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Daugiausia dėlei įvyku- 
Isios katastrofos kaltinamas

636 raguočių,— 
i — 244 kiaulių

Eina du sykiu savaitėj: Utarninko ir Pėtnyčioj 
Lietuvių Ko-operatyviška Spaudo* Bendrovė

barbarų esama. Tai vis pa
sekmės tosmeapykantos, ku
rią platina kunigai.

Ten buvęs Jonas Semenas

3) pačto skyriai:'Grinkiš
kyje, Kužiuose, Pacunėliuo- 
se, Waunatave, Klikoliuose, 
Šakynoje ir Stančiuose.

LAIVAS “EMPRESS OF IRELAND”, ANT KURIO ŽUVO ARTI 1000 ŽMONIŲ

Kaltina 100 mainierių.
Denver, Colo. Šimtas

BROOKLYN, N. Y., 2 Birželio (June', 1914 m

Laivas dega ant jūros.
Netoli Azoriškų salų (Af

Lenkai skundžiasi pa 
Sauliui.

ter^i as second class matter March 11. 1914, at post office at the Brooklyn, New York under the Act of March 3, 1*79

29 d. gegužės, 2 valandoj 
nakties, pat Canados pa
krašty,> šv. Laurentijaus 
upėj, nuskendo garlaivis 
“Empress of Ireland” (Airi
jos Imperatorienė), kuris 

1.385

Amerikos universitetas.
Dalyvaujant prezidentui 

Wilsonui ir daugeliui jo mi- 
nisterių, atvertas Amerikos 
universitetas Washingtone, 
kurį įkūrė metodistai.

eina žiūrėti
veikslų į 18.000 teatrų. La
bai didelį nuošimtį tarpe 
žiūrėtojų užima vaikai. To- 
dėlei kongreso apšvietimo 
komisijoj eina diskusijos, ar 
tik nevertėtų įtaisyti federa- 
liškos valdžios cenzūrą dėl 
turinio paveikslų.

pesą.
Prezidentas Wilsonas sa

ko, kad tik žmonių galvose 
esą blogi laikai, šiaip gi jau 
blogų laikų 
Wilsono supratimu, dabai 
nėra nei bedarbių, nei vargo, 
Ir kogi daugiąųs reikia mū
sų prezidentui?

16 milijonų ypatų kasdien 
žiūri krutančių paveikslų.
Washington, 26 d) geg. — 

,<* kasdien 4.;’. « • —ančių pa-

mainierių ir unijos • vadovų 
traukiami tiėson Canon City 
už tai, būk jie užmušinėju, 
naikino mainų nuosavybę ir 
tt. Daugelis 
jau areštuota

Du streikieriai pasodinti 
kalėjiman už dalyvavimą 
mūšyje ties Forbes.

Taigi, ažuot kaltinus mai
nų gvardiją ir miliciją, bur
žuazinė justicija kimba prie 
streikieriu.

še jums ir “bepartyviški”.
New Castle, Pa. — Taip 

vadinami “bepartyviški” lai
ke paskutinių rinkimų, pa
ėmė miesto administraciją į 
savo rankas. Ir štai vienas 
iš jų darbelių: suteikta kor
poracijoms teisė užlaikyti 
savo specijalę policiją, kuri 
turėtų pilnas policijos teises. 
Taigi, fabrikantai galės už
laikyti savo kazokus, kurie 
turės liuosas ran Vis.

veze l.dob pasazierius ir 
garlaivio tarnus. Garlaivis 
plaukė iš Montreal į Liver
pool!, Anglijon. Priežastis 
tos baisiausios katastrofos 
buvo ta, jog 30 mylių atstu 
nuo Father Point, esant di
deliai miglai, į “Empress of 
Ireland” įsirėžė anglinis lai
vas “Storstad”. Empress 
of Ireland” tapo perrėžtas, 
kaip skiedra, ir bėgyje ketu
riolikos minutų jūros didlai- 
vis nugrimzdo jūros gelmė
se. Abudu laivu ėję visu 
smarkumu. Išgelbėta tik 
433 žmonės. Nuskendo 952. 
Tarpe išgelbėtųjų yra tik 20 
moterų ir 2 vaiku ir 237 lai
vo tarnai.

Kada įvyko susidūrimas 
pasažieriai miegojo. Ko- 
kiuo būdu galėjo išsigelbėti 
taip daug laivo tarnų, o žūti 
tokia daugybė moterų ir vai-

rikos pakrašty) užsidegė 
garlaivis “Germania”, kuris 
veža 201 keleivį. Garlaivis 
yra išplaukęs iš New Yorko 
ir vyksta į Barceloną,' Ispa
nijon

ŽUVUSIO LAIVO KAPI 
TONAS HENRY G. KEN

DALL.

Marijampolės bankie 
rius nušvilpė pusę

$2.00
3.00

$1.00
1.50

RUSIJOJ VĖL 
KILA AUDRA

nizatorių. Dauguma dele 
gatų, betgi, su tuom nesuti

Finlandijos teisėjai.
šešiolika Finlandijos tei

sėjų, kurie atsėdėjo savo 
terminą Peterburgo kalėji
me, jau sugrįžo namo, tėviš
kėn. Caro valdžia juos to
dėl nuteisė, kad šie atsisakė 
pildyt Dūmos išleistus įsta
tymus. Teisėjus tėvynėje pa
sitiko su didžiausiom iškil-

kapitonas anglinio laivo An
derson. Tvirtinama, kad 
“miglos signalai” buvo duoti 
nuo “Empress of Ireland” ir 
jog “Storstad” atsakęs, vie
nok nesustabdęs bėgio grei
tumo.

“Empress of Ireland”, iš 
priežasties miglos, buvo me
tęs inkarą.

Katastrofa įvyko tik trįs 
mylios nuo pakraščio.

Amerikoje........... ............... .
Kanadoje ir užrubežiuose....

PU3EI METŲ

Didžiausias Rusijoj juo
dašimtis, Puriškevičius, Du
rnos ,posėdyje pranašavo, 
kad Rusijoj išnaujo kįla re
voliucijos audra. Puriškevi
čius užpuldinėjo ant miniš- 
terių, kad šie neužtenkamai 
šnipinėja. Jisai pasakė, kad 
juodašimčių organizacijos 
yra įsitaisiusios šnipų agen
tūras ir gauna kasdien žinių, 
kad visoj Rusijoj kįla revo- 
liucijinis ūpas. Ministerial 
p’i,esa, neužtenkamai veiklus 
ir nemoką parodyti savo ge
ležinės valios.

Puriškevičius paskui davė 
vėjo ir gubernatoriams. Iš 
daugybės Rusijos guberna
torių atrado tik 8 sau tinka
mus, kiti gi visi ar tai supir- 
meivėje ar tai lepšės, kurie 
nusileidžia prieš socijalistus.

meiviai atsisakė užtvirtinti 
valdžios biudžetą.

Socijaldemokrato Čcheid- 
zės valdžia, turbūt, nepa
trauks teisman, kadangi iš
sigando sujudimo.

“Laisvei” rašoma iš Mont
real, Canada.

Kuomet čia 23 d. gegužės 
L. S. Partijos 1 kuopa nuren
gė balių su lošimu “Kunigo 
Gramulos raštinyčioje”, tai 
vos tik artistai pradėjo lošti, 
tuojaus tūlas fanatikas Mai
ga, pagriebęs kėdę į rankas, 
puolėsi ant artistų, Šaukda
mas: “muškim bedievius!” 
Ant jo šauksmo puolėsi bū
rys girtų fanatikų su kedem 
mušti aktorių. Gerai, kad 
šie spėjo prasišalint. Tik 
vienas aktorius sužeistas. 
Tuomet įšėlę bjaurybės pra
dėjo trupint kėdės? Italus ir 
tt. ir būtų viską suirupinę, 
jeigu ne policija, kuri j’uos 
apstabdė.

Kuopai padaryta 
nuostolių. Tąi, matA kokių

Londone (Anglijoj), egzi
stuoja vadinamas lenkų biu
ras. kuris, laikas nuo laiko, 
išleidžia savo pranešimus. 
Savo paskutiniame praneši
me biuras sako, kad šiuomi 
laiku rusiškoj Lenkijoj yra 
mažiau pradinių mokyklų, 
negu jų buvo prieš tris šim
tus metų.

Ant dviejų milijonų vaikų 
mokinimosi amžyje yra tik 
4.000 mokyklų ir jose tegali 
sutilpti tik 17 procentų vai
kų. Privatiškas mokyklas 
valdžia be pasigailėjimo už
daro. Taip, prieš kelis me
tus tapo uždaryta 900 tau
tišku pradiniu mokyklų, ku- 

vaikirmotynėlė”

Darbininko Sielskio bude
lėje po trumpos pertraukos 
pradėta vėl pardavinėti visų 
pakraipų laikraščiai, išsky
rus tik Jakavičiaus “Rygos 
Naujienas” ir “Botagą”.

Iš T antiškojo 
Seimo Wa-

Sakoma, kad ant laivo va
žiavo geroka kuopa Cana
dos ateiviu. Tuo tarpu, da< 
pavardės jų nėra žinomos.

L i ve ip o oi y (An gi i j o j), ku i 
turėjo pribūt “Empress oi 
Ireland”, daugelis 
laukė pribūnant savo gimi
niu ir pažįstamų. Išgirdę 
apie baisią naujieną, dauge
lis žado nustojo ir apalpo.

“L. Ž.” rašo:
Darbininkai savo organi

zacijose yra suskaitę, kad 
streikavusiu skaičius siekęs 
215.000.

Didžiausi tos dienos strei
kai buvo Viborgo pusės fa
brikuose. Ten keliata kar
tų bandyta padaryti demon
stracija, bet kiekvieną kartą 
buvo policijos kliudoma. Ta
me miesto .krašte areštuota 
25 darbininkai.

Putilovo fabrikuose buvo 
mitingas. Po mitingo polici
ja apstojo kieme dalį darbi
ninkų ir areštavo iš jų tarpo 
14 žmonių. Dieną darbinin
kai bandė išeiti pro Narvos 
vartus miestan ir padaryti 
demonstraciją, bet policija 
jų neįleido.

Ne vos prospekte buvo 4 
kartus mėginta padaryti de
monstracija, bet per polici
ją nieko nepadaryta. Čia 
areštuota apie 30 darbinin-

Montrealo lietuviai fa 
natikai užpuolė sočia 

listus artistus.

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

Apgarainimtg kaino* ant užklnusiuio 
“LAISVE”

nu priežiūrai: raguočių — 
1641; veršių — 92J; avių — 
2061; kiaulių — 86 ir kum
pių — 171; veterinorių prie
žiūra neleido pardavinėti: 
raguočių mėsos — 7, veršių 
— 4; aviu ir kiaulių 3: kai- 
kurios mėsos dalįs užgintos 
pardavoti 
301 aviu;
mėsa leista pardavoti vien 
tik virinta ir 548 kiaulių tik 
kai kurios dalįs bvvo užgin
tos pardavoti.

(%. Ž”). „

Sus. Lietuvių Amerikoj? 
seimas jau užsibaigė.. Šia
me “Laisvės” N-ry taip ma
žai teturime vietos, kad pa
žymėsime tik svarbesnius 
faktus». — Daug ginčų kilo 
dėlei suteikimo d-rui J. Ba
sanavičiui garbės nario titu
lo. Socijalistai, kurių,daug 
maž, seime buvo trečdalis, 
prieš tai- protestavo, nuro
dydami į nelegališką pasiel- 
mą Tarybos, kuri sauvališ- 
kai (nesiremdama ant kons
titucijos) paskyrė d-rą J. B. 
garbės nariu.

F. živatkauskas išrodinė- 
jo, kad J. Šliupas daug dau
giau nuveikęs S. L. A. ir jog 
vely geriau J. Šliupą pakelt 
garbės nariu. Kaip jau ten 
paskui išėjo, sunku suprast, 
bet ne tik J. Basanavičių, o 
ir šliupą užtvirtino garbės 
nariais. Jeigu J. Šliupas ga- 
va garbės narystę, tai šį sykį 
jis gali padėkavot socijalis- 
tams, kurie aiškino, kad 
Šliupas daugiau užsitarna
vęs. negu J. Basanavičius. 
Tai buvo socijalistų klaida.

Seimas paskyrė $50.00 J. 
Gabrio Paryžiaus biurui.. 
Daugelis delegatų prieitai 
protestavo. Ypač gerai aiš
kino p. Gabrio biuro nerei
kalingumą B. Kundrotavi- 
čius iš Wilmerdingo.

Seime kilo klausimas ir 
apie Lietuvos autonomiją. 
Buvo išrodinėjama, kad rei
kia toje linkmėje varyti tar
pe žmonių agitaciją. Buvo 
girdėties nuomonių, kad rei
kia, esą, siųsti peticijos su 
parašais į durną. 'Vis tik, ši
tas klausimas apie agitaciją 
už autonomiją paliko gana 
miglotas.

Ateivių (immigrantų) šel
pimo reikaluose bus taria
masi su S. L. R. K. A.

“Tėvynė” nutarta dvigu
bai padidint. Pasirūpinti 
apie prieglaudos namą iš
rinkta tam tikra komisija.

Nutarta isteigt kankinių 
fondą. Išrinkta komisija pa
siteiravimui apie “Vienybes 
T iot.” leidėjo, Paukščio rei
kalus. Seime buvusieji “V. 
L.” leidėjai, užklausti apie tą 
reikalą, tik numykė...

Daug ginčų kilo dėlei no
rėjimo dalies delegatų užlai-

šiauliuose.
pačto ir telegrafo
Vyriausybei pasiu-

Narių S. L. A. turi jau 
9185. šiame seime didelių 
susikirtimų nebuvo. Elgta
si visa laiką gana rnanda- 

Pirmininkas neleidogiai 
užkabinėti pažiūrų. Kuo
met kokis tai žmogelis iš 
“Tarkos” partijos pradėj‘o 
niekint Bostono socijalistus, 
tuojaus visur suūžė šauks
mas: “gana, gana! šalin!”— 
ir žmogus su trilype pavarde 
turėjo liauties su savo tuščia 
šneka.

Delegatai giria Waterbu- 
riečius dėlei draugiško pri-

Publl«hed by 
The Lithuanian Co-operative Pub. Society «nc.) 

Every Tuesday and Friday at Brooklyn, N.Y
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In the United States...............................
To Foreign Countries.............................

Advertising rates on application 
AH communication' should be addressed to

Nauji 
skyriai, 
liūs išrinkti vietas, kur dar 
reikėtų įsteigti pačto ir tele
grafų skyriai, vietos taryba 
iš sušauktųjų tam tyčia val
dininkų ir šiaip žmonių nuta
rė busiant reikalinga įsteig
ti šiose vietose:

1) telegrafai prie pačto 
skyrių: Lygumuose, Šiaulė
nuose, Pašventinyje ir Meš
kų či u ose ;

2) pačto ir telegrafų sky
riai: Bazilionuose (Padubi- 
syje) Vaiguvoje, Krupiuose, 
K rūkuose, Šaukote, Pakapė
je, Skaizgiryje ir Raudėnuo-

Kick Kaunas suvalgė 
1913 metuose.

Raguočių —10.400, veršių 
— 8353; avių —'5406; kiau
lių — 7596; tai paskerstų ir 
Papjautų gyvulių pačiame 
Kaune. Atvežta jau mėsos 
miestan ir rodyta vieterino-

žiotojai 
pakilęs, 
žmonos

kūčių, tuo tarpu, negalima 
žinoti.

Vienok, visi išgelbėtieji ir 
prityrę jūrininkai didžiau
sią kaltę meta ant kapitono 
anglinio laivo Andersono. 
Kada “Storstad” perrėžė šo
ną “Empress of Ireland”, 
tai buvo prašyta, kad jisai 
nesitrauktų atgal ir tokiu 
būdu laikytų uždaryta sky
lę. Bet anglinio laivo kapi
tonas An’derson pasitraukė 
atgal. Tuomet vanduo, įsi
verždamas per šoną, pagrei
tino nuskendimą. “Empress 
of Ireland” pasviro pusiau ir 
visos gelbėjimosi valtelės 
nugrimzdo jūron.

Pirmą žinią apie katas
trofa gavo -bevielinio tele
grafo operatorius ant Fath
er Point. Tai nuo “Empress 
of Ireland” šauktasi pagel- 
bos. Opera t. tuoj davė žinią 
Canados valdžios laivams 

1 “Lady Evelyn” ir “Eureca”. 
kuriuodu suskubo nelaimės 
vieton. Po trumpam laikui 
pradėjo švisti
torinus per žiūroną pama
tęs begrįžtančius su išgel
bėtais žmonėmis laivus ir 
ana anglinį laiva. Jokio 
ženklo nuo nuskendusios

nujos ; jie važiavo į tarp- 
tautišką kongresą į Londo
ną. Iš jų išsigelbėjo tik 22; 
kiti gi nuskendo.

“Empress of Ireland” pri
derėjo “Canadian Pasific” ir 
buvo vienas iš puikiausių tos 
kompanijos laivų.

Kapitonas “Empress of 
Ireland” išsigelbėjo. Vie
nok ant jo nepuolė jokios 
nuožiūros. Jisai, sykiu su 
kitais, plaukiojo ant laivo 
griuvėsių ir jį ištraukė iš 
vandens gelbėtojai.

Išsigelbėjusieji pasakoja 
širdį sudrebinančias 
apie tą momentą, kada, įsi
veržus vandeniui, mašinų 
ekspliozija suardė laivą ir 
žmones nugramzdino jūros-

mas artistas Irvingas ir jo 
žmona. New Yorke gauta 
žinia, kad ant “Empress of 
Ireland” važiavo 175 vado
vai ir nariai “Salaveišiu ar-

Prieš eugeniką.
Amerikos mediko - psicho

logiška draugija savo kon
vencijoj Baltimorėj išsireiš
kė prieš eugeniką, tai yra 
prieš privertimą sueinan
čių poron duoti apsižiūrėti 
daktarui, kuris išgirtų svei
katos stovį.

Gegužės 14 d,xMarijampo
lėje (Suvalkų gūb.) pasige
do Maušos šattenšteino, ži
nomo visoje apielinkėje biz- 
nieriauš ir bankieriaus. 
Maušas šattenšteinas buvo 
didelis javų pirklys ir turėjo 
didelį žmonių užsitkėjimą. 
“Lietuvos Žinios” sako, kad 
jisai’ turėjęs gerą vardą nuo 
savo nabašninko tėvo, kuris 
taip-pat biznieriavo. Ne tik 
žydeliai, bet ir Marijampolės 
apielinkės žmonės dėdavę į 
šatttenšteino banką pinigus 
ir gaudavo 8 nuošimčius. 
“Viltis” rašo, kad šatten
šteinas, veikiausia, bus nu
švilpęs arti pusės milijono 
rublių. Sakoma, kad bus 
žuvę ir amerikiečių‘pinigų, 
kurie, važiuodami namo, 
siųsdavo pinigus šattenštei
no bankon.

Kada žmoneliai pradėjo 
bėgti į šattenšteino kontorą 
pinigų atsiimti, tai sekreto
rius pasakęs, jog kasa esanti 
tuščia.

“Empress of Ireland” jau 
nebuvo. Tuomet, sako ope
ratorius — aš jau žinojau, 
kad švento Laurentijaus 
unė (veik toj vietoj, kur ji 
įsilieja vandenynan) turi sa
vo Titanica.

Nėra žodžių, kad apsaky
ti, kas dėjosi ant skęstančio 
laivo, kuomet paaiškėjo, kad 
nėra vilties išsigelbėti. Tar
pe dejonių ir krykštavimo 
nuleista gelbėjimosi valtelės, 
betgi laiko tebuvo tik kokią 
10 minučių...
v Praslinkus penkioms mi
nutėms po susidurimui lai
vas pradėjo grimsti, o už 14 
minučių lygusi vandenėlis, 
kaip grabo lenta, padengė 
žmonių viltis. Valtelės nuo 
anglių laivo taip-pat ne vie
ną išgelbėjo.

Tarpe žuvusiųjų yra žind-

emimo.
Sekantis seimas atsibus 

Pittsburge už dviejų metui
Savo ypatišką nuomonę

Freinkelio darbininkų strei
kas dar tebeina.

Trečią dieną fabrikas sto
vi ir nežiūrint fabriko skel
bimų, kad stotų į darbą, dar
bas neprasidėjęs. Tik nepri
sideda prie streiko odų ve- 

Upas streikininkų 
ypač darbininkų 
šį kartą palaikę 

streikuojančius vyrus ir ne 
tik nevaro jų fabrikam bet 
dargi sulaiko. Iš streikinin
ku suimta du darbininku P. 
Adomaitis ir Šurkus.



Laikraščių
šiaip jau laisvos draugijos 
stato ant* scenos tokius vei
kalėlius, kaip “Žydas Stati
nėje”.

.taikyti socijalistišk^ vėjo 
dvelkimą.

HiMquith su pasididžiavi
mu galėjęs pasakyt, kad

nereikia bėdos Meldžiame neužmiršti pa atsako Hillqtiith

Jauja, kad kiekvienas darbi
ninkas išduotų jam atskaitų, 
kiek jis išleidžia ant pragy
venimo ir bankos knygutę, 
kiek jis padeda. Tokiu bū
du jis suseka, už kiek kuris

: šelpti...
Atkreipiame skaitytojų 

atydą ant korespondencijos, 
kuri telpa šiame “Laisvės” 
N-ry iš Baltimore, Md. Te
nykščiai mūsų draugai su
rengė prakalbas tuo tikslu, 
kad paaiškinus publikai apie 
barbariškus darbus mainų 
gvardijos ir milicijos Colo
rado. Kad prieš Colorado 
žudynes protestuoti yra 
priedermė kiekvieno darbi
ninko, tą supranta šiandien 
visi. Vienok Baltimorėj ra
dosi žmonių, kurie štai kaip 
protavo: < 
mainieriai, prideranti prie 
Federacijos. Męs gi pride- 
ram į I.W.W. uniją. Vadi
nasi, tai ne mūsų darbas 
protestuoti.

