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DARBININKAI,
APSISAUGOKITE!

Iš Lietuvos darbininkų 
judėjimo.

New Yorko rusų dienraš-. vadovių yra mergina Brid- 
ty telpa laiškas, su parašais1 get E. Kenny, sekretorė in- 
aštuonių bedarbių. Tame; 
laiške prašoma kogreičiau- 
sios pagelbos.

Ve to laiško turinys:
“Viena darbininkų sam

dymo kontora New, Yorke 
nusiuntė mus į North Caro
lines girias. Mums buvo ža
dėta 26 dolerius į mėnesį ir

dustrialės unijos Allegheny 
pavieto. Buvo jau ir susi
kirtimas su policija.

Bedievių karalius jau 
Amerikoj.

Ernestas Nathan, buvęs 
Rymo majoras, garsus visa
me pasaulyj bedievių kara-

veltui duoti butą ir valgį.1 liūs, jau pribuvo į San Fran- 
Męs išdirbome mėnesį ir ii-'cisco, kad dalyvauti Pana
giau nenorime čia pasilikti.: mos parodos board direkto- 
Męs pranešėme apie tai su- rių susirinkime. Jį širdingai 
perintendentui ir para- sveikina italai, apsigyvenę 
šėm, kad jisai atlygintų*’*’“’"’ 
mums už mėnesį darbo. Ji
sai pasakė užmokėsiąs 20 d. 
birželio.

Mūsų mėnesis pasibaigė 3 
d. birželio. Męs pasakėme, 
kad pritrūkome spėkų dirb
ti, nes prasidėjo nepakelia
mi karščiai. Mus valgydina 
bjauriai. Superintendentas 
pasakė neduosiąs mums val
gyt, jeigu męs nedirbsime.

4 d. birželio badavome, nes 
nei vienas iš mūsų neturėjo 
cento. 5 d. birželio turėjome 
stoti darban, patįs nežinoda
mi už dolerį ar už duoną.

Pagelbėkite mums”.
Seka parašai.

Tasai laiškas turi būti dau
geliui persergėjimu.

' šioj šalyj. Jisai sako, kad I- 
talija žada įsitaisyti parodoj 
puikiausią skyrių.

Užtat Su v. Valstijų kata
likai baisiai neapkenčianti 
Nathano, pradeda smarkią 
agitaciją prieš pačią parodą. 
Atsišaukimą, kviečiantį prie 
boikoto išleido ir NewJ^or- 
ko katalikiškos draugijos.

Ir vėl prieš žodžio liuosybę.
Fall River, Mass.—Mrs. 

Ella Reeve Bloor ir Percy 
Ball areštuoti ir nubausti po 
10 dol. kiekvienas už pasa
kymą socijalistiškų prakal
bų. Vietos socijalistai nuta
rė kovoti už žodžio liuosybę.

Carnegie kiša savo dvylekį.
‘Milijonierius CaYffegie 

į baisiai nori pagarsėti savo 
duosnumu. Pittsburgo mie- 

k ihF stu* ^uoda du mili-
Ke;r;P • jonu dolerių ant savo vardo 

institucijų.
Užtat, apie savo darbinin

kus neimaž nesirūpina.

Mexikoj.
Mexikos prezidentas Hu

erta norėjo t
blokadą uosto Tampico, vie
nok prie to neprileido Suv.' 
Valstijų valdžia.

Vis smarkiau šnekama.
kad Huerta turės pasitrauk
ti. Apie tai visa burna rašo 
Mexikos laikraščiai.

Huerta, kaip sakoma, ren-1 
gia manifestą į Mexikos 
žmones, kuriame žada pa
aiškinti apie savo pasielgi-1 
mus. •

Mexico City išmėtytos • 
proklamacijos, kuriose kvie- r - 
>/• TT 1 v v v • mucį IVdll LjAUlCdSciama Huertą užmušti uz jo k -’$479,000, Globe - 
prasižengimus pries liaudį. qqq ’ ’
Mexikos turčiai bėga iš sos- ' 
tinės.

Ekspresų kompanijos 
prakiša.

Pasirodo, jog ekspresų 
kompanijos nepajiegia išlai
kyti konkurencijos su Suv. 

, Valstijų pačta. Per aštuo
nis mėnesius,; baigiant vasa- 
Į rio mėnesiu, Adamso eks-

► kompanija nustojo 
$451.000, American Express

Liūdna mainierių dalis.
Washington, 9 d. birželio. 

—Kaip skelbia oficijališka 
statistika, tai tik per vieną 
balandžio mėnesį S. V. mai- 
nose žuvo 346 mainieriai.

Pelno turėjusios tiktai 
į penkios kompanijos; dvi iš 
jų randasi Canadoj.

Geležkelių nepalaimos.,
Per ketvirtdalį metu, bai

giant gruodžio men. 1913 m.,( 
ant geležkelių Su v. Valstijo
se tapo užmušta 191 žmo-

Pereitais metais tą patį mė-Į £us> 0 sužeista 3,726 žmonės, 
nesį žuvo 285 mainieriai. 
Reiškia, nelaimių skaičius 
mainose tolydžio vis auga.

Balandžio mėnesyj, kaip 
žinoma, Eccles W. Va. įvyko 
baisi katastrofa, laike ku
rios žuvo 180 žmonių.

Per keturis mėnesius šių 
metų, baigiant balandžiu,žu
vo 917 mainierių.

Ar nebaisi mainierių da
lis?

Kaltina darbininku laikraš
čio redaktorių.

Chicagoj jau prasidėjo 
teismas drg. C. E, Persono, 
darbininku laikraščio redak
toriaus. kuri kaltina skebo 
užmušime. Person' užmušė 
ta skobą, gindamas patsai 
save.

Drę. C.F. Person jau pen
ki mėnesiai, kaip randasi 
kalėjime.

Iš E. Pittsburgo streiko.
Plačiau apie E. Pittsburgo 

streiką skaitytojai ras ko

Šiaulių darbininkai rodo ke
lią visos Lietuvos dar

bininkams.
“Vilnis” rašo:
“Frenkelio fabriko darbi

ninkai laimėjo!” ir tartum 
sunkus akmuo nuriedėjo nuo 
širdies, girdint šituos žo
džius. Ir tai ne vieniems 
Šiaulių, ne vieniems Lietu
vos arba žiemos-vakarų 
krašto, bet ir visiems visos 
Rusijos susipratusiems dar
bininkams, kurie žinojo apie 
šitą streiką ir numanė,kokia _ _ ,
jo svarba. “Freinkelio fab- nios” ir “Viltis”, susitrukdė 
riko streiko aidas atsiliepė ėję ir savaitiriiai lenkų, lie-

Tarpe Vilniaus spaustuvių 
darbininkų.

“Vilnis” rašo:
Kovo 22 d. sustreikavo 

apie 300 darbininkų šių 
spautuvių: Zavadskio, kun. 
Rutkovskio Žukovskio 
(“ZniČ’*), Kuktos* ir “Vil
niaus” spaustuvės. Streiko 
priežastįs ir reikąlavimai 
teisingai išdėstyti “Vilnies” 
No. 9. Buvo sustoję dien
raščiai: “Kurjer Litewski’1 
“Gazeta Codzienna”, “Kur
jer Krajowy”, “Lietuvos Ži-

ne tik Šiaulių odų, bet ir ki
tose dirbtuvėse”,—rašo vie
nas “Vilnies” koresponden
tų. Mūsų nuomone, tai tik 
pradžia platesnio smarkaus 
Lietuvos darbininkų ekono
minio judėjimo. Sunkiausia 
buvo pradėti. Pradėti nie
kas nedrįso. Nors, tiesa, ir 
pirmiau jau būdavo ekono
minių susidūrimų—tų pa
čių Šiaulių Kahano dar
bininkų streikas 1912 me
tais ir k. — bet trūko di
desnės streikininkų minios, 
nebuvo kas išjudina ligšiol 
ramios darbininkų jūros.

Kai streiką apskelbė, tai 
kiekvienam darbininkui 
smarkiau ėmė plakti širdis. 
Ar laimės? Kad tik laimė
tų! galvojo kiekvienas dar
bininkas. Visi gerai supra
to, jog šiauliečių pralaimėji
mas būtų didelis Lietuvos 
darbininkų smūgis. Vienas 
toks pralaimėjimas ilgam 
būtų atgrasęs Lietuvos dar
bininkus kilti prieš savo iš
naudotojus ir reikalauti 
žmoniškesnio būvio. Prie
šingai, jų laimėjimas, visos 
Lietuvos laimėjimas, paragi
nimas prie tolesnių žingsnių 
Ir darbininkai laimėjo. Tas 
laimėjimas tai vaisius gra
žios sutarties, darbininkų 
vienybės. Buvo streiklau
žių, bet jie jei dar ne už var
tų, tai neužilgo atsidurs už

tuvių ir baltarusių laikraš
čiai. Mažiausia “Vilniaus 
spaustuvė”, kurią yra inkū- 
rę keli darbininkai, greit su
tiko su streikininkų reikala
vimais ,o streikininkai leido 
spauzdinti pirmeivių dien
rašti “Kurjer Krajowy” pu
sės formato, kuriame jie iš
dėstė visuomenei streiko 
priežastis ir savo reikalavi
mus, o ir vėliau aprašinėjo 
jame streiko bėgį. Toliau 
nusileido Kukta; darbinin
kai stojo prie darbo kovo 15 
d. — ant rvtojaus išėjo jau 
“Lietuvos Žinios”. Ilgiausia 
priešines. Zavatskio, kursto
mos lenkų-endekų ir kleri
kalu spaustuvės, bet ir jos 
turėjo nusileisti: "kovo 19 d. 
dirbo jau visose spaustuvė
se.

Darbininku vienybė strei
ko metu apsireiškė nemaža 
— streiklaužiu beveik nebu
vo. Tiktai “Vilties” redak
cija, kuri spauzdinama Žu
kovskio “Zničo” spaustuvė
je, mėgino streiką sulaužyti 
ir, pasikvietusi “gynėjų”, da 
kovo 17 d. išspauzdino No. 
59, bet išsiuntinėti jo ne vi
siems tegalėjo, o su kitu nu
meriu teko iai palaukti 
streikas pasibaigę.

Peiktinas pasielgimas 
Durnos socijalde- 

mokrato.
Rusų spauda nepaprastai 

daug rašo apie tai, jog iš Dū
mos pabėgo vienas iš socijal- 
demokratų vadovų, atsto
vas Malinovskis,kurį Dūmon 
išrinko Maskvos darbinin
kai. Ir taip jau Dūmoj tėra 
tik keliolika mūsų draugų, 
tai pabėgimas Malinovskio, 
vieno iš geriausių kalbėtojų, 
yra labai apgailėtinu faktu.

Malinovskis buvo taip va
dinamų bolševikų (didžiu- 
miečių) vadovu ir labai daug 
prisidėjo prie suskaldymo 
Dūmos soc.-dem. frakcijos 
į dvi dali.

Malinovskis, atsisakyda
mas iš Dūmos, net nepasita
rė su savo draugais, nei pa
aiškino savo frakcijai apie 
taip svarbų žingsnį. Jisai 
parašė tik laišką savo vie
nam draugui, kuriam sako, 
jog nuilsęs, nuvargęs ir ne- 
apkenčiąs Dūmos. Malinov
skis esąs jau Berlyne.

Ypatingai keistas Mali
novskio pasielgimas šiame 
momente, kada mažutė soc.- 
dem. frakcija turi įtempti 
visas spėkas prieš reakcijos 
smaką. Ir štai, tokioj svar
bioj minutoj, vadovas aplei
džia ariniją!

“Nov. Rabočaja Gazeta” 
sako,jog per paskutinius du 
metu Malinovskis buvo uo-„ 
lūs skaldytojas partijos vie
nybės.

Peterburgo ir Maskvos 
darbininkai labai subruzdę 
ir siunčia reikalavimus, kad 
priežastįs pabėgimo iš Dū
mos, būtų visapusiškai ištir
tos.

Didelis žmonių laime
jimas Danijoj

Kopenhagen, 10 d. birže
lio.—zemasai atstovų butas 
šiandien priėmė nepaprastai 
svarbią pataisą prie konsti
tucijos, kuria suteikiama 
moterims lygios su vyrais 
balsavimo teisės. Už tą pa
taisą balsavo 102 atstovu, 
prieš—6.

Taip-pat atstovų išreikš
ta valia nuo karūnos (kara
liaus) atimama teisė skirti 
savo nuožiūra 12 senatorių 
ir panaikinta ypatingos tur
čių privilegijos renkant se
natorius, nes ligišiol pasitu
rinčioj! klesa galėdavo iš
rinkti du trečdaliu senato
rių.

Ponai iš augštojo atstovų 
buto tyčia nesusirinko, kad 
nebūtų “quorumo” apsvars
tyti nepatinkamas jiems 
naujienybes.

Teisia už užsistojimą už 
prostitutes.

Frankfurtas ant Main 
(Vokietija) Čia prasidėj 
labai įdomus teismas rėdai 
toriaus Wassermanno, ku 
patraukė teisman miesto t; 
ryba ir miestavo ligonbuč 
daktarai. Wassermanas s 
vo laikraštyj apkaltino da 
tarus, kad šie darydavo ba. 
dymus su salvarsanu ai 
prostitučių, tarytum, te 
moteriškės būtų kralikai.

Redaktorius pasakė teis 
jui: “Jeigu tamista nuteis 
mirtin Hopfą, kuris numr 
dydavo savo žmonas arsen, 
ku, tai aš tvirtinu, kad mie 
sto daktarai 20 sykių dau 
giau nuodydavo prostitutes, 
negu Hopfas savo žmonas”.

