svietas moteries”.

Papročiai nesivilkino apskelbti šventa 
ir nepaliečiama taisykle tą, kas buvo įgyta 
per prievartą. Moteries silpnumas ir atsili
kimas nuo vyrų bėgyje šimtmečių liko dog
ma*) ir nepajudinamu principle ant kurio 
buvo pabudavota čiela sistema tam tikru 
moteries persekiojimu iš fiziško, doros ir 
proto atžvilgių.

Iš pranešimų, apie žmogaus sugriešini- 
. mą iš priežasties Jievos, ir iš bažnytinių 

mokinimų, skelbiančių fizišką susilaikymą, 
apskelbė moterį, kad ji yra griešna iš gam
tos ir sulaikanti nuo “išsigelbėjimo”, iš ko 
priėjo prie to, kad moteris reikia pavesti vy
rui ir padalyti ją neprieštaraujamu vergu. 
Kaip jautis, iš teologiško**)atžvilgio, su
tvertas dėl to, kad žmogui suteiktų bifštek
są ir skūrą dėl batų, taip moteris iš taško 
žiūrėjimo daugybės filozofų ir įstatymda- 
vių buvo sutverta dėl žmogaus, suprask, vy
ro gėrėjimosi, užlaikymo žmogaus rųšies it 
atlikimo naminių darbų. Mo terį visada iš 
auklėjo vienpusiškai ir stengęsi prirengti 
prie vieno ir to paties tikslo:dirbimo šeimy
noje ir dėl šeimynos, po priežiūra ir atsako
mybe vyro.

Senovės šeimynoje, esant mažai išvys
tytiems išdirbystės būdams, moteris buvo 
svarbiausia produktyviška pajiega. Ji vi
suomet buvo užversta darbais, kurie buvo 
atliekami su tikslu, kad aprūpinus ir išauk- 
lėjus šeimyną. Prieg tam męs turime at
minti, kad moterei pripuolė vienos tik per- 
reigos, bet ji neturėjo jokių teisių.

Vyras tokiu būdu tapo, taip sakant, 
šeimynos savininku, kuris išnaudojo mote
ries darbo pajiegą ir apmokėdavo tą jos 
darbą su iki mirties užlaikymu.
u Pakolei išdirbystė buvo atliekama 6U i 
senovės netobulais įrankiais, patoliai tarpas 
moteries darbavimosi negalėjo prasiplatin
ti. Ačiū primityviškam***) darbo padalini
mui, moteris buvo pririšta prie namų virtu
vės. Senovės išdirbystės būdai buvo ant 
tiek nuobodus ir mažai produktyviški, kad 
moteris turėjo pašvęsti visas savo pajiegas 
ir visą laiką tiktai tam, kad įgijus pačius 
neatbūtinus daiktus aprūpinimui savo šei
mynos reikmenų.

Tą garbę, kuria naudodavosi gera na
mų šeimininkė, nežiūrint kad ji šiaip ir bu
vo beteisė, paėjo vien tik nuo to, kad ji teip 
uoliai dirbo vyro ir šeimynos gerovei. Ta 
garbė buvo jai suteikiama ne kaipo mote
rei, bet kaipo atsižymėjusiai ir niekuo ne-

• pavaduojamai darbo pajiegai šeimynoje,
kaipo pajiegai gaminančiai gyvenimo reik
menis, kurių kitas niekas negalėjo paga
minti.

Tuomi tai ir išsiaiškina tas gilus ir pa
matinis skirtumas, kuris randasi tarpe pra
eities ir dabarties šeimininkės. Ne žymioji 
rolė praeities šeimininkės rado savo išteisi
nimą praeities netobulose ekonomiškose są
lygose. Šeimininkės rolė dėl šios gadynės 
moteries jau neranda jokio išteisinimo ir to
kio užsiėmimo, kaipo šeimininkės greitu lai
ku suvis nebus, nes, persikeičiant išdirbys-

• tės sąlygoms, persikeičia ir rolės vyro ir mo
teries, kaip ekonomiškame, teip ir šeimyniš
kame gyvenime.

Reikalingumas pagaminti dalykus var-
*) Dogma — Kokio nors mokinimo pamatas, kuris 

nėra kritikuojamas. Vertėjas.
♦♦) Teologija — Moks}as apie dievą; teologas — te- 

ologi josžinovas. Vertėjas.
•**) Primitiviškas — Pradinis, netobulas, 

neatsakantis.

tojimo su pagėlba linotefies Cdarbo, atlieka
mo pačioje šeimynoje: ir buvo ta priežasičia, 
dėlei-kurios iki tam laikui, pakol galėję pa
siliko senosios išdirbystės: sąlygos ,nebuvo 
jokio-moterų klausimo, ir kaip matome, tai 
tokio ir būti visai negalėjo.

Tame laike galėjo būt kalbama tiktai 
apie moteries būvio laipsnišką pagerinimą, 
bet niekados ne apie moterų klausimą, kaip 
męs šiandien jį suprantame, Tai yra ištisą 
perversmą jos ekonominiame, politiškame 
ir draugijiniame padėjime. Norint tokį per
versmą padaryti tuose laikuose, tai sykiu su 
moteries padėjimo perversmu būtų reikėję 
padaryti perversmą visame tų j laikų ekono
miniame, politiškame ir draugijiniame su
rėdyme.

Moterų klausimas, kaip Ir darbininkų 
klausimas, yra kūdikiais šiandieninės di
džiosios pramonįjos, kuri taip aųgštai paki
lo-ačiū elektros ir garo pritaikymui indus
trijoje. Moterų klausimas ne politiškas, 
neigi morališkas (.tiesa, savyje jw veria, 
kaip politiškas taip ir morališkas ypatybes), 
bet ekonomiškas klausimas.

Rolėje naminės vergės, moteris buvo vi
sada priveikta pasilikti virtuvėje. Idėja 
(mintis) apie jos išliuosavimą negalėjo ras- 
ties pirm mašinos atsiradimo su jos bildė-:

I siu ir užimu. Mašina apsiskelbė išliuosuo- 
toja, pranešdama moterims apie jų ekono
miškąją savystovystę. Ant kiek šiandieni
nė industrija, ačiū panaudojimui mašinų, 
garo ir elektros pajiegų padarė darbą daug 
lengvesniu ir produktyviškesniu ir papigino 
išdi^iiniųs, ant tiek moteris galėjo pasiliuo- 
suoti nuo įvairių užsiėmimų savo naminia
me darbe, kurio daugumas pamaži dingsta.

Sykiu su puolimu naminės ir smulkio
sios išdirbystės puola laipsnis po laipsniui ir 
moteries rolės svarbumas šeimynoje. Da
bartinė išsivysčiusioji industrija taip pigiai 
išdirba gyvenimo reikmenis, kad išdirbimas 
jų namie su senais, netobulais įrankiais 
reikštų vien tik laiko ir darbo aikvojimą.

Rolė namų šeimininkės, kokią moteris lo
šė mūsų protėvių laikuose, šiandien nustojo 
tos vertės ir neturi jokio išteisinimo savo 
buvimui. Anuose laikuose šeimininkė pati 
išdirbdavo, be keno-nors pagelbos, visus gy- ; 
venime reikalingus daiktus: muilą, žvakes, 
actą ir maistą — pati verpė ,audė, dažė, siu
vo, mezgė, kepė duoną ir skerdė gyvulius,— 
tokia šeimininkė šiandien likosi jau istoriš
ku retumu, arba taip vadinamu “ekonomiš
ku iškasiniu”. Audimo industrija išdirba 
audeklus, o drabužių siuvamoji industrija 
pagamina įvairiausius rūbus ir parūpina vi
sus reikalingus dalykus apsirengimui; kon
servų industriją daugely atsitikimų moterį 
paliuosuoja nuo prirengimo valgomų daik
tų, kaip tai: įvairių vaisių, mėsos ir žuvų sū
dymo ir kitokio prirengimo. Šiandieninė 
industrija visas tas gyvenimo reikmenis pa
gamina už taip pigią kainą, kad šeiminin
kei tankiai lėšuoja tiek pat perkant tik ne
apdirbtą medegą, neskaitant laiką ir darbą, 
kuris sunaudojamas tos medegos apdirbi
mui, Skalbimas ir prosinimas skalbinių perė
jo Į rankas tam tikrų specijalistų žmonių ir 
virto gana didelia industrijos šaka, kurioje 
jau dėl to darbo atlikimo naudajama maši
nos. Bet progresas industrijoje stengiasi 
perimti iš šeimininkės rankų ir perduoti į 
draugijos rankas parūpinimą ir išdirbimą 
visų gyvenimo reikmenų.

Daug industrijos šakų, kurios nebuvo 
žinomos šimtą metų atgalios, šiandien mo
terį paliuosavo nuo daugiau negu pusės pir
mesnių šeimininkės darbų; o įvedimas abel- 
nų viešų valgytuvių ir įvedimas namuose 
abelno centrališko apšildymo ir apšvietimo, 
kas jau miestuose geruose namuose yra, vi

ešai moterį prives prie “emancipacijos (iš- 
liuosavimo) nuo .pečiaus puodo”.

Išsivystimas išdirbystės įrankių sunai
kino ekonomiškąjį pamatą moteries dirbi
mui šeimynoje. Tasai išsivystimas tame 
pat laike sutvėrė sąlygas moteries dirbimui 
draugijoje — “gyvenimo rinkoje”.

Ant kiek šeimininkės užsiėmimas vis 
daugiau ir daugiau nustojo įvairumo, ant 

. tiek buržuazijos moteris pradėjo savo liuosą 

. laiką sunaudoti ant pasilinksminimo, o ne- 
į kuriuose atsitikimuose ir rimtam protiškam 

užsiėmimui, kad įgijus gerą apšvietą, būtų 
galima ją sunaudoti filantropiškiems (gera- 
dėjystės) darbams, kuriais užsiimdavo laiko 
praleidimui. Abelnai paėmus, buržuazijos 
moteris, nuo laiko įvykimo perversmo eko
nominėse sąlygose, pradėjo lošti rolę patai
tės ir liko dalyku papuošimo

Moterįs ir merginos smulkiosios buržu
azijos iš priežasties perversmo ekonominė
se sąlygose, buvo priverstos užsiimti kokia 

■į (Dar bus).
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Iš WORCESTERIO MO
TERŲ GYVENIMO.

Kaip jau daugeliui yra ži
noma, kad mūsų mieste ran
dasi apie 7,000 lietuvių. Tai
gi, maž-daug, pusė moterų, 
todėl neprošalį bus pabrie- 
žuą. ką jos veikia ir ką turi 
nuveikusios.

Pirmutinė moterų draugi
ja susitvėrė 1905 metais, ku
ri vadinasi “Lietuvos Duk
terų” paše.lpinė draugija. 
Dabai’ joje randasi apie 80 
narių. Draugijos konstitu
cija yra ant laisvų pamatų 
ir, rodosi, reikėtų pasi
džiaugti iš to. Bet pažvel
gus į tos draugijos veikimą 
ir skaičių narių, tai stačiai 
liūdna darosi. Pačios drau
gijos veikime nuolatiniai 
ypatiški vaidai; visuomet 
viršų ima fanatikės, kurios 
neskaito jokių laikraščių,, 
neturi mažiausio supra-] 
timo apie visuomeniškus 
dalykus ir viską atlieka 
ne savo protu, bet vietos 
dvasiško tėvelio, kuris tan
kiai jąs pasikviečia dėl “ro
dos”.

Reikia pastebėti, kad pas
taruoju laiku visgi ir jos at
sižymėjo su protestu prieš... 
darbininkiškus laikraščius. 
Pereitais metais, kuomet bu
vo pora korespondencijų 
“Laisvėj” apie tos draugijos 
valdybos nares ,tai irgi bė- 
go pas ddvokatą, kad nubau- 
dus tą ypatą, ant kurios me
tė nuožiūrą, kaipo autoriaus 
tų korespondencijų. Su
prantama, advokatas tik nu
sijuokė iš jų kvailumo ir vis
kas tuomi užsibaigė.