Taip kalba žmonės, kurie 
patįs reikalauja užjautimo 
ir rėmimo net tuomet, kuo
met jie išeina į streiką, ią- 
anksto veik žinodami, kad 
iš to nieko nebus.

Męs nemanome, kad visi 
Baltimorės I. W. W. draugai 
taip protautų. Veikiausia,jų 
dauguma prijaučia tai ko
vai, vedamai ant žūt-būt, ku
ri su tokiuo stebuklingu pa
sišventimu tęsiama Colora
do. Vienok, jeigu radosi tar
pe jų tek’?, kurie nenori ma
tyti milžiniškos mainierių 
kovos, tai reiškia, kad tūli L 
W. W. vadovai-vadovėliai 
taip demoralizavo darbinin
kus, kad jau daugiau demo
ralizuoti negalima. Tokioj 
pakraipoj vedama agitacija 
visuomet labai pasekmingai 
skaldo klesų kovos apsireiš
kimus ir ruošia dirvą atska- 
lų-atskalėlėms.

Nenorime tikėti, kad dau
guma Baltimorės darbinin
kų eitų tuo siauručiu keliu.

kad ir beliko tik 900 narių, 
jeigu tik ta organizacija bū
tų gerų vadovų rankose. 
Jeigu T. M. D. ir toliaus vieš
pataus ta pati pakraipa, jei
gu nebus vilties išleisti nau
dingų ir darbininkiškai kle- 
sai knygų, tuomet tiems so
cijalistams, ir tikriems pir
meiviams, kurie dar priguli į o darbavimosi.
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mo apsireiškimus, tas žino 
(“Katalikui” to nereikia ži
not), kad vieton didžiavyrių 
garbinimo ir jų savinimosi, 
socijalistai ištiria visųpir- 
miausia ekonomiškas ir poli
tiškas sąlygas, kuriose anas 
veikėjas dirbo ir padaro ryšį 
tarpe tų sąlygų ir ano veikė-

mo prieš mušeikas—-bjaury
bes, kurie torturavo ■ drau
gus Perkūnų, Sparr ir Orin-

prie T.M.D., reikės pagalvo
ti, ar verta dalyvaut tokioj 
organizacijoj. Sakome — 
reikės pagalvoti, reiškia — 
reikės ir padiskusuoti.

“Laisvė” suteiks vietos di- 
Čolorado kovoja į skusijoms.

“Vilnis” apie “Laisvę”.
“Vilnies” N. 12 gana prie

lankiai atsiliepiama apie 
“Laisvę”. Manome, kad ir 
amerikiečiams bus neproša- 
lį žinoti, ką mano apie “Lais
vę” Europos draugai.

“Laisvė” dabar leidžia
ma tam tikros scijalistų 
bendrijos. Šeras — 5 dole
riai. Vienas narys negali tu
rėti Šerų daugiau, kaip už 
2.000 dolerių ,het balsas visų 
lygus — vienas. Ton ben- 
drijon gali priklausyti tiktai 
soc i j ai ista i, p ri kl a usan tie j i 
prie Liet. Socijalistų Sąjun
gos arba Amerikos Šocijalis- 

. tų Partijos. Atsisakiusis 
nuo jų prašalinamas iš ben
drijos. Žinoma, dabar “Lai
svė” ir savo veikimą turės 
sutaikyti su Lietuvių Socija
listų Sąjungos ir Amerikos 
Socijalistų Partijos veikimu. 
Tai yra žingsnis pirmyn.

Nuo gegužes mėnesio 
“Laisvė” dvigubai padidina
ma. Ypatingai žada ji užsi-' 
imti moterų reikalais. Tik!

D-ro J. šliupo laiškas Su- 
sivienyjimo seimui.

Waterburi o seimo delega
tas M. Šalna iš Scrantono ra
šo į “Laisvę”.

“Laiškų su linkėjimais sei
mui prisiųsta keli desėtkai. 
Laiškuose buvo apie $100 
aukų. Nei viename laiške 
nebuvo užkabinta partijos 
ar ypatos.. Vien tiktai p. J. 
Šliupo laiške nuo “Laisvo
sios Minties” redakcijos bu
vo pasakyta: nežiūrėkit tų 
rėksniu, nei jokių partijų, o 
vien tik tautiškų reikalų ir 
paskirkite komitetą ant pri
ėmimo atikų dėl Lietuvos re
voliucijos, nes jau revoliuci
ja kįla.'

Tikrai, jeigu daug tokių 
rėksnių būtų buvę seime, tai 
seimas būtų buvęs panašus į 
Worcesterio seimą”.

Ar girdite, kad d-ras Šliu
pas jau vėl apie revoliuciją 
kalba! Teatleidžia mums 
ponas daktaras, bet jo gal
vos mechanizmas stebėtinai 
sutvarkytas. Apie kokią 
“revoliuciją” jisai kalba? 
Ar apie tą, kurią kelia Ol
šauskas, Tumas, Yčas? 
Mums rodosi, kad apie kito
kią revoliuciją ponas Šliupas 
neturėtų teisės kalbėti, nes 
juk visus šiuos metus jisai' 
daugiau nieko nedarė, kaip 
tik rėmė Olšauską. Tumą, 
Yčą, Basanavičių ir j u varo
ma darbą. Socijalistai gi, p. 
Šliupo akyse, buvo išperos, 
niekšai, rėksniai. Pono 
Šliupo’nuomonė apie Ameri
kos socijalistus visiems žino
ma. Nuomonė gi jo apie 
Lietuvos socijalistus išreikš
ta anoj “garsioj” knygutėj 
“Lietuviai, ar gerais keliais 
einame?”.

Reiškia, p. Šliupas nieko 
bendro neturi su tikrąja,, re- 
ališkąja darbininkiška revo
liucija, kurią jau išnaujo 
pradėjo visos Rusijos, Len
kijos, Latvijos ir Lietuvos 
darbininkai. Ta revoliucija 
išties kįla ir jos tikslas ne 
vien nušluoti carizmą, bet 
sutrupinti Yčų ir Olšauskių

Gabrys, rašydamas V. Ku
dirkos biografiją, to nepada
rė. Taigi, socijalistiškam 
biografui kaip tik reikia ta 
spraga užpildyti. O tuo
met... kaip žinoma, daugelis 
didžiavyrių, daugelis didžių 
Napoleonų pavirsta papras
tais klaidingais žmonėmis. 
Tuomet kalbama ney vien 
apie jų nuopelnus, bet ir apie 
jų ydas.

Kas nauja, turi už
imti vietą to, kas 
sena ir supelėjo.

Dėlei pasiuntimo delegatų į 
tarptautišką kongresą.

Visti'k reiktų rimčiau ap
kalbėti klausimas apie pa
siuntimą delegatų j tarptau
tišką socijalistų kongresą 
Viennoje. Lietuvos S.-D. 
Partija būtinai turi siųst sak 
vo delegatas, nes ten reikės ! 
tarties su rusų s.-d. partija.

Kodėlgi tat amerikiečiams' 
atsilikti. Šiaip juk, nebus 
kas praneš kongresui apie 
Amerikos lietuvių darbinin
kų judėjimą.

Šiaip ar taip kalbant, 
mums vistiek reikėtų duot 
žinią apie save kitų tautų so
cijalistams.

Geistina būt išgirsti kitų 
darbininkiškų laikraščių 
nuomonę. Gerai būtu, kad 
atsilieptų ir mūsų skaityto
jai..

Sąjunga susivienyjo su Soc. 
Party.

“Kova” rašo:
“LJS.S. referendumu 755 

balsais prieš 696 nutarta 
susivienyli su. Socialist Par
ty’j a., Smulkmeniškos bal
savimo pasekmės bus įdėtas 
sekančiame numeryje.

Sąjungaužims gana gar
bingą vietą tarp prisidėjusių 
prie Socialist Party’jos sve- 
timkalbių socialistų federa-

Didžiausioj Amerikos- dar
bininkų organizacijoj — 
Amerikos Darbo Federaci
joj esama senų, nudžiuvusių 
stuobrių, kurie neleidžia 
normališkai augti naujiems 
medeliams. Federacijos gi
ria plati ir didi, bet kiek tai 
dar reikia darbo, kol apvaly
sime ją nuo senų, supuvusių 
stuobrių ir kelmų!

“Žilo plauko sveikas pro
tas'”’ — šaukia Gompers, tos 
unijos prezidentas, ir jo pa
liepimo klauso senoviškai 
įtaisytas federacijos mecha
nizmas. Ten, namie, Wash
ingtone, Gompėrsas jaučiasi 
esąs dVūtas,, bet bėda jam, 
nabagui, kada reikia pasiro
dyt svieto akyse ir, kaip ly- 
igiam su lygiu, susieit su 
įnaujos gadynės darbo vado
vais.

Užpereitoj savaitėj New 
Turko City Hali prieš Su
vienytų Valstijų industria- 
lišką komisiją stojo daug 
darno vadovų. Žymiausi iš 
ju — S. Gompers (A. D. F.), 
M. Hillquitfr (S. P.) M. Hay
es (žymus unijistas ir soci- 
jąlištas iš d’evelando), ir 
Vincentas St. John (I. W. 
W.). Centrališkomis figūro
mis buvo Gompers IrHilL 
quith:

Gompers jau 33 metus 
nreziifentauja A. D. F. Ji
sai geriausia ir tiko atsto
vauti Federacijos konserva- 
tyviską dalį^ Pažiūrėsime, 
kaip jisai ją atetovavo.

Jisai buvo mandras, kada 
uždavinėjo 
Hillquithui.

užklausimus
Jam. rodėsi

bor Party, o tai yra didelis rium šios šalies gyvenime, 
skirtumas. j Argi galima abejoti, kas

Ar S. P. rėmė fabrikų laimės? Seni, supuvę stuob- 
įstatymdavystę ? ‘ riai ir kelmai nejaugi gali

Taip, visuomet rėmė ir aiš- laimėti? !
kino darbininkams, kaip tai-------------------------------—
yra reikalinga. I. *iq\,/a||

Gompers klausia Hillqui- I V i 
tho apie generališką streiką.

Kuomet darbininkai bus 
ganėtinai drūti, kad laimėti i 
generališką streiką, reiškia, j 
jie bus ganėtinai drūti, kad 
paimti į savo rankas visą'

SAKYKLA
Atviras laiškas drg. J. 

Perkūnui.
valdžios mašineriją — buvo Brangus Drauge:— 
atsakymas.- , ' | Išgirdęs, kad jumis,, drau-

Ant užklausimo apie m- ge, sumušė Hoosick Falls, N. 
dustnjinį umjizmąį. Hill- y. miestelio lietuviški fana- 
quith atsako, kad Federaci- tikai laike prakalbų, negalė
ja poyahai permaino savo jau neį gau įsivaizdinti, 
amatinės organizacijos pa-. mūsų-gadynėj dar tebe
malus ant industrijmiskų siranda tokie žmonės, kurie 
pamatų ir tame yra didelis kėsinasi fizišką spėką nau-- 
nuopelmM socijalistų kriti- joti prieš protišką. Nešit!-- 

.. ! kėjČu, kad dar randasi tar-
Abelnar, Hillquithas atsa- mūsų žmonių, kuriems 

ko Gompersui lengvai, be jo-, vįeta būtu ten,kur nėra žmo-- 
kių susitrukdymų.^ Kuomet ni^ Lai būna panieka to- 
gi jisai plačiai išdėsto pro-. kiems nuo civilizuoto pasau- 
gramą , mūsų partijos, vi- Iio r Bet ar tie‘mūsų broliai 
siems darosi aišku, j’og soči- išgirs panieka, ar jie supras, 
jalistų partija yra tikriausia' ga aaro ? Vargiai. Gal dar 
darbininkiška partijai vieną kalbėtoji! sumuš ir

Visai kas kita su Gomper- ncąUOs kalbėti
su. Atsakymai jo tankiai nei čia aš Jumis, drauge, no- 
vietoj; jisai karščiuojasi, net rįu paskatint, kad nenusi- 
tunsau pageibminka, tūlą mihtumėt ir netrotytumėt 
Gordon^ buvusj socijahstą. < energijos dirM ant to- 
Del atsakymų jam, tam gal-jiaus tą patį darbą, kurį dir
vai F ederacijos, reikia daug t)Ote ligi’ šiol dar su didesniu 
laiko del prisirengimo. smaikumu, o męs padėsime.

Kokios) gi Gomperso pa- skinkime taką naujai gady- 
žvalgos?. Jam rūpi su-unijų. ne^ 0 užsilikusioji inkvizici- 
pagelba pagerint darbimn-1 ja prariyks!

pe mūsų žmonių, kuriems

smarkumu, o męs padėsime.

kų padėjimą. Kaip jisai ta
tai mano atsiekt?

Atsakydamas tan užklau-.- 
siman Gompėrsas jau su
smunka.

Reikia tik morališkos įtek
mės ir apeliavimo į sveiką

Draugiškai Jūsų
F. Petrašiurras.

Dar apie Detroito Fordą.
‘■terb.. Redakcija!

“Laisvės” N 31 V. Čibiras

suprantama, paėmęs pigiau
si pragyvenimą, išdirba al
gas, pasiremdamas pačių 
darbininkų biudžetu.

Tai tokis darbininkų pa
dėjimas pas “niielaširdingą- 
jį” Fordą.

Detroito Reporteris.

protą — išpradžių pasakėJrašo apie pono, Fordo miėla- 
Gompers. j širdingus darbus. Nors ten

Paskui jau pripažįsta, jog. teisingai nurodyta Fordo 
l ]ifėnai‘ ir; tie “inielaširdingu- 
nrai”,' bet dar ne viskas,

Užsistojimas už drg. P. 
Svoteli.

G. Red.:
Meldžiame patalpinti se- % 

kantį mūsų raštelį. Kaip tai 
liūdna yra matant taip nie
kinant žmogų, kuris veikė, 
kiek galėjo ir jo mažas klai
das taip aštriai kritikuoti. 
Argi męs, draugai, galime 
norėti, kad žmogus, kiek pa
kilęs iš darbininkų tarpo,bū
tų beklaidis? Tuo tarpu,ant 
jo “L.” Čiru-Vyra .užsipuola, 
kaipo ant didžiausio filozę- 
fo. Argi męs, draugai, turi
me taip daug veikėjų mūsų 
tarpe,kad už mažiausią klai
dą reikėtų taip žmogus pa
žeminti. i

Kiek męs žinome, tai P. 
Svotelis yra labai darbštus. 
Pereitą žiemą, kaip jisai su 
prakalbomis lankėsi po Wil
kes Barre apygardą, tai visa 
publika buvo užganėdinta. 
Kitam net ašaros akįse nu
riedėjo per veidą, kada bu
vo perstatytas vario kasyklų 
darbininkų streikas su viso
mis baisenybėmis.

Męs buvome manę, jog nu
važiavę į Luzerne, Pa., gau
sime mušti nuo vietinės pub
likos, bet išėjo visai kitaip. 
Išėjo visai atbulai. Publika 
užsilaikė kuoramiausia ir 
sutvėrėme kuopą.

Draugai, jei męs ant savo 
i veikėjų taip užsipulsime, tai 
bus blogiausias daiktas..

Mūsų apielinkėje P. Svo
telis dauginus naudos pada-

cijalistu atstovą ir, jo ypato- 
L.nmann.j auvanavų SIlgwlinti visą SOC. Party,
cijįj., bus trecia pagal didu- Bą išėjo visai'atžagariai. 
rna: finu soc. federacija turi Hilląuithas plačiai paaiš- 
14,475 narius, vokiečiu socU kino aPie tikslus Si P_. Soc. 
federacija 5,172, o mūšų Sa- Partija yra pirmutine orga- 
iunga—apie 3,500; žydu fe- nizacija, kuri visuomet rūpi- 
der..’ ’2,175, pietinių slavų nesi išleidimu naudingų dar-1 
1,883, lenkų 1,701, cechų ’’ 1......-
1,070, skandinavų 921, hun- 
gairų 716, italų 524, slavokų

reikia ir kovos ir streikų.
Ypač atsiima savo Gom

pers, kuomet užeina kalba ] as reikalinga pasakytu To- .telis daugiaus naudos pada- 
apie Civic Federation, orga-'dėl aš čia priduriu apie patį ’ręs, negu koks kitas kalbė- 
ganizaciją, kurios tikslu y- darba’ p:. F ordo dirbtuvėse.'' ’ 

darbiniu-, Tie, kurie Fordo dirbtuvėj 
nedirba, tai mano, kad ten 
ištikiu darbo sąlygos yra to
kios, kaip apie jas skelbia 
tūli kapitalistiški laikraščiai 
bei pats p. Fordas. Bet iš- 

i nėra.

’ n • •kad bus lengva sumušti so-lra mulkinimas. i
„Įkams akių. Fats Gompers 

dalyvauja toj organizacijoj, 
kaipo viršininkas. Tuomi ji
sai diskredituoja visą orga
nizaciją.

Sugauna j į Hillquith ir. ta-! tik rųj ų, tai visai to 
me punkte, kai užduoda Skaitosi neva aštuonių . „ 
klausimą apie: nieko nedir- landų darbo diena, bet ir to 

bininkams įstatymų. ' Ten, Į bančius veltėdžius akcijonie- (nėra? 
kur partija neturint! į’sta-įrius.
tvmdavystės įstaigose' savo [pažino tokių

toj as.
K. Demikis,

S. Pietaris.
Wilkes Barre, Pa.

KNYGŲ APŽVALGA

ateiviu
skaitlių, lietuvių socijalistų.! 
yra didesnis nuošimtis, negu 
v.dsų čia paminėtų tautų, a- 
part finų.

Tuomi galime pasidžiaug
ti, vienok sykiu turime dėti 

kad pasivy-ralybe. Taigi, su ta tikrąja savo pastangas, I r 
revoliucija p. Šliupas nieke tume ir draugus finus, 
bendro neturi. Amerikos Lai gyvuoja lietuvių soči-

..........._____________ ___ (‘tuviai darbininkai ir be p. jalistų judėjimas! 
pirmutinėj vietoj turi stove- \UJ?° P^gejbos sudės aukų -----------
ti ne apskritai moterų reika- 
lai, o motetų darbininkių' 
reikalai. Apie tai tankiai; 
užmiršta Amerikos lietuvių' 
Sočijalistų laikraščiai. Jiems 
pavyzdžiu turėtų būt vokie
čių socijaldemokračių mote
rų darbininkių laikrašti/ 
“Gleichheit” arba rasų “Ra- 
botnica”. Rūpindamasi mo-

Bonui gi šliupui pataria
me remti tą “revoliucija”, 
kurią veda Yčas ir batiuška 
Olšauskas.
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Ziietuvos re\ oliucijcmeriai | (;Ui)ajgęS pvi augštasias mo

Chicagos laikraščiai skel
bia, kad Kazys G ūgis pabai
gęs advokatų mokslą. Jis

epraso pono Šliupo malo

piktžodžiavimų.

. Kiekvienas darbinin- 
Išsykio Gompers pri-, kas turi susidėti ant maši- 

akcijonierių bos visus reikalingus įran- 
atstovų, ji stengiasi susinės- > pelną teisingu* paskui turėjo kius ankščiau ir jau stovėti 
. • •• • / f •« t- I • • f • i • T” 1’ ■ V1 • 1*1 1

(Tik apie tas knygas duo- • 
dame atskaitą, kurios pri
siųstos redakcijos paminėji
mui).

rimtai pastačiusi savo dar
bą. “Laisvė” tikrai atliktų 
didelį darba. Tai būtų ir 
darbo pasidalinimo pra
džia”.

Tėvynes Mylėtojų Draugija.
Kartu su seimu Susivieny- 

jimo Lietuvių Amerikoje 
Waterbury atsibūna ir Tė
vynės Mylėtojų Draugijos 
seimas.

Vienas veiklus tos organi
zacijos narys ir seimo dele
gatas rašo “Laisvei”:

‘ “Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos seimas—tai ne Susivie- 
nyjimo seimas. T. M. D. rei
kalai baisiai apleisti. Pilnai 
užsimokėjusių narių yra tik 
MV o apie 1000 suspenduo-

K „Y

Del V. Kudirkos biografijos.
“Laisvėje” jau buvo minė

ta, kad mūsų draugas, V. 
Mickevičius, rašąs Vinco 
Kudirkos biografiją.

“Katalikas”, pasiskaitęs 
tą žinelę, šitaip sanprotau- 
ja: vadinasi, socijalistai nori 
pasisavinti V. Kudirką! Ne
duosim !

Įdomus daiktas: ką tik ne
pasakys “Katalikas” ,viskas 
atsiduoda dvasiška ubagys
te. Jokis jo pasakymas ne
paremtas kokiais norints iš
vedžiojimais. Ot, užėjo re
daktoriaus galvon tokia 
mintis ir pasakė. O algą vis- 
viena gauna, ar pasakymas 
bus tik kvailokas, ar jau 
pats kvailiausias.

kyklas: Armour’o technolo
gijos institutą pernai, o šį
met teisių fakultetą Chicago 
Kent’o Kolegijoj..