Redaktorius sako, kad Ir 
moterų numirė nuo tų ban 
dymų.

iki

Kauno darbininkai.
tų, iai neūžaugų čiLoiuui £> uz. i Susipi’atusiej i Kauno dar
vartų. Darbininkai negalės bininkai vis dar baisiai pri- 
pakelti savo tarpe išdavikų, slėgti jaučiasi. Šv. Juozapo 
Šiaulių draugai pasirodė su- draugijoje jiems nėra vie- 
brendę pilnateisiai kovoto
jai viso pasaulio susipratu
sios proletarijos eilėse. Be
veik visi darbininkų reikala
vimai išpildyti. Penki suim
tieji draugai: Ign. Pocius, 
Juoz. Braslauskis, P. Ado
maitis, B r. Buškus ir Juoz. 
Mažeika visi paleisti. Kaip 
linksma buvo kitiems pasi
tikti drąsus kovotojai — 
draugai! Po 10 d. pertrū
kio, gegužės 7 d. vėl prasidė
jo darbas. Darbininkai ne 
tik nieko nenustojo, bet da 
laimėjo tiek, kiek darbinin
kams retai laimėti tenka: 
jiems užmokėjo ir už streiko 
dienas!

Kova su girtuoklybe.
8 Gardino ir Minsko vals

čiuose žmonės nutarė užda
ryti monopolius ir aludes. 23 
Orenburgo, Troicko, Verch- 
neuralsko ir Čeliabinsko 
valsčiuose nutarta uždaryti 
karčiams^ ir monopolius ir 
atydžiai sekti, kad degtinė 
slaptai nebūtų pardavinėja
ma. Archangelsko gub. 13 
valsčių nutarė uždaryti vi
sus monopolius ir traktie
rius. Permo gub. tokie nu
tarimai padaryta 3 valse.

Kiek lėšavo Panamos 
kanalas?

Pinigais Panamos kanalas 
respondencijų (šiame N-ry) i lėšavo $500,000,000. Žmonių 

’ *, v žuvo 2,190.skyriuj.
Čia paduodame tik vėliau

sias žinias.
Tūkstančiai Westinghau- 

zo darbininkų, kurie išmėty
ti po viso pasaulio kraštus, 
telegramomis praneša, kad 
ir jie prisideda prie streiko. 
Viena tokia telegrama gauta 
net iš Afrikos. Mat, West- 
inghauzo firma turi sayo 
skyrių veik visuose pasaulio 
kraštuose.

Viena iš gabiausių streiko

Kiaules 16 sykių brangesnes 
už kūdikius.

Suv. Valstijose kiaulių 
sveikata statoma šešioliką 
sykių brangiau, negu vaikų. 
Dėl prižiūrėjimo beturčių 
vaikų sveikatos yra paskirta 
$25,000, o kovai su liga, ku
ria dabar serga kiaulės, pa
skirta $400,000. Reiškia, 
kiaulės 16 sykių brangesnės 
už vaikus.

Šiaulius.
Freinkelio darbininkų 

streiko banga atsiliepė pla
čiai po visas Šiaulių pramo
nės įstaigas, išskyrus saldai
nių fabrikas. Ji ne tik pa
lietė odų fabrikas, kaip tai 
Nurokų, Choronžickio fab
rikas,- bet ir smulkiasiąs 
dirbtuves, kaip tai Petrylos, 
Bezumavičiaus (praktikan- 
tų streikas dėl darbo dienos 
ilgumo) ir kirpyklose.. Vi
sur streikai pasekmingi, rei
kalavimai be maža ko tuo
jau išpildyti, net dafbo ne- 

. pametus.

tos. Ten viską valdo kuni
gai.

Vienas Kauno darbinin
kas štai ką papasakojo “L. 
Žinių” korespondentui:

“Laike vieno susirinkimo 
Juozapininkus tūlas kunigas 
taip suagitavo, kad laukė
me pogromo, gerai dar, kad 
netrūksta policijos.

Apie įkūrimą savo draugi
jos darbininkai negali svajo
ti,nes prie to neprileidžia ku
nigine valdžia.

“Dainos” draugijos, “Avi
lio” kliube darbininkams 
taip-pat nėra vietos, nes ten 
šeimininkauja frakuoti po
nai.

“Vilnis” pataria Kauno 
darbininkams pasitikėti sa
vo spėkomis, platinti “Vilnį” 
ir agituot tarpe juozapiečių 
darbininku, v

Teisiamas didžponis.
Varšavoj dabar teisiamas 

baronas Bispingas. Jį kalti
na savo draugo ir giminaičio 
kunigaikščio Dručki o-Liu- 
beckio užmušime. Bispingas 
beviešėdamas pas kunigaik
štį jo dvare,išvažiavęs su juo 
parkan ir ten jį užmušęs. 
Kuomi teismas pasibaigs,ne
žinia, nes tikrų Bispingo kal
tės prirodymų nėra.

ap-Charbinas.— 
siginklavusių plėšikų, persi
rengusių į chiniečių rūbus, 
užpuolė naktį priklausantį 
prie arteliams Blinova, ne- 
šusį iš Vakzaliaus kelių val- 
dybon 30,000 rb. įplaukusių į 
dvi dieni pinigų. Blinovas 
ir vienas žemesnysis sargy
binis-užmušti, kitas sargybi
nis sunkiai sužeistas.

Tarpe dvarų kumečių.
“Šaltinis” praneša, kad į 

Lesnictvos dvarą (Naumies
čio pav.) ir į Leipalingio 
dvarą (Seinų pav.) atgabe
no šiemet labai daug rusų ir 
mozūrų. Vietiniai darbinin
kai sako, kad jie negali išsi
maitinti iš tos algos, kurią 
gaudavę iš dvarų savinin
kų. y

Visuotinas streikas Italijoj.
Rymas, 9 d. birželio.—Vi

suotinas streikas apskelbtas 
Italijoj darbininkų organi
zacijomis, kaipo protestas 
prieš užmušimą dviejų dar
bininkų per poliemonus lai
ke parodos mieste Ancona.

Streikas nepaprastu grei
tumu išsiplėtė pn_visą Italiją 
ir, sakoma, tol prasitęs, kol 
anuodu nužudytu draugu 
nebus palaidoti.

Užmušė žmogžudį.
Lenkijoj buvo įsivyravęs 

garsus žmogžudys Danelius. 
Ilgai jį vaikėsi ir jį gaudė 
policija. Net kariumenė pa- 
gelbon buvo pašaukta, o gu
bernatoriai suvažiuodavo 
tarties, kaip jį pagauti. Da
nelius gi tuo tarpu kaip vie
sulą lakstė po Lenkiją, visur 
plėšdamas, užmušinėdamas. 
Galų-gale nužudė jį beplau
kiant jam per Pilicos upę.

Užtiko sufragisčių “head
quarters”.

Londono policija didžiai 
nudžiugo, kuomet pavyko 
surasti tą vietą, kur sufra
gisčių vadovės, susirinku
sios, darydavo įvairius pie
nus. Ton vieton susieidavo 
siūlai visų pasikėsinimų. 50 
detektyvų apsiautė namą iš 
visų pusių, kad niekas nega
lėtų pabėgt. Areštuota ke
turios vadovės.

Sniegas ant Paryžiaus 
><f gatvių.

Paryžius, 9 d. birželio. — 
Prasidėjus vasarai, paryžie
čiai nustebo, pamatę, jog vi
sos Paryžiaus gatvės apklo
tos baltu sniego patalėliu 
per du coliu.

Čia siautė smarki audra.

Prekyba ordenais.
Vokietijos soči jai demo

kratas Liebknecht neduoda

kaizeriui Viliui II.
♦ Per dienraštį“ Vorwaerts” 

jisai kelia vis naujas ir nau
jas valdžios žmonių šunybes. 
Štai jisai nurodo, už kokias 
kainas galima buvo Prūsuo
se įgyt “garbės titulus”.

Raudono erelio ordenas

Darbininkai įkuria savo 
laikraštį.

Sydney, Australija, 20 ge
gužės.—Darbininkų umjr
nori įkurti savo dienrašti 
dėl kurio išleidimo reikalin 
ga sudėti $150,00. Unij 
buvo sušąukus tam tiki 
konferenciją ir nutarę 
darbą įvykdinti. Kad 
rinkus minėtą sumą, un 
apdėjo savo narius tam tik
rais mokesčiais į fondą Lai
kraščio leidimui. Kiekvienas 
narys turės užsimokėti po 
$2.50. Pirmas numeris žada 
pasirodyti lapkričio mėnesį 
šių metu, c- ±
Protestuoja prieš savuosius.

Belgijos krikščioniškoj 
darbinikų partijoj kas kart 
vis daugiau ir daugiau atsi
randa tokių, kurie pradeda 
protestuoti prieš tos partijos 
klerikališką dvasią, kuri da
bar viešpatauja.

Žinomas partijos vado
vas Arthur Verhaegen, pa
sakė, kad Belgijos katalikai 
darbininkai jau daugiau ne
siduos save suvedžioti kleri
kalams ir stovės už visuoti
ną balsavimą.

Matomai, nekokie pyragai 
išeis klerikalams, kurie pir
miau ten skaitėsi gana ga
lingais.

Prieš karališkus ženklus.
Lisbon, Portugalija. Por

tugalijos republikoniška val
džia išleido įstatymą,kuriuo- 
mi uždraudžiama į Portuga
liją įvežti tie daiktai, ant ku
rių randasi karališkos karū
nos arba kiti kokie nors ka
rališki ženklai.

Roosevcltas jau Ispanijoj.
Madrid, Ispanija, birželio 

t_________  — už 9 d.—Amžinai keliaujantis
$6,500, konsulo—už $2,500—i Tadas Rooseveltas jau pri- 
$7,500(žiūrint pagal vietos),• buvo Ispanijon ant savo sū- 
įvezdinima i diduomenės Į naus vestuvių. Jį labai ma- 
slųogsnį, prikergus prie pa- loniai priėmė Ispanijos ka- 
vardės priedelį “von”—už i ralius su karaliene ir užkvie- 
$75,000 ir t.t. * I tė pas save ant pietų. Pas-

Liebknechto reveliacijos, kui jam išrodinėjo visus ka- 
kaip bombos sprogimas, gąz-' rališkus rūmus, 
dina Prūsų junkerius.

—$3,000, Komercijos pata
rėjo titulas — už $12,500, i 
“prūsų profesoriaus” •

Parlamentas tirinėja minis- 
terių darbus.

V.U. Sofija. Parlamentas nu- 
giau taisosi sau kariškų lai-: tarė iš savo narių skaičiaus 

sudaryti tardymo komisiją, 
kurios priederme bus per
žiūrėti Gešovo ir Danevo ka
binetų darbus. Daugiausia 
atydos nutarta atkreipti j 
ministeriu veikimą karo me
tu.

Turkai neapsileidžia.
Visos valstybės vis dau

vų, tai nenori apsileist ir 
Turkija.

Franci jos laivų statymo 
kompanija Norman gavo už
sakymą nuo Turkijos val
džios iki 1915 metų pabuda- 
voti 12 minų nešiotojų.
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Visuomefli stoja kovon
Hoosick Fails viršaus
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r&i būČtatt jį sumušę
Ctarai, kad Tareila sU Ba 

lučiu n^paSmė 
jau šnekat apie tokius žmo

Draugas" nėra 
uinių bankų su 
□Įs dėl to, kad ji 
atinio banko ki

ne.... Nuklydau, atleiskit, 
grįžtu prJč didvyrių. Taigi, 
Lietuvos kufie-ne-kurie vei
kėjai tų didvyriu nemato, o

anglai,

Knygynai nėra centras 
a nš vietos.

Ne- tik lietuviški- leprvev- 
nai, bet ir angliški;, skun
džiasi, jop’ eeros, storos knv- 
o-ns neturi visuomenėje dide
lio nesiseki mo.

Neseniai atsibuvusiame- 
New Yorke knvp’i leidėju 
nuvažiavime dejuota, kad 
knvgvnai/nėra apšvietei ir 
kultūros centrais, kaip tai 
turėtu būti.

Viena iš nriežasčių, kuriu 
dėlei euros knygos nesinlati- 
na, yra nenaprastas jų bran
gumas. čia, Amerikoj, tan
kiai dubeltavas, palyginus 
su Europa.

Tas pats ir pas lietuvius. 
Knygelės, kaip “Macochas”, 
“Kodėl aš netikiu i dievą", 
“Gadzinkos" ir tt. eina, 
“kaip iš pypkės”, o geros 
knygos guli ant lentynų.

Jie žino, kada reik tylėtu
Rodosi* “Laisvėje” Ciiru- 

Viru kadaise pasakė, kad pp. 
Olševskio ir Tananevičiaus 
leidžiami laikraščiai nieka
dos nerašo apie... bankų su- 
bankrutyjimą.

Dabar “Naujienos" nuro
do ir faktus:

“Užpereitą savaitę suban- 
krutyjo Chicago je keturi 
privatiniai bankai. Visi vie
tiniai anglų dienraščiai buvo 
pilni žinių apie tuos suban- 
krutijimus. Bet kodėl iš 
Chicagos lietuvių laikraščių 
narašė apie tai tiktai “Nau
jienos"?

“Lietuva" nerašė apie tai 
dėl to, kad jos leidėjas yra 
orivatiško banko savininkas.

“Katalikas" nerašė apie 
tai dėl to, kad jo leidėjas yra 
taip pat privatiško banko sa
vininkas.

Apie “Draugo" santykius 
su privatiniais bankais gali
ma pasiteirauti pas privati
nio banko savininką p. Elijo- 
šių. Jisai neatsisako suteik
ti informacijų. Dvejatas die
nų atgal jisai (p. Elijošius) 
pasigyrė “Daily News" re
porteriui, kad jisai kontro
liuojąs du laikraščiu (“I am 
controlling, two papers"); 
vienas tų laikraščių, žinoma, 
vra “Draugas".

“Kova" apie dienraštį 
“The Cain

New Yorke jau šeši metai, 
kaip eina kooperatyviškai 
leidžiamas socijalistų dien
raštis “The Call", kuris, nors 
lar ir nėra partijos nuosa

vybė, bet faktiškai eina par- 
tyviška vaga ir yra nepava
duojamas ginklas darbinin
kų organizacijai.