Toliaus dar yra dvi drau
gijos: “Šventos Onos” pašel- 
pinė draugija, kuri randasi 
po globa klebono ir, rodosi, 
turi apie 200 narių. Ta drau
gija susitvėrė 1911, metais. 
Nuo jos negaįima tikėtis jo
kio viešo darbo. Vienas jų 
darbas, .ką jos atlieka, tai 
būtinas atlikimas ausinės.

Antra draugija, tai Mari
jos Vaikelių’’ (merginų). 
Šios draugijos tikslas: krau
ti kūgius poterių dievui, o 
pinigus klebonui. Narių tu
ri apie 150; susitvėrė 1913 
metais; gana smarkiai dirba 
parapijos naudai. Pasta
ruoju laiku pasirodžius 
“Laisvėj” ko r e sp on den ei j a i 
iš jų veikimo, subruzdo ir 
“Laisvę” skaityti ir tariasi 
atkeršyti tai ypatai, kuri tą 
korespondenciją parašė.

Bet stebėtina, kad mergi
nos bei moterįs labai bijosi 
pamatyti savo vardą laik
rašty, o ypatingai, kada jos 
būna.nupeiktos? Man rodo
si, jeigu neteisybę apie jas 
kas nors parašo^ tuomet ga
lima atšaukti, o ne bėgioti 
pas advokatus arba grūmoti 
“katalikišku” atkeršyjimu ir 
dar tikrai nežinomai ypatai, 
bet tik spėjamai. Ar tai ne 
keistas kovos įrankis?

Neseniai susitvėrė Liet. 
Moterų Progresyviško Sus. 
2 kuopa, kurios tikslas pla
tinti apšvietą moterų tarpe 
ir, abelnai, rūpinties moterų 
reikalais. Kuopelė neskait
linga ir vasarą neturi ką 
veikti, nes tai paįlsio laikas.

Apart moterų draugijų, 
dar nemažas skaičius mote
rų priguli prie T. M. D. 50 
kuopos, prie S. L. A. 57 kuo
pos ir L. S. S. 40 kuopos.

Prie minėtų kuopų mergi
nos ir moterįs lošia svarbią 
rolę valdybose, surengime 
'teatrų, balių bei šiaip kokių 
nors pasilinksminimų.

Labai būtų geistina, kad 
ir iš kitų lietuviškų kolioni- 
jų praneštu apie moterų 
praeities veikimą ir dabarti
nius jų sumanymus. Taipgi 
geistina, kad mūsų sesytės 
claugiau pradėtų dalyvauti 
moterų skyriuje ir tuomet 
męs pamatytume, kaip lietu
vės moteris rūpinasi apšvie-

AUKA, KURIĄ MAŽAI 
KAS ŽINO.

5 d. birželio persiskyrė su 
šiuom svietu New Yorke 
jauna, vos sulaukus 21 metų, 
mokinė - daktarė E. Palmer. 
Ji tarnavo ligonbuty už mie- 
laširdystės seserį ir mokino
si ant daktarės. Buvo tai 
nepaprastai gabi ir linksma 
mergaitė. Ji dirbdavo 12 
vai. į parą ir dar mokindavu
si savo lekcijas. Ji tikrai 
buvo atsidavus patarnavi
mui beturčiams ir tuomi 
daugeliui atnešdavo naudą.

Jau mokslą buvo pabaigus 
ir reikėjo tik vaikų skyriuje 
pasipraktikuoti ir gauti dak
tarės dipliomas.

Dėl atsiekime tikslo, prie 
kurio ji ėjo, ją pervedė į vai- 

j kų skyrių užkrečiamomis li
gomis. Tame skyriuje buvo 
vien tik beturčių darbininkų 
vaikai, serganti įvairiomis 
užkrečiamomis ligomis. Iš
syk E. Palmer pradėjo 
karštai darbuoties ir daug 
naudingo padarė dėl tų vai
kučių. Bet štai, ir ji pati 
užsikrečia difterija ir skar
latina ir po ilgų kančių per- 
siskiria su šiuom pasauliu.

Ant šios mergaitės laido
tuvių nedalyvavo nei prezi
dentas Wilsonas, nei kiti žy- svetur pribuvusios . moterįs 
mesni valdininkai, kaip ant merginos be ir jokio su- 
laidotuvių užmušto Mexikoj pratimo apie kovą su savo iš- 
kareivio. Mat, ji auka iš pa-; naudotojais, 
siventimo žmonijos labui, tai 
mažai kam apeina. Gal ir 
tėvai nežino, kurių vaikus ,
begydydama pati turėjo per- tinėj cerkvėj popas pradėjo 

duoti vienai jaunai porai 
šliūbą. Tuom tarpu įbėgo į 
cerkvę tūla moteris su kūdi
kiu ant rankų ir pareikala
vo, kad popas sulaikytų šliū
bą. Popas pertraukė savo 
ceremonijas. Moteris pra
dėjo pasakoti, kad jaunikis, 
kuris dabar ima šliūbą, ją 
suviliojo ir žadėjo vesti, bet 
naskui pabėgo. Bepasako- 
iant moteriai, “jaunikis” 
bandė pabėgti, bet apsupo ji 
moterįs ir pradėjo šukuoti 
kailį. Cerkvėj kilo didžiau
sias lermas. Jaunikis išspru
ko ir lydosi per užpakalines 
duris laukan, o moterįs pas
kui ji. Jis spėjo pasislėnti 
miesto valdyboj. Akies 
mirksnv ansupo miesto val
dyba šimtai moterų, subėgu
sių iš cerkvės ir turgavietės 
ir Įsiveržė i valdybą, išlaužę 
duris. Jaunikiui gręsė di
delis pavojus, bet ji išgelbėjo 
pribuvusi raita policija. , 

Tai mat, kaip kovoja 
savo garbę.

DVI SAVAITĖS BE BUTO 
IR TRIS DIENOS BE 

VALGIO.
Daugelis ir mūsų sesyčių iš 
Lietuvos su ašaromis mal
dauja, kad tik joms atsiųstų 
iš Amerikos laivakortę. Jei
gu gi giminės ar pažįstami 
parašo, kad čia vargas, tai 
jos pradeda išmėtinėti, jog 
jie čia pralobo ir nebenori 
jų. Bet kuomet atvažiuoja 
į šią “palaimintą” šalį, tai 
tuomet pamato, kad buvo 
teisybė rašyta bei sakyta.

Štai New Yorke 6 d. bir
želio atėjo policijos nuova- 
don dvi jaunos merginos (18 
metų) Dina Mayer ir Peria 
Svare ir pasidavė policijai. 
Jos ten papasakojo papras
tą, bet baisią istoriją.

Tėvai, su kuriais jos atva
žiavo, numirė; jos dirbo 
dirbtuvėse, bet paskui nete
ko ir darbo. Bejieškodamos 
naujo darbo per kelis mėne
sius pravalgė savo paskuti
nius uždirbtus centus. ’Gas- 
padinė, pas kurią gyveno, iš
varė jas iš kambario. Dvi 
savaites jos per naktis vaik
ščiojo gatvėmis ir bėgiojo 
nuo praeivių, kurie nuolatos 
prie jų kibdavo; poilsį suras
davo Center Park krūmuo
se, bet paskutinės tris dienos 
praėjo ir jos niekur negalėjo 
gauti pavalgyti, kas ir pri
vertė ateiti policijos nuova
dom

Ar tai ne baisi istorija? !...
O kiek tokių nelaimingų 

atsiranda, kurios, kad- išsi
gelbėjus nuo bado, pradeda 
pardavinėti savo kūną ir pa
skui gauna “paleistuvių” 
vardą.

Ir viskas dedasi toj šaly, 
Į kurią traukia ateiviai iš vi
sų pusių, kad prisipylus ki- 
šenius aukso.

Namų vergija.
Desėtkai tūkstančių mo

terų ir merginų New Yorke 
dirba savo kambariuose 
dirbtuvių darbą. Jos ima iš 
mažesniųjų dirbtuvių kokius 
nors siuvinius ir dirba na
mie. Tos moterįs yra tam
siausios ir jas kapitalistai 
daugiausia išnaudoja.

Šiomis dienomis industri
al! nė komisija tyrinėjimo

moterįs bei merginos, kurios 
atlieka dalį siuvinių savo 
kambariuose, dirba po 13 ir 
14 valandų į para ir uždirba 
po 60c. į dieną. Jos amžinai 
nemato šviesos, dirba tam
siuose, troškiuose kamba
riuose ir jų visos gyvenimo 
sąlygos priklauso nuo darb
davio, nes jos išsisklaidę, 
viena kitos nežino, negali su
sitarti, kad pradėjus kovoti 
su savo išnaudotojais.

Suprantama, tokia, “na
mų išdirbystės” sistema yra 
parankiausia dėl darbdavių, 
nes jie daugiausia iš tokių 
pasipelnija.

“Naminėj išdirbystėj” 
daugiausia dirba ką tik iš

NAUJA MOTERŲ DR-JA. 
Rochester, N. Y.

11 d. birželio atsibuvo lais
vų moterų ir merginų susi
rinkimas ir sutvėrė Kliubą. 
Tuom laiku susirašė 13 na
rių. Manoma ir pašelpinį 
skyrių įvesti. Laikui bė
gant atsiras ir daugiau na
rių.
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Moterįs gavo lygias tiesai.
Danijos parlamente že

mesniojo rūmo atstovai, 102 
balsais prieš 6, priėmė įsta
tymą, suteikiantį moterims 
lygias tiesas su vyrais.

Pagal naująjį projektą, 
priimtąjį žemesniojo rūmo, 
Danijos karalius negali pa
skirti 12 narių j augštesnyjį 
rūmą, kuris susideda iš 66 
nariu ,bet visi turi būt iš- 
rinkti visuomenės.

Kuomet buvo nusiųstas 
naujas įstatymas pasirašyti 
augštesniamjam rūmui, tai 
atžagareiviai neatėjo ant 
posėdžio ir socijalistų su ra
dikalais neužteko ganėtino 
skaitliaus.

Už tokį augštesniojo rūmo 
narių pasielgimą, mano ka
ralius mano paliuosuoti vi
sus atstovus ir paskirti nau
jus rinkimus.

Tokiu būdu Danijos mote
rų lygios tiesos yra užtikrin
tos.

IR VĖL SUFRAGISTĖS 
PADĖJO BOMBĄ.

Nespėjo Anglijoj nurimti 
triukšmas, kuomet bomba, 
nadėta sufragisčių, sudras
kė karališką karunavojimosi 
kėdę, nespėjo užsibaigti 
šauksmai, kad jos būtų nu
baustos ,kaip tyčia ant kerš
to ,vėl sprogo bomba šv. Jur
gio bažnyčioj ir sudraskė is
toriškas joje įtaisas.

Daugely bažnyčių sufra- 
gystės laike pamaldų prade
da šaukti’:

— Išgelbėk, viešpatie, mo
teris nuo barbarų! Mirtis ar 
lygybė!

Policmanai išsijuosę dar
buojasi bažnyčiose, išvesda
mi sufragistes laukan.

Moteris gavo medalį.
Franci jos laikraščiai pra

neša, kad moteris išgelbėjo 
kelis šimtus gyvasčių. Bu
vo toks atsitikimas. Ant 
gelžkelio stoties gavo sargas 
signalą, jog ateina traukinys 
ir skubinosi išeiti, kad per
vedus bėgius, ant kuriu tu
rėjo užeiti traukinys. Tuom 
tarnu paleido nežinomas 
piktadaris per langą šūvį ir 
užmušė sargą. Sargo žmo
na pribėgo prie mirštančio 
vyro, bet atsimius, kad bė
giai nepėrvesti ir traukinys 
gali susikalti su kitu trauki
niu, vyrą palikus išbėgo,per
vesti bėgių ir tuom spėjo iš
gelbėti nuo nelaimės trau
kini.

Už toki moters karžygiš
ka pasielgimą, Francijos 
valdžia apdovanojo ją meda
liam ir davė 1.000 frankų pi
nigais.

ĮMOTHER. JQNEŠ|
Senelės Jones, mainierių 

vadovės, taip išsigando Ca- 
nados valdžia, jog atsisakė 
ją net įsileisti. Senelė dabar 
važiuoja Denveran.