Matyt, drg. Gugiš užsiims 
advokatūra. Tai būtų gerai 
mūsų darbininkams ir abel- 
nai socijalistams. Iki šiol ne
buvo nė vieno gero lietuvio 
advokato—socijalisto. Drg. 
Gugis tokiu yra, kad tik at
eitis jo nenukreiptų į kitą 
pusę... Advokatas Kriau
čiūnas ir yra geras žmogus, 
bet tas toli nuo mūs—Alas-

Tėvynės Mylėtojų Draugi
ja, matomai, nemano, jog sa
vo spauzdinius turi išsiunti
nėti visoms redakcijoms.

Argi tai savotiškas būdas 
apsisaugoti nuo kritikos?

ti su unijomis (kaip New 
Yorke) ir varyt! plačiausią, 
agitaciją žodžiu. Reiškia, to
kiuo savo veikimu partija 
atnešanti didžiausią naudą 
unijiniam šalies judėjimui.

Socijalistų judėjimas nėra 
priešingas, bet draugiškas, 
organizuotam darbininkų ■ 
judėjimui, i 
pasilieku sau pilną teisę kri-| 
tikuoti vadovus 
dar nereiškia, kad čia nieki
nama visa organizacija.

Daugelis korespondentų
Kas turi nors menkinusį praneša, jog tai vienur, tai 

įpratimą apie tai, kaip so- kitur sočijaliistų kuopos ar
-L-

Upton Sinclair. Vagis— 
vienaveiksmis dramatiškas 
paveikslėlis. Vertė K. Ba
ronas. Išleido M. C. Valas- 

_ . Užbaigus dienos į ^as Chicago, Ill. Kaina 15
ei jos nariai yra užsidėję ant, darbą, darbininkas turi nu-F mtų.

visai kitaip godoti. prie mašinos; laikydamas
Gompersofr nuomone/ Fe- ir už rankenos, prieš suskan- 

deracija turi, krutėti diena iš binsianS, kad' jau pradėjus 
dienos, neturėdama priešais dirbti; dirba iki paskutiniai 
save jokios idėjos. Taip iš- minutei, pakol suskambina 
eina, tarytum, tos organiza- užbaigti.

savo akių maišus ir neturi si valyti mašiną, susidėti sa
pnei teisės, nei reikalo svajoti vo įrankius ir t.t., kas užima įgyti.

Išleista gražiai.
Artistams gi t

erta
4)us

Bet socijalistai apie tų gadynę, kada darbi- arti pusę valandos, bet mo-inaujas veikalėlis mūsų see- 
i pilną teisę kri- ninkas-atsiims pilną savo kesties negauna. Darbinin- onprbl.,rn: n»nildvH 
ras, vienok tai j darbo produktą. Ypač, kai- kui nevalia laike darbo iš-inos iel>eltua^ul PaP11^1- 
a, kad čia nieki- bant apie tą darbininkų kle- tarti žodį sale jo dirbančiam

vedžiojimų klausosi, nieko 
negalėdamas užmesti, bet 
štai, jisai atsimena Debsą. 
Kam, girdi, Debsas agitavęs 
už L W. W. ir tuomi pasmer
kiąs Federaciją.

Hillquithas atsako Gom- 
persui povaliai,su didžiausia 
lygsvara. Atsako tam se
niui, lyg ir mažam vaikui.

Reikia atskirt pavienio 
žmogaus nuomonę, nuo ben
dros visos partijos nuomo
nės. Partija savo suvažiavi
muose nėra užgyrusi E.Dėb
so nuomonės ir didžiausia 
dauguma sočijalistų, nors ir 
kritikuodama A. D. F. vado
vus, į ’pačią organizaciją 
žiūri priėlankiai.

Gompėrsas, betgi nesiliau
ja kabinęsis prie atskiros 
ypatos, tyrie Dėbso,, lyg ma
žas vaikas, nežinodamas ką 
rimto pasakyti, taip kad^net 
pirmininkas turi jį sustab
dyt, o f publika ploja Hill- 
quithuiJ Gompers klausia: 
ar S. Pi tikslas visuomet bu
vo ta$J;'Wremti unijas jų

organizmas

tarti žodį sale jo dirbančiam 
draugui. Kiekvienas darbi
ninkas yra šnipinėjamas, ko
kių pažiūrų, prie kokių 
draugysčių priguli ir 1.1. Jš 
ateivių reikalaujama pąs-

sos idėją* Gompers painio
josi.

Gerai jam atsakė drg. 
Hayes iš Clevelando., •

—Amerikos Darbo. Fede
racija,—sako jis—neturi jo- pertų arba iš savo šalies pa- 
kioš politiškos programos. | liūdyjimų. Jis nori sužinoti, 
Ji neremia Dėbso, bet ne re- kuris darbininkas, dirbantis 
mia irGomperso politikos. Ji jo dirbtuvėj, yra priešingas 
kovoja ir su I.W.W. Toksai 
dalykų stovis milijoninėj or
ganizacijoj ilgai, negali tęs- 
ties. Būdama didele spėka 
vidury, Federacija neturi jo
kios spėkos iš lauko. Ji to
dėl nėra tuo stambiu fakto
rių mūsų gyvenime, kokiuo 
turėtų būti.

Hayes’o nuomone, Soeija- 
listų Partijos nariai jau ne
kartą parodė, kad jie moka 
vertint unijas.

Gompers, nors ir įsikarš
čiavęs, betgi turėjęs, galų 
gale, pasakyt, kad S.P. rei
kalavimai veik tie patįs, ką 
ir Federacijos. Nėra, betgi, 
vilties, kad ir savo darbu ji
sai tą patvirtintų. Jisai taip 
susigyvenęs su senais idea
lais, jam taip patinka ta su
puvusi atmosfera, jog var-

Kataliogas švento Kazi
miero Draugijos. Priete- 
liams dovanėlė. Penktoji 
laida. Saliamono Banaičio 
spaustuvėje. Išleido švento 
Kazimiero Draugija.

Kataliogas, kaip katalio
gas, nieko ypatingo.

kapitalistiškam surėdymui. 
Pakol darbininkai dirbdavo 
Fordo dirbtuvėj po 9 vai. ir 
negaudavo penkių dolerių, 
tai turėdavo padirbti po 100 
kavalkų j dieną. Dabargi, 
prie “pagerintų” sąlygų, tu
ri padaryti po 220 tų pačių 
kavalkų. Nekurie darbinin
kai dabar turi dirbti net ant 
dviejų mašinų: vieną mašiną 
nustato ir įdeda geležies 
šmotą, tai griebiasi kitą sta
tyt ir į ją dėti, tuom tarpu 
jau pirmoji atlieka tą darbą. 
Taip, kad darbininkas visuo
met šuoliais turi lekioti nuo 
vienos prie kitos mašinos. 
Daugelis darbininkų išsiža
da tų visų mįelaširdysčių ir 
penkių dolerių ir bėga lauk 
iš dirbtuvės, nes negali išlai
kyti.

Apart tor p. Fordas reika-
'K. .v. h"

Mūsų Dainiai. Kritikos 
Bruožai. Parašė Kazys Pui
da. Išleido “Katalikas”, 
Chicago j e, 1913 metais.

Nors K. Puida ir nėra gi
lus kritikas, vistik tiems, ku
rie nori studijuot lietuvių 
literatūrą, patartume susi
pažint su šiuo veikalu. K. 
Puida suteikia charakteris
tiką šių rašytojų: kunigo 
Antano Strazdo (tai kuni
gas, apie kurį kiekvienam 
reiktų žinoti), Dionizo Poš
kos, vyskupo Antano Bara
nausko, Prano Vaičaičio, 
d-ro Jurgio Sauerveino.

Knyga išleista gražiai 
Kaina n§ra natymfta.
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Dievas neišklauso 
žmonių balso

Nuo pat senovės pas žmo
nes, o ypatingai pas katali
kus, yra priimtas toksai ma
nymas, kad be Dievo žinios 
nei plaukas nuo žmogaus gal-

* vos nenukrinta ir kad be jo 
noro jokis daiktas negali 
stotis; užtaigi mažai protau
janti žmonės taip ir mano, 
jogei norint dastoti kokio 
nors daikto, reikia prašyti 
Dievo. Taip yra su tikin
čiais žmonėmis,kuriems Die
vo tarnai—kunigai yra gana 
gerai įkalbėję, kad jie turi 
tiktai tikėti, ką tas Dievo 
tarnas—kunigas sako, o pa
tiems protauti nevalia. Ir 
kad jiems tiktai reikia pra
šyti Dievo, o jis viską 
jiems suteiks. Bet męs pri
sižiūrėkime ir pagalvoki
me tiktai gana gerai, ar tas 
Dievas išklauso nors sykį tų 
žmonių prašymų? Ar jis 
paiso nors kiek apie jų liki
mą? Ir ar jis duoda jiems 
tą, ką jie nuo jo prašo. Pa- tas ir t.t., bet lietus bei paga- 
vyzdžiui, męs galime paimti, da be savo laiko visviena ne- 
kad ir Lietuvos kaimiečius, simaino. Tas faktas, rodos, 
Jie beveik visi tiki, kad be žmonėms turėtų atidaryti 
Dievo žinios niekas pasauly- akis ir parodyti, kad maldos, 
je neatsiranda, todėl, jeigu pasninkai ir aukos niekados 
žmogui ko nors reikia, tad nieko gero nepadaro. Žmo- 
reikia prašyti nuo visagaliu-1 
čio Dievo, bet, kaip pasiro
do, tai tas visagalintis Die
vas niekuomet neišklauso 
jųjų balso.

Kaip jau visiems yra žino
ma, jogei Lietuvos kaimie
čiams pavasarį bei vasarą 
yra labai reikalingi lietus 
bei pagados, pagal jų darbo 
aplinkybių; užtaigi jie dau
giausiai nuo to visagalinčio 
Dievo per tą laiką to ir p ra- v i . • • v • i •

išmestas į augštį, greitai 
krinta žemyn todėl, kad že
mės pajiega traukia jį prie 
savęs. Vanduo neužšala pa- 
tol, pakol temperatūra nenu
pučia iki žinomo laipsnio. 
Prie pasidarymo liętaus tar
nauja sekančios priežastįs: 
saulės spinduliai, šaltas at- 

ųnosferoje oras ir žemės 
Po sau-

ŽINIŲ - ŽINELES

gei jiems lietus bei pagada 
yra reikalinga, supranta, 
Kad jiems čionai yra puiki 
proga pasipelnyti. Pradeda' traukimo pajiega. 
bažnyčiose iš sakyklų žmo- lės įtekme vanduo pavirsta į 
nėms pasakoti, jogei žmonės garus ir iškįla augštyn. Te- 
yra labai, ištvirkę ir per- nai oras šaltas ir tie garai 
daug užrūstino Dievą; už- tuoj formuojasi į lašus. Po 
taigi reikia daugiau melstis, žemės traukimo įtekme tie 
pasninkauta reikia daugiaus lašai pradeda pulti žemyn ir 
duoti aukų bažnyčiai, idant męs turime lietų. Todėl jo- 
greičiaus perprašyti užims-,kiu būdu negali būti lietaus, 
tintą visagalintį Dievą, nes nors žmonės karščiausiomis 
pakol Dievas nebus perpra-i maldomis bei pasninkais 
sytas,jpatol nebus išklausy- prašytų, nors jie ir gau
tas jųjų prašymas. O labiau- sias aukas neštų bažnyčiai 
šiai užrūstintą pievą yra patol, pakol neatsiras ore 
lengva perprašyti, duodant užtektinai drėgnumo arbalengva perprašyti, 
auliTas bažnyčiai šventai.

Tamsus Lietuvos kaimie
čiai, manydami, kad tai yra 
tikra teisybė, kuogreičiau- 
siai skubinasi nunešti aukų 
bažnyčiai šventai. O juk 
bažnyčia, žinoma, viską pri
ima, ar taLpinigus, veršiu
kus, paršiukus, žąsis bei viš-

London.—Nuostoliai, ku
riuos Anglijos apdraudos 
kompanijos turėjo išmokėti 
praeitą metą dėlei sufragis- 
čių padegtų gaisrų, siekė 
$1,250,000.

Tūlas Berlyno mokslinin
kas neseniai atrado Rytinėj 
Afrikoj skeletą būk tai se
niausio priešistoriško žmo
gaus. Tą jo atradimą dar 
reikės kitiems mokslavy- 
riams pertikrinti.

Praeitą metą į Suv. Vals
tijas įvežta daugiau negu 
46,000,00(j, kekių bananų. Tai 
išpuola po 40 bananų kiek
vienam ' _ 
vaikui.

vyrui, •' moteriai ir

D-ras II. Zacharias.

ERNST HAECKEL-
jo GYVENIMAS IR DARBAI.

vandens garų ir pefkol tie ga
rai, atšalę iki žinomo laips
nio, nesusirinks į lašus ir ne
pradės pulti žemyn.

Žmogui, žinančiam, kokiu 
būdu pasidaro lietus bei pa
gada, ar ne juokingai išro
do toks reginys, kur susirin
kę žmonės iš visos apielin- 
kės, parpuolę ant kelių, ran
kas į dangų iškėlę, šaukia, 
meldžiasi ir prašo kokio ten 
nematyto ir jiems nežinomo 
Dievo; duoda gausiausias 
aukas to Dievo tarnams — 
kunigams, nes jie mano, kad 

geraširdis“Die" P®jJu°s g.eriaus Dievo gali 
vas niekados jų prašymb ne
išklauso? Kodėlgi jis nie-i 
kados neparodo, jogei jis y-i 
ra danguje, myli vargdie-! 
nius ant žemės esančius ir 
gali viską padaryti? Gal ir 
nevienam žmogui atėjo to
kia mintis į galvą, bet vistiek 
jis bijosi abejoti apie Dievo 
buvimą, nes kunigai jam yra 
gana gerai įpasakoję, kad už 

šo, bet jųjų prašymai, kaip; tokį abejojimą jis gali ant 
yra žinoma, nueina ant vėjo.' amžių į pragarą savo dūšią 
Kada pradeda lietus lyti, ar-! paskandinti. Dievas žmogų 
ba užstoja pagada, tuomet, 1 sutvėrė ir kaip tu gali abe- 
kada jinai kaimiečiams yra Goti apie jo buvimą’?... Jei- 
ne taip labai reikalinga, tarigu Dievo nebūtų, tai nebūtų 
nei karščiausios maldos, aša- ■ nė žmonių, nė žemės, nė dan- 
ros bei pasninkavimai nieko |gaus-nieko. Dievas turi būt! 
negelbsti ir oras neatsimai-; Žinoma, žmonėms bemok- 
no. Tuomet Dievo tarnai— k__  - -v- _____
kunigai, kurie tamsiems Lie- užtenka, bet katras 
tuvos kaimiečiams įpasako-. mokyklą, mokinosi fizikos, 
ja, kad nuo Dievo viską per chemijos, o dar žino meteo- 
maldas, pasninkus, o labjau- rologiją ir nors kiek svei- 
siai aukas (almužnas) gali- kiau protauja, tas iš tokių. . . _
ma išprašyti, matydami,kad tvirtinimų tik nusijuokia, pankas visai nepaiso (nes 
jau per kelias savaites nebu-l Jis žino, kad gamtoje niekas fe netinka),.arba is- 
vo lietaus bei pagados ir, ži-i negali pasidaryti be tam tik-1 eina taip, kad tas visagalin- 

.........  |tis nieko negali padaryti.
Koks nors kietas daiktas D. J. Alekšis.

nės turėtų, rodos, pagalvoti,
išprašyti, kad tas Dievas su
stabdytų arba suteiktų 
jiems lietų. O kada ta per
maina dar neįvyksta, tad tie 
Dievo tarnai—kunigai sako, 
kad žmonės labai dideliai y- 
ra užrūstinę Dievą ir nebe, 
galima greitai jo beperpra- 
švti. Žinoma, tamsus žmo- 
neliai taip ir daro. Iš to jau 
aiškiai matyti, kad žmonės, 
mažai protaujanti, kurie ti
ki tiktai kito pasakymui, o 
natįs savo protu nieko veik
ti nesistengia, kunigijos ir 
tikėjimo prietarais apkvai
linti nesupranta, arba visiš
kai nenori suprasti, kad tas 
jų geriausias mielaširdin- 

_ _ giausias ir, anot kunigų pa-
'sliams tokiu ’tvirtinimu "irtsakos> visagalintis Dievas, 

; lankė ^as, kaip jie sako, kuris yra 
viršgamtiška esybė, kurią 
jie per amžius garbina, apie 
juos ir jųjų prašymus, mal
das, pasninkus bei gausias

vo lietaus bei pagados ir, ži 
nodami gana gerai kaimie-' rų priežasčių, 
čių gyvenimo aplinkybes, jo-

9k

Balius Colorado kapitalistų.
Jie linksminasi, pralieję mainierių kraują, išžudę nekaltas jų šeimynas.
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bostoniškis išradoTulas 
ypatingą prietaisą prie au- 
tonū$8įlių». Ta prietaisa šiek- 
tį^F panaši automatiškoms 
pardavinėjimo mašiniu
kėms,kur pinigą įmetęs žmo
gus .gauna tą ar kitą daiktą. 
Kasfers norėdamas nusam- 
dyt automobilių pasivažinė
jimui, turi įmesti ton prie- 
taison tam-tikros vertės pi
nigą; tada automobilius va
žiuos tol, kol bus nuvažiuota 
už tiek , kiek buvo pinigo 
vertė. Tada automobilius 
sustoja ir kitaip jo negalima 
pavaryt tolyn, kaip tik vėl 
pinigą įmetus.

1830 mete padarymui vie
no bušelio kvietinių miltų 
reikėjo trijų valandų žmo
gaus darbo; dabar tas atlie
kama į 10 minutų.

Bolivijoj, Pietinėj Ameri
koj, yra indijonų gentė, kuri 
iki šiol neturi jokių ryšių su 
baltaisiais žmonėmis ir gy
vena taip, kaip kadaise visi 
žmonės gyveno akmeninėje 
gadynėje. Visus savo įran
kius ir ginklus jie darosi iš 
akmenio, kaulų ir medžių. 
Geležies nė kitų metalų var
tojimo visai nežino.

Stiklo senatve.
Stiklo vartojimas toli pra

lenkia raštišką istoriją. E- 
gyptiečiai stiklą skaitė dievų 
išradimu. Pliny’jus mini, 
jog stiklas tapęs išrastas Sy- 
rijoje. Stikliniai langai at
rasta ugniakalnio užbertuo
se Pompėjoj ir Herkulaneu- 
me.

Jureiviška apdrauda jau 
buvo praktikuojama Ryme 
dar 45 m. prieš Kristų. Prieš 
Amerikos atradimą Europo
je buvo jau gana išsiplati
nęs paportys apdrausti lai
vus nuo nelaimių ant jūrių 
ir labai galimas daiktas, kac 
Kolumbo laivai buvo ap
drausti ant pilnos jų vertės, 
kada jisai leidosi savo gar- 
s’on kelionėn.

(Tąsa), 
pripažįstami jo veikimas ir nuopelnai. Jei
gu apie jį taip daug kalbama, tai aišku, jog 
jis ne mokslinčius, o tiki populiarizatorius, 
mokąs užganėdinti minios skonį. Vienok, 
ta pati Moyo knyga pertikrina mus tame, 
jog Ernstę Haeckelio ypatoje męs turime 
uikrą užsitarnavusį mokslinčių, ir tas, kas 
tiesiai arba pašaliai interesavosi žemųjų or
ganizmų pasauliu, tas Ernste Haeckelyje 
matys ne vieną tik populiarizatorių. Tas 
pasakys, jog Haeckelio vardas ilgai pasiliks 
mbkslo papuošalu, net tada, kada nutils 
ginčai apie “monizmą”, apie “Pasaulio mįs
les” ir “Gyvenimo stebuklus”.

Žemutinių organizmų pasaulis rado 
Haeckelyje didį savęs aiškintoją. Būdamas 
gydytoju, jisai po įtekme geradaringo mok
sliško paveikslo Johanno Miullerio, kuris vi
są savo gyvenimą atidavė žemutinių orga
nizmų tyrinėjimui, pradėjo nuo ankstyvų, 
galima sakyt, jaunystės metų atkreipti ant 
tų organizmų ypatingą atydą. Jau 1860 
mete, po To, kada jaunas gydytojas išleido 
eilę veikalų apie vėžio organus ir apie nor- 
mališką ir patalogišką nervų susipynimą 
(tas darbas atliktas po įtekme prof. Wir- 
chovo, kurio asistentu jisai tada buvo), męs 
matome, jog Haeckelio interesai 'krypsta 
išimtinai žemųjų organizmų srytin. 'Jo ke
lionė su Johannu Miulleriu Sicilijoj! pri
verčia jį užsiimti šviesuoliais (radijoliarijo- 
mis), ir ta veislė žingeidžiausių viencelių 
gyvūnėlių interesuoja jį paskui labai ilgai. 
1862 mete jisai išleidžia jau visą monogra
fiją apie radijoliarijas. Tai buvo 588 pusi, 
knyga su paprastu universiteto studento 
konkursiniu darbu. Jinai liudija nepapras
tą protą ir tamprų kantrų darbštumą, kuris 
galėjo neturintį nei trisdešimts metų žmogų 
patraukti prie specijališko žemųjų gyvūnų 
tyrinėjimo ir greit padaryt jį toje srityje 
patyrusiu specijalistu. Po daugelio meti 
jam paveda sutvarkyti “Challendgcr’io” 
rinkinius angliškos giliųjų vandenų ekspe
dicijos ir męs matome, kaip 1583 mete jisai 
vėl rašo du veikalu apie radijoliarijas, bet 
kliasiškas apie tai veikalas pasirodė tik 1887 
mete. Tai buvo 888 pusi, knyga su 140 tob- 
lyčiomis. Tai tokis milžiniškas — net iš vie
no tik fiziško atžvilgio — veikalas, jog jis 
vienas galėtų nutildyt balsus tų, kurie 
mato Haeckelyje viena tik mąstančią, 
bet visai ne tėmijančią ir ne faktus renkan
čią mokslišką jiegą. Vienok, tasai ne- 
nuilstąs mokslo vyras nepasiganėdina vien 
šviesuonėlių tyrinėjimais, kurie, supranta
ma, galėtų pripildyti ir nevieną gyvenimą ir 
mokslišką veikimą paprasto, ne tiek darbš
taus ir mažiau žinančio tyrinėtojo. Greta 
su tuo, 1864, 65, 66 mete jisai išleidžia tris 
veikalus apie medūzas. Prie medūzų ir jų 
skirtingų formų, siffonaforų, Haeckelis vi
sada ir vėliaus sugrįžta. Taip jog 1869, 1879, 
1880, 1881, 1882, 1888 metuose pasirodo jo 
kiti veikalai, pašvęsti medūzų ir sifonaforų 
tyrinėjimams.