“Kovoj" skaitome.:
“The Call" atšventė šeše

rius metus sukaktuvių nuo 
savo gimimo. Atsižymėję 
šios šalies socijalistų vado
vai Debs ir Hillquith širdin
gai jį pasveikino savo straip
sniukuose, pažymėdami mil
žinišką to laikraščio svarbą 
Amerikos darbininkų judė
jime.

“The Call" nuo pat savo 
pradžios iki šiai dienai buvo 
ir yra tikrai ištikimas darbi
ninkų reikalų apgynėjas ir 
teisios soc. dvasios išreiškė- 
jas".

Vadinasi, nors “The Call" 
ir nėra dar tuom tarpu par- 
tyvišku laikraščiu, bet nie
kam nei į galvą neateina lei
sti tuščias paskalas apie pri- 
vatišką biznį, konkurenciją 
ir “ypatišką kampelį". Šitą 
nedėkingą rolę pasiliko sau 
tik koksai tuzinas draugų iš 
VI rajono L.S.S., bet jie 

, su savo aforizmais, turbūt, 
. liksis, kaip sako

‘'splendid isolation”.

Sąjungiečių nepaliečiamybė 
nuo pajuokos.

“Kovos" N. 22 tilpo augš- 
tai oficijoziškas papeikimas 
“Laisvės" už atspaudinimą 
pajuokėlių, palytinčių ypa- 
tas dviejų sąjungiečių P. 
Svotelio ir M. Tuinilos. “Ko
va" velyja, kad nei vienas 
socijalistų laikraštis dau- 
giaus nedėtų tokios “litera
tūros" apie “geros valios so- 
ciįalistus ir darbščius sąjun-

• giečius".
Triukšmelis kilo todėl, kad 

Čiru-Viru pajuokė “Laisvė
je" P. Svotelį ir M. Tuinila. 
Pajuokimas buvo vietoje ir 
pilnai anųdvieių draugu už
pelnytas. Abudu tuodu 
draugu pajuokta ne dėl jų 
veikimo. Męs tain-pat labai 
gerai žinome, kad P. Svote
lis buvo vienas iš geriausių 
organizatorių. Laisviečiai 
visuomet jam padėdavo, 
kuomet So. Bostone gyveno. 
M. Tuinila, kaip mums pra
neša iš Montello, vra veiklus 
sajungietis ir užtai vertas 
pagyrimo. Taigi, juodu pa
peikta visai ne už tuos gra

ižius darbus.
“Kova" klysta tain-pat, 

kuomet mano, kad juodu pa
peikta už nuomones apie pri
vatiškus laikraščius. Tegul 
juodu mano, kaip nori. “Lai
svė". gal būt, plačiausia ap
kalbėjo klausima apie laik
raščius ir “Kova" pati matė, 
kad męs neoriešingi party - 
viškumui ir draugiškam 
tvarkymui laikraštijos rei
kalų. “Laisvė" nepabijojo

giiltju. Pjrieš a
gi rd J £ .tik ’ \ jėn i n i ėtįs lįtrštais, 

:tėvy®ės nay lėtėjąs,-.
Paryžių j e’‘atstovauja-,, apgi
na -i aito ki tfių- užstpuldjiiė'jimų. 
GbW,:. jt'fctte <fobfckr> Pary
žiaus biuras, ;ai’ n rėkus nei 

• liewio-'wardouieaifcnrtų;. Juk 
ncft4atsU'ras stangias 
nt-praži: gyvenikio> ban
gose, o fš kailio neriasi, kad 
L/s dniiėrai s^-v^ {>ąifeaką pa
likus, mom Ifcbiatą. tuomi tu- . 
ri rių^nties'tauUą kad neiš- 
'tirptų,; neiškiltų’ taip sti'jp 

1 resn Ąjų tautų. Tautos var
das. girdi;tik tuomet gali iš
liktu jei jiftai turi gerus poli
tikus, talentuotus daiįvtus, 
gewialius- rašytojus, o juk 
dabar tokių- Lietuvoj nėra, 
tatai’ G’abno biuras 'kaip* 
tiktai anuos: didvyrius?atsto*. 
ja. J5o Pa?rvžiaus birbynėj 
|atsip-rašaw, biuras, biuras., o 
ne bfrbyarės ir birbina, oi;oi, 
šauiki’a, rėkia, o ne birWna 
po vi'stj platųjį pasaulį;, kad 
LSetuva gyvuojanti. Tai 
taip daugelis ir daugelis 
tvirtina ir, žinoma, no by ko

dui pliuškiai, kaip kad aš, pa- 
i našiai mano, a vis vyras Į 
vyrą. Aš gi menkas žemės 
sutvėrimėlis sakau, kad ir 
dabar Lietuvoj didvyrių pil
na ir kad j'ie rūpinasi Lietu
va. Oi, vyručiai, kaip jie rū
pinasi. Dieve duok jiems il
gai, ilgai gyventi, tuomet ir 
Lietuva bus laiminga ir iš
liks gyva. Deja! jų, tai yra 
tu didvyrių darbų ne visi 
Lietuvoj nujaučia, mato. 
Tiesa, gal dėlto, kad ir jie ne 
visi Lietuvoj gyvena, taip 
kaip ir aš Lietuvoj vietos ne
randu, tik nemanykite dėl
to, kad Lietuvos n&ųyttuA ęi

llkiiKosi jog ’įlįs meprošalj 
pMj&aiižt šiuos kelia vaizde
li is-i s? tik ką \ pabaigusio . _ _ .
Sūsnubnyjimo •. Lietuvių j sų pusaų ją 'skriaudžia?.ungM 
rilneriikoje seniw■ Waterbu - į > $tnjqs .užtąajii, agfr-
ny/C^toi. Ma^ipatfikekė ge
rai isutsipa ž i n tiesti • ttbfega t ai ss 
lf ■ ištirt jų palm&imai iir 
lipase Labai tankfa>r y pati ša
kos- pašneki®- dteurg da;>' 
giatsv reiškia, i.negsa oflcijališk 
k’os^ kalbos ? mu> pagrin«Hj. 
Paprastai lininė politiM 
daiusi daugvaukščiau, negu 
prasideda posoiižl’ai. Pdhra- 
tiški būreb&i* did’egatų., veik 
visados ateina; įi pos&fžius 
ne' tuščiomis* rankomis-, bet 
su iš anksetrpriirengtutpienu. 
"fTbdėl ta^i ir svarbu- žinoti 
toms privatiskus bū ^llus.
i P-s B .girtis; “Lietuvos" re- 
Haktorias btrvo he/štas dešr 
'niujų tautininkų šiame sei
me. Paprastai, p. Baluos 
priskailv save prie “dorin
gųjų"’,’ nors iš^teisybės tai' 
vra zinugus, kuris nepapras
tai mėgsta intrigas. Jojo 
'L'švhi’oji ranka šiame seime 
buvo r?. Tareila.

Kasžin kodėl nei Balutis, 
nei Tareila baisiai nemvli’ E. 
Žlvatkausko. nors Živat- 
knuskas, rodosi, geras ūau- 
ri’etis ir anaiptol nėra soci- 
įalistu tikroje to žodžio pra
smėje. Vienok Balutis iri 
TareBa nemėgsta Živatkau- 
sko. gal būt, todėl, kad Ži- 
vatkauskas nėra aklas ver
bas Balučio kompanijos ir 
atsisako plūsti socijalistus.

štai pasišnekėjimas tarpe 
Balučio ir Tareilos.

Tareila. — Sakyk, žmo; 
gau, kodėl tam Živatkauskui 
taip sekasi? Na ir ką jis 
gero padarė?

Balutis. — Ką padarė!
Nieko.

Tareila. — Aš šiemet bū
čiau ėjęs ant pirmininko, bet 
sąlygos man nedalei^ Tftr-

aikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Upton Sinclair ir jo 

draugai.
Sunku būtų tikėti, kad dar 

mūsų gadynėj esama socija
listų svajotojų, kurie sten
giasi perkalbėti kapitalistą. 
O betgi tokių socijalistų yra.

“Laisvės" skaitytojai atsi
mena, kad dar ne taip seniai 
U. Sinclair rašė laišką jau
nam milijonieriui Vincentui 
\storui ir stengėsi atversti 
ną ant “tikro kelio". Šiuo- 
li laiku U. Sinclair rašinėja 
iškus jaunajam Rockefel- 
riui ir būtinai nori su juo 
simatyt.
Kokiu tikslu vedinas jisai 
o daro? Ant to klausimo 
ako U. Sinclairio telegra- 
. pasiųsta į “Appeal to 
įson" redakciją.
Aš tik ką gavau telegra- 
nuo teisėjo Lindsey, ku- 
pranešama, kad J.D.Ro- 
elleris jaunesnysis galū- 
i atsisakė su juomi (tei- 
) pasimatyt. Man labai 
alonų. Rockefelleris nu- 
o geriausios progos pa- 
. apie tikrą dalykų stovį 
iradoj nuo žmogaus gar- 
o visoj šalyj, kuris pui- 
žino apie viską, kas bu- 

’oloradoj...” 
inclairio supratimu, J.D. 
jkefelleris būtų pavirtęs 
nėliu, jeigu jisai būtų iš- 
dęs žodį nuo teisėjo Lind- 
/ ir nuo jo paties. Kokia 
’čia viltis, sujungta su pa- 
yžimu nusižeminti prieš 
ckefellerį! Šitą taktiką 
ddavimo socijalistai se- 
i atmetė ir Sinclair, neat- 
įkęs nuo tos negarbingos 
‘‘S, daro visą eilę juokingi! 

tidų. Čia jisai rašo ląišką, 
Idaudamas pasimatymo, 
vėl įtaiso kokias tai gedu- 
demonstracijas, kurios 

irsta į juokingą farsą, 
:isai susideda su Rnose- 

alininku teisėm Lind- 
kuris tik tuomet pradė- 
ointies streikieriais. ka

ti a. K/oose vėl tas savo telegra
ma iš pietų Amerikos pave- 
Ivjo nrogresistu partijai už
tarti Colorado streikierius.

Suprantama, kodėl Soc. 
Partija griežtai atmetė Sin- 
clairo pasiūlyta veikimo bū
da. nes tuomet ji tik ant 
iuoko save būtų pasista- v • •civsi.

Ne su vnatom socijalistų 
nortiia kovoja ir ne ant Ro- 
H<pfelleriu broliško perkal- 
hėjimo remiasi mūsų takti
ka.

patalpint drg. Barabošiausl Ne vieni socijaldeniokratai 
: i-------------------------------kalba apie revoliuciją. ’

Apie naują revoliuciją Ru
sijoj ligišiol kalbėjo, veik iš
imtinai, patįs vieni socijal- 
demokratai. Jie nurodinėjo, 
kad plikoji Mikės konstituci
ja su jos durna jokiu būdu 
negali patenkinti plačiųjų 
minių reikalavimų. Už to
kią socijaldemokratų niuo- 
monę pirmeiviai vadindavo- 
juos svajotojais, romanti
kais ir tam panašiais epite
tais.

Bet dabar jau ir trumpa
regiai mato, kad revoliucija 
Rusijoj neišvengiama. Apie 
revoliucija pradeda kalbėti 
ir žmonės iš tos partijos, ku
ri pastaraisiais metais buvo 
visiškai paskendusi smulkių 
kultūros darbelių verpete. 
Štai “Varpo" N. 3 telpa ga
na įdomus p.Erškėčio straip
snelis “Moksleivio liaudinin
ko darbas" Nors tame 
straipsny nėra jokios pro
graminės sistemos ir viskas 
daugiausia jausmais parem
ta, vistik Moksleivio balsas 
yra ženklyvas faktas.

“Dabar, kada visoje Rusf- 
ios visuomenėje galima pas
tebėti šioks toks atgyjimas, 
kada sukruto net didžiosfos 
ploletarų minios ir ėmė vie- 

Įšai reikšti savo tvirtą pro- 
’ testą prieš savo teisių begė
dišką nieki’mmą iš buržuazi
jos ir biurokratijos pusės, 
taigi dabar užstojo laikas ir 
Lietuvos darbo žmonėms 
ruoštis į didį”, baisų žygį’, bet 
neišvengtiną, ruoštis prie vi
suotino protesto — sukilimo. 
Kad neišvengiama yra Rusi- 
ioj” netolymojė ateityje ant
ra revoliucija, abejoti,, nauir- 
dinir. nepri’siei’na".’

straipsnį, kur agituojama už 
“Party Builder" ir “Kovą" 
ir pranešė apie socijalistų 
partijos konferenciją, kur 
Laip-pat daug svarstyta apie 
laikraštiją. Tatai parodo, 
kad “Laisvė" nesibijo nuo
monių išreiškimo ir net pati 
plačiai apie tai rašo. Iš te
aišku, kad mums nerūpi jo
kie siauručiai, privatiniai 
reikalai. Taigi, ir Tuinila su 
P. Svoteliu neturėta reikalo 
užgauti dėlei to fakto, kad 
jie svarstė apie privatiškus 
laikraščius. Juodu pajuokti 
štai dėlkd:

P. Svotelis sistematiškai 
dejuodavo dėl laikraščių 
menkumo (ir dėl pačios “Ko
vos") ir kitų literatiškų ydų. 
“Laisvės" gi nuomone, drg. 
P. Svotelis tuose dalykuose 
visai nėra kompetentiškas. 
Ir štai dėlei šito jo unarin- 
gumo jis buvo vertas ne kri
tikos (kągi čia kritikuoti), 
bet pajuokos.

M. Tuinila gi pajuoktas 
dėlto, jog klaidino konferen- 
:ijos draugus jam prisisap
navusiu sapnu apie rajonų 
laikraščius, kurių ant svieto 
nei nėra. Jisai turėjo du 
:entu ir galėjo pasiteiraut 
apie tai “Kovoj", “Laisvėj" 
ar kitur. Jeigu Veik. Kom. I 
aarys net to padorumo ne-1 
turi ,tai ką gi daryt? Kri’ti- 
kuot nėra reikalo, pakanka 
pajuokt.