žingeidi operacija.
šiomis dienomis bus pada

ryta gyvenančiai Brooklyne 
17 metų merginai Dorotai 
Šliss operacija.

Nežiūrint į tai, kad minė
ta mergina turi vos 17 metų, 
bet jau ji daug ką matė: 
daug sykių buvo areštuota 
už įvairius prasikaltimus, 
buvo paimta į prieglaudos 
namus, kur užlaiko paleistu
ves ir bepročių name. Nese
niai ji kreipėsi prie 
miesto nakvynės namų už- 
veizdos • prašydama , kad 
tas jai padėtų “pasitaisyti”. 
Tas pakvietė daktarę Elz
bietą Mousi, kad nelaimin- 
gąją išegzaminuoti. Dakta
rė pripažino, kad jos viršu
galvy randasi kaulas, kuris 
spaudžia smegenis ir iš tos 
priežasties apsireiškia ne- 
normališkumai, vedanti prie 
visokių prasižengimų. Dak
tarė pripažino, kad tas kau
las galima išimti be jokio pa
vojaus dėl gyvybės.

D. šliss sutiko, kad jai pa 
daiytų operaciją.
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vo atidengta su $1.400 kapi- dy tojai 
talo ,bet dabar per tą laiką ‘ smarki;KORESPONDENCIJOS

u Margumynai iš Jersey

A. J. Našlaitis.

Jis

Čia yra daug tokių vedu
sių vyrų, kurie kas nakt 
trankosi po miestą, o mote
ris palieka namie vienas. Ar 
tai gražus toks darbas?

rei- 
pa- 
už

LABAI NEGRAŽUS 
PASIELGIMAS. 

Cambridge, Mass.
Mūsų vaikinai, vadinda- 

miesi save apšviestais ir

Visos IV rajono tuopos 
malonėsite prisiųsti fielega- 

’ * 5- - - * - • ;i. ĮJėlega-

♦ 
♦

o vasarą karš- 
Kunigo Sūnus.

♦ 
♦ ♦

_” ir 
“Keleivį” į “Vien. Liet.”, tai 
jau Žemantaitis rašė po 
“diktatūra” profesoriaus L

LAISVI____ 2

Tūla draugystė nutarė įsi
taisyti sau tikrą lietuvišką 
vėliavą ir duoti kunigėliui 
pašventyti. Bet štai, gauna 
iš tautiško štabo pranešimą, 
jog tautiška vėliava yra rau
dona. Dabar visi nosis nu-

gudriau sumanė:pradėjo ga
benti nuo Kaukazo asetinus. 
Suprantama, agentas pasa
ko, kad mokės po 4 rublius į 
dieną, tai tokių . atsiranda 
galybės. Bet kuomet juos 
atveža ir pristato prie- dar
bo, tuomet jie pamato, kokie 
tie keturi rubliai ir kaip juos 
yra lengva gauti. Tokie užleidę vaikščioja, kad reikės'-. . -. - . .

po viena socijalistiška vėlia-! V1S daugiau tu1?. nukenteti, 
va eiti. Ines nei kalbos zmo, nei pini

gų turi, nei pasiskųsti kam 
nors gali ir turi dirbti savo 
tautiškais “žiponais” apsi
vilkę.

Tai taip kompanijos dar
bininkus suvadžioja, o pas
kui juos nežmoniškai išnau
doja. Todėl turi darbinin
kai nuo to apsisaugoti, nes 

■ praėjusiais metais mačiau 
(viename iš Bostono laikraš- x:.. ----- ....

pamato, bet savųvisai nema
to. Man rodosi, kad šešto
kas turėtų pirmiausia savo 
ydas atitaisyti arba jų veng-' 
ti, o jau tuomet kitus kriti
kuoti. Štai neseniai vienas 
žmogus per “Keleivį” nusi
skundžia, kad Š. jo žmoną 
paviliojęs, bet šeštokas to 
užmetimo visai nenusiplau
na. Visų pirmiausia pačiam 
reikia apsivalyti nuo purvų, 
o jau tuomet kitus mokinti 
doros ir švaraus gyvenimo. 
Menkas mokytojas, kuris 
pats būdamas murzinu, lie
pia kitiems nusiprausti.

V. K. Mališka.

tus į konferenciją;; Delega
tai privalo turėti savo kuopų 
paliūdyjimą (mandagus).

Atvažiavusiems \ delega
tams iš visų pusių, geriau
sias sustojimas (išlipimas iš 
treino bei karo) ties. Erie’s 
dypu.

IV rajono sekr.
B. Bočkiutė.

,v. T"* sako, kad labai 
ą' smarkiai sutrintas ? ir gali 

jau užaugo turto virš trijų būt pavojinga kalbos nusto- 
šimtų. Paskutinė atskaita jimui ir smegenims, 
parodė, kad per paskutinį 
mėnesį apyvarta buvo už 
$2,489.90. Gryno pelno per 
paskutinį mėnesį buvo 
$122.05. Prie kooperacijos 
dabar priklauso 96 nariai, 
kurįe turi nusipirkę mažes
nį ar didesnį skaičių šėrų. 
Naujų vis įstoja. Galima ti
kėtis, kad kooperacija gy
vuos gana gerai.

Krautuvės vedėjas
D. Lekavičius.

Nuo 6 d. šio mėnesio jau 
penktą syk;į, Detroite, susi
kūlė gatvekariai, kurie ir 
blėdies nemažai padarė.

Mat,, kompanijos, norėda
mos daugiau pelnyti, liepia 
smarkiau karus leisti, per 
tai ir daug nelaimių atsitin
ka.

Per visą gegužės mėnesį 
tūlos merginos lankėsi kas
dien bažnyčįon ant geguži
nių pamaldų, o iš bažnyčios, 
kad geriau apvalius savo šir
dį, traukia į tuos namelius, 
kur tuzinas vaikinų, pasidė
ję bačkutę, laiko kitas pa
maldas. Jeigu pasitaiko taip, j 
kad vaikinu būna daugiau, o L. .. . . ....
merginų ateina mažiau, tuo- ic’llb kad agentai reikalauja 
met vaikinai bėgioja per stu-i į V ant Sakelio į
bas ir, net iš lovų ištempę, ^ar?a_a;.............................
vedasi merginas į tą“dangiš- 
ką rojų”, kur per visą naktį 
be* paliovos eina šauksmai...

Ar tai nedailus darbas?

Teko girdėti, kaip vienas 
Žydas juokėsi iš lietuvio, jog 

’tas, pamatęs pas žydą šimti
nę, pradėjo prašyti apmai
nyti ant smulkesniu. Kuo
met žydas apmainė, tai lie
tuvis vaikščioja po miestą ir 
rodineja, ar neapgavo jo žy
das ir ar teisingą šimtinę į- 
davė.

Apie mainymą pinigų dar
bininkai turi apsižiūrėti. Čia 
pora metų atgal buvo toks 
atsitikimas, jog vienas lietu
vis išmainė už šimtdolerinę 
muilinį kuponą (soap cu- 
pon), bet tas, kuris jam įtei
kė muilinį kuponą, sugrąži
no šimtą doleriu, pamokin
damas, kaip reikia mainyti 
pinigai.

Mieste darbai eina labai 
silpnai. Lietuvių čionai ran- 

! dasi šešios šeimynos ir apie 
i 100 pavienių. Apšvieta sto- 
: vi ne visai žemai. Laikraš
čių pareina: “Laisvės” 1 ek- 
zemp.,“Keleivio”—4, “Liet.”, 
“Dilgėlių”, “Kovos” ir “Ka
taliko” po 1 ekz. Jokios 
draugystės nėra ir jokių su
sirinkimų nebūna. Bet sun
ku kas nors ir pradėt, nes 
darbininkai ant vietos ne- 
apsigyVena.

Beje, neturime nei bažny
čios, nei dvasiško tėvelio, tai 
gyvename sutikime išskyrus 
keli at ą alkoholikų.

Klimatas čia geras: žiemą 
nėra šalčiu, 
čiu.

Dar vis neišnvksta “kazir- 
ninkų draugija”, kuri savo 
pinigus išaikvoja ant nieko. 
Ar tik nereikės kreipties 
prie valdžios, kad sula ikras 
tokius?...

So. Boston, Mass.
11 d. birželio Liet. Lab. 

Dr-ja buvo parengus savo 
svetainėj prakalbas. Iš prie
žasties šilto oro, žmonių vi
sai mažai prisirinko ir buvo 
manyta, kad jau prakalbos 
neįvyks. Bet štai perstato 
k-albėtojus ir prasideda pra
kalbos.

Pirmiausia kalba S. Mi- 
chdlsonas ir nurodo reikalin
gumą aukų, kad pataisius 
svetainę, kuri būtinai reika
linga taisyti. Antras kalba 
A. Ivaškiavičius irgi ragin
damas aukauti.

Pabaigus vi ršminė tiems 
kalbėtojams, išeina kalbėti 
K. šeštokas. Iš pradžių kal
ba tikrai patrįjotiškoj dva
sioj; apie tėvynės meilę, pa- 
trijotiškumą ir tt. Bekal-

Mūsų lietuviai pripažinti 
už narsiausius “revoliucijo- 
nierius” ir negali gauti go
resniuose namuose kamba
rių, per tai turi apsigyventi i 
tuose namuose, kuriuose jau bedamas patrįjotiškoj dva- 

šioj, užsidega jau ir socija- 
lizmo dvasia. Uždrožia ge
rai tautiečiams, Šliupui už 
skelbimą klesų .kovos nebu
vimo ir t.t. Bet už vis dau
giausia gavo vėjo kunigija, 
kuri sėdi ant darbininkų 
sprando. Toliaus gi priėjo 
prie pačio socijalizmo prin
cipų. Taip kit-ko pasakė: 
“Kiekvienas žmogus, kuris 
yra lankęs nors pradinę mo
kyklą ,turi pripažinti sočija- 
lizmo būtiną reikalingumą ir 
jį įvykstančiu”... Toliaus 
pridūrė, jeigu kurie ir nieki
na socijalizmą, tai tik dėlto, 
Kad jie mulkina darbininkus 
•su tikslu iš jų nasinaudoti, 
bet patįs jį gerai supranta ir 
žino jo neišvengiamą įvyki
mą.

Neužmiršo nusiskųsti ir 
ant savo vargų, kad jis blaš- 
kąsis po visą Ameriką ir vis 
tik dėl to, kad dabartinis su
rėdymas esąs netikęs ir kad 
šimtai tūkstančių darbinin
kų esą be darbo.

Taipgi kritikavo socijalis- 
tus, kad perdaug ant jo už- 
sipuldinėją ir vien tik už tai, 
kad jis per “Vienybę Lietuv
ninkų” kritikavęs P. Gri- 
gaitį.

Suprantama, kritikuoti 
ypata, tai nereiškia niekinti 
socijalizmą ir man rodosi, 
kad socijalistai visai ne už 
tai K. šeštoką “bombarduo
ja”. kad jis kritikavo Grigai
tį ,bet už tai, kad šeštokas 
neturi savo pažiūrų ir maino 
savo kaili trissyk į dieną. 

lMat, šeštojkąs svetimas ydas

kiti negyvena. Mat, lietu
viai kas siibatvakaris ir ne- 
dėldienis kelia “revoliuciją” 
prieš nenuolankias rudžio 
bačkutes.

Beždžionės Sūnus.

DARBININKŲ KATORGA 
’Vancouver, B. C., Canada.

Šis miestas randasi tarp 
didėlių kalnų ir vandenų. Į 
jį sueina trys gelžkeliai, bet 
jau'toliau nebeina. Dabar 
kompanija pradėjo statyti 
naują'gelžkelį, kuris eis per 
kalnus. Bet ‘statymas šio 
gelžkėlio, tai darbininkams 
ktrtorga. Kompanija nu
samdo darbininkų, prižada 
jiems mokėti po du doleriu į 
dieną ir išveža į kalnus ko
kius 600 mylių nuo miesto. 
Darbo diena lt) vai., darbas 
baisiai sunkus, moka du do
leriu, bet už užlaikymą ta 
pati kompanija atsiskaito 90 
c. į dieną; daktarai reikia 
užmokėti $1.00 į mėnesį, tai 
darbininkui nepalieka dau
giau, kaip doleris už 'kator
ginį darbą. Darbininkai tu
ri gyventi palatkose, nes ten 
nėra namų. Atsidūręs dar
bininkas tokiose aplinkybėse 
norėtų bėgti iš ten, bet neži
no net į kurią pusę. Kitokių 
gi darbų niekur nėra. Tokiu 
būdu ir turi būti,kaip kator
goj.