• Trečią vietą užima infuzorijos: joms 
Haeckelis taipgi pašvenčia atskirą mono-

Italijoj pirmiausiai išra
sta pančiakos. Senose kny
gose minima, jog pirmuti
nės pančiakos tenai jau buvo 
dėvėjamos apie 1100 metą. 
Pančiakos tada skaityta la
bai svarbiu išradimu. Iki 
tol visur vartodavo autus, 
tokius, kokie dar taip plačiai 
vartojami Lietuvoje.

Šilkines pančiakas 
mutinis Europoje 
Franci jos karalius 
II-r as 1509 m.

pir-

Henry

Didysis inkaras 
didlaivio Imperator 
26.445 svarus.
sis ant žemės inkaras.

vokiško 
sveria 

Tai didžiau-

Tūlas Anglijos mokslin
čius (matomai turėdamas 
daug liuoso laiko) pakinkė 
musę i tam - tyčią prirengta 
mažą vežimiuką ir patyrė, 
jog muse gali vežti 170 kar
tų sunkesnį už savę daiktą.

Plinyjus aprašo laivelį, 
kurį jisai matęs ir kuris bu
vęs varomas ratais. Ratai 
gi sukėsi su pagelba karšto 
vandenio puodo J ir keistos 
mašinerijos, kurios jis nesu
pratęs ir negalėjęs išaiškin
ti. Tai tuT-būt buvo pirmu
tinis bandymas \ padaryti 
garlaivį.

galima spręsti apie vandenio nečys 
ten, kur jokie chemiški tyrinėjimai neduoda 
tikro atsakymo. Dabar męs žinome, kokie 
organizmai veisiasi tyrame geriausiame 
vandenyje ir kokie veisiasi purviname. Bet 
pradžia tos labai svarbios mokslo šakos pa
eina irgi nuo Ernsto Haeckelio. 
kalbėsime plačiau apie tą jo 
mo pusę, kur jisai pasirodo sintetikų 
(Sintetikas, — užsiimąs pritaikymu, su- 
vienyjimų — paeina nuo žodžio sintez, ku
ris reiškia tokią mintįjimo metodą, kada iš 
<okio-nors dalykų stovio ir faktų išvedamos 
visos galimos pasekmės). Aplamai sakant, 
vokiškas mokslinčius iš prigimimo linkęs 
būti antlitiku (Analitikas,— užsiimąs išdė
stymu, išskirstymu dalykų ir .faktų ant jų 
sudėtinių dalių — paeina nuo žodžio analiz, 
tada iš kokių - nors apsireiškimų pa
sekmių išvedamos tų apsireiškimų prieža
stys). Ir pirmais jo moksliško veiklumo 
metais, maždaug iki devynias dešimtinių 
metų pradžios, tai yra veik per trisdešimts 
metų, analitiški Haeckelio darbai persveria 
sintetiškus jo darbus. Vienok, nuo sintezo 
jisai niekados neatsisakydavo ir tame atve
jyje daugiau panešėjo anglų arba francuzų 
mokslinčiui. Yra žinoma, jog francūzai 
daugiau stengiasi rast panašumą skirtinga
me, negu skirtumą panašiame, žinoma, jog 
francūzų mokslinčiai paprastai sutveria, 
tankiai be ganėtino faktiško pamato, pla
čias, gražias, viliojančias, bet neretai subi- 
rėjančias led-tik palytėjus, hypotėzas ir te
orijas.

Iš vokiškų mokslinčių bene tik vien po- 
etasWolfhang’asGoethe įstengdavo sykiu su 
analizu daryti ir galingus sintetiškus išve
dimus. Atsiminkime jo teoriją apie kiaušą, 
įsiminkime jo aiškinimus augalų persikei
timų. Ir čia, ir ten, persiimęs viena natur- 
filosofiška idėja, Goethe tempia faktus ant 
teorijų kurpalio, ir tas jam visgi gana gerai 
sekasi. Užtenka pasakius, jog abi tiedvi 
teori ji paliko moksle gilų pėdsaką ,kuris dar 
iki šio] gana žynius. Angliški mokslinčiai 
tame dalyke stovi viduryje, tur-but iš prie
žasties jų rasės mišinio. Jų gyslose yra ir 
vokiško pozityviško kraujo, ir halliško, prie 
fantazijų linkstančio, kraujo. Anglų moks
linčiai tankiai labai puikiai pajiegia sutai
kinti sintezą su analizu. To paveikslu gali 
būt kad ir Layellis arba Charles Darwinas: 
jiedu abu mokėjo nevien rinkti ir tai labai 
atydžiai rinkti faktus, bet ir daryti iš jų 
pamatuotus, nuoseklius, visom pusėm fak- • 
tais paremtus išvedimus. Tą patį męs ran
dame ir Ernste Haeckelyje. Haeckelis dar 
ankstyvame amžiuje, būdamas tik trisde
šimts dvYjų metų kada kili tyrinėtojai tik 
pradeda apsipažinti su savo apsirinkta 
mokslo šaka, jau užimtas tėmijimu ir faktų

1 sutvarkymu ir apvienijimu. Jo “Visotina 
morfologija” (“Generalle Morphologie”.

• 1866 m.) duoda pilną, vieną galingą išsivys
tymo paveikslą kaip augalų, taip ir gyvūnų

. karalystėje. Tasai gamtos paveikslas su- 
į tvertas ant grynai evoliucijinio pamato.

Gal po įtekme, botaniko Miullerio, kuris 
. augščiau tas pačias nuomones buvo išreiš

kęs, Haeckelis savo “Visotinoj morfologi- 
, joj” apreiškia ir savo garsųjį “pamatinį bi- 

jogenetiškąjį įstatymą”. Tasai įstatymas 
skelbia, jog kiekviena gyva esybė laike savo 

; ypatiško išsivystymo pereina visas tas per- 
. mainas, žinoma svarbiausias, kurias perėjo 

visa to ar kito gyvūno veislė daugelio tūks
tančių, pradedant nuo atsiradimo gyvybės 
ant žemės. Tasai reiškia, jogei atskiro gy
vūno išsivystyme atsikartoja visos veislės 
išsivystymas, embrijologija padeda pertik
rinti ir papildyti paleontologiją (Embrijolo
gija, — mokslas apie išsivystymą gyvūnų 
vaisiaus. Paleontologija. — mokslas apie

Ne- 
veiki-

įį

na. Apart medūzų, jisai nemažai interesuo
jasi korallais ir abelnai žemutiniais skilvi- 
niais (turinčiais vien-tik skilvio organus) 
gyvūnais, tuo labi aus, kad daugelyje raštų 
apie medūzas kalbama apie jų senąsias iška
samas veisles. Tokis, paveizdan, veikalas 
apie medūzas, kuris paskelbtas 1869 
mete. 1886 mete tūlas Chenzen įvedė išnykusius senovės gyvūnus). Jeigu tasai 
naują prasmę apie “planktoną”. (Planktonu Įstatymas ir negali but pavadintas Haeck*- 
vadinama abelna vandenų gyvybė, kaip au- lio įstatymu, kaip tas paprastai daroma, tai 
gaili ,taip ir gyvūnų formoje). Betgi, ne- jog Darwino teorija taipgi turėtų vadintis - 
žiūrint, jog Chenzenas pirmas pradėjo tą 
žodį vartoti, tikruoju to žodžio prasmės tė
vu pasirodo irgi Ernstas Haeckelis.

Teisybė, ir jo mokytojas Johannas 
Miulleris jau interesavosi vandenyje pasver- i 
tais žemaisiais organizmais, bet tik Ernstas 
Haeckelis tyrinėjo juos sistematiškai ir sa
vo plačiu vienijančiu pilotu įstengė iš atski
rų tų organizmų gyvenimo faktų sutverti 
aiškų bijologišką išvedimą, kurį nuosekliai 
išdėstė visoj eilėj specijališkų straipsnių, 
ypač straipsnyje “Apie gyvenimą jūrų gilu
moje” (1870 m.), taigi dar 16 metų prieš at
siradimą “planktono” vardo.

Dabar ta moksliška šaka yra hydrologi • 
jos (Hydrologija, — mokslas apie vandenų 
veikmę gamtoje) pamatu, nes patirta, jog 
daugelio žemųjų organizmų gyvenimas tei
singiau už chemiškas ypatybes parodo 
mums hydrologiškas kokio-nors vandenio 
išlygas. Kartais pagal žemųjų organizmų

Wallace’o teorija arba ture tų turėti vardus 
dar daugelio kitų mokslinčių, kurie apreiš
kė ją pirm Darwino; bet klausimas ne tame, 
kas pirmutinis kokią idėją išreiškė, o tame, 
kaip jisai tą žodi pasakė, ir kokiu budu jam ' 
pasisekė pertikrinti savo klausytojus, jog 
tai teisybė. Tame dalyke Haeckelis konku
rentų neturi. Jisai sugebėjo populiarizuoti t 
plačiausiose vokiečių miniose kaip evoliuci
jos, taip ir bijogenezo idėjas. Atkartojame, 
žodį “populiarizacija“ šitame atvejije gali
ma suprast neteisingai. Paprastai tuo žo
džiu suprantama populiarizaciją tarp ne- 
specijalistų. Bet Haeckelis buvo populia- 
rizatorium daug platesnėje srityje. Pasi
rodo, jogei moksliškos idėjos, kaip ir viso
kios kitos, priklauso nuo mados. Tos pa 
čios idėjos, kurių platinimui Ernstas 
ckelis pašventė visą savo amžių, buvo 
mas dar pabaigoje 18-to ir pradžioje 19- 

(Dar bus).
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ŽINIOSneverta gyventi ir persiski-gisčių kovos priemonėmis.

vo.

Kodėl taip? Atsa

Jeigu jaunoji inteligenti
ja su laiku galėtu ;

kuris nenori užleisti kelio 
teisingam ir žmoniškam ju
dėjimui.

Paskui atėjo “dievo muzi- 
kalbos kantas” (vargonininkas) ir

S. Gorsky.

(Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių)

Žmo-

>

-■.fa*

Iš dvasiškų teveliu 
gyvenimo. 

Verte V. Paukštys.

(Tąsa). 
mylimiausias svetys visuose moteriškuose 
vienuolynuose ir paleistuvystės namuose. 
Jo tėvas, grafas Ebergartas, hesykį bandė 
savo sūnų nors kiek sulaikyti nuo paleistu
vystės, bet visos jo pastangos nuėjo ant 
nieko.

Vien tik užsiliko laiškai, kuriais senis 
norėjo atvesti ant kelio savo sūnų. Viena
me iš tų laiškų jis rašo:

“Man pranešė, kad tu vėl iškirtai špo
sus.. Šiomis dienomis tu nuvykai Kirchei- 
mo moterų vienuolynan, susivedei ten savo 
draugus ir tarnus, girtuokliavot, kėlėt 
triukšmą per visą naktį ir paskui taip pasi
elgėt, kad nei vienam paleistuvystės name 
būtų taip nedaleidę. Nejaugi tavyje neatbus 
sąžinė ir tu nesuprasi, kad nepridera grafui 
padauginti skaitlių valkatų ir paleistuvių?”

Vienok jaunasis grafas to nesuprato ir 
iškirto tokį šposą, kad paskui ir pačiam rei
kėjo nukentėti...

Su triukšmu, kardų žlegėjimu pralėkė 
jaunasis grafas su savo gauja ir pasislėpė 
moteriškame vienuolyne. Vienuolės, pama- 
čiusios mielus svečius, išbėgo juos patikti. 
Pasigirdo pasveikinimai, karžygiai nušoko 
nuo arklių ir įėjo į vidurį. Ten, supranta
ma, buvo jau prirengti stalai ir prasidėjo 
puota....

Kambario laigai, kuriame ėjo puota, 
buvo atdari ir per visą naktį skambėjo juo
kai, ciniškos dainos ir moterų spiegimai. 
Jau buvo vėlybas nakties laikas: miestely 
pamažu pradėjo ugnis gesinti, bet gyvento
jai nemigo. Jie jau iš praktikos buvo paty
rę, kad kiekvienas grafo atsilankymas ne
apsieidavo b^ triukšmo, kuriame turėjo pri
imti dalyvunią ir jie. Kada galutinai nusi
lakdavo ir jaiunusibosdavo Vienuolyne link- 
sminties, tuomet girtuoklių gauja važiuoda
vo per miestelį ir užpuldinėdavo ant mie
gančių gyventojų: jie išlauždavo duris ir iš
tempdavo ' iš lovų žmones naktiniuose dra
bužiuose ant gatvių pažiūrėti, kaip linksmai 
ponai važiuoja iš vienuolyno. Atsitikdavo 
ir tas, kad sargyba, lydinti grafą, įsiveržda
vo į namus ir išžagindavo moteris. Abelnai, 
kada tik būdavo vienuolyne puota, tai ar 
šiokiu, ar tokiu būdu turėdavo nukentėti 
miestelio gyventojai.

Vienok ši naktis praėjo “ramiai”, kas 
labai stebino gyventojus. Vienuolyne už
viešpatavo tyla. Jau pradėjo aušti ir gy
ventojai manė, kad puotininkai pailso ir už
migo, bet jie, taip manydami, apsiriko...

Apie penktą valandą ryte vėl pasigirdo 
šauksmai, juokai ir seserų klyksmai, tik jau 
ne vienuolyne, bet kieme, nes jie buvo daug 
garsesni ir aiškesni. Nepoilgam didieji vie
nuolyno vartai atsidarė ir iš ten išjojo palak 
mintieji raiteliai, bet tokioj išvaizdoj, kad 
ramus miestelio gyventojai pradėjo vaitoti.

Karžygiai sėdėjo ant balnų tik vienuose 
naktiniuose marškiniuose, vienok — užsika
binę kardus. Priešais kiekvieną raitelį sė
dėjo ant balno absoliutiškai nuoga moteriš
kė, apsikabinus rankomis kavalierių, vienok 
ant galvos šių savotiškų vienuolių iškilmin
gai riogsojo vienuolės karūna, nes, pagal 
vienuolynų įstatus, vienuolė negali pasiro
dyti žmonėms vienplaukė. Už tokį pasiro
dymą jai gręsia didelė bausmė.

Miestelio gyventojai, pamatę tokį teat
rą, persigando ir pasislėpė savo namuose, 
bet tas jų neišgelbėjo. Pagal karžygių pa
liepimą, sargai pradėjo laužyti duris ir 
tempti lauk žmones.

— Žiūrėkite, kaip viešpačiai jodinėja! 
— šaukė girti sargai, vilkdami iš namų ant 
gatvių vyrus, moteris ir vaikus, o karžygiai, 
besikvatodami iš linksmumo, lekiojo mies
telio gatvėmis tai į vieną pusę, tai į kitą.

Pagaliaus, jiems nusibodo tas gyvuliš
kas žaislas. Raiteliai pasuko arklius link 
vienuolyno ir pasislėpė vienuolyno kieme. 
Praslinkus keliom valandom raiteliai, apsi
vilkę savo paprastais drabužiais, prašvilpė 
miestelio gatvėmis, o paskui juos, lyg tie 
palydovai,prade j o skambėti vienuolyno var
pai, šaukdami tikinčiuosius prie rytinių 
maldų sykiu su vienuolėms, kurios vos tik 
spėjo apsivilkti savo “šventais” drabužiais...

Miestelėnai pradėjo nebetekti kantry
bės. Jie padavė skundą vietos vyskupui, 
nurodydami visus vienuolyno “šposus”. To-

kie žaislai, kokiais užsiėmė vienuolės, ir vys-' 
kupui pasirodė netinkamais; jis paskyrė 
reviziją. Laike revizijos vienuolių kamba-i 
riuose, išpuoštuose šventųjų paveikslais, ■ 
buvo užtikta tokie dalykai, apie kuriuos ko
misija jau gėdinosi pranešti vyskupui. Vie
nas iš tų revizorių, tėvas Antanas, paliko 
savo užrašus, kurie buvo paskelbti praslin
kus šimtui penkios dešimts metų po jo mir
ties, bet jie tuojaus tapo sudeginti Vokieti
joj už... “įžeidimą visuomeniškų jausmų!” 
Iš to vieno galima lengvai suprasti, kas dė
josi tame vienuolyne, apie kurį paliko savo 
užrašus klebonas Antanas.

Grafas Gugo, po to “palaiminto žaislo” 
su vienuolėm, buvo priverstas apleisti visai 
savo miestą. Greitu laiku jis tapo užmuštas 
girtiems besipešant.

III.
Italijoj, netoli miesto Padua, buvo ka

talikiškas moterų vienuolynas, kuris per il
gus metus buvo pagarsėjęs veisimu savo už- 
tvanuose (prūduose) gardžių žuvių. Tokių 
riebių ir gardžių žuvių niekur kitur negali
ma buvo rasti ir pertai vienuolynas iš savo 
prūdų turėdavo pelną. Iš minėto vienuoly
no prūdų žuvis siųsdavo vien tik turtin- 
giemsiem kunigaikščiam, kardinolam ir pa
čiam Kristaus įpėdiniui, popiežiui, kuriomis 
visi palikdavo labai užganėdinti.

Vienok, pabaigoj šešiolikto šimtmečio 
žuvįs pradėjo mažinties. Tiesa, žuvių koky
bė ir daugybė nepersimainė, bet, nežinia 
kodėl, prūduose vanduo pradėjo mažėti.

Augštesnė dvasiškijoS valdžia labai su
sirūpino, nes, išdžiūvus prūdams, prisieis 
pasilikti be skanių žuvių ir subruzdo prie to 
nedaleisti, kad visiškai išdžiūtų prūdai. Pa
skyrė tam tikrą komisiją iš specijalistų, kad 
ištyrus priežastį, kodėl taip žymiai mažta 
vanduo. Komisija atydžiai ištyrė vienuoly
no prūdus ir išpažino, kad viename iš jų at
sirado skylė, per kurią bėga vanduo į kokį 
nors požeminį vandbėgį. Italijoj, kur žemė 
išdraskyta vulkanų, tokie apsireiškimai 
tankiai būna. Kad sulaikius vandenį, rei
kėjo iškasti šalę kitas prūdas, suleisti į jį 
vanduo, senasis nuo naujo užtverti ir per tū
lą laiką vanduo savaimi pakįla.

Tyrinėjimai parodė, kad užvis smar
kiau puola vanduo viename prūde, kuris bu
vo už vienuolyno parko gana nuošaliai. Reiš
kia, reikėjo užtvenkti tas prūdas ir pradėti 
darbas, bet komisija, visai netikėtai, sutiko 
energišką protestą nuo užveizdos vienuoly
no sesers Angelis. Ji stačiai pasakė, pakoi 
vienuolynas randasi po jos globa, nebus da 
leista nei iš vieno prūdo vanduo išleisti.

“Motina” Angelis turėjo didelę galę: 
jos tikras brolis buvo kardinolu ir turėjo 
įtekmę pas popiežių Povylą III, pertai jos 
atkaklus pasipriešinimas, nemažai nustebi
nęs komisiją, buvo išpildytas. Prūdai pasi
liko pilnoj nepaliečiamybėj.

Praslinko du metu, Povylas III mirė, ir 
visos aplinkybės persimainė. Kardinolas 
Rotti, brolis Angelis, jau neturėjo tokios 
įtekmės pas naująjį popiežių. Prūdai gi vis 
džiūvo ir žuvįs juose mažėjo. Vienok, rei
kalavimai augštesniųjų dvasiškijos valdi
ninkų, kad vandenį sulaikyti, nesiliovė.

Pagal paliepimą naujojo popiežiaus An
gelis tapo perkelta į kitą vienuolyną,iš kurio 
ji tuojaus pasiskubino visai pasislėpti, ir 
tuomet prasidėjo darbas prie prūdų. Bet 
tą darbą užbaigti nepavyko, nes komisija 
atrado tokius daiktus, jog visai užmiršo 
apie žuvis ir, žaibo greitumu, nulėkė pas po
piežių, kad pranešus apie “stebuklus”, ku
riuos rado prūde...

Ir ištikrųjų, atradimas buvo stebuklin
gas. Kuomet buvo padaryta tvora tarp 
dviejų prūdų ir iš jų paleistas vanduo, jie 
momentališkai pradėjo džiūti. Greitai pa
sirodė dugnas, ant kurio pradėjo blaškytis 
didelės ir riebios žuvįs, o tarp jų pradėjo ro
dy ties kokie tai stebėtini daiktai. Vanduo 
vis mažinosi ir tie stebėtini daiktai vis rodė
si aiškesniais ir, pagaliaus, visi žiūrėtojai, 
persigandę, pradėjo šaukti: visas prūdo 
dugnas buvo nugrįstas kaulais, galvukėmis 
ir čielais kūdikių lavonais, dar nespėjusiais 
sušusti. Prie kiekvieno lavono buvo pririšti 
akmenįs arba geležįs, kad jie neišplauktų į 
viršų. Kaulų buvo net kelios eilės.