Taigi, kaip matot, jokios 
nepaliečiamybės nuo pajuo
kos negalim pripažint. Bū
tų juokai, jeigu kokia nors 
sriovė sąjungiečių įgytų spe^- 
rijales privilegijas ir many
tų, jog tik jie yra kviečiais 
tarpe kūkalių. Visi męs, 
draugučiai, esame lygus..

Socialist Pai i.y apie koope
ratyviškus laikraščius.

“Kovos" N. 22 skaitome 
apie nutarimus Soc. Party 
konferencijos:

“Steigimas kooperatyviš
kai leidžiamų socijalistų lai
kraščių rimtai apkalbėta ir, 
matyt, didžiuma Nacijonalio 
Komiteto narių tokiam dar
bui pritarė, ir pavedė ištirt 
tą dalyką tam tikrai komisi
jai".

Šitas nutarimas ypač ver
tėtų perskaityt kuriems ne- 
kuriems Massachusetts lie
tuviams socijalistams, kurie 
pastaruoju laiku pradėjo 
šnekėt apie viską, patįs ge
rai nežinodami, ko nori.

Tarpe laiKuaštijbs..
— Kaip' jąu-. veiki’ariKilą 

skaitytojai yra pateinyjįę iš 
pereito “Laisvei" N-rib (<ži- 
nių skyriuje) tai’“Darbinin
kų1. Balsas"! Ii. W..W.'. orgaz
mas, tuo tarpu1 liaujasi’ isei- 
dinėjęs. Kas labai keista, 
taf tas, kad’ apie ta laikraštį 
daugiausia žino “Lietuva"; 
Matomai, tarpe banki’eri’aus 
Olševskio- ir Balti’morės’ “re- 
voliucijonieriir"’ yra fabai’ 
geras susipratimas;

Verta ta t ar į’sitė'myti;
— Pereitame “L."’ N’-ry 

korespondencijoj iš Phila. 
i buvo pranešta, jog p. Milu
ko “Žvaigždę"’ žada atpirkti 
būrelis phiTaderphieči’ų. Tur
būt. dar daugeliui tas laik
raštinis biznis išrodo, kaip 
dangaus, mana.,,.

— Brooklyne žada pasiro
dyt kokia tai “Žeme"’.

Taigi, ir 
šo apie pri

sai sėdi p 
šeniuje.

“Lietuva", “Katalikas" ir 
“Draugas", tyli apie priva- 
nių bankų subankrutijimus, 
kurie nuneša sunkiai sutau
pytus tūkstančių darbininkų 
skatikus, bet už tai jie sklei
džia melagingus paskalus 
apie niekuomet nebuvusį 
streiką “Naujienų" spaustu
vėje.

Geri jie teisybes mylėto
jai, geri jie žmonių reikalų 
užtarėjai! V

Dešiniųjų
i Nespėjo “LietuvW pagar
sinti apie' tai, jog ^Naiū'jię- 
nų" spaustuvėje kilo “strei
kai”,kaip ant tų pūdu; aną 
paskalą atkartojo “V. L.”, 
“Atitftfiš” ir kitii’; tor rųšif^ 
laikraščiai.

DaLW, kadi# ffilnūi’ paaiš
kėjo, ftąd streiko n^būVO, 
anie visT laikraščiai šūliifcvš 
neatsauftti tą paskalą;

Lygincffe t'aip b^Vo ir itbn- 
kolausko ' Balučio' inddetrtfe 
apie tą garsų “don&šą". Vi
si sutartinai šafikė- apie 
šnipus, dontMikūs, d" kštd&f 
[paaiškėjo, kad jų nėra, visi 
sutartingai iiutarė’ riėat- 

[ šaukti paleist^' paskalį:
Iš to aišku, kad tkrp^dešp 

iriosios spaudošryra konspi
racija bendrai sū^idėjųš leis
ti paskalas ant sheijalistų ir, 
iirors ir dar kaip bfotų, nieka
dos paleistų paskalų nfe&V 
■šaukti.

Neturi širdies NeW 
Yorko knygyrm.

Kasžin kodėl “Dilgėlės" 
neturi geros širdies u$l Cėn- 
tralio New Yorko knygyno, 
kuriame yra apsčiarliėtūviš- 
kų knygų ir laikrašpų;

Gi jau buvo laikrašAiiose 
rašyta, kad p askel b toji ži
nia. būk C. K. nėra nėr vie
no' h’etirvio skaitytojau^; yra 
netei sin ga. Pa 1 v gi n amai. 
tari Rnygynan užeina gana 
daug* lietuviu skait'vrdjū. 
Slavu skyriaus užverži^ 
vpatiškai mums sakė,”1, kad 
lietuvių1 skaitytojų vis’ d’idiyn 
eina..

Marijavitai.
Mari j avi tų atskala -prade

dą nykti, nepaisant to gau
saus šelpimo, kuri ’ šutė® 
tai atskalai caro valdžia1..

O'tik buvo laikai, kadai net 
tūli’ pirmeiviai manė,“ kad 
marijavitai pašaukti ’refor
muoti’ seną bažnyčią ir su
tvirtinti po bažnyčios oasto- 
ige1 demokratiją. Viifcriujė 
inri’e marijavitu gana prie- 
Jankiai atsinešė demokratai 
ūš “Lietuvos Ūkininko”’...

Dabar jau marijavitižme 
rožės seniai pražydėjo ir žie
dai nubirę jo. Marijavitu 
atskala, nustojusi ’ įtekmės 
liaudyje, kuri nebenori ii’ėš- 
koti jau išganymo religiška
me sektantizme, pradėjo 
nlakties prie pravoslavijOs 
ir, kaip žinoma,-susila.ul<ė7di- 
Uelio nrieteliškumo iš Skuo
do nusės.

Patepti pravoslaviškų'ma
loniu aliejum, mariiavitai 
galutinai susmuko ir iš'pro
testai! tų-būž'i iv pavirto” įranU 
kin rusu valdžios rankose.

Tą liūdną- marijavitizmo 
pabaiga jau seniai permtv&e 
soči j ai i štai’.

Naujos aukos bylos vedi
mui su Hoosick Falls fanati
kais gausiai plaukia. Aukų 
prisiuntė:

O. Berukštis iš So. Bethle
hem, Pa,. $1,00,

LA Elizabeth, N, J. S. A. 
(mergina), A, čiužas po 1 
dolerį.

F. P^th-astoras. P, 
zauskas, NaSoiis,. S. Liut
kus, B. Juozapaviče^ A, 
PrancketieMė, J., Degutis, 
Jos. A. R.,

I M. F. Trakimas^ 3fe-
V, Stulpinai,M.

ilC Šokelis, Bevardis; A. jMa- 
kui&nas, B.

bor, J. Vilkas, P. ^itioisl (5. 
Andrijauskas J. BeiWttopb»

i K.Viwiunas, R. BaWW,fi 
StoliUlfe V. Bitukas, Ji B Ik1 
zibnas, Vfrvich, M. $&tU- 
laVi®į J[- ^iceima po 10.

TuskeilWiŠ Pittsburg,-Pa? 
50-ė^itU?
į Per pilhrtką “Apšvieti" 
draugjjoSūr Ik S. S. 19 kū£-

M^KavMia^lskiux^, S. Zuba- 
vięi'tlš, F7 Kla^tatckas, J. 
Nol'butaitiš,L Ji Jofccnias, J. 
Ki t^rčiūnas^pįž^zSMR.

Mero išvažiavrmo llrfco $2.00.
Šmtfl'kių aukųrlUfc.
į Išviso šiamee^Eaūj^res” nu- 

... ............ $22.75 
Seww pagarsamK .,. .33.25

Višir $56.00 
, P?.. S. Atsiprašome, kad 
“L? 42 pagarsintose au
kautam pravardėje jsfbrio- 
vė" klaidų. Turrbūti’A. D. 
Patamsis, o ne PįH&sirfe’, turi 
būti TZ Duobenap o ne Duob- 
JėnasTūri būti Maikis, o ne 
Miliauskas ,tur?’b’ūtti vienas 
Patėvis o ne d du.

nes, kurie intriguoja pries 
Živatkauską, nors jam pre
zidentaujant & L. A. smar
kiai pakilo. Iš to jau kiek
vienas gali padaryt išvedi
mą, kad Balučiui nemiela nei 
S. L, A. reikalai, nes jam rū
pi tik io siauručio būrelio 
viršenybė,

vanota valdžia gerai, gerai 
juos Žino, guodžia, myli, o 
šventėms atėjus, net ir dova
nų suteikia.

Pasakykit man, vyftięiai7 
kuom ne didvyris kunigas 
Pranaitis ir ne hy koks k&nU 
gas, o teoliogifos magistras, 
kuomgi jisai rse didvyris!? 
Nemaža ko jisai mokslo vy> 
ra.s, bet podraug ir rimtų 
mūsų laikraščių baltinio", 

.“Vilties" uolus beYSdradar- 
jbis. O tik atsiminkit jo nuo* 
gitais Beilio byloj. Vfeo pa* 

mokslo vyrus ir lietu- 
v6^ žymus veikėjus žydai 
papirko jig jie visi tvi r fino, 
jog* žydai krikieionių k rajo
ne vąYtojar kad tai yra tik vi- 
dūrinių anyžių legenda, tik
tai vMiWnMfsU' tautos išdrį
so tuomet' tfeaYfi pasauliui- 
teisybę pašaly tf,. kad žydaL 

i kraują; vatlpjK'!! Tiik pamis- * 
įfykįt, kfek jaW drąsos, ener- 
'gijos.ir kdkš aWirtrfffas, kad 
net laike1? Beilitf Bylos1 proce- 

akių ^ėi; katftfr irepakėlė 
aū’gžtyff! ’ŪžtkV valdžia, ži- 
no^ha, mū^i valdMa; fcmnigą 
Pranaitį apdovanojo; šie- 
mefl per Velykas nuteikė jam 
šventojo Stanislovo antro 
laipto medalį. Matot; ne by 
kokį£ o šveitėjo ^tkni’gfovo 
medatęf Tikyamist^kitT

Po.feug, vyručiai; pasa
kykit rntan, kV^mgi n^dftry- 
ris kurtinas Bl&čys i^’nekok- 
sai kiArnas, Peterburgo 
dvasin UJfcų akkdemt^s pro
fesorius. Juk jis net ku
rie ms-i.swkūriėt»s ku ilgams 
prieštasimjant^^irtinnę kad 
ir dabarrdar st^ūklų Būva! 

Į Net knyg® apie W yraųjara- 
šęs. Nu;' žin o map kaipo1 to-

i kiam m^kšiavyriui irgi Šie
met Velykų švei oėiiis ?atėjįis 

i valdžia fiieikė ’ meaali'ų! 
Duok, Dibve, kad jiems me
daliai iš ubagaus skiištct f 

j Na, žiiueaa, jūs sakysit, 
kad Rusrpo’s valdžia už nuo
pelnus iirpfršiihbifcamTs- ne
duoda medlaiių ir kad tamsa
vo nuoiLinrę patvirtinti Cuč 
tuoj vis^»eifę f aklių privesit, 

Jkad geresmūs mu-kklo vyrus 
. valdžia J umversitėtU veja... 
Aš, žinoma/ kaipoo žmogus 
nepliuškis’ mio panašių išva
dų susiM’ikjnsiū.-. Mauykit, 

’kad užrkittrs nuopelnus jie 
gauna medalius, obt gal1 cuo- 
įmet juos ir už didvyrius' ne
laikysi? Gerai, tai tuoj’dau
giau ;fš jums didvvriū sura
siu. MėMžiamtėji,’ kuomgi 
neditlVyriš- Valstybėš Dūmos 
atstovas kunigas Laukaitis, 
kurrš' pernai tiek* drąsos tu
rėjot kad Dūmoj prisinažino, 
joR-klimįgai Liėtttvirf “kra- 
mola" padėjo naikinti. Tik 
uzfvieną ta amtumą galima 
ii i didwriu eiles-įtraukti, o 
h/pie jc>darbus nei’kalbėt ne-.

Arba-Martynas Yčas,- 
•žinot r<»s, ką Amerikoj buvo 
irgi’ nr ne atviras vvras. 
Jau ir patvs galit žinoti. Šie
met? iis Dtrmoi’i’roi Pasigyrė.* 
Vo d * F ,i u voi veikė i a i su • ru-. 
siftktmiiįt nektrvoja!!

Hm! kaip> jus sau norit,' 
bet aš šituos keturis vyrus.- 
vistik už didvyrius skaitau.

i Pa sakykit gi man.—ai 
nnVpb’q Lietuvos vardo, argi’ 
nežadina lietuvio iŠ gilaus 
»iin<ro. argi neragina kovom 
Tuk tokius vvrus turint no
romis nenoromis pradedi 
Lietuvą mylėti, jos vargais, 
skausmais gyventi. Ir taip 
tau tas viskas giliai širdin- 
krinta, kad ištisomis nakti
mis neužmiegi ir gatvoji.gal- 
voji. Ne tai džiaugsmas ima, 
ne tai liūdėsis širdį kankina, 
žinot, kuomet žmogus labai 
laimingu j'autiesi,tai nei pats 
nežinai, kas daros.

Matot, aš esmių tos nuo
monės, kad ir anų laikų Vil
niaus Muravijovas-Korikas, 
kuris lietuvius korė,irgi Lie
tuvą iš miego kėlė.

Vistik, išdalies, aš baisių 
pažiūrų žmogus.
• Ar ne tiesa?

J^ępliuškius. ;

>!c

Kada kil<9 klausimas 
Basanavičiau^ garbės naVys^ 
tę ir Balučio fcičiuoliai pra
dėjo jį nepaprastai garbint,J 
tuomet Živatkaus&as nurodė 

lį Šliupo nuopelniM. Tatai 
'baisiai nepatiko Balučiui.