Vienok, išsisukęs iš ten 
darbininkas, netik kad pats 
neina daugiau dirbti, bet ir 
kitus persergsti. Tokiu bū
du kompanijai pradėjo trūk
ti darbininkų. Tuomet ji

PRIE DETROITO PEŠTY
NIŲ KUOPOSE.

Ar ištiesų Detroito kuo
pos nesusitaikė? “Laisvės” 
No. 43 tūpusio j korespon
dencijoj apie atsibuvusią 
konferenciją XI rajono 31 d. 
gegužės, Detroito Reporte
ris aiškina, iogei nutarta, 
kad abidvi kuopos elgtųsi 
pagal L.S.S. konstituciją ir 
jeigu kuri nors prasižengs, 

i turi būt išbraukta iš Sąjun
gos.

Nutarimas gi skamba se
kančiai: “Jeigu kuris iš na
rių vienas ar kitos kuopos 
prasižengs, turi būt išbrauk
tas iš kuopos”, o ne visa kuo
pa iš Sąjungos, kaip Detro
ito Reporteris praneša.

Toliaus rašo: “Nesutiki
mai tųdviejų kuopų pasiliko 
ant toliaus”. Bet tos dvi 
kuopos likosi be jokių “ne
sutikimų”. Nutarta palikti 
dvi kuopas dėlei mažai ma
nančių narių, kurie, susivie- 
nyjant kuopoms, būtų pasi
traukę iš kuopų.

Kuopos, kaip 116, taip ir 
157, sutiko gyvuoti be jokių 
priešingumų viena kitai ir 
visa konferencija su malo
numu tą kuopų sutikimą pri
ėmė.

Tai iš kur gi D. Reporte
riui tas neteisingas praneši
mas į galvą įsiskverbė? Iš 
to aiškiai matosi, kad jam 
tik ir baladojasi galvoj iš
braukimai kuopų iš L. Š. Są
jungos ir tuomi vėl kelia 
tarp kuopų nesutikimų.

L. S. S. 51 kuopos delega
tas, dalyvavęs konferencijoj, 
su pritarimu delegatų.

K. S. Urbaitis.
Nuo red. Jau nuo seniai 

eina peštynės tarp 116 ir 157 
L. S. S. kuopų ir jau jos, ar
ba geriau pasakius, jų tūli 
nariai, buvo pradėję per 
“Laisvę” peštis. Bet dabar, 
pasiremdami drg. K. S. Ur- 
baičio laišku, uždarome 
“Laisvės” skiltis kaip vienai, 
taip ir kitai pusei ir linkime, 
kad tos kuopos bei jų tūli na
riai tikrai pildytų duotą 
kuopų žodį konferencijai. 
Beleisdami polemizuoti, iš- 
dalies ir męs prasižengtume 
priešais kuopų duotą žodį 
konferencijai.

TEISINGAI ATSPĖJO
SAVO ATEITĮ.

, Westville, Ill.
Pirmiau rašiau “Laisvėj”, 

jog kunigas išrugojo per pa-1 MOKYTAS KORES- 
moksla, būk parapijonai no- PONDFNTASri s„„,a„yt, “statyti „..j,J ZEJ.i
neprigulmmgą bažnyčią. , ’. .. ..
Paskutiniu laiku tikrai pa- Pastaruoju laiku galima 
aiškėjo ,kad musų prabašte- jpatyL netik Bostono, bet ii 
lis nusimanė, kokia ateitis jį ketuose tos rųsies laikras- 
laukia ' cluose P° 3 ir 4 spaltas viso-

Parapijonai nupirko že- k.U melagingų koresponden- 
mę su senu namu (kokia tai “r1 JaI-,le socijahs-
krikščionių bažnyčią), iš ku- Į ...............
rio tuom laiku sutvarkys 
sau lietuviškąją “neprigul
ini ngą “bažnyčią, o kada pi
nigų turės, pastatys sau 
naują.

Taigi, turėsime dvi lietu
viškas bažnyčias, viena iš tų 
bus neprigulminga.

Neprigulmingos bažny
čios dygsta, kaip grybai po 
lietui. Kas bus su senom- 
sioms?

Pirmos Klesos Katalikas.

Kas tuos blevizgojimus 
rašo ?

Ogi “ateiviečių” “klapčiu
kas” Žemantaitis, kuris gi
riasi, jog esąs pabaigęs 30 
klesų ir jau visai mažai 
kėję besimokinti, kad 
kliuvus Vabalninkuose 
zakristijoną.

Bet to dar neužtenka, 
čia taipgi lankė mokslus ir 
ėmė lekcijas pas profesorių 
L. Grikštą, kuris sakėsi dvi 
savaiti mokinęsis Lietuvoj 
pas kokį ten ubagą. Ir kuo
met praėjusiais metais rei-

Lowell, Mass.
Vietinė parapija jau treti 

metai, kaip kovoja su kuni
gu, kad jį išgyvenus, bet 
nieko nepadaro. Buvo ko
mitetas nuvažiavęs pas vys
kupą, bet ir ten nieko negel
bėjo.

Kad parodžius savo galę, 
kunigas atstatė lietuvį var
gonininką ir nusamdė lenką. 
Tuomet sustreikavo giedo- 
riai. Bet tuom viskas neuž
sibaigė. Kitam nedėldieny 
sušaukė parapijos mitingą ir 
nutarė, kad visiems eiti baž
nyčion ir kaip tik kunigas 
pradės sakyti pamokslą ,tai 
visiems išeiti iš bažnyčios. 
Taip ir padarė. Kaip tik ku
nigas pradėjo pamokslą sa
kyti, tai visi demonstraty- 
viškai apleido bažnyčią. Ba
žnyčioj likosi tik kelios da
vatkos. .

. Dabar kunigas keblam pa
dėjime ir nebežino kas. da
ryti. Cipenietis.

A tyčiai L. S. S. IV rajono 
kuopų.

L. S. S. IV rajono 26 kon
ferencija įvyks birželio 21 
d., 10 vai. iš ryto; antrašas 
svetainės: Socialist Party 
1st Branch rūmuose, 284 
Mato AvPm Passaic ,N. J.

La Salle, Ill.
30 d. geg. c?a buvo gahci- kėįo ,a,.aJšyti protesto rezo. 

jonai socijalistai parengę H J prfeš *«Laisvę 
prakalbas. Kalbėtojas bu-1— - - - ■ - — - v
vo iš Chicagos. Kalbėjo gali- 
cijoniškai ir vokiškai. Žmo- 
nių buvo apie 200, bet tarp I ku‘omerL. Grikt
ų moterų 135! Kada musų tas peržiūrėjo Žemantaičio 

lietuves moterjs pradės taip rankrast: tai na<.tPhėio ioo-lt 1' jis rašąs “Laisvę” ir"“Kelei-
_______ 10 1U vj” iš mažos raidės ir nede-

n™ H.V.. C.n. vy.
- 31 d. geg. D. L. K. V. pa- ras» bendradarbiauja “Atei- 
renge prakalbas pamineji- ty” įr kituose tos rųšies laik- 
mui jubilejaus 10 metų atga- raščiuose ir užima garbin- 
vimo Lietuvoj spaudos. Tik gįausią vietą, nes jo raštais 
gaila,_ kad D L. K. V. ne~ užpildoma po kelias špaltas. 
kyiete prisidėti prie paren- Nebereikalo yra sakoma: 
gimo prakalbų kitų draugys- '“Koks kunigas, tokie ir 
clųA i .n. i • x parapijonai”.Prakalbos buvo .garsintos, Tnro-Alią
kad prasidės 5^val.‘’ vakare, XT i Tz *• 
bet, ant publikos nelaimės, , ,^u? ar ver^a
kalbėtojai pribuvo truputį ptkreipt atydą į tokius pon- 
anksčiau ir, kaipo inteligen- Palaiųms: kaip ans Ž. Jai 
tai (Sirvydas su Balučiu), Pa?sal ^.at^
tai nepanorėjo palaukti pus- y.ra W.tW. vadu- 
valandžio ir išvažiavo ant kąs (baisus r-r-revohucijo- 
“good time”. Publika, nesu- menus.), o sykiu moka būti 
laukdama kalbėtojų, prądė- u tnrkuuu atzagarei- 
jo eiti iš svetainės. Tuomet V1U “ tas vienas .lau faktas 
pradėjo “kalbėti” Vokietai- Parod°>koks chaosas to sub- 
tis, kad užtrukdžius publiką, -ifkto galvoje. Kad tokie 
Apie jo kalbą jau nei nerašy- skystimai randa sau vietos 
siu ,nes tai žemiau kritikos, Bostono Vienybes Lietuv- 
tik tiek pažymėsiu, kad pa- P™kų aįza^J "7Vnei‘a 3yvU- 
sakė, jog Sirvydas ir Balu- mucelmnkisko laikraš
tis ,abudu redaktoriai ir ge- U^lio pravadyriais yra pp. 
riausi lietuviški kalbėtojai J Menkutis ir Vitaitis, kurie 
todėl jokių užklausimų ne- sa\° gyyemme ir per visas 
duokite, nes neatsakinės ant . tnubas perlmdo, būdami 
:u ir socijalistais ir laisvama-
J ‘Vargais - negalais sušilau- nUis; revoliucijonieriais ir 
kem ir kalbėtojų. Pirmas ortodoksės, kol pagaliaus 
kalbėjo p. Sirvydas. Jis nu- saY° ^a!Ye^ nęat-
rodė, kaip spaudžiami lietu- gaheno į Tarkos patrijo- 
viai, kaip iš jų atėmė spaudą p1 zmo uostą«
kotT kokios” draugij°osPaeSsaą STREIKAS EINA DIDYN, 
geresnes. Išgyrė už vis la- 1 Pittsburg, Pa.
biausia tautiečius ir pavadi- 12 d. birželio vėl vienoj 
no juos aržuoliniais “špa- Westinghauzo dirbtuvėj šu
lais”, kurių abudu galai esą streikavo 2,000 darbininkų, 
sveiki . Socijalistai gi esą prijausdami E. Pittsburgo 
vuosiniai “špalai” ir dalinasi streikieriams, metė darbą ir 
į dvi dalis: tie, kurie skelbią prisidėjo prie jų.
meilę, brolybę, tai esą svei- Dabar dar viena dirbtuvė 
kais galais, bet tie, kurie nei- rengiasi išeiti streikam
ną dirbti, kad daugiau turto Kaip matosi, tai bus milži- 
kapitalistams padarius, tai niškas streikas Pittsburgo 
esą supuvusiais galais “špa- apielinkėse.
lai”. J .J. Karpavičius.

Balutis, tai ne kalbėtojas, -------------
bet poetas. Jis, begiedoda- Detroit Mich, 
mas, kaip vyturėlis, pasakė, 10 d. birželio netikėtai iš- 
kaip saulė danguje viena, tiko nelaimė. Gatvekaris, 
taip turi būti ir lietuviu rei- suvažinėjo J. J. Strazdą, 157 
kalai vieni. Mat, pagal Ba- kuopos L. S. S. organizato- 
lučio, socijalistai turėtų ir rių.
Gabrį su biuru užlaikyti. J. J. Strazdas važiavo iš 

A. Talandziavičius. miesto knygyno, pasiėmęs 
-- keliatą knygų į namus. Li-

N. S. Pittsburgh, Pa. J pant iš karo Strazdas nespė- 
Aštuoni mėnesiai tam at- jo atleist karo rankenos, 

gal, kai čia susitvėrė koope- kaip motormanas ,nepatėmi- 
racija atidengimui krautu- ięs ,paleido karą ir tuomet 
vės valgomų daiktų. Išsyk Strazdas buvo karo sugrieb- 
buvo labai sunku, bet dabar ltas ir labai smarkiai apkul- 
jau gyvuoja pusėtinai. Ko- tas, be Jokios nuovokos nu- 
operatyviška krautuvė bu-[vežtas į Grace Hospital. Gy-

Norwood, Mass. 1
Kada aš “Laisvės” N. 36 

pripažinau “Ateities” korės- . 
pondentą p. Zanavyką neap- 
siskaičiusiu, tai tas jam la
bai nepatiko ir jis “Ateities” 
N. 21 gerokai mane pipirina. 
Jis sako: “Ir kam baidyti 
jaunuomenę nuo mokslo( 
Rodosi, reikėtų dar patarti 
visiems klausyti lekcijas iš 
chemijos, biologijos, astro
nomijos ir kitų mokslo šakų, 
nuo kurių niekam jokio blo
gumo nėra. Kam kišti nosį 
ten, kur nereikia?”