Narys komisijos, kuris valdė tuom dar
bu, tuojaus liepė išgriauti tvorą ir užlieti 
vandeniu tuos kūdikių kapinius. Jo paliepi
mas tuojaus tapo išpildytas ir vanduo pas
lėpė tą visą baisenybę.

Ryme pranešimas apie naujus atradi
mus nevisai malonų įspūdį padarė.
nes, kurie patarnavo sostui vietininko Kris
taus, buvo paprasti vienuoliai, tankiai lan
kydavo vienuolynus ir gerai žinojo, kad vie
nuolės ar šiokiu, ar tokiu būdu turi issigel-

(Dar bus.)

Redakcijos žvilgsnis.
Anglijos sufragistės lei

džia savo laikraštį “The 
Suffragette”. Kuomet pai
mi į rankas tą laikraštį, tai 
rodosi, kad Anglijoj verda 
tikra revoliucija. Pažiūrė
kite tik į vienus straipsnių 
antgalvius: “moterų revoliu
cija”, “viešpatavimas tero- 
roro”, “ugpis ir bombos”, 
“sufragistės sudrebino mies
tą”.

Rodosi, kad tai praneši
mai iš karės ląukcf. Nese
niai pribuvęs Amerikon An
glijos rašytojas, Conan Doy
le pasakė, kad tai dar tik 
kvietkelės,o uogutės dar bus. 
Jisai pranašauja, kad grei 
tai tūla dalis anglų visuome
nės pradės lynčiuoti sufra- 
gistes, taip, kaip Amerikoj 
lynčinojama negrai.

MOTERIMS
NAUJIENOS

. Nors tankiai jų gyve- 
nimo_ sąlygos yra daug ge
resnės, negu paprasto darbi
ninko. Jiems su darbu nėra 
tokios didelės bėdos, kaip 
darbininkui, jų darbas len
gvesnis fiziškai, švaresnis ir 
geriau apmokamas; jie ge
riau supranta užlaikymą 
sveikatos kaip vedę, taip ir 
nevedę; jie geriau supranta 
ir ekonomiškąjį padėjimą, kybių, kurios priverčia pasi
segu darbininkai, taipgi ge- likti senberniais ir senmer- 
riau supranta ir tą pačią gėmis.
meile šeimyniško. gyvenimo. | Laikraščiai gali daugiau 
žodžiu, viską geriau supran- rašyti, kaip galima geriau 
ta, viską geriau permato, apsišviesti ir kokią svarbą 
bet šeimyniškų lizdų netve- lošia apšvieta žmogaus gy- 
ria. Mat, kiekvienas turilvenime ir kuomi skiriasi ap- 
savotiškus išrokavimus. |sišvietųsių gyvenimas nuo 

Daugelis iš mūsų inteli-i tamsesniųjų.
gentijos, ypač Rusijos stu-| Vasaitis.
dentijos, yra apimti pesimiz
mo, melancholikai,kurie pri-

“gadzinkas”. | ko neparodė ir nepasakė, o
Apie supratimą tokių mer-|35c. reikėjo užmokėti už įė- 

ginų šeimyniškos meilės, už- jimą į svetainę.
laikymo namų ir valgių ga
minimo, tai jau nei J ” '
negali būti, kad jos yra tin- pamatęs, kad žmonės skaito 
karnos. Tai su tokiom mer
ginom apsišvietę vaikinai 
nėnori tverti šeimyniškų liz
dų.

Yra dar ir kitokiu aplin-

plakatus, sušuko: “Kas da
lino plakatus? ! Jeigu £ik aš 
pamatysiu dalinant, tai tuo- 
jaus išmesiu iš svetainės”.

Gaila, kad tokis žvėris 
randasi žmogaus kaily.

Liaudies Vergė.

J I V-1 1 * J 111 11 v • . , ' , w • • v z i • i

Galima nesutikti su sufra- eina Prie t°k10 isyedimo.kad 
gisčių kovos priemonėmis, nyvei’ta gyventi ir persiski- 
bet kas gi jas prie to priver- ria .su šiuo pasauliu. Čia irgi 
čia? Kodėl panašių atsitiki- turi savotišką įsrokavimą 
mu nebuvo Švedijoj, Norve- .Pajai savo sąlv^gyvenimo, 
gijoj, Finliandijoj? Todėl, 
kad ten nebuvo tokio bai
saus užsispyrimo iš valdžios 
pusės. Smerkiant tulus su- 
fragiscių —------ ---------- v .
kartų daugiau reikia smerk-.^amą užsiėmimą,apsigyven
ti ta aklą atžagareiviškumą,; ti ten, kur nori ir su laiku su-

Lewiston, Me.
x Nedėlioj, 17 d. gegužės,

.T^atsiekti Lietuvos Dukterų draugystė 
savo tikslą, prie kurio ji ei- pa^engė^ paskaitą._ 

įprKiMTn linus su- na,jeigu su laiku galėtų gau- . .v ~
IU1U? nap-al savo nrofesiios tin- laitis is So. Bostono, jsisokimus, šimtą ^Pa^al savo pi oiesiĮos un . . . „K

Kas gi nežinojo, kokia 
daugybė merginu tarnauja 
už bado algas didžiosiose de- 
partmentinėse krautuvėse.

Kiekvienas mėginimas 
tas merginas organizuoti su
sitinka su didžiausiu pasi
priešinimu iš savininkų ir. 
kaip visados, policijos pusės.

New Yorke dar visai nese
niai Elzbieta Dutcher, orga
nizatorė,"nuteista kalėjiman 
už stengimąsi suorgani
zuoti tų krautuvių mergi
nas į uniją.

Departmentinių krautu
vių savininkai, matomai, bi
josi organizacijos, kaip^iela- 
boji dvasia kryžiaus. Todėl 
jie nori parodyt merginoms 
savo gerą širdį.

Philadelphijos Wanama- 
ker’is ir New Yorko Altma- 
nas. Lord ir Tayloras ir kiti 
savininkai paskelbė, kad jie, 
vasaros karščių metu, duos 
merginoms subatomis liuos- 
laiki ir krautuvės bus užda
rytos. Tatai tęsis liepos ir 
rugpjūčio mėnesiais.

Kokia “mielaširdystė”! 
Bet kodėl ji suteikiama? Ogi 
todėl, kad vis smarkiau pra
dėjo augti neužsiganėdini- 
mo ir pasipriešinimo banga. 
Taigi, kad sulaikius mergi
nas nuo organizavimosi į u- 
ni ją,{nutarė išmestė joms 
šunkaulį nuo savo stalo.

Kapitalistų nuduotą “mie- 
laširdingumą” visuomet rei
kia išaiškint jų baime.

Tverkim šeimyniškus 
lizdus.

“Laisvės” N 32 O.Adomai- 
tienė sako: “Truputį perma- 
žai, net ir visai m’ažai, mūsų 
laikraščiai rašo apie šeimy
nišką gyvenimą”. Klausi
mas, ar daug gelbėtų, jeigu 
laikraščiai pradėtų ir dau
giau rašyti apie apsivedimą, 
apie gerovę šeimyniško gv- 
venimo ir, pagaliaus, kad 
stačiai pradėtų agituoti už 
tvėrimą šeimyniškų lizdų? 
Man rodosi, kad laikraščių 
skaitytojai daug geriau žino 
šeimynišką gyvenimą, negu 
jų redaktoriai bei leidėjai, 
kurie, tankiausia, yra sen
berniai (žinoma, ne visi, bet 
didžiumą) ir patįs netveria 
šeimyniškų lizdų. Pažvelg- 
kite į mūsų inteligentiją, tai 
labai mažą nuošimtį rasite 
vedusiųjų, o daugiausia sen
berniai. Kodėl taip? Atsa
kys tą patį, ką ir kiti atsako : 
“gyvenįJno sąlygos nepave-

gentas buvo d-ras F. Matu- 
. Tema 

paskaitos buvo: “Kaip nau
doti maistą”. Plačiai nuro
dė, kaip reikia priimti mais
tą, kiek jo vartoti ir tt. Taip
gi pridūrė apie kenksmingu
mą alkoholio.

Po paskaitos buvo klausi- 
Imai. Pradėjo užduoti kas 

Ateiti? lai-^tik kokius išmislijo. Vienas 
___ ___ ____1 Paklausė, ar tikrai žmogus 

niška lizdą, nes pati gamta paeina iš beždžionės. Prele- 
vėliau centas atsakė, jog tikrai ne

žinąs ar iš beždžionės, bet 
kad žmogus išsivystęs iš že
mesniųjų gyvūnų, tai tas tie
sa. Visi klausimai likosi iš
rišti. Paskui prelegentas už
klausė, ar visi sutinka su jo 
išrištais klausimais; publika 
atsiliepė, jog sutinka.

Lietuvos Dukterų draugy
stė davė gerą pavyzdį toms 

i draugystėms, kurios kviečia 
kalbėtojus bei prelegentus 
tokius, kurie bijosi klausy
mų labiau, negu velnias kry
žiaus. Štai jums pavyzdys.

19 d. balandžio atsibuvo 
prakalbos, kurias parengė

tverti šeimvnišką gyveni
mą, tuomet, be abejonės, jie 
laimingai gvventų šeimyniš
kame lizde ir, suprantama, 
neateitų mintis i makaule, 
kad neverta gvventi, bet rei
kia nusižudvti. _____ —
kas ir pradėtu tverti šeimy-

Meiliškas laiškas ba- 4 
bilionietes. X* 

Bekasinėjant netoli Babi- 
liono atrasta laiškas, kuris, 
maž-daug, rašytas 4.000 m. 
tam atgal. Štai kaip jis 
skamba:

. “Lai suteikia tau dievas 
Silnca^amžina gyvenimą! Aš 
rašau tau, norėdama sužino- 
tie apie tavo sveikatą. Kuo- 
greičiausia parašyk man 
anie ją! Aš dabar randuosi 
Babilione. Tavęs niekur ne
matau ir mane tas labai kan
kina. Parašvk, kada tu pas 
mane ateisi ir atneši man 
laimę. Ateikie kvietkų šven
tėj. Lai būna tau nemirti- 
numas per mane ir dėl ma
nęs!”

Pasirodo, kad ir dabarti
nės moteris, kurios per 4.000 
metų žengė progreso keliu, 
geresnių meiliškų laiškų ne
gali parašyti, išskyrus mažą, 
nuošimti. c

nrie to jau verčia, o 
darosi įstatymai,kurių drau
gija reikalauja.

Darbininkiškas jaunimas 
jau ir perdaug tveria šeimy
niškus lizdus, ypač katalikiš
kas. Jiems ir laikraštinės 
agitacijos nereikia, užtenka 
tos, kuria varo tie, ką iš to 
duona valgo, t. v. dvasiški- 
ja. Darbininkiškas jauni
mas ant sąlygų gyvenimo! 
nepaiso. Jie sako: “Dievas 
davė dantis, duos ir duonos”. 
Ir šeimynos pas tokius ne- 
stokuoja, apie jo's auklėjimą 
taipgi nesirūpinama.

Bet kurie tik daugiau ap-1 
sišvietę, kurie sveikai pro-j 
tauja ir aiškiau permato to-! 
kį šeimynišką gyvenimą, tie! 
tankiausia, pasilieka senber
niais. Čia bus dvi didžiausios 
priežastis jų senbernystės.1 
Viena, kad jie negali gauti 
gvarantuojamo darbo, jog, v .
rytoj jo neišmes darbdavis I PraSv.entl ®®ln?yna.’
ant gatvės, kur jau randasi 
milijonai išmesta panašių 
jam ir negauna tokios algos, 
kad galėtų gyventi sutvėręs 
šeimynišką lizdą. Antra, vi
suomet dėl apsišvietusių vai
kinų stokuoja merginų, su 
kuriomis jie galėtų apsivesti 
ir tverti laimingą šeimyniš
ką lizdą.

Atvažiuoja mergina iš Lie
tuvos,tarnavus dvare už tar
naitę prie gyvulių, kuprota, 
keliai išlinkę, šalygatviais 
nemoka eiti ir t.t. Pagyve
na truputį čionai, sutaiso sa
vo figūrą, užsideda skrybėlę 
ir jau net nemoka lietuviš
kai kalbėti, bet kalba lenkiš
kai—panaitė. Tas pats bū
na ir su tom, kurios pas ūki
ninkus tarnavusios. Su to
kiom merginom susipratę 
vaikinai nenori draugauti ir

;2-ras skyrius. Kalbėjo šv. 
i Jono seminarijos' klierikas 
į F. A. Virmauskas. Kalbos 
turinio nei neminėsiu, tai 

; buvo tikra košė. Bet štai 
• ant galo užduoda jam klau
psimą, kaip gali darbininkas 

, už
dirbdamas $8.00 į savaitę? 
Išrišo labai greitai: turi 
kiekvienas eiti mokslą, kaip 
jis einas. Kuomet iš publi
kos atsirado tokiu, kurie su 
tuom nesutiko ir pradėjo 
kritikuoti, tai jis atsidūrė 
gana keblam padėjime ir 
pradėjo aiškinties, jog nebe- 
turįs laiko atsakinėti ant 
klausimu. Katalikai gi pra
dėjo šaukti: “Męs visi esa
me kvaili ir dar čia jam už
duosime klausimus”. Mote
rų gi pakviestas kalbėtojas 
turėjo laiko atsakinėti ant 
visų klausimų, kokie tik bu- 

Kazys Vilaniškis.

Worcester, Mass.
23 d. gegužės “Marijos 

vaikelių” draugystė (Mergi- 
________________ o___ _ nų draugystė) surengė va- 

net negalima: joms , nerūpi |karą, kuris buvo pavadintas 
apšvieta, jos neina nei į vie-apšvieta, jos neina nei į vie- “maskaradu”. Ką jos ten 
šus susirinkimus, nei į ba- darė, tai jokiu būdu negali- 
lius ir 1.1. Jos Lietuvoj pa- ma buvo suprasti, o progra- 
pratę su Raulais ar Jonais 
už pečiaus sėdėti, tai ir čia 
panašiai elgiasi. Pagaliaus, 
kad ir pavyksta iš tokių pri
kalbinti prirašyti plrie kuo
pos, tai pas ją yra ta mintis, 
kad tu su ja apsivesi (ne vi
sos, bet didelė dauguma), 
bet kuomet tik pamato, kad 
nekalbi apie apsivedimą, tai 
vėl bėga atgal prie savųjų, 
kurie, liuoso laiko turėdami, 
sėdi ant bačkutės ir gieda

mo niekas nepaaiškino.
Pirmiausia dainavo ir šo

ko apsirėdžiusios su kelinėm 
ir apsisagiusios visokiais 
popiergaliais. Iš pradžių 
pradėjo vilkas kalbėti, o pas
kui staugti. Buvo koks tai 
ir lošimas: pradėjo nuo viš
tos, nuvažiavo ant karvės, o 
pabaigė ant vilko ir skilan
džio. Viskas buvo panašu į 
beždžionių balių. Publika 
visą laiką niurnėjo, nes nie-

Drg. R. Liuxemburg užkvie
sta į Ameriką.

Vokiečių soc. partijos se
kretorius buvo užkvietęs at
silankyti su agitacijos tikslu 
R. Liuxemburg, bet pastaro
ji atsisakė šiemet atvažiuoti 
ir prižadėjo būti 1915 me
tais. Vieton jos dabar keta 
atvažiuoti viena iš moterų 
agitatorių iš Austrijos, kuri 
jau dirba keli metai tarp mo
terų partijoj.

Sutikimas “močiutės” 
Jones. ?

Šiomis dienomis New Yor
ke buvo parengta vakarienė 
priėmimui “močiutės” Jones, 
ką tik pribuvusios “iš karės 
lauko” Coloradoj. Vakarie
nę parengė įvairios progre- 
syviškos organizacijbs. To
je vakarienėje dalyvavo ir 
apie .500 moterų, kurios žin- 
geidavosi ką nors išgirsti 
nuo senelės Jones.

Už kiekvieną bučkį $7.50.
Milwaukee, Wis., 26 d. ge

gužės. šio miesto teisėjas 
yra didžiausias priešai buč
kių viešose vietose. Šian
dien, kuomet stojo prieš jį 
jauna, įsimylėjusi pora, ku
rią policistas suareštavo be
sibučiuojant vakare ant 
kampo gatvės, tai jis pasakė, 
kad už kiekvieną bučių tzalti- 
ninkai turės užsir*keti po 
$7.50. Policmanas paliudy
to, jog jie po du bučkiu da
vę viens kitam ir teisėjas, 
pasiremdamas policmano 
žodžiais, nuteisė kiekvieną 
užsimokėti po $15 ir teismo 
iškaščius.

Ne taip jau baisiai bran
gus bučkiai dėl karštos mei
lės. Tik dar neišrištas klau
simas, ar neįves kainos ir 
nuo ilgumo bučkio?...

JAUNA PORA. 
Ansonia, Conn.

1 d. gegužės atsibuvo ve
stuvės drg. J. Mockaičio su > 
p-lė L. Klišaičiute. Abudu 
laisvų pažiūrų ir priguli prie 
L. S. S. vietinės kuopos. Ži
noma, abudu sutiko imti ci
vilišką šliubą,bet gyvendami 
tarp fanatikų ir bijodami, 
kad pastarieji nepradėtų 
bombarduoti tikrai “katali
kiškai”, turėjo eiti pas kuni
gą- ‘ t

Linkime jaunai porai lai
mingo šeimyniško gyveni
mo. Jūros Banga.
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Canton, Mass.
10 d, geg. Norwoodo šven

to Jurgio draugystė atsiba-; 
ladojo su prakalbomis pa&? 
mus. Matomai, Norwoode, i 
kaip tų salaveišių armija, Į 
neteko klausytojų. Kalbėto-■ 
jais buvo Jurgiečiai ir kun. i

organizacijos, tai vietos lie
tuviams, ypatingai mote- 

i rims, patartina prisirašyti.
M.

Donorą, Pa.
9 d. gegužės pas mus buvo 

A. D.- Ant kiek galima buvo parengtas Račiūnui vakarė- 
suprasti, tai tikslas prakal- lis. Paveikslai publikai la
bų, kad pritraukus canto- bai patiko, nes nevienam te- 
niečius prie tos Jurgučių ko pamatyti gimtinę šalelę, 
draugystės ir prie parapijos, (Tik gaila, kad publikos buvo 
nes visi kalbėtojai nieko nedaug, bet užsilaikymas 
daugiau nesakė, kaip tik gy
rė savo draugystę ir parapi-‘ 
ją. Tarpais dainavo šv. Ci- 
cilijos choras. Apie daina
vimą nei nerašysiu, nes 
žvirbliai krūmuose daug ge
resnį chorą sutaiso. Pabai- perstatė 
goj perstatė ir kunigą kalbė- Lošėjai buvo iš Worcester, 
ti. Bet aš visai nesupratau, i Mass, 
ar jis kalbėjo ar 
Bambos” spyčių 

per

buvo gana geras.
T—nis.

Fitchburg, Mass.
16 d. geg. L. S. S. 134 kp.— ,,

“Džian I Prieš atidengimą suloš- 
Bambos” spyčių sakė, tas monologas “Dzūkas”. 
Vaikščiojo per svetainę,, kurį lošėjas nekaip nulošė — 
tampėsi, šaipėsi ir vis mina- trūko gyvumo. Artistai ge- 
vojo šunis, kates, peles ir riausia lošė šie:
“monkes”. Aš maniau, kad F. Tumas, “Jurgis” -— S. V. 
jis tik lavinas ir paskui užeis Bakanauskas, “Nastė” — 
ant steičiaus ir drož prakal-. Aniolauskiutė. Pertrauko- 
bą, bet, žiūriu, tuom ir už- se sudainavo pora dainelių, 
baigė. Reiškia, jis tik pasi- kurios pavyko gerai. Dai- 
tyčiojo iš Cantono lietuvių ir navo R. Bernočiutė ir P. 
viskas. Jeigu mūsų lietu- Traupiutė.
viai tamsus, tai reikėjo nu- Rengėjai turės pridėti 
rodyti priežastis tamsumo apie $15.00. Matosi, kad vie- 
bet nesijuokt! iš jų. Bet tos lietuviai dar miega.

“Grigas”—

M.

Velnio Vaikas.
gyvenimą, apie priespaudą 
— nei kriukt...

Reporteris.

Donora, Pa.
3 d. gegužės ir męs turė

jome teatrą-vakarėlį, susi
dedantį iš vaidinimų, dainų 
ir kalbų. W. Pittsburgo lo
šėjai sulošė dvi komedijas. 
Pirmutinę komediją,,‘Tiktai 
niekam nesakyk”, sulošė ne
kaip, nes nebuvo galima gir
dėti toliau sėdintiems. Ant
ra komedija išėjo kiek ge
naus. Bet ir čion kitiems 
aktoriams reikėjo garsiau 
kalbėti. Geriausiai lošė, tai 
Tado rolėje — Sabonis, nes 
ir kalba buvo aiški ir nuda- 
vimai geri. Tarpais buvo 
dainuojamos dainos. Dai
navo vietinis bažnytinis cho
ras. r 
kaip nuo tiek dainininkų, tai i 
užtenka.

Tarpe pirmos ir antros 
komedijų kun. Misius pasa
kė prakalba. Iš pradžių kal
bėjo apie Lietuvą, kaip lietu
viai buvo persekiojami už 
savo kalbą ir kur užsiliko 
lietuvių kalba. Ant galo pa
sigyrė turįs pardavimui tau
tiškų ženklelių. Tat ragino 
publiką, idant nusipirktų. 
Pinigai, sako, už tuos ženk
lelius eisią ant pastTAymo 
lietuviškos kolegijos, iš ku
rios galėsią lietuviai semti 
apšvietą”. Ir taip užbaigė 

garsindamas 
T—nis.