Pasibaigus sesijai, Živat- 
kauskas ve ką papasakojo.—

P&i vakarienę pas J. Šliu- 
į. Basanavičius, ki^ip- 

daift^i X šliupo, pdua- 
kė:: Šliupe ,tu pėr-
daūg dwi' prieš kunigus. Jiūk 
'Aljžinu^’kadir jife netiki tartu 
viskam; ką safe, bet gi turi" 
šuęYasti^ kad1 čia politikos 
reilr' prisitakyfii;' žiūrėk, aš 
ir Jias kū^lgu^ genas ir vi- 
sūr?-"

Kiaik Xi^tkawkas pasa
kojo Jpie t^“lap® ptjJitiką", 
tuoWl* Balutis užrikę kad 
yiSUt-' kWitį;^WlitiUsp!’ 
i Taigi; živatksusRas tik 
patvirtikb'' saw paiftdhyįjimu 
geniai žinomą?dalyką}, jiog J. 
^asana^čiuš^^ra" visai ne

~ švembs” vi i^par ^viskas 
patriarcžhš;' kfrkiiuy įį* dhu- 

sau pevsisthtb.
Tiesą t iąri :Bteiutiš$, kadi vi

sur esanti politika! 1&b- 
dė&jišai $ats 'laike JI Basa- 
na^fčiaus maršštttb 'pr Amve- 
rika?pasa^ojo apdė 'Lkparty- 
viš&mą, augšttis tautos 
ideriehis, jogu žinojo, kad’tai 
paprastas" 
su ymigaiiš?"

^hhouDėbegpLajfi.

Wpšąw protu, 
sawe pągąutij siais neaipnaa- 
as'LIėtv sfos g^enimo^Nesae 
p m tu. į aš. ję.;. Daigefe 
d wgeli:ž<tvir*:ftho, L a4War 
Iimtuvo® hėivi di'dvyrių,, 
t nykštukai telikocjtedatt- 
iu<kknrntevy®ė$3 ’saardėo pu- 
♦togėū paketeLi.

Muft^ ftatiMh. && 
margsta, tiek sku’-ssįa.. flsvž-

. J - • * w . ••
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Kudo švarumas.
APGAUDINĖJIMAI

prašote manęs paaiškinti tulus
1 mįslių” punktus. Atkreipiu jūs aty<. 
jog monistiškoji pasauliožvalga, kurią t 
vo veikaluose aiškinu, taip-pat netob

Žodis “apgaudinėjimas”, 
kad ir be tos veikmės, kurią 
tas žodis išreiškia, sukelia 
kiekviename, kitam gero ve
lijančiame, žmoguje neapy
kantą ir pasipiktinimą. Iš 
tiesų gi, męs nei maž juo ne
turėtume taip piktinties. 
Apgaudinėjimas, kaip ir kiti 
šios dienos draugijos pa
smerkiami ir gerbiami vei
kimai, yra vaisium žmo
nijos vystymosi proce
so ir yra praktikuoja
ma netik pas gyvulius ir žvė
ris ir ant žemo doros laips
nio esančius žmones, bet ir 
per žmonijos protiškai bliz
gančius ir medžiagiškai ga
lingus narius. Žiūrint pa
gal aplinkybes atlikimo ir į 
kiekvienos apgavystės for
mos išsivystimo priežastis, 
mes jas nevadiname apgavy
stėmis, bet įvairiais kito
kiais vardais. Pamate visgi 
— apgaudinėjimas.

mu, kurių rezultatas — eks
ploatacija.

III.
Apgaudinėjo netik žiloje 

senovėje žmogus žmogų, bet 
apgaudinėja ir šiandien. Se
novėje pergalėtojas, suteik
damas pergalėtam j am gyva
stį, reikalavo iš jo patarna
vimo. Tokiu būdu pavergta
sis, nežiūrint, kiek jis savo 
gyvasčia nesidžiaugė, vie
nok žinojo, kad jis ją nupir
ko savo darbo vaisium, ku
riuo naudojasi jo pavergė
jas. Vergas savo vergystės 
priežastį primetė savo pono 
vikrumui, galei ir pasiseki
mui. Vergas prie kiekvieno 
galimumo bandė išsiliuosuo- 
ti. Laikymui vergų nelais
vėje pavergėjai laikė vergų 
prižiūrėtojus. Tie, kuomet 
veikė, kaipo prižiūrėtojai, 
plakė vergus prie kiekvienos 
progos, kuomet veikė slap
tai, tai šnipinėjo kiekvieną 
vergų bandymą sukilti ir nu
mesti jungą. Šiandieną, 
kuomet išnaudotojų liko la
bai maža saujelė, tai vieton 
vartojimo prievartos išnau
dojamųjų laikymui vergys
tėje, vartojama apgaudinė
jimas. Tasai apgaudinėji
mas su pagelba religiškų įti
kinimu. būtent kiekvienas 
turi užsiganėdinti savo pa
dėjimu, nes tai “dievo taip 
l^mta”. Išnaudojamieji įti
kinami taip jau nuo pat ma
žens: vos nradedančiam ma
styti kūdikiui mintis įskiepi
jama. kad jo padėjimas yra 
dievo lemtas už kokio nors 
senelio griekus ir niekas ta- 
w iŠ gvvoin nekaltas. Iš
eiga vargdieniui tuomet lie- 
kn viena “dirbk ir melskis,

• sun-

tose valstijose apart tos, ku
rioje jie pagaminti. Tas ap
gaudinėjimas, atliekamas 
biznyje, ne dėlei to, kad visi 
biznieriai būtų doriškai nu
puolę, bet dėlei to, kad už
dirbus sau pragyvenimą. 
Tas pragyvenimas gali būti 
pas vieną biznierių gyveni
mas palociuje, kuomet jpas 
antrą prastuose kambariuo
se ; skirtumo nėra — jie abu 
priversti vartoti apgaudinė
jimą formoje gudrumo ir 
kytrumo.

Lapė nuduoda žąsų, ančių 
ir vištų draugu ne dėlto, 
kad jai smagu daryti tokis 
taikimasis, bet dėl to, kad to
kis yra jai lengviausis būdas 
prisitaikymo prie tų ir kito
kių sparnuočių, kuriais mai
tinasi. Vieversys bėga pa- 
lengvėlia žeme, kuomet užei
ni jo lizdą ne dėl to, kad jam 
smagu erzinti praeivį, bet 
dėl to, kad nuviliojus dviko
jį milžiną nuo savo brangi
namųjų mažutėlių. Zuikis 
pirm eisiant gulti “mėto pė
das” ne todėl, kad jam ma
lonu šokinėti Įvairias, krei
vai sumaišytas, linijas, bet 
dėl to, kad apsisaugojus nuo 
užklupimo šuns. Lapė, kuri 
nėra ivalias gudri prisitai- 
kyti prie paukščių, turi mai-;kad nor's su"tais 
tinties varlėmis^ pelėmis, ofkjais darbais ir verps vimu
jei pastarųjų nėra, tai badu 
turi stipti; vieversys, kuris 
nėra gana klastingas numa
ni jimui gresiančio pavojaus 
nuo savo lizdo, niekuomet; 
neturės progos džiaugtis sa-i 
vo jaunaisiais paukšteliais; 
zuikis, kuris nėra į valias mi
trus “sumetime savo pėdų”,; 
greitai puola auka šuns.

Gamtoje išlieka tiktai tie,; 
kurie geriausia gali save ap
saugoti nuo pavojaus ir pa- 
sekmingiausia įgyti maistą. 
Savęs apsaugojimui ir mais
to įgijitnui gyvūnai, esanti 
ant žemesnio laipsnio, negu 
žmogus, naudoja apgaudinė
jimą formoje klastingumo, 
mitrumo ir tam panašiai.

IL -
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"Mėtom Įgyti dangaus k a ra-

Tokiu būdu pati religija, 
arba bent jos ta dalis, kuri 
stengiasi išaiškinti dabarti
nių draugijinių sutikiu neti
kusias priežastis, yra — ap-į 
gaudinėiimu. Dvasiški j a ta-; 
me atžvilgyje vieton sakymol 
drąsiai teisybę, kad vargai! 
naeina nuo šiandieninio ne-i 
tikusio draugijinio surėdy
mo. kaltina dievą, idant pa
laikius turčiams ju turtus, o 
varguoliams palikus jų 
skurdą. Vieton gelsti dar
bininkams gero, kas dvasiš- 
kiios švenčiausia pareiga tu
rėtų būti, ji apgaudinėja 
juos formoje'veidmainystės. 
Dvasiški ja darė tą praeity-

Apgaudinėjimas vartoja- 
jamas ir politikoje ir prieg 
tam dar labai daug. Politi
koje, išskyrus socijalistų 
partija, varoma apgaudi
nėjimas taip pat begėdiškai, 
jei tik nedaugiau, kaip biz
nyje. Politikoje kiekvieną 
sykį, kuomet buržuazijos 
partija prižada ką nors duo
ti darbininkams, tai tą daro 
ne dėlei to, kad jai ištikro 
apeina darbininkų reikalai, 
bet dėlei to, kad įgijus jų 
balsus. Jei šiandieninė val
džia ir įvykdo kokį pagerini
mą, tai ne dėl to, kad jai dar
bininkų reikalai apeitų, bet 
dėl to, kad sulaikius darbi
ninkų susipratimą, kad jie 
patįs be jokių ponų gali gy
venti ir dar daug linksmiau 
ir geriau.

Politikieriai buržujiškų 
partijų apgaudinėja ne dėlei 
to, kad jie visi būtų piktų 
norų ir geistų liaudies di
džiumai pikto, bet dėlei to, 
kad apturėjus sau geresnį 
medegišką pragyvenimą. 
Daug iš tų buržuaziškų poli
tikierių, kuomet jų medegiš- 
kas stovis yra užtikrintas, 
patįs pasmerkia buržuaziš
kų partijų tokią taktiką. 
Atsitinka ir antraip ;nekurie 
žmonės savo jaunystės geis
muose, norėdami išliuosuoti 
žmoniją iš po dabartinės 
vergijos, pastoja karštais 
jausminiais socijalistais, bet 
vėliau, kuomet pamato, kad 
darbininkų kliasa negali už
tektinai atlyginti už jų pa
sišventimą, tuomet pereina į 
socijalistų priešų eiles, kur 
su pagelba apgaudinėjimo 
uždirbama užtektinas atly
ginimas ir geidžiamoji 
tuomlaikinė garbė, kuri vie
nok ateityje bus niekinama 
už tokią savo veidmainystę.

Suprantamas dalykas, tąjį 
politikierių apgaudinėjimą 
nevadinama apgaudinėjimu, 
bet “partijos taktika”.

(Pabaiga).
Jeigu mūsų žtnonės imtų 

nors kas mėnuo šiltą vonią 
su muilu, tai būtų labai ge
rai. Bet ir to sunku laukti, 
nes voniai reik daug van
dens, kuro ir darbo, žodžiu, 
vonia bus daugumui per- 
brangu.

•Pirtis. Kauno ir Vilniaus 
gubernijose pas lietuvius 
dar dažnai užtinki pirčių,ku
riose žmonės prausiasi ir pe
riasi. Užtat Suvalkų guber
nijoj pirtjs tik linams ir ka
napėms minti pasiliko, ne
siprausia jose niekas. Yra 
ten pirčių tik miestuose, ka
lėjimuose, prie geležkelio 
stočių, prie girininkų, t. y.to
kiose vietose, kur rusai ir 
žydai gyvena, bet patįs su- 
valkiniai lietuviai pirčių 
prausties neturi. Geresnės 
pirtįs susideda bent iš 3 
kambarių: nusirėdyt, nusi
prausti ir išsiperti, garu iš
sišutinti. Tokios pirties, 
medinės, padarymas atsieitų 
apie 300—500 rublių, mūrinė 
brangesne, bet užtai ji daug 
ilgiau laiko. ' f. -

D-ras H. Zacharias.

ERNST HAECKEL-
in rWFNIM AC ID nA DR Al kaip ir kiekvieno mintijančio žmogaus. J v/ Ui » EiIiIItIAO 1I\ IzAIvDAl. losofija”. Tai — ne užkietėjusio dogmaine užkietėjusio dogmati

, ko žodžiai. Taip kalba ir mokina skelbėjas ir 
šalininkas visų mokslų mokslo — evoliucijo-

! niškosios teorijos. Jisai reikalauja, kad ir 
jų pasekmių galėtų nebūti, ir todėl vadina-'i° Paties skelbimai būtų plėtojami ir tobu

linami.
Kuriuose gi dalykuose gamtiškai —

(Tąsa).
Nematydami priežasčių,męs manome,jog

me jas nepastoviomis. Bet kuo daugiau su
žino mokslas priežasčių, tuo daugiau jisai 
patiria neišvengtinumo įstatymų. Męs ga- moksliškas Haeckelio monizmas reikalauja

ka apgali menkesniuosius ir 
suėda. Žmogus ne spėka, 
bet proto veikme apgali žvė
ris, paukščius, žuvis ir kito
kius gyvūnus, daug stipres
nius už save. Pergalėjęs 
juos, jis valgo jų mėsą, rėdo
si jų skūra, ginkluojasi jo 
kaulais. Žmogus panaudoja 
savo protą netik linkui žvė
rių, bet ir linkui kitų silpnes
nių žmonių. Žiloje praeity
je žmonės pavergdavo visus 
pergalėtuosius, kuomet pa
tyrė, kad gyvas žmogus, 
vartodamas pagerintus dar
bo įrankius, gali kur kas 
daugiau sykių pagaminti 
ponui pietus, negu kad iš pa
pjauto vergo (?). Žmonės, 
vartodami protą, taipgi pa
vergė ir žvėris — prijauki
no. ’’

Žmogus vartojo apgaudi
nėjimą, kuomet jis pavergė 
priešą, palikdamas jam gy
vastį, bet atimdamas jo dar
bo vaisių; žmogus vartojo 
apgaudinėjimą pripratinime 
žvėrių, kuomet jis nebandė 
prijaukinti senuosius žvėris, 
bet jaunuosius, kurie dar 
neturėjo progos naudotis 
pilnu liuosu gyvenimu,-jau
kindamas jaunuosius žvėris, 
žmogus apgavo senuosius, 
kuriuos jis niekad nebūtų 
galėjęs prijaukinti, kaip kad 
anglų arba vokiečių oficie- 
riai negali pasekmingai pri
jaukinti zebrų. Šią formą 
augaudinėjimo męs vadina
me pavergimu ir prijaukini*

ateityje, pakolei ji tarnaus 
išnaudotojų, o ne bėdžių in
teresams.