Dabar jau pasirodo, kiek 
tas dievo zuikelis turi pro
to ir kaip jo gromulys suval
do mokslą.

Kame ir kada aš bauginau 
jaunimą nuo klausymo pa
našių lekcijų? O gal p. Za
navykas skaito savo y patą 
jaunimu? Bet deja! P-s 
Zanavykas jau senbernis ir 
negali prisiskaityti prie jau
nimo. Apart to, jis dar ge
riau savo protą nupiešia, 
paskaitydamas save už jau
nimą, nes aš visai nieko ne
sakiau apie jaunimą, o tik 
kritikavau p. Zanavyką, kad 
jis neturi apie mokslą ma
žiausio supratimo. Dabar 
gi pasirodo,, kad jis neturi 
supratimo ir apie mano ko
respondenciją ir dievai žino, 
ką rašo. Su tokiu žmogumi 
polemizuoti, tai jau neapsi
moka, lai jo raštus talpina 
tokie, koks jis pats.

Dar turiu pažymėti, kad 
p. Zanavykas neabejotų, jog 
jis man nėra žinomas. Aš jį 
labai gerai žinau, kas per 
vienas. ” Labdarietis.

augštai statančiaisiais, 
elgia daug šlykščiau 
kokie nors tamsūnėliai. ųRe 
susiorganizavę į tam tikrą 
būrį, susidedantį iš dvide
šimties narių ,stovi kas va
karas ant gatvių kampų ir 
užkabinėja kiekvieną praei
vį. Už vis labiau kimba prie 
praeinančių merginų.

Iki šiol dar turėjau kant
rumo ir tylėjau, manydamas 
kad jie susipras, bet vieton 
susiprasti, jie dar smarkiau 
pradėjo savo amatą platinti.

11 d. birželio, 10 vai. vaka
re, organizuotas būrelis, po 
vadovyste Radvilos, nutarė 
eiti mušti ramiai sėdinčius 
tris lietuvius vaikinus. Visų 
pirmiausia priėjo prie, tų 
vaikinų Alusevičia ir, nieko 
nelaukdamas, pradėjo juos 
mušti, o visas buris žiūri iš 
šalies. Bet Alusevičia vie
nas negalėjo įveikti, tuomet 
pradėjo ir kiti mušti. Tuom 
tarpu užėjo ir policmanas. 
Alusevičius, kaipo pirmuti
nis pradėtoj as ,tapo pagau
tas ir nugabentas belangėm 
Kiti spėjo išbėgioti. Ant ry
tojaus atsibuvo teismas ir 
Alusevičia užsimokėjo $10 
bausmės.

Argi ne gėda tiems vaiki
nams, kurie taip elgiasi? 
Bet kas svarbiausia, kad toj 
organizacijoj dalyvauja ir 
nekurie 71 kuopos nariai: 
kaip tai: Alusevičia , Baro
nas, Baltušiu ir kiti. Patar
tina, kad 71' kuopa savo su- 

. si rinkime apsvarstytų apie 
tuos narius ir parodytų 
jiems duris. Męs negalime 
daleisti, kad tokie gyviai 
šmeižtų kuopos vardą.

Švilpukas.

Detroit, Mich.
Mūsų miestas dabar pa- 

puoštas iškabomis “No help 
wanted” (nereikalinga pa- 
gelba). Tokios iškabos ran
dasi prie kiekvienos dirbtu
vės Vartų, nežiūrint ar tos 
dirbtuvės didelės ar ma
žos. Labai liūdnai išrodo, 
kuomet.nuo ryto iki vakarui 
vaikščioja pulkai išalkusių, 
išblyškusių, suvargusių dar
bininkų ir žiūri į tas iškabas, 
Atsiranda ir tokių, supran
tama, iš svetimtaučių, £urie 
nesupranta reikšmės tos iš
kabos ir stovi nuo ryto iki 
vakarui prie fabrikos vartų. 
Pamatę gi darbdavį, puola 
prie jo ir pradeda maldauti 
darbo ,bet tas sušunka: “Ai
tu nematai iškabos!” ir tuo
jau s nueina.

Tuomet darbininkai pra
deda svarstyti ir jieškoti be
darbės priežasčių. Vieni 
kaltina demokratus, kad 
prie jų tokia bedarbė, 
nes, girdi, kuomet buvęs 
prezidentas republikonas, 
tai daug buvę geriau; kiti 
randa visą priežastį nuėmi
me muitų, nes iš Europos 
privežą visokių daiktų daug 
pigiau ir vietos darbininkai 
neturį ką veikti; treti sako, 
kad daug esą pridirbta pro
duktų ir dabar daugiau ne
reikia. Bet atsiranda ir to
kių, kurie pasako, jog bedar
bės patol viešpataus, pakol 
bus kapitalistiškas surėdy
mas, pakol išdirbystėmis 
valdys pavieniai nariai, ne
paisant ,ar jie bus demokra
tai, ar republikonai ,ar pro- 
gresistai. Tik tuomet išnyks 
bedarbės, kuomet bus panai
kinta privatiška nuosavybė, 
kuomet visa išdirbystė pe
reis iš privatiškų rankų į 
visuomenės. Bet tokiu nuo
monių labai mažai randasi.

Detroito Reporteris.

Schenectady, N. Y.
14 d. birželio L. S. S. 154 

kp. mėnesiniame savo susi
rinkime plačiai apkalbėjo 
apie vedimą bylos su Hoo- 
sick Falls fanatikais. Tapo 
išrinktas drg. A. Gudžins- 
kas, kad rūpintųsi tuomi da
lyku i rvestų bylą iki galui, 
nes jis šios šalies pilietis ir 
liuosai valdo anglišką kalbą. 
Taip gi susipažinęs su šios 
šalies įstatymais. |

Drg. A. Gudzinskas su vie
tiniu advokatu jau kelis sy
kius buvo nuvažiavęs į Troy 
ir Hoosick Falls tyrinėti da
lykų stovį ir sakė, kad viskas 
einą gerai.

A. Gudzinskas su rajono 
sekretorium (dar eina balsa
vimas ir nežinia kas bus iš
rinktas sekretorium), kuris 
bus išrinktas, priiminėti au
kas, kurias visuomenė au
kauja vedimui bylos.

Ant galo tapo išrinkta du 
draugai D. Janušas ir T. 
Pitkuniutė dėl parinkimo 
aukų tarp vietos lietuvių.

Per kuopos susirinkimą 
tapo suaukauta $5.00. Au
kos bus pagarsintos per pir
meiviškus laikraščius ir pa
vardės aukavusiųjų.

J. Ge-nas.

Rochester, N. Y. -
7 d. birž. L. S. S. 7 kp. buvo 

piknikas. Nors oras buvo ne 
koks ir apie trečią valandą 
buvo pradėję lyti, vienok 
žmonių susirinko pusėtinai. 
Piknikas buvo su svaiginan
čiais gerymais. Pelno kuo
pa turės apie $30.00.

Geistina būtų ,kad kuopa 
liautųsi rengus pasilinksmi
ntus su svaiginančiais gėri
mais...

šiomis dienomis P. S. Kli
mai tis suorganizavo blaivi
ninkų draugiją, susidedan
čią iš 9 narių.

Pažiūrėsime, kaip ilgai jie 
galės užlaikyti savo blaivą 
protą.

12 d. birž. ant Snith gat
vės atsitiko baisi tragedija: 
vienas italas papjovė savo 
pačią, su kuria buvo vos tik 
šešios dienos, kaip apsive-

Labai trumpa meilė...
Paparčio Žiedas.



JUOKŲ KĄSNELIAI.

Kas už kokį surėdymų 
kovoja?

Socijalistai kovoja wž tokį 
surėdymą, .kad visas -pasau
lis priklausytų visiems ir dėl 
visų.

Kunigai agituoja už tokį 
surėdymą, kad viskas pri
klausytų tik jiems, kad jie 
galėtų turėti bent po šimtą 
gaspadinių ir kad visus soci- 
jalistus su jų laikraščiais 
būtų valia ant laužo sude
ginti.

Tautiečiai būtinai nori, 
kad viso pasaulio valdonai 
išmoktų kalbėti lietuviškai. 
Tada lietuvių tauta būtų pir
moj vietoj.

Merginos nori tokios tvar
kos, kad visi senberniai kas
dien būtų plakami rykštė
mis.

Vaikinai kariauja už tokią 
liuosybę, kad leista būtų tu
rėti bent puskapį mylimųjų 
ir, visas jas prigavus, nei su 
viena iš jų neapsivesti.

Saliuninkai nori turėti to
kią valdžią, kuri iškartų vi
sus blaivininkus.

Avis ir piemuo.
IKartą kurrrgas vidurnak

ty buvo pakviestas pas vieną 
Jauną, dievobaimingą mi> 
ferį.

— Mano brangi, — tarė 
prisiartinęs prie lovos kuni
gas. — Tai tu sergi ir nori 
paskutinės tikėjimiškos pa
gelbos?

— O, ne, — atsakė ^ligo
nė”. — Aš šiaip nesergu, bet 
esmi labai nerami ir negaliu 
užmigti.

— Tai kuo aš galiu tamis- 
tai pagelbėti? — klausia 
piemuo.

— O, tėveli, tu visuomet 
mane taip saldžiai užniigdy- 
davai, kuomet aš pas tave 
užeidavau į kleboniją. Už- 
migdvk ir dabar.

— Ne, negaliu... Matai, 
mano miela, čia ne kleboni
ja... ’ Avinas.

------------- . \
Slaptas laiškas.

— Jonai, kur dingo tas 
laiškas, kur čia buvo ant 
mano stalo? — klausė po
nas.

— Aš jį, ponuli, nunešiau 
į pačtą ir įkišau į skylę, — 
atsako tarnas.

— Žioply 1 Kaip tu galėjai 
taip padaryt? Ar tu buvai 
aklas, kad nematei, jog laiš
kas buvo neužadresuotas?

— Taip, jonuli, aš mačiau, 
kad ant koperto nebuvo nie
ko parašyta, bet misliau, kad 
ponas tyčia neužrašėt, kad 
aš nežinočiau, -kam ponas 
siunčiat laišką.

IDruti muskulai <waTn$in maudos, 
::jei Jus RornatizTmas3«ulkina. Su 
’ PAIN EXPt’-Ut/RIU

3 jei drūčiai suberštiattnėš'Jum tuoj 
palengvini m* i r ^miMilins'priežastį

,< Skausmų. us Ir
į, F. M. flhUdCr*&' €o.
4»IO F F. A R L ST.., 'NEW YORK.

3 A Teinikht antAtUco'ro'jgg
)įEg\ žcnklokapsaigptMrno **

.... . xxi'3’-

Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akrulas sudaužytas 
ant skani. Ar kenčiate skausmus Kernui- 
lizino, Neuralgijos, L’žsišaldymo ir l. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

PAIN E X P E L E R 1 1!,
Paso v r N c z i ai s naminiai!) \A;srAiB.

Gaunama visose aptieiiose už 2.j j r'50 c.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl si. New York.