Gardner? Mass.
17 d. geg. L. S. S. 89 kuopa 

parengė diskusijas temoj: 
“Ar yra moteris tamsesnės 
už vyrus”. Diskusuota pa
viršutiniai. Gabesnieji dis- 
kusantai rėmėsi ant dabarti
nio neteisingo surėdimo, ku
ris pastūmėjo jas prie atsili
kimo ir tt.

Diskusijose dalyvavo abie
ju lyčių. Diskusantas priro
dinėjo vyrų kaltę. Tas dau
geliui nepatiko ir nekurie 
spruko per duris, kepures 
pagriebę.

Velnio Vaikas.

\V. Lynn, Mass.
Keliatas savaičių atgal at

sinaujino 1909 metuose gy-
Sudainavo pusėtinai, i vaVęS choras, W. Lynn’o Lie- 

tuvių Jaunuomenės. 16 d. 
gegužės turėjo balių. Nusi
sekė labai gerai. Per balių 
sudainavo 4 dainas. Kaip 
dėl pirmo karto, tai sudaina
vo labai puikiai. Publika 
delnų plojimu padėkavojo 
jaunam chorui už gražų pa- 
dainavimą ir reikalavo dau
giau, bet pirmininkui paaiš
kinus, kad choras dar visai 
i aunas ir negalėjo daugiau 
išmokt, apsiramino. J. Anes- 
ta ir B. Simanavičius iš 
Cambridge padainavo due
tą, taipgi gerai. Uždarbio 
nuo baliaus gal ir nedaug 
liks, bet ir dadėt nereikės. 
Publikos atsilankė neper- 
daugiausia, mat pas mus yra 
keliolika atžagareivių, kurie 
neatsilankė ir dar boikota
vo.

Kada W. Lynno Lietuvių 
Jaunuomenės choras atsi
naujino, brūkšt mūsų neku
rie atžagareiviai ir sutvėrė 
kitą chorą, navet ant to pa
ties vardo. Iš pirmo choro 
pradėjo atkalbinėt mergi
nas, kad neprigulėtų, nes, 
girdi, tas choras socijalistų, 
“žiūrėkit ir knygos raudo
nos” (Eremino). Keliatas 
bailių ir atsisakė. Bet liku
sieji nenusigando. Choras 
didelis ir atsakančiai veda
mas.

13 d. gegužės, atsibuvo 
Lietuvių Ukėsų Kliubo mė
nesinis susirinkimas, 
biečiai 
chorą nelegališku (išski
riant 3 ano choro narius), ir 
nutarė W. L. L. J. chorui 
duot svetainę dėl mokinimo- 
si už dyką, o kitiems, kad 
mokėt $1.50. Taipgi kliubas 
nutarė parengti balių ant 30 
d gegužės. Bus sulošta ma
žas veikalas ir keliatas dia-

savo kalbą 
“biznį”.

Collinsville, Ill.
Kitur gegužinę šventę 

darbininkai apvaikščiojo ga
na iškilmingai, bet pas mu
mis nieko panašaus. Mat, 
anglekasių unija (U. M. W. 
of A.) pirmos dienos gegu
žės nelaiko už jokią darbi
ninkiška šventę. Labai gai
la!

Nuo kelių metų čia gyvuo
ja teatrališkas Jaunimo Ra
telis, kuris per metus su
rengdavo 2 — 3 perstaty
mus. Kad pasekmingiaus 
varyti apšvietos darbą, mi
nėtas ratelis prisidėjo prie 
L. S. S. 18 kp. ir vadysis: 
“L, S. S. 18 kp. Teatrališkas 
Ratelis”. Prie viršminėto 
ratelio priklauso visi veik
lesni vietiniai draugai ir 
draugės, tačiaus per daug ką 
nuveikti negali, nes Collins- 
villėj stoka tam tikros sve
tainės. Su kuopoms, Collin
sville yra 6 draugystės, tai 
ar jau nebūtų laikas collins- 
villiečiams pradėti rūpintis 
apie nuosavą svetainę.

Šiomis dienomis susi

Kliu-
pripažino antrąjį

J. choras
Kaipo prie progresyviškos

ELIZABETHO NAU- .. 
JIENOS.

Kadangi čia randasi daug ' 
pašelpinių draugysčių, o nei < 
viena dar nėra prisidėjus 
prie Immigrantų Šelpimo ; 
draugijos New Yorke, kas, 
žinoma, labai yra reikalinga, 
tai Lietuvos Sūnų draugystė 
yra pirmutinė prisidėjus (iš 
liosnorių narių) ir 5 d. geg. 
susirinkime išrinko delega
tus, kad užkviestų ir kitas 
darugystės prisidėti.

11 d. geg. Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugystės atsi
buvo prakalbos. Kalbėjo F. 
J. Bagočius. Daugelis žmo- . 
nių užsilaikė namie iš prie
žasties didelio lietaus. Pub
liką Bagočiaus prakalba už
ganėdino, kuri buvo pilna 
juokingų išsireiškimų, bet 
liūdna, nes jis pasisakė, jog 
daugiau su prakalbomis ne- 
užsiimsiąs, nes energijos nu
stojęs per 10 metų prakalbas 
besakant, o žmonės vis nesu
sipranta. Reikėtų drg. Ba- 
gočiui atsiminti, kad darbi
ninkai tikėjosi, kad ir moks
lą pabaigęs jis jų neapleis, o 
dabar per prakalbas viešai 
nuo jų atsisako.

Tapo išnešta protesto re
zoliucija prieš karę su Mek
sika ir Coloradbs skerdynes 
ir pasiųsta prezidentui Wil
sonui.

19 d. geg. kalbėjo E. Debs 
ir buvo žadėjus pribūt mo
čiutė Jones, bet gauta tele
gramas, kad nepribus, tai 
kalbėjo vienas Debs. Žmo
nių buvo apie 1300.

Pradžioje gegužės mėne- 

repeticijas. Mokinasi keli ■ 
bosai iš Singerio Co. Ar ne-1

Atsakymas “MaĮrytei”.
“Laisvės” No. 36 tilpo iš 

Philadelphijos koresponden
cija, kurioj “Marytė” apra
šo apie koncertą ir balių vi
sai neteisingai. Visų pir
miausia ji sako, . kad buvo 
koncertas ir balius S. L. A. 
kuopos, tuom tarpu ne kuo
pos, bet S. L. A. 6-to apskri
čio kuopų. Paskui Marytė 
labai nupeikia 1 kuopos L. S. 
S. chorą, po vadovyste drg. 
J. Abromaičio. Jeigu 1 kuo
pos choras būtų taip prastai 
sudainavęs, kaip Marytė ra
šo, tai publika ne būtų taip 
jam gausiai plojus ranko
mis. Reiškia, choras tik 
Marytei nepatiko, o ne pub
likai. Kodėl Marytei choras 
nepatiko, męs tuojaus pama
tysime. Marytei nepatinka 
viena ypata ir ji šmeižia visą 
chorą. Toliaus ji pasmerkia 
drg. J. Abromaičio solo, bet 
už tai išgiria T. M. D. chorą. 
Mat, pirmiau Marytė prigu
lėjo prie 1 kuopos choro, o 
dabar priguli prie T. D. M. 
choro, tai, suprantama, vi
suomet pagiria savąjį.

Patartina Marytei ant to
liaus daugiau teisybės prisi
laikyti.

1 kuopos choro narys
J. Pocius.

Schenectady, N. Y.
Linksma pranešti, kad ir 

pas mus progresuoja lietu
viai. Dar 1912 metais čia 
buvo susitveręs “Lietuvos 
Aido” choras, kuris lavinosi

io pradėjo daryti šaudymo dainose ir tankiai palink-
smindavo lietuvius. Vėliaus, 

_______ ___  _ 11913 m. susitvėrė L. S. S. 154 
bus tik milicija,kuri šaudys į į kuopa, kuri visuomet darba- 
darbininkus streikui 
kus?.

išti-1 vosi kaip politikoj, taip ir 
I kultūros pakėlime. Paga- 

Apie viduržiemį buvopia.us nuspyęsta “Aido” cho- 
draugystės susiuntusios de- J’U1 susivienyti su L. S. S. 
legatus apie trejatą kartų, kuopa, kad bendromis jiego- 
kad vesti kovą su kazirnin- mis dar daugiau galima bu
kais ir girtuokliais, bet da-1 nuveikti 16 d. balandžio 
bar jau apmirė ir nebesusi-; atslbuv° . Lietuvos Aide 
renka, nors buvo tarta, kad. ^oro susirinkimas ir po ap-
draugystės turėtų tuos dele
gatus ant visados.

Kunst Albers.

TVARTAS YRA. BET GY
VULIO NĖRA.
Ansonia, Conn.

Vietos lietuviai daug turė
jo vargo ir nemažai išleido 
pinigų, pakol pasistatė baž
nyčią. Pradėjus bažnyčią 
statyti, manė padaryti ne- 
prigulmingą parapiją ir, pa
sididžiuodami, sakė: “Jeigu 
tvartą pastatysime, tai ir 
gyvulys bus”. Kiti gi norė
jo, kad bažnyčia būtų apra
šyta vyskupui. Dabar jau 
čieli metai, kaip tas tvartas 
pastatytas, o gyvulio kaip 
nėra, taip nėra. Parapijo- 
nai jau nebežino kas ir pary
ti: pinigų užtektų nusipirki
mui ir užlaikymui gyvulio, 
bet savininkas neparduoda. 
Mat, jis nori iš parapijonų 
pirmiau tvartą “nupirkti”, 
o jau paskui ir gyvulį į jį

. Vienas tautiškas biznie
rius net moterų delegaciją 
siuntė pas vyskupą, bet tps, 
atvažiavę, nieko gero nepa
sakė: kas galva — tai buvo 
skirtinga kalba. Dabar ma
noma siųsti pas vyskupą vai
kų delegaciją, gal tie bus lai
mingesni ir pasigaus gyvu
liuką.

Tikri juokai iš tų žmone
lių. Ašaka.

Baltimore, Md.
14 d. gegužės L. S. S. 14 

kuopa sušaukė protesto mi
tingą prieš Colorado skerdy
nes ir karę su Meksika. Žmo
nių susirinko ne kiek. Mat, 
daugelis to nesupranta: vie
ni sako, kad tai socijalistų 
darbas protestuoti, kiti gi 
sako, kad ten streikuoja “fe- 
dereišiai”, tai lai jie ir pro
testuoja ir tt. Man rodosi, 
kad tokiame atsitikime visi 
turėtume protestuoti. Kal
bėjo drg. J. B. Smelstorius. 
Po prakalbos tapo išnešta 
protesto rezoliucija ir pasių
sta prezidentui Wilsonui.

Auku surinkta padengi
mui lėšų $4.50, už ką auka-
vusiems varde Kuopos is 
riu širdingą ačių.

K. Mataliauskas.

davo tam. Atsirado tokių, draugystės Birutės choras 
kurie ' apskundė policijai, parengė balių ir pagarsino, 
Atėjo du detektyvu ir nuda- kad bus dainos ir tautiški 
vė vos tik ant kojų stovinčiu, šokiai. Žmonių susirinko 
Pareikalavo po stiklą alaus1 labai daug, nes kiekvienas 
ir vienas padavė $10. Pati' norėjo išgirsti lietuviškas 
paėmė tuos pinigus ir neduo-; dainas. Choro mokytojas 
da atgal. Išgėrę po stiklą,! yra šv. Kazimiero parapijos 
vėl pareikalavo po kitą ir ki-' 
tas padavė $10, bet atgal ne
gavo. Tuomet jie ją suareš
tavo. Neseniai i- atsibuvo 
teismas ir išnešė nuosprendį, 
kad M. R. negali jokio biznio 
užsidėti New Jersey valsti
joj. J. A. S.

kalbėjimui nubalsuota prisi
dėti prie 154 kuopos. “Ai
do” choras prisidėjo ir su vi
su savo iždu, kariame dar 
radosi 33.65.

17 d. gegužės atsibuvo ne
paprastas L. S. S. 154 kuo
pos susirinkimas ,kuriame 
galutinai susivienyjo “L. A.” 
choras su kuopa. Dabar kaip 
vienų, taip ir kitų jiegos su
stiprėjo ir galima bus daug 
pasekmingįau darbuoties.

Tie, kurie iš “aidiečių” ne
buvo ant susirinkimo, dabar 
pranešame, kad reikės mo
kėti mėnesinės mokesties po 
25c. ir sykiu skaityties na
riais choro ir kuopos. Apart 
to, kiekvienas narys gaus sa
vaitrašti “Kovą”. Kas/ne- 
norės “Kovos”, tas galės pa
siskirti vieną iš sekančių: 
“Laisvę” ar “Keleivį”. To
dėl meldžiame visus atsilan
kyti į susirinkimą, kuris at
sibus 14 d. birželio, 7 valan
da vakare.

Varde 154 kp. sekr.
J. Vilkelis.

Varde buvusio “L. A.” 
choro K. Žukauskaitė.

Jersey City, N. J.
Šv.Jono Krikštytojo drau

gystė savo mėnesiniame su
sirinkime surųsflfė bendrom 
jiegom parengti prakalbai. 
Tam tikslui buvo užkviesta 
visos vietos draugystės. Pri
sidėjo šios draugystės: šv, J.

S. 59 kuopa. Šv. Jurgio 
draugystė atsisakė. Prieža
stis atsisakymo tame, kad 
socijalistai dalyvauja, tai 
jie, girdi, pasikviesią kalbė
toją, o tas duosiąs vėjo jų 
draugystei, kam po jos glo
ba randasi parapija.

Parapi jonas.

UŽDARĖ TAUTIŠKĄ 
BIZNI.

Newark, N. J.
Čia turėjome lietuvišką 

saliuną, kurį užlaikė p. M. K. 
Jis gerai mokėjo varyti savo 
biznį. Jeigu tik ateidavo 
girtas žmogus 
nusigerdavo ir • 1 1 •
girtas žmogus arba pas ji 
nusigerdavo ir paduodavo 
jam dolerį ar daugiąu, tai jis 
pasakydavo, kad paėmė 5 ar 
10 centų ir nieko negrąžin-

Kewanee, Ill.
Mūsų kunigėlis pavertė I 

bažnyčią į tikrą keikinyčią. 
Kas savaitė kitokių pamoks
lų nei nesako, kaip tik apie 
dolerius, šliuptarnius, bedie- 
\§us, velnią, pekla, kandis ir 
vėžius, iš ko protingesni pa
rapi jonai pradeda pasipik
tinti. *

17 d. gegužės per pamoks
lą buvo viešas iškeikimas so
cijalistų ir jų laikraščiu. Už 
vis daugiausia kliuvo “Lais
vei”, “Keleiviui” ir “Šakei” 
ir dar kokiems ten Vincams 
suJonaisJurbarkiniais. Taip
gi išbarė tuos parapijonus, 
kurie skaito viršminėtus lai
kraščius, bet, atėję išpažin
ties, nepasisako. Jis žinąs, 
kad daugelis skaitą “Lais
vę”, bet nei vienas per išpa
žintį nepasisakęs. Aš čia 
jau neminėsiu kunigo visų 
pliauškalų, nes jie žemiau 
kritikos, tik pasakysiu tą, 
jog pats save susikritikavo. 
Jis pasakė: “Mat, ir jie, tam- 
sūnai, pradeda netikėti j 
dievą, kaip mokslo vyrai”: 
Daugelis parapijonų dabar 
sako: “Tai mat, dėl ko męs 
turime tikėti į dievą, kad 
esame tamsus, o kunigai, ap
šviesti “dvasios šventos”, ne
tiki į dievą, bet puotauja už 
mūsų kruvinai uždirbtus 
centus ir užlaiko dėl savęs 
po kelias gaspadines, o para
piją vis varo išdidesnes sko
las”. '

Kad skaitytojams būtų 
aišku, dėl ko kunigai keikia 
socijalistus, lai perskaito 
knygą “Krikščionybė ir soci- 
jalizmas”, kuri galima gauti 
“Kovos” redakcijoj. Kuni
gams gi patarčiau daugiau 
keikti ne socijalistus ir laik
raščius, bet Macochus, 
Schmidtus, Richesonus, Šla- 
mus, Pušalotu kunigėlius ir 
tt., nes tie kunigai užmuši
nėja savo brolius, lupinėja 
“dievo motinoms” akis, mė
sinėja gaspadines, atima ne
kaltybes jaunom mergai
tėm, veda po tris pačias ir 
maino pavardes. Pagaliaus, 
galite priminti ir popiežijos 
nuopelnus, kaip tai Bonifaco 
XIII, kuris įkūrė šventą in
kviziciją ir nukankino šimt. 
tūkstančių žmonių; galite 
priminti gyvenimą ir darbus 
Jono X, Leono V, Leono VI, 
Stepono VIII, Jono XI ir Be
nedikto IX, kurie pagarsėjo 
žmogžudystėmis, paleistu
vystėmis ir tt.

Kodėl jūs apie tai tylite?
Petro wicz.

Vaikas.

ma- 
bet

—----------------------------------------- ------ --------------------------- —T—*

Čia turiu pažymėti apie 
vietos kleboną Švagždį Pir- 
miaus turėjome kleboną 
kun. Daugį, kuris, beklebo- 
naudamas, supjudė tarp sa
vęs žmones, sugriovė drau
gijas ir, pagaliaus, pats ta
po parapijonų išvytas. Jo 

vargonininkas. Laike ba- vietą užėmė kun. Švągždys. 
liaus, kuomet reikėjo chorui Išsyk jis pradėjo visai kitu 
padainuoti, mokytojo brolis keliu eiti. Pirmiausia ištyrė 
padavė laišką, kuriame pra- visą stovį lietuvių, kokių jie 
neša, kad jis negalįs pribūti, pažvalgų, kokios randasi 
o antra, jeigu draugystė nu- draugijos, kokie tarp jų san- 
samdžius muzikantus, tai jis tikiai ir t.t. Dabar jis sako 
esąs nereikalingas. | radikališkus pamokslus ir

Čia jau aišku, kad vargo-; kviečia visus, net ir socijalis- 
nininkas su savo mokslu ne- tus, kovoti su girtuoklyste.• • • 1 1 • • -W • * • • •nori nei pasirodyti prie ge
resnių muzikantų. Jis tik 
tuomet ateina, kuomet jam 
užmoka už pamokinimą cho
ro $3.00. Dainininkai jau ke
tina tokį mokytoją pasiųsti 
bulvių skusti.

Šiaip vakaras pavyko ge- 
Įrai. • Buvo skrajojanti kra- 
sa su dovanomis. A. Lelia- 
niute gavo gyvų gėlių bukię- 
tą, o B. Pažereckiutė laik
raštį “Laisvę” metams.

Pačtalijonas.

Westville, Ill.
20 d. gegužės čia atvažia

vo airių vyskupas vaikų bir- 
mavoti. Kadangi eina gin
čai parapijos su vietiniu ku
nigu, tai parapijos komite
tas ėjo pas vyskupą prašyti, 
kad jiems permainytų kuni
gą, bet gavo atsakymą: “Pa
kol aš esmių vyskupu, patol 
čia bus kunigas Skripka”. 
Tuomet komitetas nurodė 
net surašą, kiek ir už ką ku 
nigas lupa už savo patarna
vimus. Vyskupas užklausė 
kunigą, kodėl jis taip bran
giai skaito savo patarnavi
mus, bet kunigas tuojaus at
kirto: “Mainieriai daug gau
na posmertinės”. Tuom vis
kas ir užsibaigė.

Mat, jeigu mainieris gau
na posmertinę, tai turi ją pa
siimti kunigas, o likusieji 
vaikai, žmona lai stimpa ba
du. Jis apie tai nepamisli-

Pittsburgh, Pa.,
19 d. gegužės Liet. Mokslo

Jis sako, kad jo mieris ne
pjudyti tarp savęs įvairių 
pažvalgų žmones, bet kelti 
kultūrą ir kovoti su ‘girtuo
klyste. Linkėtina, kad kun. 
savo prižadus išlaikytų iki

Hot Springs, Ark.
Šis miestelis yra labai 

žai žinomas lietuviams, 
užtai labai pagarsėjęs mine
raliniais vandenais, gražio
mis savo apielinkėmis ir t.t. 
Iš geografiško atžvilgio, tai 
labai kalnuotos apielinkės, o 
miestelis randasi tarp di
delių kalnų, iš kurių bėga 
šilti ir šalti vandenai.

Čia daugiausia suvažiuo
ja iš visų kraštų Suv. Valsti
jų žmonės maudyties, kurie 
jaučiasi nesveikais. Dauge
lis yra atvažiavusių net iš E- 
uropos. Abelnai paėmus, 
tai per metus čia apsilanko 
apie du šimtai tūkstančių 
žmonių, jieškančių sveika
tos.

Pats gi miestelis turi tik 
apie 17,000 nuolatinių gy
ventojų, tarp kurių randasi 
su virš dviejų šimtų daktarų 
ir keliatas desėtkų kitokių 
profesionalų.

Lietuvių visai nėra. Iš 
visų gyventojų trečdalis y- 
ra negrų. Jokių dirbtuvių 
irgi nėra. Veik visi gyven
tojai užsilaiko nuo lankytojų 
šio miestelio. Visas mieste
lis randasi po priežiūra val
stijos gubernatoriaus. Mies
to žemė ir visos įtaisos pri
klauso valstijai. Miestelis 
labai puikiai išdabintas ir 
švariai užlaikomas, žodžiu, 
žemiškas rojus, tik, supran
tama, ne dėl darbininkų, bet 
dėl kapitalistų.