IV.
Apgaudinėjimas vartoja

mas ir taip vadinamame biz
nyje— vertelgystėj. Varto
jama ne iš pikto noro, kad 
apgavus kitą, bet dėl to, kad 
ačiū šiandieninei privatiškai 
mainymo sistemai, kiekvie
nas nori sau daugiau pelno 
gauti iš atlikto apmainymo 
akto — pirkimo ir pardavi
mo. Apgaudinėjimas bizny
je yra taip įsigyvenęs, kad 
šiandien nei vienas biznis 
negalėtų užsilaikyti, jei jis 
tik ištikrųjų būtų sąžinin
gas. Apgaudinėjimas atlie
kama įvairių-įvairiausiais 
būdais.

Visųpirma neteisingais 
apgarsinimais. Tam tikslui 
biznieriai samdo geriausius 
apgarsinimų, rašytojus ir 
piešėjus. Kitas būdas ap
gaudinėjimo, tai parduoda
mų prekių neteisingumas. 
Tas yra taip įsigyvenę, kad 
daugelio valstijų įstatymai 
mūsų šaly pavėlina ant dro
bės, kuri savyje turi daug 
medvilnės, dėti antspaudą 
“visas lininis”. Randasi dar 
ir kitokį įstatymiški daleidi- 
mai apgaudinėti. Tiesa, Su
vienytos Valstijos pastara
jame laike pradeda aprube- 
žiuoti tokį begėdišką apgau
dinėjimą ant tų prekių, ku
rios parduodamos dar ir ki-

VI.
Apgaudinėjimą vartoja ir 

valstijos savo savy tarpi
niuose santikiuose. Iškilus 
kokiam nesusipratimui, 
kiekviena valstija paveda jo 
atpainiojimą savo šalies vei
kliausiam politikui. Pakolei 
valstijų politikai kur nors 
susiėję bando atmegsti kokį 
supainiotą tarptautinės po
litikos mazgą, tuomtarpu ki
tų valstijų politikai bando 
pasinaudoti iš nesusiprati
me esančių valstijų. Kaip 
kada vienos valstijos tiesiog 
sukursto kitas, kad pasinau
dojus, kuomet anos susivai
dija. Pats per save supran
tama, kad griekas būtų va
dinti tą valstijų veikimą ap
gaudinėjimu. Vieton tokio 
prasto, niekam netikusio žo
džio, męs vartojame žodį 
diplomatija, o tuos, kurie už
siima tuomi—diplomatais.

Kuomet su pagelba diplo
matijos nebegalima išpai
nioti kokio nors klausimo, 
tuomet galutinas žodis duo
dama pasakyti ginklams — 
įvyksta karė, bet ir karėje 
naudojama apgaudinėjimas. 
Kiekvienas generolas bando 
slėpti savo armijos tikrą 
stiprumą ir tikslą veikimo 
iki neprisitaiko prie priešo. 
Susilpninimui priešo tvir
čiausių pozicijų tankiai yra 
daromi užmaskuoti šoniniai 
(taip vadinami sparno) mū
šiai, idant iššaukus dalį ka- 
riumenės ir tvirčiausios da
lies ir paskui, kuomet susilp
ninta, užpulti ant jos. Tokią 
karės lauko apgaudinėjimo 
taktiką męs vadiname stra- 
tegika. - «

(Pabaiga bus). &

riausiai kūnas savo nusiva
lyt. Žydams ir muhamedo- 
nams pati tikyba prisako 
kartas—nuo karto eiti į pir
tį. Męs tokių prisakymų ne
turime, bet kunigams, kaipo 
skaitlingiausiems mūsų inte
ligentams, priderėtų pasirū
pinti kiekviename bažnyt- 
kiemy pirtį ,iri taisyti. Na, 
suprantama, kad ir kitiems 
gerų norų žmonėms vertėtų 
kiek galint platinti pirtis ir 
pratinti žmones prie jų. 
Lenkijoj net dedasi tam tik
ros draugijos pirtims - tarp 
žmonių platinti.

šalti maudymai upėse, eže
ruose, kūdrose (soželkose) ' 
lietuvių pripažįstami ir va
sara, kur galima, jais naudo
jasi. Kitur kaip Švedijoj, 
tokiais maudymais daug 
daugiau naudojasi. Ten net 
mokyklose vaikus mokina 
plaukti ir yra tokių draugi
jų, kurių nariai būtinai turi 
mokėti gerai plaukti.

Šalti maudymai ne tik kū
ną valo, bet jie ir kūną stip
rina, ir nuo peršalimo ap- 
sergsti. Reikia tik nevarto
ti jų perdaug. Kuo vanduo 
šaltesnis, tuo trumpiau van
deny reik būti.

Apsipylimai vandeniu, ku
riuos taip karštai pataria 
kun. Kneipas, irgi turi savo 
naudą.

Gera būtų, kad visi lietu
viai rytmetį, kaip tik atsikė
lę iš patalo, apsipiltų visą 
kūną vasodrugniu vandeniu. 
Prietaisų didelių tam nerei
kia. Užtenka platesniojo cė- 
berio ir vandens dvejeto au
sinių (uzbonų). Kam neper- 
brangu būtų, tai galėtų ir 
nusipirkti ar pasidirbdinti 
tam tyčia vadinamą lietaus 
prietaisą. Ji susideda iš pa
kabinamo palubėj skardinio 
viedro, guminės žarnos ir 
užmaunamo ant žmogaus 
kaklo žiedo su skylutėmis. 
Vanduo iš viedro eina žarna 
į ta žiedą ir iš jo skylučių, 
kaip lietum, apsipila visas 
žmogaus kūnas vandeniu. 
Žmogus tuom tarpu stovi 
plačiame cėbery. Tokia lie
taus prietaisa atsieitų apie 
4 — 7 rublius. Parsiduoda 
aptiekinėse krautuvėse. Ga
lima ir dalimis pirktis.

Žinoma, kad prisipylus į 
viedrą šilto vandens galima 
nusiprausti ir su muilu.

Lytaus prietaisa tai bene 
būtų pigiausia ir prieina
miausią visiems mūsų šalies 
gyventojams. Ji ir vandens 
nedaug reikalauja, ir greitai 
atliekame, ir neperbrangi.

Kitų šalių pradinėse mo
kyklose yra kambarys su lie
taus prietaisa, ir kas savaitę 
mokytojas priverčia vaikus 
nusiprausti ir nusilieti van
deniu. Tai labai sveika I

Dabar statoma daug nau
jų mokyklų, bet negirdėti, 
kad kur-nors taisytų prie 
mokyklų nusiprausimo nors 
su lietaus prietaisomis kam
barius. Valsčiams vertėtų 
pareikalauti,

“Sveikata”.

lime įsivaizdinti, Spinoza sakė, — jog tasai ■ 
smilčių grūdelis, paveikslan, galėtų šioje 
vietoje nebūti; bet jeigu taip būtų ,tai ir kiti ; 
daiktai permainytų savo stovį ir taip toliau 

I be užbaigos; visa visata persimainytų arba, : 
teisingiau sakant, sugriūtų, todėl kad < 
čielas yra tokiu, kokiu jis yra, arba jo visai 
nėra.

Greta su tuo neperlaužiamu determi
nizmu (Determinizmas, — mokinimas, kad ; 
žmogaus valia visuose apsireiškimuose val
doma vidurinių ir išlaukinių priežasčių), 
Haeckelis paėmė nuo Spinozos ir kitą kam
pinį savo filosofijai akmenį, tai yra, mokslą 
apie tai, jog “visotinas reikalingumas” plė
tojasi mumyse dviejose paraleliškose apsi
reiškimų eilėse, arba,kaip Spinoza sako, 2-se 
modusuose (t.y.būduose, kuriais tas ar kitas 
daiktas mums pažįstamas), — moduse erd
vės ir moduse mintijimo, tarpe kurių gy
vuoja tvarkiausi sutartis, absoliutiškas vie
nodumas. Kiekviena mintis atsako judėji
mui, kiekvienas judėjimas atsako minčiai; 
mintijimo tvarka ir sąryšis atsako judėjimų 
sąryšiui ir tvarkai. Tai dvi neperskiriami 
šąli, vieno ir to pačio buvimo, kuris plėtojasi 
ir turi begalinę daugybę kitų mums nežino
mų šalių. Arba, kaip Haeckelis sako, “da
bartinis mokslas visą pasaulį supranta, kai
po vieną didelę čielybę, kosmosą, kurią val
do neatmainomi gamtos įstatymai. Visata 
(kosmos) tai viena substancijos (Substan
cija,—filosofiškas terminas, reiškiąs savys- 
tovį, nesunaikinamą visų apsireiškimų pa
matą) karalystė; dvi svarbi tos karalystės 
ypatybi, — medega (matuojamas kūnas) ir 
energija (veikiančioji spėka)”. •

Tas, ką męs vadiname kūnu, sulyg Spi
nozos, yra vien tik eilė judėjimų, kuriuos 
mūsų vaidintuvė atskiria nuo kitų judėjimų, 
nors ištikrųjų jie neatskiriami. Tas, ką męs 
vadiname vėlė, yra tik eilė minčių, kurias 
męs manome apie save, manydami apie kū
ną. Ta eilė, kurioje randasi vidujinė vieny
bė, neatskiriama nuo visotinosios vienybės. 
Žmogus, santykiuose su visata, nėra “vals
tybė valstybėje”, o tik ratas dideliame me
chanizme. Jisai visatoje — tarsi “kraujo la
šas, fatališkai nešamas abelname kraujo ju
dėjime organizmo gįslose”. Arba, Kaip Ha
eckelis tą mintį išreiškia “bijologija yra tik 
dalimi viską apimančios fizikos”.

Sutikdamas su dabartiniu mokslu, Ha
eckelis žmogaus vėlę skaito smegenų funk
cija (veikimu), arba, tikrai sakant, viduri
nių neironų darbu. Neironais vadindavos 
jungiančios pilkosios smegenų medegos ce
lės. Taikindamas! su tuo, jisai tyrinėjamą
ją psichologiją priskiria prie platesnės fizi- 
jologijos srities, stengdamos ir visus dvasiš
ko veikimo apsireiškimus (kaip ir visas or
ganizmo funkcijas) paduoti abelniems fi
zikos įstatymams. . Kartu su tuo Haeckeliui 
amžinai sugriūna dogmatas apie vėlės ne- 
mirtinumą. Gi kantiečių filosofijoj to dog- 
mato išvadžiojimai lošia svarbią rolę kaip 
teoretiškoj pasauliožvalgoj (“tyrasis pro
tas”), taip ir etiškam gyvenimo subudavoji 
me (“praktiškasis protas”).

Tokie tai svarbiausi Haeckelio filosofi
jos punktai. Tame originališkame sujungi
me darwinizmo elementų su Spinozos filoso
fijos pamatais ir yra Haeckelinio gamtiškai 
moksliškojo monizmo savotiškumas. Su- 
trumpintoj formoj skaitytojas ras pamati
nius Haeckelio filosofijos punktus, jo paties 
išdėstytus, straipsnyje “Monizmo tezisai”.

Pats pirmas to straipsnio tezisas (tvir
tinimas), kur sakoma, buk gamtiška monis- 
tiška filosofija remiasi išimtinai tik mokslo 
žiniomis, kurias žmogaus protas įgauna kri
tiškų bandymų keliu, — reikalauja paaiški
nimo. Žmogiškas žinojimas reikalauja čie- 
lybės — tvarkos. Logiškai manantiems 
žmonėms nepakenčiami ne tik aiškus prie
šingumai, bet ir visi kiek žymesni sistemati
zuotame žinojime protarpiai. Tie priešin
gumai sutaikoma ir tie protarpiai užpildo
ma su pagelba tveriančio veikimo, kuris tve
ria filosofiškas hypotėzas. Haeckelis ir 
pats jaučia tokio paaiškinimo reikalingumą. 
Savo atsakyme draugams ant sveikinimų de
šimts metų atgal jisai pats pasakė: “Jūs

taisymo ir papildymo ?
Pirmiausiai męs norėtume, idant būt 

aiškiau pabriežtas hypotetiškumas (neti’ 
rūmas - abejojimas) tvirtinimo apie “hyl 
izmą” (visotiną gamtos gyvavimą). F 
eckelis noriai atkartoja Goethes žodži* 
jog “nei medega be dvasios, nei dvasia 
medegos negali gyvuoti”. Bet tai — n 
tikro mokslo išvedimas,o tik poeto spėjir 
sprendimas, apie kurį galima ginčytis, 
gu pirmiau galima buvo dvasiškos gyv; 
pradiniu nešėju skaityti atomą (kaip tą 
dė filosofijon Leibnitz), tai dabartini 
laike, padalinus atomą į elektronus, 
tampa daug sunkesniu (jeigu, žinoma 
skaityti psichiškos ir elektriškos ener; 
vienu ir tuo pačiu apsireiškimu). Kaip 
nebūtų, dabar taip-pat sunku rast kokį-, 
dvasiškos energijos šaltinį, kaip ir ban* 
išaiškinti, kokiu budu psichiškoji ener 
apsireiškia tik tam tikroj negyvų at 
kombinacijoj, kaip kad apsireiškia mag: 
ypatybės tokiame metale, kuris sulieti 
kelių kitokių visai nemagnetiškų mek 
Tie metalai būdami nesujungti tarp sat 
visai neturėjo magnetiškų ypatybių, o s 
jungus urnai jas įgavo. Taip ir Haecke 
monizmas norėtų daleisti, jog gamtoje e? 
kokia dvasiška energija, kuri atomams ; 
sakančiu budu susijungus apsireiškia juc 
pavidale psichiškos-protiškos energijos.