Oethi/A/f tini tini tHiik'rrIv -- Ginklu t.
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AR JAl/NETEKOTE KANT- 1 
RYBĖS MJSŲ LIGOJE? 
diena (po dienai, savaitė po 

savaitei, wwlnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan- i 
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek < 
sergančių .jau išgydžiau, kiek ; 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- •.< 
metinėje Jkirioje ligoje. Kada * 
jums gyvenimas įkirėjo nuo 
mėginimo ’visokių taip vadina
mų liekarstvų, jaučiatės, jog 
kas kartas.jums esti aršinus — 
tada vienatinė pa-gelba 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 meti] kuopa- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsi]

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 1() ryte iki 4 po pietų.

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!
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Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių; marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras geras ir kairios pigios.
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Senbernio Ikrautvėj.

SCHNEIDER BROLIAI

KRIAUCIAI

LIUTKUS | j
1 n____ >1 I I131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

Girtuokliai svajoja apie 
tokį rojų, kur į stubas vie
ton vandens bus įvesti kra
nai alaus ir degtinės.

Davatkos prašo pono dzie- 
vulio, kad joms išaugytų to
kius liežuvius, kuriais jos 
galėtų ne tik žmones ap
šmeižti, bet ir bedieviams 
kailį išplakti.

Graboriai diena po dienai 
laukia tų laikų, kada užvieš
pataus maras ir žmonės 
kris, kaip musės.

Teisingi išsitarimai apie 
moteris,

Moterįs visuomet guodoja 
išmintingus, bet myli kvai
lius.

* *
Gudri moteris tankiai po 

pirmam bučkiui įspėja, ko 
vertas yra vyras.

♦
* >jt

Jeigu nori žinot, ar mote
ris turi numylėtinį, tai nie
kuomet neklausk pas ją, bet 
jos draugę.

*

Poetai tankiai moteris 
deivėmis vadina, bet moterįs 
dar tankiau poetus asilais 
tituluoja.

*

Ženyba yra tokia institu
cija, kurioje kiekviena pora 
pradeda gyvenimą rojuje, 
paskui pereina į čyščių ir 
ant galo nuvažiuoja į peklą.

*
* *

Laimę šeimyniškame gy
venime tankiai suranda tik... 
burdingieriai.

Vienas lietuviškas senber
nis užlaikė didelę audinių, 
krautuvę. Vieną gražią die
ną užėjo į jo krauitvę 'Stebė
tinai graži mergiiaa ir klau
sia:

— Kiek jūs rokuojat už 
jardą šilko.

— Tik vienų - vienas pa
bučiavimas, — atsakė sen
bernis, besilaižydamas, it 
katinas.

— Tai duok man dešimts 
jardų, — liepia mergina,

— Bet tai bus dešimts pa
bučiavimų, — patėmyja sen
bernis.

— Gerai, sutinku, — ra
miai atsako mergina.

Senbernis greitai suvynio
jo šilką ir, padavęs jį mergi
nai, atkišo prieš ją savo sto
ras lūpas. Mergina gi, pa
ėmus šilką, jam sako:

— Užmokestį tamista 
gausi pas mano bobutę. Pa
siųsk jai pareikalavimą.

Išpildytas prisakymas.
Vieną dieną šeimininkė, 

išvažiuodama su reikalais į 
kitą miestą, užrakinėjo visas 
duris ir valgių išvežiotojui 
prisegė prie durių paaiškini
mą: “Visi išvažiavę. Nieko 
meldžiu nepalikti”.

Sugrįžusi namo jį rado iš
laužtą užraktą ir iš stubos 
išnešta viską, kas tik buvo 
galima ,o ant korčiukės prie 
durių buvo darašyta: “Ačiū 
tamistai! Nedaug ką pali
kome”.

Mat, vagiliai, pamatę, kad 
nieko nėra namie, ramiai, be 
baimės visą namą apgrozdė.

Telephone. 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois
PA ž A NG O S, S A V IT A R Pl NĖ <1R 

PAŠALPOS DRAUGIJA.
galima .apsidrausti gyvastį 

laimėje ir senatvę.
-nuo $1^000 iki $3,000.

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

251 Westt 111 th StM New York
Ofiso valandos nuo 2—4 vai. po pie

tų, išimant •nedOlttien'ius ir šventes.

TEISINGIAUSIA < A
IR GERIAUSIA A f*! Ir* K A

LIETUVIŠKA * llulk.Fl

o

čia ne- Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų, 
natine lietuviška.aptieks 
Massachusetts valstij'
.galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiž- 
,kus, o aš prisiusią per expresą.

l vie- 
,.ne ir 

lyduolių

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway 4 Lamp. C st.

HO.. [BO/sTOrc, MASK.

Tel. 2334 Greenpoint. į
Puikiausia vieta Ketumi aw s pas •
L>. DRAUGELI. į 

Skanus alus, į
gardi arielką, i
elius, visokis 

i vynas, kvepen- 
B ti cigarai, ir 
|l puikus užkan- ■ 
1 džiai. Salė dėl ' 
f mitingų Nepa- < 

mirškit šios ' 
asakančiausios . 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

Telephone So. Boston 21914 ir 21013.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

73 Grand St.,
Palei Wythe Ave.

| Akušerkai
3 (c
§ Pabaigų *1 kursq Womans Medical w 

College, Baltimore, Md.
2į Pasekmingai atlieka buvo darbą prie £ 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
pagelbą invairiose moterų ligose. JJ,

« F. Stropiene,f 

g SO. BOSTON. MASS. *

i elefonas|885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

niausio alaus, puikios degtinės 
ir skanaus vyno. Patarnavi
mas kuogeriausias. Atsilanky- 
kit, o persitikrinsit.

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

Graži moteris visuomet 
renka jaunų dienų atsimini
mus, kad jais pasaldinus 
savo senatvę.

Svirplys.

Dorybės diena.
Viena lietuviška “mamu

tė”, sugrįžusi anksti iš baž
nyčios, tykiai įėjo į dukters 
kambarį ir... o, Jėzau-Ma- 
rija!... užtiko dukterį besi
bučiuojant su burdingie- 
rium. Kad gi sušuks ji ant 
jos:

— Tavo ščėstis ,tu lakmit- 
ka, kad aš tik-ką po spavied- 
nės, bet palauk, tu padla, iki 
ryt-dienai, tai aš tau išdau
žysiu visus dantis!...

Geras pripratinimas.
Pas vieną poną tarnavo 

koks tai keistas dzūkelis. 
Kartą jį ponas pasišaukė ir 
klausia, ką jis jo šuniui da
rąs ,kad tas jau trečia diena 
taip nesvietiškai staugia.

— Aš jam nieko, ponuli, 
nei pirštu nedalyčiu, — teisi
nosi dzūkas. — Aš turiu 
širdzy ir niekadu jokį gyvu
lėlį, bramboža, nenukrivi- 
dzinu, ale kad ponas man lie
pėt nupjauc jam vuodegų, 
tai aš gailėjausi ir kasdzien 
pjoviau cik po šmotukų, kad 
biednas gyvulėlis prie sopu
lio priprastų. T. J.

“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, 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 “Rankpelnj” 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.

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 ti* 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 įtampomis.
"LAISVĖ”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostojip už pigiausių 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 i&pirkite laivakortes ant 
White Star Linijos . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės j šias agentūras :

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

I inii Didžiausia kompanija 
JulIHJa* visam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

su dubeltavais šriubais.

1 LAIVAKORTĖS pigiausios ir 
J patarnavimas geriausias. Pasa- 
1 zieriai gali važiuoti be baimės, 

nes jų gyvastis geriau yra ap- 
I saugota, negu ant žemės.

Taipgi mus kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Phila- 

(delphijos ir Baltimorės tiesiog 
j Hamburgą.

g Artesnių žinių klauskite pas:

’ Hamburg-American
Line

k New' York, Philadelphia, Boston 
I Baltimore, Pittsburgh, Chicago 
ISt. Louis, Minneapolis

New' Orleans, San Francisco
Arba pas vietos agentą.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų. 
.tavų, su aremais laukais, s,u sodais 
butlinkais — prastais ir lahai ge

is. maži] ir didelių. Earmų žemės 
' su moliu ir su juodžemiu, ir maišy- * 
s su smėliu Turiu parduoti daug ! 
ros maišytos, ueišdirbtos su kelmais 
su medžiai', taipgi pliku lauku par- ! 
iodu visokio didumo ,visos arti mies- Į < 
kų ir geležinkelių. D tižiausia Lie- 
vių kolionija, kuri randasi Michiga- , 

i valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- , 
erių, tarpe jų ir tą žemę turiu par- < 
loti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
anginus ant lengvų išmokėjimų, 
tvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
?ac.ock, tuoj telefonuok man į farmą, 
aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 1 
lium ir apvažiuoslm visas tas far- < 
as, iš kurių sau tinkamiausią išsi- I 
nksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę1' 
)ie prekes ir viso krašto aprašymą, i 
ipgi mapą dovanai. Adresas: i

ANTON KTEDIS, 
Peacock Lake County,

Michigan.

Laisvės” advokatas

30 Church St. 
New York City.

įsas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
•195 Broadway

South Boston, Mass.

Valandos:
Nuo 12 2 dieną ir nuo 7- 9 va
kare. Nedaliomis iki 3 va), po 

pietų.

Telefonas 652 Newtown^

R. KRUČAS
FOTOGRAFISTAS
Padarau paveikslus pagal nau
jausią madą ir pigiausią kainą.

15 2 Perry Avenue
Maspeth, L. I. N. 

kampas Clermont'St.

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

V
Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

KOVA”
Leidžiamai 
Lietuvių S 
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
PHILADELPHIA, PA

tris gkros kinyoos* • 

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais...........................2So

MEILC.S KARŠTLIGĖ
meile.............................................................................2Oo.

Imant v:ahs tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siuskit pačtos Ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS ‘
O Lorinff St., So. Boston, Mass.

PIRMUTINIS LIElUVliKAStNEW ’.VORKE

UŽEIGOS NAMAS arba' HOTELIS
t

^LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS
Męs patčmijom. kad būtinai yra reikalingas lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS Taigi, 
mę? ir inMeigėn« ta užriprob narna, kuri# randasi 
po numeriu Wnshlngton Sit.,
kampas Spring St., New York City. Brangu* 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu mieatu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parupinam į asportus iš 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant dručiausiu ir greičiausiu garlaiviu ui pigiau
sią kainą iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 

------------ ištnainom pinigus visu viešpatysčių. Ilaromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

GEO. J. BARTASZIUS irJJ. P. W'ASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS
/ NEW YORK CITY, N. Y.

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

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

Kunigi nerupi klausimas apie ženybinj gyveni
mą? Ogi visiems: seniems ir jauniems. Knyge
le parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė 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 IOc.
Kas ims daugiau — nuleisime didelį nuošimtį.
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE” 183 Roebling- St Brooklyn, N

_rfc
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LAISVE

PARSIDUODA SALIUNAS.
Parsiduoda visai pigiai Saliunas su 

svetaine. Laisnis pigus, tik $500.00. 
Randa $30.00 ant mėnesio Parsiduo
da iš priežasties nesveikatos savinin
ko. Gera proga daryti gerą pragy
venimą.

Atsišaukit šiuo adresu: 
Mateušas Skučas

146 Morris St., Jersey City, N.J.

TfiMYKITE! Į
Šį metą pripuola jubilėjus lietuviš

kos spaudos, tai užsirašykit dusyk sa
vaitinį laikraštį “Laisvę” už $2.00 me
tams, o apturėsite šias dovanas: 
..Paveikslą jubilėjaus lietuviškos 
spaudos, kalbamokslį Esperanto ir ki
tas 3 knygeles vertės 25c.

Tik prisiųskite prenumeratą, o gau
site ant visų metų laikraštį ir minė
tas dovanas. Adresuokit šiaip:

WM. J. PETKUN
Porter Ave., Montello, Mass.

(45—46)
73

J

Redakcijos atsakymai

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

KAIP LAIKRAŠTIS “LIE-^ 
TUVA” ELGIASI SU 

DRAUGIJOMIS.

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

z'
“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

DAR DĖLEI ATEIVIŲ 
ŠELPIMO.

S*!

LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.
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LIETUVIŲ IMMIGRAN- 
TŲ ŠELPIMO DRAU
GUOS REIKALUOSE.

(Pabaiga).
Tai kur vardas S.L.R.K.

, ir pavienių draugijų? 
Nieko aš priešingo neturė
čiau, jeigu visos draugijos 
turėtų lygų balsą. Bet prieš 
patvaldystę reikia pasiprie
šint.

Dabartės klausimas yra, 
ar męs varžysimės tarpe sa
vęs reikaluose immigrantų 
šelpimo, ar eisime išvien, 
kaip ligišiol? Rodosi, reikė
tų eiti išvien, nes tai vienin
telis kelias.

K£pi pavesti pirminybę, 
ar bepartyviškai ir daug jau 
gero atnešusiai Lietuvių 
Immigrantų Šelpimo drau
gijai, ar S.L.A., kuris ir be 
to turi daug darbo?

S.L.A. savo konstitucijoj 
nieko neturi apie ateivių šel
pimą.

Negalima tikėtis ant au
kų, jeigu nėra tam tikros 
mėnesinės mokesties.

Nėra jokios proporcijona- 
liškos mokesties ant S.L.A. 
narių.

Komisija, susidedanti iš 
trijų ypatų, negali užganė
dinti visuomenės, kuri yra 
išrinkta per politiką,o ne per 
referendumą.

Nieko nepažymėta apie iš
lygas, kokiomis tiesomis 
naudosis šiaip jau draugijos.

Pačiam S.L.A. arba S.L.R. 
K.A. aukaujant iš tautiškų 
centų į du metu $250.00, ne 
tiktai kad negalima jokis na
mas nupirkti, bet ir jo pa- 
randavoti. Taigi, remdama
sis ant šių, viršui paminėtų 
dalykų ir nedarydamas jo
kio nuosprendžio, apart sa
vo minties išreiškimo, šau
ksiu L.I.Š.D. board direkto
rius ir komisijas, kurias iš
rinko S.L.A. ir S.L.R.K.A. 
ant birželio 27 d., 1914 m., 8 
vai. vakare į susirinkimą,ku
ris atsibus po num. 307 W. 
30th St., New Yorke, tai yra 
Į “Tėvynės” redakciją.

S. Yankus.
L.I.Š.D. Pirmininkas.

net. du kartu pasiteisinimą, 
ir vis nuėjo į gurbą, taip-pat 
neabejoju, kad ir D.L.K.Vy- 
tauto draugijos raštelis nu
eis tuom pačiu keliu, kur ma
no. Apmislyk, skaitytojau, 
savo protu ir pamatysi, ant 
kiek tas laikraštis yra pur
vinas, jeigu jis šmeižia drau
gijas ir ypatas, o pasiteisint 
neleidžia.

(Toliaus bus.)
ATYDAI LIETUVOS BAL

SO DR-STĖS NARIAMS, 
KENOSHA, WIS.

Rengia draugystė Lietuvos Balsas, 
atsibus 21 Birželio (June), 1914 m., 
Kosciuškos Parke, Racine Avenue, 
Kenosha, VVis. Piknikas prasidės po 
pietų.
„ Gerbiami draugai L. B. draugystės 
malonėsite atsilankyti, nes pereitame 
susirinkime likos nutarta, jog turi ne
atbūtinai visi draugai draugystės L. 
Balso atsilankyti ant pikniko. Neat
silankę užsimokės bausmės 25 centus 
pagal dr-stės nutarimą. Tiktai tie yra 
paliuosuoti,kurie yra užsimokėję $1.00 
extra už metus.

Ateinantis bertaininis susirinkimas 
L. B. dr-stės atsibus 28 d. birželio. 
Malonėkite, draugai, atsilankyti, nes 
turim daug svarbių reikalų apsvarsr 
tyti

Sek r. dr-stės Lietuvos Balso 
F. BARTKUS

1019 Pearl Street, Kenosha, Wis.

J. Lietuviui. Atleiskite, 
kad negalim sunaudoti, nes 
talpiname anksčiau gautą.

Lazdynų Pelėdai.. Kadan
gi tamista nepasirašai tikros 
pavardės ir adreso po kores
pondencija ir dar pasiskyrė! 
tokį slapyvardį, kurį varto
ja viena lietuvė rašėja, tai 
negalime talpinti. Kores
pondenciją rašant visados 
reikia parašyti savo tikrą 
vardą ir adresą ir negalima 
vartoti tokis slapyvardis, 
kurį jau kitas vartoja.

j Patreiniui. (Cambridge, 
Mass.). Jeigu tamista gali 
faktiškai prirodyti, kad L.S. 
ir D. dr-stės komitetas taip 
darė atskaitas, tai pasira
šykite po korespondencija 
tikrą pravardę. Kitaip ne
talpinsime, tokios korespon
dencijos visados iškelia di
delius ginčus su atšauki
mais.

J B. Tie patįs liudininkai, 
jeigu tik jie visus išimančius 
pilietiškas popieras pažįsta, 
gali būti ir keliems. Pavar
dę irgi galima permainyti.

J. B. Apie merginas ir ap- 
sivedimus nesvarbu. Ne
tilps. Rašykit iš lietuvių gy
venimo svarbesnes žinias. .

L. Grikštui. Atsišaukimą 
patalpinom į gurbą.

Velnio Vaikui. Nieko 
svarbaus nepraneša!. Ne-

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
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.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

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

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

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

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

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

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

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

« - k

Pasakyti ant “Lietuvos^”, 
kad purvinas laikraštis, tai 
jau tas paprasta, bet aš čia 
noriu plačiau pakalbėti apie 
ją. Jau bus apie 16—17 me
tų atgal, kaip pažįstu “Lie- 

_ tuvą”, atmenu, kuomet “Lie
tuva” buvo vienas iš didžiau
sių ir rimčiausių žibintuvų 
lietuvių tautai. Bet dabar 
“Lietuva” pavirto klerikališ- 
kai- tautišku ypatų šmeiži
mo laikraščiu. Nuo to laiko 
“Lietuva” daugiausia nusto
jo savo rimtumo ir etikos, 
kuomet pristojo prie jos ant
rininkai, kuomet pradėjo ją 
redaguoti tautiški pusber
niai. Tam viskam prirodyti 
faktų yra gana daug. Pa
žiūrėkim į “Keleivio” No. 20 
iš Waukegan, Ill., “Atsaky
mas Lietuvai”. Ten matysi
me, kaip “Laisvės Mylėtojų” 
draugija buvo išpurvinta 
ęer purviną korespondentą.

'oliaus pažiūrėkime “Lietu
vos” N13, 16,17 ir 22. Kores
pondencijos iš Winnipeg, 
Man. Canada. Tenai nevien 
mano ypata neteisingai iš
purvinta, bet ir “D.L.K. Vy
tauto” draugija. Kad tas 
viskas yra grynas melas, kas 
“Lietuvoj” rašyta, tai liūdy- 
ja tas: 17 d. gegužės per su
sirinkimą “D.L.K. Vytauto” 
draugijos svarstyta apie til- 
pusios minetuos numeriuos 
korespondencijas ir kuomet 
draugija datyrė, kad tą vis
ką rašė vienas iš narių tar
po, pasislėpęs po pseudoni
mu, (kuris buvo iškeliavęs 
keliatą mylių iš Winnipeg), 
tai draugija išrinko dvi ypa
tas, kurios pareikalautų per 
“Lietuvą” to "atšaukimo ir 
jeigu neatitaisys melų, bus 
prašalintas iš narių tarpo.

Apart draugijos, aš rašiau

Ant. Westvilietis. Tamis- 
ta prirodysit, kad kunigas 
patarnauja už tiek, kiek kas 
duoda, o S. Kanstantinevi- 
čia prirodys, jog reikalauja. 
Tuomet skirsitės laiktarpy, 
nes sveikas pasakai, kad 
pirmiau tas buvo, bet dabar 
taip nėra. Tuomet vėl pra
sidės naujos “peštynės”, o 
skaitytojams iš to jokios 
naudos nėra. Todėl nedėsi
me.

Detroitiečiui. Nors drau
go atsakymas Tamošunui 
paremtas faktais, vienok, 
vardan ramybės tarp 116 ir 
157 kuopų, nedėsime, n.es, 
kaip praneša konferencijos 
delegatai, kuopos davę kon
ferencijai žodį, jog nuo šios 
dienos gyvensią sutikime ir 
prasižengusieji jų nariai ne
sutikime būsią išbraukiami 
iš kuopų. Per tai nuo šios 
dienos reikia ir peštynes už
baigti.

PAJIEŠKOJIMAL
Pajieškau draugo Justino Klotinio, 

Kauno gubernijos, Ukmergės pavieto, 
dvaras Belazariškių. Jis pats ar kas 
kitas jį pažįsta, malonės atsišaukti 
ant šio antrašo:

Pranciškus Sinkevič
460 Metropolitan Ave., Brooklyn. N.Y.

X (45—46)

Pąjieškau pažįstamos merginos 
Zofijos Juhnevičiūtės, Kauno miesto, 
nėra metų kaip atvažiavo į Ameriką. 
Jeigu kas ją žinot, broliai ar ji pati, 
malonei prašau atsišaukti ant šio ant
rašo:

Franciškus Sinkevič
460 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.Y.

(45—46)

Norinti pirkti arba parduoti nuosa
vybę—Lotus, Namus ir 1.1, tesikreipia 
asmeniškai tarp 9 ir 11J valandos 
ryte į

C. PILĖNAS 
Normandie Park Co.

30 E. 23rd Street, New York City

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

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
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
Vedęjas.

Laisves’ Knygos
SOCrJALIZMAS—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 atremti savo ‘ 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per socija- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik......  15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

V. Paukštys. Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro - 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny- . 
gėlę. 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- 
siškija. 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. Ęas 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. 
Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po
etų. Kaina tik................... 15c

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori Į 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny- | 
gelėje gali rasti daug pamokinimų. 
Kaina.............................. 10c

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

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk
lų, padaro raštą be vertės, beveik ne
suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina
tik............................................. 10c

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.....................

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

DARBAS, kaina......... ..............
AUDĖJAI, kaina....................
KERŠTINGA MEILE, kaina

MX

15c

75c

10c

20c ? s
25c 1

20c 
75c 
50c
10c

LAISVES”

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

Platinkit “LAISVĘ
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, išplatinki t “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

taip, 
grin-

183 Roebling St., Brooklyn,

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:

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.



VlElL^tS ŽINIOS
rūmo.

Brooklyne skaitoma daug 
tūkstančių lietuvių; tarp jų Į 
randasi 40 įvairių organiza-i 
cijų. Tarp tų organizacijų 
randasi tik 3 laisvi chorai: 
“Aido”,“Scenos Mylėtojų” ir 
“L. Gimnastikos Kliubo” 
chorai, bet iš minėtų chorų 
dabar geriausiai gyvuoja 
“Aido”choras,kuris laiko re
peticijas kas pėtnyčia. Kiti 
minėti chorai jau neima lek
cijų. Kiek galima pastebėti, 
tai mūsų chorus trukdo fi
nansai; taigi, būtų geistina, 
kad musų visuomenė dau
giaus atkreiptų atydos ant 
chorų palaikymų; chorai tu-

vieną dalyvavimą. Kitaip 
gi chorams sunku užsilaiky
ti. Chorams išlaidos yra 
gana didelės, o įplaukos tik
tai iš tų pačių dainininkų,ku
rie aukauja savo brangų lai
ką ant lankymos ir turi patįs 
pakelt iškaščius. Nekurios 
draugystės yra atmokėju
sios “Aido” chorui: L.S.S. 19 
kuopa—15 dol., L.K.P.Drau
gija—10 dol. ir Moterų Pro- 
gresyviško Sus-mo 1-ma 
kuopa—3 dol. Tas mums
daug pagelbėjo ir pridavė 
dainininkams daugiaus e- 
nergijos lavintis ant toliaus 
Tą patį reikėtų ir kitoms 

Q kuopoms ir draugystėms at
likt.