Westville, Ill.
A. Westvilietis, atitaisy

damas mano korespondenci
ją apie nesutikimus kunigo 
su parapija, sako, kad kuni
gas už savo pa 
nereikalauja tam tikros mo- 
kesties, bet sutinka su tuom, 
kas kiek duoda. Tai gry
nas melas! Aš galiu priro
dyti, kad kunigas reikalau
ja tam tikros sumos už kiek
vieną savo patarnavimą ir 
buvo tokių atsitikimų, kad 
be $5.00 nekrikštijo ir be 
$30.00 nedavė šliūbo. Ar tai 
čia nereikalavimas? Kur tei
sybė? Kam bereikalingai 
laikraštyj užimti vieta su 
neteisingais atšaukimais?

S. Kastantineviče.

Paterson, N. J. 
bal. nusižudė Juozas27

Zdanis. Priežastis nusižu- 
dymd—girtuokliavimas. Jis, 
gavęsyalgą, viską pragėrė ir 
sugrįžęs namo, rado savo 
moterį beverkiančią su 4 
mažais kūdikiais. Nieko ne
sakęs išėjo vėl iš namų ir 
tuojaus policmonas atrado 
besiraivantį ant gatvės. Pa
sirodė, kad jis išgėrė karbo- 
linės rūgšties. Tapo nuvež
tas ligonbutin, bet tuojaus 
mirė. Velionis prie jokios 
draugystės neprigulėjo.

18 balandžio vietinė L.S.S. 
65 kuopa statė ant scenos 
veikalą “Velnias ne boba”. 
Lošimas nusisekė neblogai. 
Geriausia lošė A. Virbaičiu- 
tė ir P. Zdanavičiūtė. Buvo 
ir kitokie pamarginimai. 
Publikos buvo daug ir užsi
laikė gerai.

29 d. bal. vietos klebonas 
Švągždys buvo sušaukęs 
viešą mitingą, kad apsvars
čius reikalingumą tautiško 
namo. Susirinko žmonių ga
na daug ir įvairių pažvalgų. 
Pakėlus klausimą apie tau
tišką namą, nekurie parapi- 
jonai pradėjo šaukti, kad ir 
taip daug turi skolų su baž
nyčia, o socijalistai ir pirm
eiviai neprisideda palaikyme 
bažnyčios. Kunigas paaiš
kino, kad tautiškas namas

prie jo gales prisidėti įvai
rių pažvalgų žmonės, nes jis 
visiems reikalingas. Paga
lbaus, dalykas liko atidėtas 
ant toliaus. ’

Grand Rapids, Mich.
17 d. geguž. šv. Kazimiero 

giedorių draugystė <statė 
ant scenos veikalą “Milijo
nai Vandenyj”. Lošimas išė
jo neblogai, tik deklamacijos 
prastai.

21 d. gegužės Lietuvių Be
nas buvo parengęs balių, ku
ris gerai pavyko. • *

Neperseniai apleido mūsų 
miestą spaustuvninkas J. K. 
Valinskas ir išvažiavo Chi- 
cagon. Dabar vietos lietu
viams, ypač draugijom, jau 
bus didelis neparankumas 
su spaudos darbais.

S.L.A. 60 kuopa, dėlei to- * 
limos kelionės, atsisakė siųs
ti savo delegatą į seimą.

Čia buvo Simano Daukan
to draugystė užvedus bylą 
su peštukais ir langų daužy
tojais. Teismas tęsėsi net 
per septynias savaites, bet 
draugystė pralaimėjo. Mat, 
nusibodo liudininkams lan
kytis į teismą ir pabaigoj 
jau svarbesnieji neatėjo.

Vietinis.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
Gerbiamoji “L.” Redakcija!

“L.” N37 tilpo iš Fitch
burg, Mass, neteisinga ko
respondencija. Korespon/ 
dentas rašo, būk tai apvaiK- 
ščiojime pirmos gegužės, ta
pęs suareštuotas tūlas dar
bininkas už nešimą baltos 
vėliavos. Aš pats dalyvavau 
tame apvaikščiojime ir jokių 
vėliavų nemačiau, apart a- 
merikoniškos. Buvo tik ne
šamos toblyčios~su įvairiais 
užrašais. Iš tokių 
ant vienos buyo 
rasas: “Jūs atėmėt iš 
vėliavą, bet sergėkite jūs ir 
savąją”! Už tą toblyčią ir 
tapo areštuotas nešėjas, ku
riam teismą# nusprendė už
simokėti $50.00 bausmes. 
Nubaustasis padavė apelia
ciją augštesniam teismui. 
Taipgi korespondentas 
būk 10 d. gegužės 
koks tai apvaikšČi

> sako 
buvęs

riame dalyvavę ir L.S.SL 
kuopa. Aš gi tokio apvaikš) 
čiojimo visai negirdėjau, nis 
jo ir nebuvo.

Laisvas Skaitytojas.

I
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GERIAUSIA UŽEIGOSA. SHRUPSKI
61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
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Didžiausias
Savaitinis
Laikraštis

i

(c
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I ’ Didžiausia kompanija
LlUlJu. visam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesiogine linija 
tarp
Bostono ię Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais šriubais.

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

DR. HERMAN AUSUBEL, 
SURGEON DENTIST,

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

o x « - c

Grand St.,
Palei Wythe Ave

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS 
226 Broadway, kamp. C St.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

.-ie- 
. .ne ir 

jyduolių

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

| F. Stropiene
& SO. UOSTO1>
c)

Pubakr ’.ii ker-iĮ. Womans Medical 
College, Baltimore, MJ.

PaJkmingai atlieka savo darbų prie 
priin.lynio. t.-.iptfi . i;te:kia visokias rodau ir 
pagclb.i invuinobC mcieru liiroso.

6 Loring st., £
J arti E ir 7th sts. (?, 
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ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. —. Devynių 

galybių Orakule! Kriepiuo- 
si prie tavęs (nepyk, kad 
“tukinu”, nes tu atrodai 
mandresnis už biblijinį die
vą) su didžiausiu nusižemi
nimu štai kokiam navatnam 
tinkse

Pas mus, Detroite, Nese
niai buvo prakalbos, tik ne
atmenu kada (man rodos, 
kad tu geriau žinai). Natai 
laike tų prakalbų pamoksli
ninkas nu rietė, kad Judo-

žiavo ūkininkas ir atvežė 
maišelį avižų.

— Ko nori? — rūsčiai už
klausė asesorius ūkininką.

— Ponuli, teikis priimti 
nuo manęs maišelį avižų.

— Ar dar tu nežinai, kad 
nieko nuo jūsų negalima im
ti be pinigų ? — Suriko ured
ninkas.

Ūkininkas, pakrapštęs pa
kaušį, įspraudė asesoriui į 
delną trirublinę ir avižos li
ko priimtos.

Kas kam rūpi.
Sūdžia į apskųstąjį: — 

Ar tamista vedęs?
Apskųstasis: — Ar tai po

nas sūdžia turi dukterį dėl 
apsivedimo?

sius yra net geresnis už pa-J 
tį Kristų. Ar girdėjai to J
kias baikas? Sako: “Jeigu 
jisai (Judošius) nebūtų par
davęs Kristų, tai Kristus ne
būtų tapęs nukryžiavotu ir 
męs dabar nebūtume matę 
dangaus. Melskitės, sako, 
už Judošių!”... jau daugiau 
nebegaliu sakyti, nes mano 
labuonėj baladojasi, kaip po 
tautiškam baliui. Taigi, ap
reikšk man, didis Orakule, 
savo nuomonę apie tai..

Kitas tinksas: ,
Tūli susiorganizavę žmo

nės nusprendė teisti žmogų 
ir išsirinko trečiųjų teismu 
tai atlikti, bet... 6 žmonės 
padaro trečiųjų teismą. Ma
tai čia painiojasi trečiųjų, t. 
y. tris, o išeina šeši. Tai 
kaip čia?

Dar ir daugiau turiu ste
bėtinų tinksų, kuriuos, vie
nas berišdamas, įeinu į tokį 
azartą, kad vieton už nikelį, 
kartais nusiperku čielą bak- 
są alaus.

Pagelbėk man, devynių 
galybių Orakule, o kaip tu 
numirsi, tai aš tavęs neuž
miršiu ir garbinsiu, kaip die
vą. Lašakė.

Neatmena, ką pamiršo.
Burdingieris Maikis Šli- 

cas, eidamas ryte į darbą, 
ką-tik per duris išėjo ir vėl 
sugrįžo. Atsistojo palei du
ris, kaso galvą ir sako: 

' — Kad tave bala, pamir
šau ir nebeatmenu, ką pa
miršau.

Septynių metų mergaitė, 
atydžiai į jį žiūrėdama, sa
ko:

— Aš žinau, Maiki, ką tu 
pamiršai.

— O ka? — klausia tas.
— Tu šįryt pamiršai mano 

mamą pabučiuot.
Motina, išbėgus iš kamba

rio, kad suriks ant mergai
tės:

— Cit tu, bjaurybe!
Kėkštas.

savo pagoniškus papročius
— Taip, — atsakė žmogė- 

dis. — Aš dabar turiu jau tik 
vieną pačią.

— O kur kitas padėjai? 
Ar atleidai? — užklausė mi
si j onierius.

— Suvalgiau, 
tas.

Davatkos kiaušiniai.
Lietuvoj viena davatkėlė 

nešė į miestą parduoti tuzi
ną kiaušinių. Praeinant pro 
bažnyčią, ji užsuko papote
riauti ir atlikti išpažinti. 
Bijodama, kad kas bažnyčio
je jos kiaušinius nesumin
džiotų, ji pasidėjo juos į 
spaviednyčią ir užmiršo, o 
pati šalę spaviednyčios tu
pėdama kalbėjo karunkas. 
Tuo tarpu atėjo kunigas ir 
atsisėdo ant jos kiaušinių. 
Davatkai smilkt kiaušiniai 
— bet jau buvo po laikui. 
Prisiartino ji nrie langelio.

— Ką sugriešinai? — 
klausia kunigas.

— Kunigėli, užsėdai kiau
šius... — pratarė davatka.

— Netauzyk. Sakyk grie
bus.

— Dvasiškas tėveli, užsė
dai kiaušius...

— Von iš bažnyčios! — su
riko kunigas.

Nuo dantų skaudėjimo.
— Kas tau yra, Jurgi, kad. 

vaikščioji užsiėmęs žandus?
— Broleli, tain dantis ge

ba, kad nors pasikark.
— Tai bloaai. O kodėl tu 

nebandai tain daryti, kaip 
nš darau, kada man dantis

Sergantieji Lietuviai

AR JAU NETEKOTE KANT
RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

D-roįLeon. Landes
Jis jums be pinigų duos rodą 

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

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

d-rą;l.!I landės
140 E. 22nd 
tarpe 3rd ir I.

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

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

KLAUSYK
MANO 

ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St.,

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

SCHNEIDER BROLIAIKRIAUCIAI

Atsakymas. 1) Baigas, 
su tuo Detroitu! Orakulo 
galva nemaža, bet Detroite 
yra dar didesniu. Jeigu Ju- 
došiaus virvė būtų nutrūkus
— jisai nebūtų pasikoręs. O 
jeigu nebūtų buvę Judošiaus
— kunigėliai neturėtų biz
nio. Tokiu būdu jie privalo 
garbinti ne Kristų; bet Judo- 
šių, ką jie dabar ir daro: iš
duoda valdžiai ' revoliucijo- 
nierius, suardo streikus, be 
šliubų gyvena su gaspadinė- 
mis, o kuomet gaspadinė Įsi- 
pyksta — tai siunčia ją pas 
Abraomą, o paskui gailisi, 
kaip Judesius Kristų parda
vęs.

2) Trečiųjų teismas turi 
būti ve koks f turi būti tris 
kaltininkai, tris teisėjai, 
kiekvienas teisėjas turi tu
rėti po trjs pačias, tos pačios
— po tris vaikus ,tie vaikai
— po tris kates, tos katės — 
po tris katukus. Tą viską 
surengę pašaukite poną 
Orakulą ir visas biznis bus 
atliktas.

3) Apie alų Orakulas nie
ko neišmano, nes jis geria 
gezeliną ir valgo grynus pi
nigus, nes mėsa perdaug 
brangi. 9999.

Kaip žydas nušovė zuikį. .
Kartą Maušiukas eina ta

keliu per mišką. Ogi žiūri, 
kad priešais jį atbėba zuikis. 
Jis, norėdamas zuikį išgąz- 
dint, prisidėjo savo lazdą 
prie akies ir pradėjo taikyt 
Į zuikį, kaip iš šaudyklės, 
fuom tarpu už medžio buvo 
užsislėpęs medėjas. Pama
tęs zuikį — plumt! ir zuikis 
krito. Maušiukas, manyda
mas, kad jo lazda iššovė, 
blympt ant žemės iš išgąsčio. 
Medėjas, pamatęs, kad be
veik kartu su zuikiu krito ir 
žydas, pasileido bėgti. Mat, 
jis manė, kad iš netyčių pa
taikė ir žydeliui.

Atsipeikėjęs žydas atsike
lia ir žiūri, kad netolymais 
jo guli zuikis. Greitai deda 
zuikį maišan ir skubinasi 
prie savo Sorės papasakoti, 
kaip jis iš lazdos nušovė zui-

Gera rodą.
Anais metais Nemune nu

skendo uredninkas. Suvarė 
žmones, kad jį išgriebtų. 
Jiems besidarbuojant priva
žiavo žydas.

— Ui, ką jūs čia dirbate? 
— klausia žydas.

— Uredninkas prigėrė, 
reikia jo kūną ištraukti, — 
atsako vienas iš žmonių.

— Ui, kam tiek daug be
reikalingo darbo. Parodyk 
jam rublį ir jis pats iššoks.

Nuo to laiko Maušiukas 
su savo lazda nesiskirdavo ir 
visuomet jausdavosi ganėti
nai apsiginklavęs.

Gervanosis.

Bjauri sriuba.
A m e r i k o n i š k o j e kariu me - 

nėję reikalaujama, kad vy
resnieji lankytųsi į virtuves 
ii\pridabotų, kad kareiviu 
valgis būtų gerai sutaiso
mas.

Tūlas pulkininkas, pagar
sėjęs tarpe kareivių savo 
prisakymų aštrumu, kartą 
ties virtuve sulaikė du karei
viu, benešančiu katilą su ko
kia — tai sriuba.

— Ei, ką jūs čia nešat? 
Duokit man paragauti, — 
su r i au m o j o pulkininkas.

Tuoj vienas kareivis atne
šė samtį. Pulkininkas para
gavo, susiraukė, greitai iš
spjovė viską iš burnos ir su
riko :

— Po šimts velnių! Ar tai 
jūs ta lakala vadinate sriu
ba?

— Ne, jūsų mylista, — at
sakė kareiviai, — tai yra pa
mazgos, kurias nešame iš
lieti.

Veltuo negalima.
Tūlas gubernatorius., dasi- 

žinojęs, kad mažesnioji poli
cija lupte aplupa ūkininkus, 
imdama nuo jų kyšius ja
vais ir kitokiais daiktais, iš
davė cirkuliarą, kuriame už
draudė imti ką-nors nuo ūki
ninkų be pinigu*

Paa vieną asesorių atva-

— O k a gi tu darai?
— ^š einu namo pas pa

čia. Ji ankabina. paglosto 
veidus. priglaudžia nrie 
krūtinės, panasakoja apie 
meile, tada aš užmirštu apie 
sknnsmą ir perstoją dantis 
gelti.

— Tš tmsu. tai geras pata
rimas. O p.r šiandien tavo 
nati namie? T. J.

į teisingiausia < A
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■ Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
j da, riežiūrint, ar tie receptai Li"‘ 

voe ar Amerikos daktarų, 
natinė lietuviška aptie!

i Massachusetts valstij' 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš-

I kus, o aš prisiusią per expresą.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo .visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerj ir 
brangiaus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo
bilium ir apvažiuoslm visas tas far- 
mas. iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
’aipgi mapa dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan/

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujo adreso.
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“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 laikra^Hs.
“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”.

.^^9 1815 E. Moyamensing Avė. 
O % Cl RHIUADELlPI-ilA.

f Tel. 2334 Greenpoint.
uikiausia vieta lietnTiams pas
R. DRAUGELI.

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvopen- 
ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

73

. “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 Avė,
Naujas krikščionis.

Misijonieriui, nuvažiavu
siam į Afriką mokyti žmogė- 
džius krikščionybės, pasise
kė įkalbėti tūlam žmogėdžių 
viršininkui, turėjusiam dvy
liką pačių, jog tai labai ne
padoru turėti tiek daug pa
čių, reikia turėti tik vieną 
pačią. Žmogėdis persiėmė 
nauju mokslu ir tapo krikš
čioniu.

Po kiek* laiko misi jonie
rius sugrįžo į tą-pat vietą, 
sutiko minėtu žmogedį ir 
užklausė, ar jau jis pataisė

/ ■

Chicago, Ill.

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, eiles, žinios iš viso 
pasaulio ir kitur.

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSPILL, SCOTLAND.

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

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

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass.; Polish 
Industrial Ass’n., 31 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.

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

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

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

Newi York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

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

TRIS CJEROS KJNYOOS:

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

PASAULIŲ RATAS SSSft
ir kitas planetas, Su paveikslėliais............................

MEIL C.S KARŠTLIGĖ
meilę..................................................................................2Oc.

Imant v:aas tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siuskit pačtoe Ženkleliais Šiuo adresu.

J. STROPUS 4
6 Lorin? St., So. Boston, Mass.315 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus f. J. Kavaliauskas

1
 Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Telofonaa bo .
R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS
Padarau paveikslus pagal nau
jausią madą ir pigiausią kainą.

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

kampas Clermont St.

pirmutinis lietuviškas new yoike

UŽEIGOS NAMAS arba'i MOTELIS
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS •r- -r ...»/...»->rrrrrss-

Męs patėuiijom, kad būtinai yra reikalinga* )ie- 
tnvianis Now Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
niO ir in.leigčro ta ulcisw namą, kuria randasi 
po numeriu 4 9H Washington J»t.. 
kampa? Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažieriue. pribuvusius iš kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant paspartus ii 
konsolių.

Parduod«3in Laivakortes
ant (intčiausiu ir greičiausiu garlaiviu už pijriau- 
s-ia kairu, i.4 Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
i*.mainon> pinitrus visu viešpa’y.Čtu. Daromda- 
viernastis pijriau, kaip kilt. Reikalauk lai\a<or- 

i>u’. ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus au viso-eiii kainu. pažytnCi'an u ..... ............. ..
kiaib reikalais in artinusia i jums oi i isa ypatiikai ai per laikkus.

GEO. .1. BARTASZIUS ir J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 \V. Broadway

v. SOUTH B0ST0N' MASS
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 
gyvenimo siekinys.

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni- 
mą?10gi visiems: seniems ir jauniems. Knyge
lė parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. •‘Že
nyba” liuosai eina ir Lietuvon.

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

“LAISVE” 183 Roebling St

’♦* t* \W IMLI

Brooklyn, N. Y

)



Redakcijos atsakymai.

Lietuvių Vertelgų Drau
gijai (Roseland, Ill.). Drau
gija, kuri tinka pp. Olševs- 
kiui ir Gudui, negali tikti nei 
“Laisvei”, nei jos korespon
dentams, nei darbininkams. 
Neesame priešingi vertelgų 
draugijai, kaipo tokiai, bet 
priešingi jos aiškiam party- 
viškumui, kuris nieko bend
ro su darbininkišku party- 
viškumu neturi. Biznie
riams, mūsų nuomone, rei
kia taikintis prie plačiųjų 
minių, o ne pūsti į vieną dū
dą su Chicagos bankieriais.

M. J. Vaitiekus. Apie L. 
S.S. rajono konferenciją pa
talpinome pirmiau gautą. 
Atleiskite, kad negalim su
naudoti. \

J. Lietuvis. Talpinam ank
sčiau gautą.

šv. K-ro D-stei, Montello, 
Mass. Tokius protestus, be 
jokio parašo ir be jokios ant- 
spaudos, ypač varde drau
gystės, rašo tik tie, kurie no
ri padalyti falsifikacijas ir 
tokius raštus redakcija tal
pina gurban. Jeigu rašo y- 
pata, turi priduoti savo pa
vardę ir adresą, o jeigu ra
šo draugystė—turi pasira
šyti jos valdyba. Netilps.

LIETUVIŲ IMMIGRAN- 
TŲ ŠELPIMO DRAU-

I GIJOS REIKALUOSE.
Atsišaukimas j lietuvių vi
suomenę, — dėlei Lietuvių 
Immigr. šelpimo Draugijos.

Draugijos ir pavieniai, 
kurie jau buvote nuo pra
džių užsidėjimo L. I. Š. D. 
prisidėję prie jos dėlei su- 
šelpimo atkeliavusių immi- 
grantų ir mokėjot į draugi
jos iždą ar tai metines sąna
rių mokestis ar tai aukavę, 
malonėkit neatsisakyti ir 
ant toliaus paremt L. I. Š. 

/ D., nes jūsų paaukautais ke
liais centais ne vienam mū
sų broliui lietuviui ir lietu
vaitei suteikta pagelba 
įžengt Į šią šalį. Jau šian
dien kožnam yra aiškiai ma
toma, kaip Suvien. Valstijų 
valdžia nuolat vis naujus ir 
naujus išleidžia įstatymus 
su apsunkinimais prieš atei
vius.