Dar žymiau galima pasipriešinti tiei 
nusileidimams, kuriuos Haeckelio mon 
mas daro prieš teologišką mintijimą. Sf 
monizme Haeckelis mato tiltą tarp mok 
ir religijos. Teisybė, jisai pats ironiškai 
sineša prie “doriškos pasauliotvarkos” 
jos, apie kurią filosofai ir istorikai kalt 
vo svarstydami apie tautų gyvenimą, 
eckelis klausia: — “Ar apsireiškia čia 
yra visotinoj istorijoj) visada ir visame 
koks-nors augštesnis morališkas principas 
arba ranka nematomo vadovo, kuris tautų 
takus valdo?” Ir patsai atsako: — “Re
miantis dabartiniais gamtos ir istorijos 
mokslais, norint but bešališkais, turime pa
sakyt, jog ne”. Taip, jog visas jo panteiz
mas (Panteizmas — filosofiškas aiškinimas, 
buk dievas arba augštesnioji esybė nėra 
kuo-tai atskiru-ypatišku, bet susilieja su 
visu pasauliu. Panteizmas, tai vidurinis 
laipsnis tarp teizmo — tikėjimo į ypatišką 
dievą — ir ateizmo — nepripažinimo jokio 
dievo) pasirodo niekuo daugiau, kaip labai 
nedrūtu religišku apsiaustu jo abelnoms 
gamtiškai - moksliškoms pažvalgoms, ir 
praktiškai apsireiškia tik estetišku garbini
mų “trijų dievų”: teisybės, gero ir gražybės. 
Bet tasai apsiaustas, kuris buvo supranta
mu Spinozos laikuose, kada buvo žinomi 
vien geležiniai priežastingumo įstatai, visai 
netinka mūsų amžiui, kuomet taip šauniai 
plėtojasi protingas gamtos pajiegų apvaldy
mas ir kuomet suprasti gamtos įstatai viens 
po kito tampa žmonijos vergais, istorijoj 
žinomi atsitikimai,kada vergai dievino(die- 
vais laikė) savo valdonus, bet visai nežino
ma priešingų atsitikimų, — kad valdonai 
dievintų paklusnius vergus.

Aišku, jog negalime dievinti gamtos ar
ba jos pajiegų, kurias męs apvaldome ir pri
verčiame sau tarnauti.

Galop tikrai “j lankas išeina” Haecke
lio monizmas, kada jisai bando išaiškinti 
žmonių draugijos išsivystymą. Haeckelis 
mano, jog tasai išsivystymas įvyksta pasi- 
dėkavojant gamtiškam parinkimui žmonių 
draugijos viduje, kuris veikiąs taip kaip ir 
bijologiškame veislių išsivystyme. “Parin
kimo teorija, — jisai sako, — mokinalBis, 
jog žmonių gyvenime, visai taip, kaip gyvu
lių ir augalų gyvenime, tik menka privilegi- 
ruota mažuma gali bile laike ir bile vietoj 
palaikyti savo buvimą ir tarpti; dauguma gi 
turi badauti ir pirm laiko išgaišti nuo var
go... Žiauri ir nepermaldaujama kova už 
būvį, kuri viešpatauja ir sulyg gamtos įsta
tymų turi viešpatauti tarp visų gyvų ėsybių, 
tasai begalinis ir begailestingas viens kitam 

■ už> akių bėgimas, tai neužginčijamas fak
tas... Męs galime giliai tą apgailestauti, bet 
negalime to nepripažinti arba tą permainyti,

(Dar bus).

$

i



MMMHI HMM

(Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių) 
praeities).

.sky.

iš dvasiškų teveliu 
gyvenimo.

Verte V. Paukštys.

(Tąsa),
Panašus vienuolynas radosi Bavarijoj, 

mieste Keizerberge. Mieste tais laikais bu
vo du tūkstančiai gyventojų, o vienuolyne 
buvo dvidešimts aštuoni vienuoliai. Kaip 
jie gyveno, liudija vienas metraštis:

“Mieste nebuvo nei vienos mergaitės, 
kuri būtų nepaviešėjus vienuolyne ir nebu
vo nei vienos moters, kuri būtų neturėjus 
didikių prieš apsivesiant. Bet ir tarp ap- 
ivedusiųjų būdavo stebėtini atsitikimai: 
altaplaukiams tėvams gimdavo juodplau- 
is kūdikis; tėvas turėdavo apskritą veidą, 
•lažą nosį, bet vaikas gimdavo ilgu veidu ir 
arėdavo nosį, panašią į vanago snapą”.

Suprantama, kad miesto ir apielinkių 
vrai, kur rasdavosi vienuolynas, stengda
mi iš visų pajiegų, kaip nors jam užkenkti, 
itur vienuoliai negalėdavo nosies iškišti iš 

’enuolyno, nes juos taip sergėdavo įnirtę 
yrai, lyg tuos vilkus; kaip tik jie pasirody- 
avo už vienuolyno sienų, pradėdavo kolio- 
. purvais drėbti, akmenimis mėtyti ir net 

užmušdavo. Valdžia irgi į tai atsinešdavo 
abai šaltai ir, tankiausia, kaltininkai būda
vo nesurandami.

1607 m., mieste Klermonte, iškilo dide
lės skerdynės, kuriose tapo užmušta daug 
“tėvų” ir “seserų”. Tame mieste buvo bene
diktinų vienuolynas, kuriame, kaip ir visuo
se, tapo įsteigtas “seserų” skyrius. Bene
diktinai, kurių įstatuose neparodyta uba
gystė, visados ir įvairiais būdais, stengda
vosi padidinti vienuolyno kasą. Vienas iš 
geriausių įplaukimo šaltinių, tai prikalbini- 
mas turtingų moterų atsilankyti ant tūlo 
laiko į vienuolių kambarius. Ypatingai jie 
stengdavosi prikalbint tas, kurios nustodavo 

’ilties laimę įgyti. Panašios moterįs pra
usdavo vienuolių kambariuose po kelis mė- 
esius ir, suprantama, gausiai už tai apmo
kdavo.

Klermonte pavyko benediktinam pavi
lioti gana turtingo grafo d’ Orsi pačią, kuris 
buvo magistratu ir skaitėsi augščiausia 
ypata visoj Franci jo j. Jis pirmiau labai 
svarbią rolę lošė Francijos ministerijoj, bet 
kuomet Gėrikas IV užėmė sostą, tuomet 
c? Orsi iš ministerijos prasišalino, nes jie su 
Genriku IV buvo didžiausi priešai.
5* Grafienė buvo jau nebejauna, bet dar 
karšta moteris, o grafas, viešai užsiiminė
damas su kitom, jos visai nepaisė. Ji nuvy
ko į vienuolyną ant dievmaldystės ir ten pa
siliko. Grafas jau kelis sykius rašė perdėti- 
niui vienuolyno laiškus, kad grafienė apleis
tų vienuolyną, nes ten jos buvimas niekinąs 
grafo vardą. Tuom tarpu, pradėjo iš grafo 
d’Orsi pasijuokti draugai, kad jo pati gyve
na su vienuoliais ir t. p. d’Orsi, nerviškas ii 
saumeilys žmogus, labai susijudino ir nega
lėjo ramiai klausyti tos pašaipos. Vieną sy
kį d’Orsi bepuotaudamas pakvietė savo visus 
svečius “aplankyti” benediktinus. Gerokai 
įkaušus, kompanija su tuom sutiko. Tuo- 
jaus buvo užkinkyti arkliai ir girta gauja, 
lydima apsiginklavusiais tarnais, patraukė 
link vienuolyno. Pakeliuj jo draugai tyčio
josi, kad jis važiuoja pas savo pačią, kuri ir 
be jo laiminga tarp vienuolių, žodžiu, gra
fą privedė prie pašėlimo. Kada privažiavo 
prie vienuolyno, tai grafas sušuko: “Paskui 
mane!” ir tuojaus įsiveržė į vienuolyną.Var- 
tų sargas, norėdamas užstoti nekviestiem 
svečiam kelią, tuojaus krito su perskelta 
galva. Toks pat likimas patiko ir tuos vie
nuolius, kurie iš netyčių pasipainiojo vie
nuolyno kieme. Grafas, jo svečiai ir tarnai 
nušoko nuo vežimų ir metėsi prie vienuolių 
kambarių. Prasidėjo tikra skerdynė. Pa
šėlusi gauja mušė visus, kas tik jai pasipai
niojo po ranka ir tuom pačiu laiku žagino 
moteris, kurios radosi vienuolyne. Vienuo
lyne per dvi valandas viešpatavo tikras pra
garas. Pats grafas d’Orsi, lyg pašėlęs liū
tas, bėgiojo iš vieno kambario į kitą, iš vienų 
namii į kitus, bejieškodamas savo pačios. 
Ant galo jis ją atrado. Jinai gulėjo ant 
grindų pusiau nuoga ir... negyva. Koksai 
užpuolikas pribaigė ją įsmeigdamas kinžalą 
į krūtinę. Matomai, patamsėj’jis ją paskai
tė už “vienuolę” ir atkeršijo...

Po apsilankymui grafo d‘Orsi vienuo
lyne, ten pasiliko 83 užmušti, tarp kurių bu
vo 42 moterįs—“vienuolės”. Kuomet pra
nešė apie tokį baisų atsitikimą vienuolyne

Karaliui Genrikui IV, tai jisai su pasibjau
rėjimu pasakė:

“d’Orsi ir vienuoliai—tai vieno lizdo 
paukščiai. Tegul sau pjaunasi. Nuo to 
Francija nei kiek nenukentės, bet dar lai
mės”.

Ir, suprantama, grafas d‘Orsi liko ne
nubaustas, nes tai pešėsi vieno lizdo paukš
čiai*

Abelnai, dvilyčiai vienuoliai tankiai iš
šaukdavo kraujo praliejimą, bet dvasiška 
valdžia nesistengė jų panaikinti, nes ji tu
rėjo iš tokių vienuolynų didžiausį pelną. 
Kiekvienas vienuolynas buvo pavestas ko
kiam nors vyskupui, kuris dalį pelno duo
davo kardinolui, o kardinolas tuom pelnu 
dalindavosi su popiežium. Suprantama, kas 
gi norės panaikinti tokias pelningas įstai
gas, kaip vienuolynai. Atbulai, dvasiškoji 
valdžia stengdavosi užkirsti kelią įeiti į vy
riškus vienuolynus mielaširdingom seserim, 
kad juosia galėtų liuosai viešpatauti “gar
bingos ponios”, kurios gausiai apmoka vie
nuolių “mylistas”.

Apart to, kad vienuoliai užlaikydavo 
savo kambariuose mielaširdingas seseris, 
būdavo dar ir kitoki “šposai”, nes matosi iš 
to, jog popiežius išleido įstatymą, kad vie
nuoliai negulėtų vienoj lovoj.

“Ar prasižengia kunigas, užganėdinda
mas savo lytiškus geismus prieš nekalty
bę? Visai neprasižengia! Kunigo nekal
tybė rišasi tik su atsisakymu nuo apsipačia- 
vimo. Kunigas, papildantis net pačius ne
švariausius lytiškus dalykus, nei kiek ne- 
orasižengia prieš savo nekaltybę, jeigu tik 
tą atlieka, kaipo nevedęs žmogus”.

Viršminėtos eilutės yra parašytos gar
baus Francijos pamokslininko ir perdėtinio 
katalikiškos bažnyčios, kuni »o Žersono, ke
turioliktam šimtmetyj, kuomet katalikiška 
dvasiškija buvo pastačius reikalavimą da- 
leisti apsivesti. Toks išsireiškimas labai 
dailiai skamba apie kunigų paleistuviavimą 
tais laikais.

Čia bus ant vietos paminėti, iš kur atsi
rado idėja tarp katalikiškos dvasiškijos at
sisakyti nuo apsivedimo, bet gyventi su pa
leistuvėm.

Iki šių laikų visi bažnytiniai kunigai bu
vo po globa kokio nors vienuolyno. Kiek
vienas klebonas turėdavo prabūti tūlą laiką 
vienuolyne ir paskui būdavo tampriai su 
juomi surištas ant visados, -

Viduramžiuose veik visi kunigai būda- • 
vo ir vienuoliai, o jeigu ne vienuoliai, tai 
nors prirengti į kunigus vienuolynuose ir, 
išėję iš jų, užlaikydavo vienuolyno įpročius 
ir taisykles. O tos taisyklės reikalaudavo 
nuo dvasiškijos bepatystės, bet ne užsilaiky
mo nuo lytiškų susinešimų. Lytiški susine- 
šimai dvasiškijai neuždrausti ir tą liudija 
pati vienuolynų istorija. , ,

Iš pat pradžių vienuolynai buvo ne kas 
kitas, kaip savotiška komuna, sąjunga be
turčių, kuriuos gyvenimas išstūmė iš kelio, 
bet dar neatmetė žmoniškumo. Tie betur
čiai apimti visi karštu tikėjimu, spietėsi pa
prastai apie kokį nors vadovą, tvirtą dva
sioje ir fanatiką. Pasistatydavo vieną bend
rą namą ir užvesdavo bendrą gyvenimą, bet 
nariai tos bendrovės turėdavo bepaliovos 
dirbti, kad nenumirus badu. Tos organiza
cijos buvo grynai ekonomiškos, kurių tiks
las buvo išrišti socijalistiškas užduotis, dar 
neišrištas iki šiam laikui.

Slinko amžiai, žmonijoj, prispaustoj fe
odalizmo, vis tankiau girdėdavosi neužsiga- 
nėdinimas ir protestai prieš netikusį surė
dymą. Žemesniojoj luomoj vis daugiau at
sirasdavo žmonių, kurie trankydavosi gana 
plačiai jieškodami darbo bei duonos šmoto. 
Tai buvo pradžia to proletarijato, kuris ne
seniai pradėjo organizuoties į didelę visa- 
svietinę jiegą.