Taipgi yra ir antras būdas 
palaikymui chorų. Jeigu 
mūsų jaunuomenė—mergi
nos ir vaikinai daugiaus at
jaustų daineles—tai prisidė
tų prie chorų; juo daugiaus 
bus dainininkų, tuo geriaus 
galės choras gyvuoti. Taigi, 
merginos ir vaikinai, nesu- 
aukaukit savo brangų laiką 
ant kokių niekų, bet ateikit 
prisidėt prie “Aido” choro,o 
taip-pat ir kitų.

Męs, jaunuomenė, negalim 
rast mūs i gyvenime nieko 
gražesnio, kaip muzika, dai
nelės. Muzika, dainos dabi
na mūsų gyvenimą; ji mus 
palinksmina, ji mus sugrau
dina ir prajuokina, be muzi
kos ir kitokių pasilinksmi- 
mų mūs gyvenimas paliks 
plikas ir nuobodus, ypač lai- 
sviemsiems, kurie nenori 
nešt dešimtines į bažnyčias 
ir klausyt jų aidų.

“Aido” choro repeticijos 
atsibūna kas pėtnyčia Tau

tiško Namo svetainėj, 101— 
103 Grand St., Brooklyn, N. 
N.

“Aido” pirmininkas
V. Januška.

Nužudė moterį ir pats save.
Aleksandra Kranzki, lie

tuvis, pasitko Oną Rafalovi- 
čienę ant kampo Grand st. ir 
Wythe avė. ir užkalbino ją. 
Moteris atsakė jam piktai ir 
norėjo eiti tolyn, bet Kranz
kis užstojo jai kelią ir norė
jo su ja kalbėti. Ji ištruko 
nuo jo ir pradėjo bėgti; tuo 
tarpu Kranzkis išsitraukė 
revolverį ir suvarė jai du šū
viu į krūtinę. Kulka patai
kyta į širdį ir moteris mirė 
antsyk. Nieko nelaukęs, 
Kranzkis priėjo prie par- 
griuvusios moters, pridėjo 
revolverį prie kaktos, iššovė 
ir krito skersai moteries la
vono. Susirinko žmonių mi
nios ir apgulė juos, kad vos 
policija galėjo išvaikyti.

Kranzkis yra vedęs ir tik 
buvo išleidęs pačią su 2 vai
kais į Lietuvą. Seniau jis 
gyveno pas vielionę po num. 
78 Grand st., kur ir iki šiolei 
ji gyveno su savo vyru.

Kada atbėgo vyras ir pa
matė tokią baisią regyklą, 
apalpo. Kranzkis da buvo 
kiek gyvas ir jį skubino vež
ti į ligonbutį, bet pakeliui 
mirė.

Nedėlioję, 21 d. birželio, 
bus L. S. S. 52 kp. literatiš
kas susirinkimas. Vieta 
susirinkimo — girioje į va
karus nuo West 207 gatvės. 
Važiuojantieji Van Cort
land Expresu subway, išlipt 
ant minėtos gatvės ir eiti į 

vakarus iki gatvė pasibaigs.
Taipgi užkviečiami ir pa

šaliniai į minėtą susirinki
mą.

kp. Komitetas.

Visuomenės atydai!
* Preserių unijos 58 skyrius 

LT. G. \V. of America, Brook
lyn, N. Y. kviečiame visos 
npielinkes lietuvius ir lietu
vaites ant mūsų pikniko, 
kuris atsibus Glendale/ 
Schuctzen Park’e, birželio 
20 d., subatoje, 1914 m. pra- 

sis iki vėlybai nakčiai. Taip
gi, visos apielinkės -draugi
jos yra kviečiamos dalyvau
ti incorpore.

Preserių unijos 58 sky
rius, priklauso prie Didžio
jo New Yorko dr-jų Są-gos, 
todėl ir užkvietimus išsiunti
nėjome į visas draugijas, bet 
mažai dar atlaikėme atsa
kymų ; gal laiškai kur sukly
do per netikrus antrašus.

Dalyvaudami incorpore, 
priduosite mums daugiau 
energijos bei drąsos, taip-gi 
iš jūsų pusės matysis mums 
užjauta.

Šisai piknikas rengiamas, 
kaipo paminėjimui metinių 
sukaktuvių nuo - Didžiojo 
New Yorko rubsiuvių strei
ko.

Karai, vežanti iki Ridge
wood stebeliu, persėdant ant 
Mvrtle avė., karu, kurie pri- 
vežš iki daržui. Įžanga j 
narka 25c. ypatai.

Užkviečia Preserių 
Komitetas.

Reikalinka ekspirens ste- 
nografė mergina, kad mokė
to lietuviškai, lenkiškai ir 
gerai angliškai atsakinėti 
aromatas visose trijose kal
bose, ir abelnai prie atlikimo 
visu advokato darbų offise. 
Lenkiškai kad ir mažai mo- 
L'ės. bet turi mokėt gerai an
gliškai ir lietuviškai. Atsi
šaukite pas advokatą 

154 Nassau St.,*’ New York, 

kurie galėtų miklei atlikti 
darbą pardavimo mūsų pro- 
pitės lietuviškoje kolionijo- 
ie. Mokestis nedėlinė. At
sišaukite šiuo adresu:

J. Kashmore,
136 Grand st. Brooklyn,N.Y.

(46—49) 

16-tas Metinis
DIDELIS PIKNIKAS

— Rengia —
D.L.K. Gedemino Draugystė 

Atsibus Subatoje
20 BIRŽELIO (JUNE),1914 
Washingtono Casino Parke 

MASP.ETH, L.I.N.Y.
Prasidės 2 vai. po pietų ir 

trauksis iki 6 vai. ryto.
įžanga vyrams ir mergi
noms ...........................  25c.

Kūrai daveža iki Parkui 
nuo Will’burg Bridge Grand 
St., North Beach karai, nuo 
Brooklyn© Bridge Park Row 
su Flushing Ave.

Kviečia KOMITETAS.

Telephone 1307 Main.

Visiems lietuviams žinomas

NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina

Vakarinis Ofisą

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

’ Brooklyn, N. Y.

Newarke areštavo penkis 
vaikus, kaltinamus vagystė
je. Juos pagavo vagiant ci
garus iš storo.
iš jų turi 9 metus amžiaus. *

Reikalaujame Merginų.
Reikalaujame merginų

VdgldUb ie darbo J fabrik
Vyriausias 1 <

WILLIAM HOLLAND 
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

Naujienos už 25 c.
UNIJOS KEPURIŲ 

KRAUTUVE
Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpures pirktos pus mus 
bus iščystyjamos dykai.

T i

j Andr. Karpavičius
| 254 Grand Street
Į BROOKLYN, N. Y.

"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 kitų

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) idėjęs į konvertą2 o 
gausi “Naujienas" per ištisus du mene
sius. Adresuok :

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

Išgydau Vyrus Greitai
VADIPAPiTI P Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
V jrklvl VvzVLiLLj. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukcųnmas gjslose greitai pranyksta. Sėklos, nubėgimai su- 

, stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PPOQTATITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 I\Vu 1 A 1 1 1 10. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 

i bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.

' Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėves, išbėrimai, va-iJlllL lu. č rio spalvos pletmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė-
ra jokio pavojaus, kad liga atsi- —nm ■■ mini ■—
naujintu, Kam jums per ilgus me- A 5 Į9 I-?.« /li
tus nuodytis visokiais vaistais, kad f Hq-TlT'1' |-'|/ //r I
aš gabu jus visiškai išgydyti be jo- I ?
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus- |
kite mano patarimo. | ~ Įl

Nusilpnėję VYRAI. 4A 
Mano gydymas nustojusiems vyriš- \
kūmo prašalina visas blogas įtek- j?> .'x \
mes pirmesnių nualinimo ir besotu- j \
mo; sutvirtina neyvus, sustiprina i 8 y I LlV-. )
ir padaugina kraują, o labiausiai B ---- #
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- | |i \\ <
mų gyduolių. Stengkitės išsigy- Į v.
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
vi.-ados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
C1 A HTOQ I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaipOLAI 1 V0 UUUJ. tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi. Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užl. ikau 
slaptybėje.
V’T'f) I C*T l ' I? A įlydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo at>i.«al’ę išgydyti. Gy - *“ * ’X ’ * L, lx. Q <luu be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimu. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu n. galima. Mano gydy
mo •‘■’ūdas chronišku ligų yra vienas iŠ geriausiu, k», užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos. Širdies’ Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų. Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Sino^enu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu Į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikra teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

AD RVPNr 208 W 42nd St” arti Broadway UK. DIKHE, NEW YORK CIT Y, N. Y.

Draugijos ir organizmų 
evoliucija.

t

Šita knyga suteikia kiekvienom daug žinojimo ir 
išminties. Joję išaiškinta kiekvienam supran
tama kalba draugijos ir organizmų išsivysty
mas. Taigi, jei nori dasižinoti daug paslapčių, 
turi butinąi tą knygą perskaityti.

Kaina SOc.

“LAISVE”
183 ROEBLING ST., BROOKLYN, N.Y

i ATVDA! ||
DRAUGYSTĖMS,KUOPOMS | 

IR KLIUBAMS!

visokiems piknikams, šermenims ir tt. 
Darau visokius medalius ir visokias ant

spaudas draugystėms.
Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 

seni pel ius.
A. SIRUPAS

NOV EI /r Y MANI FA CT l KI i R
123 Ferry St., Newark, N. J.

Dep. L.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO 

N*

Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

. v.k \\ 
t

109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS
Brooklyn, N. V

50,000
KNYGŲ
DYKAI

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

M M I VI 
'DAKTARAS" netik

bet taip-pat labai gražiai, kaip

ŠITOJ KNYGOJ 
pamokina kaip ir kur nuo visokių liįų gerai 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

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

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę. pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras'!, nes dideles daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik ats ųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokj nors nesveikumą 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 ii 
ryto iki 1 po pietų? Nedėlioj iki 3. o utarnin- 
kc ir pelnyčio; vakare nuo 6 iki 8.

| Geriausi 
i

Laivakorčių 
ir pinigų siuntimo 

AGENTŪRA

Męs parduodame LAIVAKORTES 
ant geriausių ir greičiausių linijų, 
siunčiame pinigus žemiausiu kursu į 
visas dalis svieto. Visi atsilankiusie
ji tikrai bus užganėdinti mūsų patar
navimu. Kalbame lietuviškai. Duo
dam visokius patarinvus DYKAI.

M. JOSEPHSON
BANKIERIUS

105 Stanton St., New York

AUNI VYRA
VYRAI

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 
neprotingi dasileida perviršutną—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena Iš tu* knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syfill, 
'Zi-N. Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpneima, Abel- 

7^—na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes eky- 
atlmo, Naktinius nubeglmua, Rheuma- 

; > T? tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų,
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atprava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pakibą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina Slain tykrus alaptibcs, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti Aitą knyirą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt vaiiutinai Isiiry- 
dytl. Atmink, jojr ta knyjęa yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik ai?keie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Siusk Ji šendena
DR. JOS. LISTER & CO

3(Mi 22 FIFTH AVE., CHICAGO
Godotini: Aš esu užinterosuotas jusu pasiuliminui dykrfi 

siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Ste

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO \EW VORKI: DAR NIEKAD NEBU'O

Labai puikus

Venskie Armonikai
su 21 perlo klev'šiu, S basais

Vertės $8.00. tik už $7.Č5O

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

.FASONAS
n/, vertės $-15.00, nl^y

abai puikus PDA
ir didelis U IV A

Su 12 Lietuviškų dain.
Atiduodame tik už ................ S19.ČSO

1 ą Įfratofoną arantuojame ant 10 metų.

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

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikaltškus Instrumentus Ir Fonografus.

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

MOSCOW MUSIC CO.

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio rai
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mū>ų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros snovei, kurių visų pir- . 
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai UŽ 1 U Oi, pas

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

Tik 1 doleris!

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

KALENDORIUS

‘PIRMYN”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS. . -

Jei norite aiškiai suprasti darbininky klesos gyveninio ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žiniy ii 
viso pasaulio krašty; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos. 
mokslŲ klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN“.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 V/. Lexington st., Baltimore, Md.
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Jau laikas užsisakyti
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