O jau dabartiniam laike 
taip sunkiai suvaržyta im
migrantų reikalai, kad už 
mažiausią sumilijimą ir ne- 
atsakymą ant užklausimų 
immigracijos komisijos ar 
tai antrašo ne aiškumą, tuo
jau lieka immigrantas sulai
kytas, o ant galo ir gražina
mas. Tokiems immigran- 
tįams neatbūtinai pagelba 
yra reikalinga. O juos tega
li gelbėti tik tam tikras at
stovas Immigr. šelp. Drau
gijos.

Męs, lietuviai, turime ru- 
pinties savaisiais ir steng- 
ties, kiek galėdami, užlaikyt 
I. Š. D., nes męs ant toliaus 
negalime laukti iš kitatau
čių pagelbos. Jų atstovai, 
nuėję ant Ellis Island, pirma 
aprūpina savo immigrantus, 
o paskiau, jeigu jiems noras 
yra, tai kreipiasi prie kitų 
tautų immigrantų, kurios 
neturi savo draugijos atsto
vo ant Ellis Island. Palygi
nus mus su anais, jau ir pa
sirodo, kaip jie yra viso
kiuose dalykuose už mus 
augščiau pakilę, taip ir su 
immigrantų reikalais. Pas 
kitataučius jau nuo seniai 
yra pripažinta naudingu 
darbu turėt draugijos Im. 
Šelpimo ir tokios Im. D. ne 
tik kad yra pilnai užlaiko
mos, bet jos jau turi ir savo 
locnus namus dėlei immigr. 
prieglaudos ir pilnai gali 
užlaikyti prie namo reika
lingus darbininkus ir atsto
vą ant Ellis Island.

Taigi, ir mums yra reika
lingas paimti pavyzdis iš ki
tataučių gyvenimo ir turime 
Suprasti organizacijų vertę. 
O kada suprasime, tai tada 
ir męs stengsimės auklėti 
savo organizacijas ir atrasi
me šaltinius, iš kur galėsime 
pasemt medegą dėl jų užlai

kymo.
Paimkime sau, jeigu šian

dien Suv. Valstijose lietuvių 
yra skaitoma apie 500.000, 
ir kad visi suprastume vertę 
tokių draugijų, kaip Immi- 
grantų Šelpimo ir duotume 
tam reikalui kas metas nuo 
galvos nors po vieną centą, 
tai turėtume 5000 dol. Su 
tokia suma ne tik kad drau
giją galėtume pilnai užlaiky
ti, bet ir namus įsteigti ir 
prie namo darbininkus ir at
stovą ant Ellis Island užlai
kyti. V

Galima pasakyti, pakol 
tarpe lietuvių visuomenės 
nebuvo susitvėrus Draugija 
Immigr. Šelp., iki tolei ma
žai kam rūpėjo immigrantų 
dalykai, išskyrus S.L.A., ku
ris šiek tiek šelpė immigran
tus sulyg savo išgalės. Da
bar pažvelgkime į veikimą 
L. I. Š. D. ir paskui nuspręs- 
kime, ar tokia draugija yra 
reikalinga lietuvių visuome
nei? Per paskutinius 1913 
metus draugija suteikė pa
gelba lietuviams immigran- 
tams sulaikytiems 902. Iš 
sulaikytų vieniems trūko už
tektinos sumos pinigų, kitų 
antrašai buvo neaiškus, ar
ba juos visai buvo pametę, 
ar tai katrų giminės nepri
buvo j laiką atsiimti.

Tokiems immigrantams 
turėjo būt suteikta pagelba, 
o lai ne, tai būtų gavus di
džiuma grįžti atgal.

Taigi, dar sykį, broliai ir 
seserįs, aš jus kviečiu, be 
skirtumo pažiūrų draugijos 
ir kuopos be jokio atidėlioji
mo, aptarkit savo susirinki
muose ir prisidėkit aukomis 
prie Im. Š. D. Taipgi ir jūs, 
biznieriai ir kunigai, veikit 
su visais, neatsisakykit pa
duot ranką pagelbos atkelia
vusiems savo broliams lietu
viams. '

L. I. Š. D. centro sekr.
A. Žolvnas,

2 Merchant PI., 
Newark, N. J.

VERTĖ NEJUDAMOSIOS 
NUOSAVYBĖS NEW JER

SEY VALSTIJOJ. .
Straipsny tilpusiam 16 d. 

gegužės, 1914 m. didžiau
siam New Yorko laikrašty 
“The World”, William B. 
McLain, žinomas nejudamo
sios nuosavybės (Real Esta
te) tarp kitko štai ką tvirti
na: “...Nepaisant ant svy
ravimo nuosavybes kainų 
New Yorko priemiesčiuose, 
vertė nejudamosios nuosa
vybes New Jersey valstijoj 
pakilo.

jeigu jau dabar nuosavy
bės vertė pakilo, tai reikėtų 
manyti, kad už keleto metu 
tos žemės vertė pakils du ir 
tris syk tiek. Pavyzdin, da
bar Normandie Park Co. 
parduoda Cranforde, N. J. 
lotus įvairiomis kainomis, 
pradedant nuo $150 ir bai
giant $1000 ir daugiau. Jei
gu lotą nusipirkus pasista
tyti ant tos žemės da ir na
mus, tai tokion nuosavybėn 
įdėti pinigai netik užtikrinti, 
bet virš to atneštų gerą pel
ną. Apsvarstyk šį sumany
mą ir pasiklausk, kas geriau 
— ar taupinti pinigus ko
kiam nusususiam banke, 
kur jau ne vieno lietuvio 
sunkiai uždirbtas skatikas 
žlugo, ar įdėti pinigus nuo
savybėn, kurios vertė užtik
rinta ir kuri prie progos ga
li atnešti pusėtiną pelną? 
Neužmiršk, kad jau ne vie
nas savininkas žemės netik 
pasipelnė, bet tūli net pralo
bo ! Pagalvok apie tai.

Normandie Park Co. par
duoda lotus lengvu mėnesi
niu išmokesčiu, o savinin
kams lotų sutinka išbudavo- 
ti namus taipgi ant išmokes- 
čio. Ar gali but geresnė pro- 
ga?

Dėl platesnių žinių tesi
kreipia adresu: C. Pilėnas, 
Normandie Park Co., 30 
West 23rd St., New York 
City.

Keliaujantiems į Cran
ford, N. J. kompanija kelio
nę apmoka. Kompanijos 
agentai dalina tikietus prie 
durų Central Railroad New 
Jersey, West 23rd St., New 
York. Pas fero stotį reikia 
būt nedėliomis 11 valandą 
ryto.

PAJW-QJIMAI.
Pajieškau Vincento AdmonČie, Kel

mės parakvijos, Kaun® gub. Malonė
kite atsišaukti.

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

(39—42)

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

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

(37—40).

PAJIEŠKAU
Esu dirbęs spaustuvėje 8 metus. Tu

riu zecerišką liūdij;mą. Galiu statyt 
lenkiškai, rusiškai ir lietuviškai.

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

(38—41)

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. Stakneviče, 71 
Warwick St., Newark, N. J.

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

VOS BALSO” DRAUGIJOS 
KENOSHA, WIS.

Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 
prezidentas.

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

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

Ant. Kuplevskis, 964 Jenne St., iž
dininkas.

Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi
nansų raštininkas.

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 651 Pleasant 
PI., J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

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

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

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

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.
LIETUVIAI BIZNIE

RIAI, SKELBKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Lietuvis biznieris, no
rintis plačiai varyti biz
nį, norintis. didesnio pa- 
sigarsinimo, turi skelb
tis “Laisvoje” 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 koštu merių 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 visuomene ir jo 
biznis turi būt plačiau
sia žinomu dalyku.

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

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

“Laisvės” biznio

LAIVAKORČIŲ

Brooklyn, N. Y.183 Roebling St,

Keliaujantiems Lietuvon visuomet parūpi
nau! 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:

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius.1 Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny- į 

> gėlėje gali rasti daug pamokinimų.
Kaina......................................... 10c

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

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 

. yra tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk
lų, padaro raštą be vertės, beveik ne- j 
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, i kaina.............. ....................
AUDĖJAI, kaina...............................
KERŠTINGA MEILĖ, kaina......

15c , i
75c į ’

Laisves” Knygos:
SOČI JALIZMAS—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- 
jąlizmą 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-
• J lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 

-j 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- 
i tus žmones ir su kokiu drąsumu mū- 

. sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c
i 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. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny

gelę. Kaina tik............. 15c
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Parašė Kelmutis. 

. ši knygelė atidengia stebuklingų 
‘'į klioštorių purvą. Ji aiškiai parodo, 

kaip zokoninkai, po priedanga šven
ti , tenybių, užsiima vagystėmis, girtuo- 

> kliavimu, paleistuvavimu ir net 
žmogžudystėmis. Kaina.......... 15c

LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis « C 
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 prdleisti, 
lai užsisako ją. Kaina tik....... 10c

LAISVES”

SPAUSTUVE

Platinkit “LAISVĘ

183 Roebling St Brooklyn,

taip, 
grin-

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 “Laisve” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

“Laisvės” Spaustuvė yra didžiausia iš visų 
lietdviškų 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 apskelbirriai būtų at- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin
goj, visiems suprantamoj, letuvių kalboj,tad 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.



VHPTIWtQ 7IKIinC pilną laiką ir nereikės jums VIEillliIlij £iiniViJ« valkiotis gatvėmis; ir vienu 
bedarbė pranyks.žodžiu 

Atsišaukimas į visuomenę. Vienok, darbininkai jiems
Liet. Draugijų Sąryšis atsako, kad jeigu jus neiš-kad jeigu jus neiš- 

Didž. New Yorke rengia iš- tenkate mums darbo dabar, 
laimėjimą dėl padidinimo iž- kuomet męs dirbame po 50 

t„j-i ---- : valandų per savaitę, tai kuo
met męs dirbsime 52 vai., 
tuomet męs nei tiek neištek- 
sini darbo ir tuomet bus dar 
didesnė bedarbė ir darbiniu-

do. Todėl atsišaukiame i 
gerbiamąją visuomenę, kad 
Kas ką gali paaukautų dėl iš- 
laimėjimo. Aukos bus pri
imamos iki 6 d. birželio 
(June). Aukas priduokite j kai stoja ranka rankon ap
seku. K. Labanui, 239 So. I ginti savo tiesas; ir jeigu 

jau kitokiu būdu nepavyktų 
susitaikyti, darbininkai 
griebiasi paskutinio ginklo 
t. y. streiko, ir daugelis to
kiu susirėmimu darbininku 
su darbdaviais buvo ir nie
kur darbininkai nepralošė, 
visuomet pasisekė darbinin
kams apginti savo tiesas, o 
kurių dirbtuvių darbininkai 
tvirčiau laikėsi, tie da iško
vojo ir algos po vieną dole
rį viršaus į savaitę, tik vien 
Nadvell Taylor Co. darbi
ninkų streikas tęsėsi gana 
ilgai, nes jau aštuonios sa
vaitės kaip tęsiasi streikas, 
vienok ir tas jau kaip matyt 
eina prie užbaigos ir pilnai 
tikimasi, kad darbininkai 
laimės, nes laikosi tvirtai 
vienybėje, o kompanija ske- 
bų negauna.

sekr. K. Labanui, 
4th St. Brooklyne.

2 d. birželio, 8 vai. vakare 
Lietuvių Kelionei Pašelpos 
draugijos pirmoji kuopa tu
rės mėnesinį susirinkimą 
tautiškame name (ant trečių 
lubų). Visi nariai teikitės 
atsilankyti. Taip-pat nepa
mirškite užsimokėti, kurių 
mokestįs yra užvilktos.

Liet. Kel. P. Dr-jos antros 
kuopos susirinkimas atsibus 
5 d. birželio, kuopos svetai
nėj, po N. 55 Hudson Ave.,’ 
Central Brooklyn, N. Y. Vi
si kuopo^nariai malonėkite 
atsilankyti.

Taip-pat yra kviečiami 
spiesties draugijon dar ne- 
prigulintieji lietuviai. Kat
rie norite gauti kokių nors 
informacijų kreipkitės į vie- 

ftines kuopas arba į centra- 
lišką sekretorių J. Petravi
čių, 264 Front St., Brooklyn. 
N.' Y. M. A. Liberis.

Lietuvių korporaci’os eks
tra susirinkimas atsibus pa- 
nedėlyj, 8 d. birželio (June). 
1914 m., 8 vai. vakare, Tau
tiško namo svetainėj,101-103 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

W. Waidelis.

Sočijalistiškos revoliucijos 
bažnyčioje.

Neseniai New Yorke atsi
buvo susirinkimas socijališ- 
kos revoliucijos bažnyčios 
parapijonų, kuriame tapo 
perskaitytas laiškas nuo 
kun. White, kuris šiuomi lai
ku sėdi kalėjime dėlei norė
jimo sukritikuoti Rockefelle- 
rio bažnyčios kunigą. Ku
nigas rašo, jog jam kalėjime 
sekasi ir jog jisai uoliai varo 
tarpe kalinių socijalistišką 
agitaciją. ’

. Lietuvių Gimnastijos KĮiu- 
bas jau ruošiasi įkurti savo 
knygyną, kuris bus viešas, 
tai yra, visiems prieinamas.

Daugelis gimnastikiečių 
tariasi paimti maudynėm 
rūmą ant Coney Island.

Sekantis L. K. Kliubo su
sirinkimas įvyks 5 d.» birže
lio (pėtnyčicj) vakare.

Lokautas.
Kontraktoriai buvo suta

rę apšaukti lokautą ir 11 d. 
gegužės išvyti visus darbi
ninkus laukan iš dirbtuvių, 
kurie nesutiks dirbti dvi va- 
landi viršaus, per savaitę. 
Tas jų nuosprendis greitai 
pasiekė darbininkų ausis ir 
pastarieji skubiai pradėjo 
rengties į aštrią kovą. Vie
nok tas mūsų ponų nuo
sprendis neišsipildė; dalis iš 
jų atsimetė, o likusi dabar 
nežino ką daryti ar pradėti 
kovą su darbininkais ar ne. 
Ir taip šis klausimas iki šiai 
dienai da nėra aiškus ant 
tiek, kad būtų galima ką 
nors tikro pasakyti ar kont
raktoriai šauks lokautą ar 
ne.

Vienok darbininkai prie 
to lokauto rengiasi skubiai 
ypatingai lietuviai, jeigu 
kontraktoriai išvarys kriau- 
čius iš dirbtuvių, reikalau
dami 52 vai. savaitės darbo, 
vietoj 50, tai kriaučiai ne
grįš tol, kol neiškovos 48 
vai. savaitės darbo.

Artojas.

New Yorko majoras išva
žiuoja į vakarines valstijas 
ant visos savaites. Jo tiks
las prisižiūrėti vasariniam 
darbui augštosiose mokyk
lose.

Reikalaujame Merginų.
Reikalaujame merginų 

prie darbo į fabriką.
WILLIAM HOLLAND 

145 Roebling St., Brooklyn 
Įėjimas iš jardo.

R EIK A LI NG A S A F E R EITO RIUS 
prie vyriško kriaučių darbo, kuris at
sakančiai dirba ant mašinos, gerai de
da kišenius visokios mados ir statan
tis siūles be strigavojimo. Darbas 
nnt visados, mokestis gera. Atsišau- 
kit greit.

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

(39—42)

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę vaikučiams 
pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
suloš toatrėlį.

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

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

JAUNI VYRA
h SENI VYRAI

Skaitykite ir platinkite

Laisvę
Tik $2.00 metams.

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k’ekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas irns 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

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

LIETUVIŠKA

APT1EKA
Ž-miau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius............. ..............50c
Trojanka........................... 25c, 50c ir $1.01

Ir visokias kitokias gyduoles nuo 
visokių ligų, kurios čia dar nepaminė
tos galima gauti p>-r pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

PAIN-EXPELLEE
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pa gel boseliai po akrutas sudaužytas 
aut skani. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tizmo, Neuralgijos, Užslšahlyino ir E. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su 

r A I 5 E X P E L E R I U ,
Paso v E nc z i Ais naminiais \Aistais. 

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

SvmykH tint jint tQnkerlo — aenleli)

Richter’^ 
/'“PAI 
I . EXPELLEH”
g Drūti muskulai neatneša naudos, 
H jei Jus Romalizmas kankina. Su 
O ' PAIN EXPELERIU
I jei drūčiai auberšt i ui neš Jjnn t u,oj

F. Ad. Richter &
rCABl ST.. t t<CW YORK.

Tėmikit antAnkerd jgggjK a 

ženklo apsaugo i mosL/*^J» «
<■., . V-» _■ _. Ogg. 4?\5K%I

-------------- ----------”

‘ ‘Laisvės” ^advokatas

Morris HILLQUIT |

30 Church St.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

495 Broadway
South Boston, Mass.

Va'andos:
Nuo 12 2 dieną :rnuo7 9 \ 
kart*. Ned1 lion įc iki 3 vai. 

p’etų.
po

UNIJOS KEPURIŲ
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos! knpurės pirktos jias mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N.

“PIRMYN”

juta

50,000
KNYGŲ
DYKA! DIEL VYRO.

viduramžini vyrai
Vyrai kurio žada apsivesti— vyrai^Bhoti— vyrai kurie budamS 

neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram nagale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vyei tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tu® knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur UžnuodiJIma kraujo, arba syflll. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel* 
na pragaišti Spėkų, Pragaldti gyvybes sky

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

Ttkstančlaf vyru atgava nava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slapti bes, kurios vyaas turi 
Žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,* 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
įlyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAI. 
Męs užtnokam ir paėta. Išrašik aižkeie sava va rd a, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsit*k ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstus knyisos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygai.

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

A d rcsas

Stej^as

PUIK DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsiuvus, tulp-pat 
ii* kur ’?reit išsigydyti, ly- 
g-ai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ligii apsi
saugoti.

ISPECIJALIŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE OAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikys

Venskie Armonikai
su 21 perlo klev’šiu, 8 basais

Vertės $18.00. tik už $7.50

Socijalistai rūpinasi 
Perkūnu.

L. S. S. 19 kuopos susirin
kime pakeltas klausimas dė
lei sumušimo per Hoosick 
Falls fanatikus draugo J. 
Perkūno ir kelių vietinių so- 
cijalistų. Nutarta pakolek- 
tuoti bylos vedimui ir su
rinkta suvirs 9 dol. Taip- 
pat nutarta atsiliept tuo rei
kalu į visuomenę.

Prieš industrijališką Suv. 
iValst. Komisiją New Yor. 
ko City Hali stojo teisėjas 
Lindsey ir streikierių mote
rys iš Colorado. Kada jie pa
sakojo apie tai, kaip ten žu
dė žmonės, tai daugelis apsi
verkė. Lindsey pasakė, kad 
mainų savininkai norį jį už
mušti.

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $ 1.59
Užsieniuose $2.01)

“PIRMYN”
748 VA Lexington st., Baltimore, Md.

Liet

Kriaučių darbai.
Darbai kriaučių dirbtuvė

se eina labai blogai; kont
raktoriai, pasinaudodami 
bedarbe, stengiasi sumažin
ti darbininkams algas; dar
bininkai laikosi, kiek galėda
mi, ir nepasiduoda sumažin
ti jau ir taip mažas algas, ir 
tokiu būdu vis pasitaiko ma
žesni, tai didesni susirėmi
mai tarpe darbdavių ir dar
bininku, v

Neužmirškite, kad 
Socijalistų Sąjungos 59 kp. ’ 
rengia puikų teatrą ant 6 
dienos birželio (subatoj) 
svetainėje Imperial Hall, 232 
Adams st. (kampas 3-čios 
st.), Hoboken, N. J.

Svetainė atsidarys 7 vai. 
vakare. Lošimas prasidės 8 
vai.

Įžanga 25c., 35c. ir 50c.
Bus lošiama puikus veika

las “Dumbline”. Taipgi 
bus dainų, deklamacijų ir 
spyčių. .

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS,KUOPOMS 

IR KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KUKARDAS “BADGES”, GUZIKUS IR

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

spaudas draugystėms.
Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 

4 sempelius.
A. STRUPAS

Streikai. *
New Yorke žydiškose 

dirbtuvėse, laiks nuo laiko 
atsikartoja Čiela eilė strei
kų; mat, ponai kontrakto
riai nori, kad darbininkai 
nusileistu po dolerį; kiti-gi 
nori, kad darbininkai dirbtų 
po dvi valandi viršaus per 
savaitę. Tuomet, (sako 
kontraktoriai) darbo bUs 
užtektinai, galėsite dirbti

SKAITYTOJŲ ATYDAI.
Visi “Laisvės” skaityto

jai, kurie gavote paragini
mą, pasiskubinkit atnaujin
ti prenumeratą, nes nuo se
kančio numerio nebus siun
čiama tiems, kurie nepąsi- 
skubins užsimokėti.

“Laisvės” Adm.
% Į

t k • to.

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

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at- j 
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam I 
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
kite. .

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

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

PHILADELPHIA, PA.
TEMYXIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo Wil 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o utarain- 

s ke ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki 3.

' L“į GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00,
Atiduodame tik už .................. $19.50

Ii} irrafafsHią~jr\arantuo(ame ant 10 metų.

!-------------l BIZNIERIAI!
GARSINKITeS

“LAISVĖJE

Toks pat Armonikas
21 plieniniy klapany, 12 basy

Vertės $25.00, tik už $14.25

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

4

S
A. STRUPAS

NOVELTY MANUFACTURER į 
123 Ferry St, Newark, N. J. g 

Dep. L.

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
z\\ Jeigu taip, tai visuomet

eik į J. MARTINAIČIO 
Čeverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand SU
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, koris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonegrafus.

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

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

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

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

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 uoi, pas

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

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

Jau laikas užsisakyti

Kalendorius
1915 m.