Viduramžiuose tokia didelė organizaci
ja visai buvo nereikalinga, nes tuomet ir 
pramonija nebuvo išsiplėtojus, kaip dabar. 
Tik su kilimu pramonijos, pradėjo kilti ir 
protetarijato organizacijos. Suprantama, 
proletarijatas, netekęs papėdės, šliejosi prie 
tų sąjungų, kuriose galima buvo surasti ne 
vien darbą, bet ir dvasišką maistą. Užteks 
užvardijus pirmuosius organizatorius tokių 
sąjungų ir įkūrėjus vienuolynų, kaip tai 
Franciškas iš Assizijos, Benediktas iš Nur- 
sijos, Augustinas, Domininkas ir kiti. Visi 
šie įkūrėjai pirmųjų sąjungų, paliko didelę 
žymę katalikiškame tikėjime: jų sąjungos 
augo, šakojo ir narių skaitlius pasiekė tūks
tančius.

(Dar bus).

MOTERIMS
NAUJIENOS

rios skaito laikraščius ,liuo- 
sos nuo visokių senovės prie
tarų ir vadina save socijali- 
stems. -

Tiesą pasakius, nors tos 
moterįs daug daugiau apie 
save mano, negu jos ištikrų- 
jų yra tokios, vienok reikia 
pripažinti, kad jos pirmei
viškos ir simpatizuojančios 
socijalistamš. Bet kas ap
gailėtina, kad jos to savo su
sipratimo neskleidžia tarp 
kitų moterų, neplatina ap- 
švietos. Nors tai nesinorė- 
'.ų pasakyti, bet esu privers
tas, kad nieko, o nieko nevei
kia, o tik tarp savęs pešasi, 
viena kitai rašinėja šlykš
čiausius ,kartais, net krimi- 
nališko turinio, laiškus ir 
tam panašiai. Tai visas jų 
darbas.

Sesutės! Argi negėda 
taip daryti? Argi negeriau 
būtu mesti tokį darbą, bet

KAS TAI YRA LIETUVIŲ 
MOTERŲ PROGRESYVIš- 
KAS SUSIVIENYJIMAS?

(Pabaiga).
Bet ką yra nuveikę mūsų 

tautininkės, kurios numojo 
ranka į L. M. P. S. A., pripa
žindamos jį vienpusišku? 
Drąsiai galima sakyti, kad 
absoliutiškai nieko nėra nu
veikę.

Jos atsitraukė nuo L. M. 
P. S. A., būk tas esąs vienpu
siškas. Galima būtų su tuom 
ir sutikti, kad jos taip su- 
parnta “vienpusiškumą”. 
Bet dabar kįla klausimas, 
kodėl gi jos nesutvėrė mote
rų organizacijos “visapusiš
kos?” Rodosi ,kad dirva pla
ti ir galima buvo pradėti 
darbuotis šalimai. Bet jos ir 
to nepadarė.

Čia jau ir išlenda yla iš 
maišo. Aiškiai pasirodo, 
kad jos ne tik kad nenori prisidėtie prie organizaci- 
veikti, bet dar stengiasi kito- į jos ir skleisti apšvietą tarp 
mis darbe kenkti. Man ro- 1------- - 1—----- 1-------
dosi, kad tos, kurios bu
vo seime galėjo suprasti, 
jog L. M. P. S. A. nėra vien
pusiškas, bet visapusiškiau- 
sias, kuris priėmė ir užsi- 
hriežė savo programe įvai
rius klausimus, kurie tik pa
liečia moterį. Tautininkės 
gi priešinosi ne už vienpusiš
kumą ,bet už visapusiškumą, 
t. y. už politikos klausimą, 
kurio nenorėjo priimti. Ne
norėjo priimtie to klausimo, 
\priuomi interesuojasi ir už 
kurį kovoja viso pasaulio 
moterįs. Jos to klausimo 
nenorėjo, jos dėl to klausimo 
prasišalino ir joms tas klau
simas absoliutiškai nerūpi.

Vienok, męs neturime nu
siminti, neturime atkreipti 
jokios atydos j tai, kad mūsų 
sesės atsiąako nuo mūsų ir 
net agituoja priešais mus, 
męs turime varyti savo pra
dėtą darbą, turime stengties 
tverti visur kuopas, o pasek
mės bus. Kuomet męs pa
čios darbininkės pradėsime 
•smarkiau darbuoties, tuo
met ateis į pagelbbą daugiau 
ir inteligentiškų spėkų.

Męs neturime laukti, kada 
iškovos dėl mūsų lygias tie
sas vyrai, męs neturime 
laukti, kada pradės rūpin- 
ties moterų reikalais pašali
niai, nes to jau nesulauksi-, 
me. Męs turime pačios vis- 
kuom rūpinties, o tuomet 
mums ir pašaliniai padės. 
Męs matom, kad( jau tūlos L. 
S. S. kuopos pradeda sutver
ti moterų kuopas, bet jeigu 
męs pačios snausime, jeigu 
męs atsidėsime vien tik ant 
kitu ir lauksime, kaip to 
Maižio armija, kada manos 
iš dangaus nukris, tai nieko 
nesulauksime.

Kurios moterįs dabar pri
sirašys prie L. M. P. S. A., 
tai gaus už dyką 1-mos kuo
pos išleista knygutę “Mote
ris ir jos ekonomiškas padė
jimas”.

Taigi pasiskubinkite grei
čiau prisidėti. O jeigu bus 
mūsų skaitlius didesnis, tuo
met galėsime fr daugiau 
naudingų knygų išleisti.

Platesnes žinias galite 
gauti pas 1-mos kuopos se
kretorių sekančiu adresu: 
Mrs. M. Patrick, 176 Sand 
St., Brooklyn/N’. Y.

Pakol kasdėr centro ne
turime, bet” tuojaus turėsi
me išrinkti, nes kuopos didi
nasi.

Marcele Jukelienė.

tiko eiti į parką. Nuėję abu
du į parką, atsisėdo pievoj 
ant žalios žolelės, ir rimtai 
pradėjo kalbėti apie ateities 
gyvenimą. Iš toliau pasiro
dė einantis artyn būrys tar
navusių kariumenėj senų 
kareivių su apsiūtomis ran
komis, sparvuotais šniūre
liais, baltais, nikeliniais gu* 
zikais ir variniais medaliais 
ant krūtinių. Vienas iš jų 
ėjo pirma labai retai mušda
mas į burną. Jie traukė 
link garsaus karvedžio pa
minklo ir ten sustojo. Vie
nas iš jų, puikiau apsirėdęs, 
senis, su baltais, ilgais anta
kiais, kurie dengė jo įdubu
sias akis, palipėjo ant akme
ninių laiptų ir sutriūbijo. 
Žmonės, išgirdę triūbos bal
są, susirinko ir sustoję ra- 
tan žiopsojo.

(Pabaiga bus).

tų sesučių, kurios dar pas
kendę tamsybėj ir gyvena 
po bažnytiniu jungu. Jūs 
dabar neprigulit prie orga
nizacijos vien tik dėl to, kad 
turite ypatiškus kivirčus su 
savo sesėmis. Ar negeriau 
būtų kad numotute ranka 
ant tų visų ypatiškumų ir 
stotumėte į eiles kovotojų už 
labą žmonijos? Jeigu jūs ir 
toliau panašiai elgsitės, tai 
nei kiek nesiskirsite nuo tų, 
kurias dabar pačios vadina
te tamsuolėms ir nesusipra
tusi om s. Neužtenka to. ka 
esate susipratę, bet reikia 
savo susipratimą ir kitiems 
narodyti, Ypatiškumai ga
li būti ypatiškumais, o visuo
menės reikalais turite rūpin- 
ties.

Apie tai pagalvokite!
V. Užkuraitis.

“DIDELĖS RIAUŠĖS”.
Pastaruoju laiku “Kovo

je” iškilo didžiausios riau
šės. Tik nemanykite, kad 
zeceriu su administrato
rium. Tai kur gi tos riaušės 
ir kas jas sukėlė?

Nagi “Moterų skyriuje” 
iškilo riaušės senbernių su 
merginoms ir kovoja iki pas
kutiniam kraujo lašui.

“Senberniai” pradėjo ra-
švti, kad merginos visai ne
tikę, nes. girdi, jie senber-
niais pasilikę. Merginos pa
sirodė “smat” ir atkirto 
“senberniams” taip, kad net 
akvsepabalo!,

Bravo, merginos, kad ne
pasiduodate! Aš irgi jūsų 
nuse palaikau. Kaip parodo 
nati nraktika. tai jūsų viršus 
turi būti! štai, kad ir Broo- 
klyne, “senmergių” aš visai 
nematau, o senbernių, vieš
patie išgelbėk! Galima su
skaityti anie dvylika tuzinu 
jau net su plikais pakaušiais.

Todėl, sesytės, nepasiduo
kite jiems!

Ilgavyžis.

—Kur buvai, vaikeli, taip 
ilgai?

Tamošėlis, bijodamas, kad 
motina nežinotų, jog jis bu
vo ant susirinkimo, atsakė:

— Buvau, mamyte, su jau
nom, sau lygiom draugėm 
ant gatvės pasi-žiūrėti iš
puoštais langais auksu ir vi
sokiais brangakmeniais, kas 
kiekvieno jauno žmogaus 
akį patraukia.

Motina ir tuomi neužsiga
nėdina, nors ir negindavo 
manydama, jog Tamošėlis 
už poros metų apsives su do
ra, geru tėvų, duktere, prie 
kurios ji ras sau ramią prie
glauda.

— Aš tuomi neužsiganėdi
nu, vaikeli... Aš bijau, kad tu 
nepradėtum draugauti su 
žemos doros draugėms?

— Mamyte, tos jaunos 
draugės nėra kokios ištvir
kėlės, bet tikrai šių laiku 
idėios karžygės.

Motina, kad persitikrinus 
geriau, antra vakara paser
gėjo, kur Tamošėlis eina. 
Tamošėlis tiesiog iš namų 
nutraukė i susirinkimą. Už 
poros valandų po susirinki
mui, jis ėjo atgal su drau
gėms juokaudamas.

Motina, ta visą patyrus, 
skubiai parėjo namo pirm 
Tamošėlio ir, ką tik įėjus 
jam j stuba, užsipuolė:

— Kur buvai?
Tamošėlis, nežinodamas, 

kaip išsisukti, kad motina 
nesusektų, kur jis buvo, akis 
nuleido, vieną ranką brauk
damas antakius, antra ne
jautriai lytėdamas švarko 
žemutinį guziką, nedrąsiai 
tarė:

— Mamyte, kaip jaunas... 
Ir tamista buvai jauna... my
lėjai... aš vėl buvau su drau
gėm...

Motina, išreikšdama, jog 
tą visą patyrė, su didesniu 
piktumu pašoko:

— Tu visą laiką nebuvai 
su tom draugėm... Tiesiog 
iš namų ir nulindai į tą pra
keiktą cicilikų urvą. Aš vis- 
k ą pa ty ri au. Tu pi rm a ė j ai, 
o aš paskui sekiau ir lau
kiau, iki tu išėjai su tom sa
vo draugam.

— Mamyte, aš nebuvau 
ant socijalistų susirinkimo, 
aš buvau ant sufragisčių su
sirinkimo.

— Ant “suragiščių?” Tur
būt ragus užsideda eidamos 
i susirinkimą, kad jas vadina 
“suragvstėm?” Tai tikri 
velniai, kad su ragais!

— Kad tamista nors sykį 
su iom pakalbėtum, nors sy
ki išgirstum jų nuomonę, tai • svetįma dvasia, taip greitai 
tikrai sakvtum, jog yra ide-; amerikonkomis, jog 
los dievaites.,T ,. - . i , • -v . įdaug kas jau seniai pamojoMotina įautesi labai įžeis-j f • . v
ta, nuėjo į savo kambarį —(ant jų lanka. ........
atsigulė, nei labą naktį Ta- 
mošėliui nesakius.

Tamošėlis visą naktį dūsa
vo, nemiegojo, jautėsi prasi
kaltusiu. Motina irgi nemie
gojo, rūpinosi, kad jos sūnus 
paklydo ir pradėjo eiti blo
gais keliais.

Anksti ryto Tamošelis at
sikėlęs pradėjo motiną ra
minti ir persiprašyti:

ŽINIOS
Lietuvaite puikiai tvarko 

uniją.
Laikrašty “Pirmyn” telpa 

įdomus pranešimas, kaip 
draugė S. Radavičiutė pui
kiai tvarko Baltimore, Md. 
I. W. W. unijos skyriaus rei
kalus.

“Ačiū prielankumui są- 
jungietės Sofijos Radavičiu- 
tės, kuri pasišventė sutrauk
ti lietuves merginas ir mote
ris į uniją, tikimės, kad jos 
darbas bus pasekmingas, 
nes kas. susirinkimas atsi
lanko naujų, prisirašo prie. 
unijos ir pradeda vyrus ra
ginti prigulėti į uniją. Mer
ginos turi išsirinkusios savo 
valdybą, kuri unijos dalykus 
nurodinėja susirinkimams 
neprasčiau už vyrus.

Patartina visoj Amerikoj 
merginoms organizuotis j 
unijas. Nes matyti jos galė
tų daug naudos atnešti rei
kalavimuose pagerinimo bū
vio”.

Giria čia augusias Waterbu- 
, rio lietuvaites.
Daug kas peikia čia augu

sias lietuvaites ir pranašau
ja, jog iš jų jokios naudos 
nebus mūsų kultūros darbe. 
Jos, čia augusios merginos, 
taip greitai persiima

0 vienok būna gražių iš
imčių. Štai “Tėvynės” N. 23 
skaitome:

“Daugiausia jaunuomenės 
dalyvavo pėtnyčios vakare, 
kuomet M. Petrauskas statė 
scenoje “Birutę”. Ir ar kas 
tikės, kad mergaičių-choris- 
čiu didesnė dalis — tai čia 
gimusios. Gali būti, kad ne

— Mamyte,*gal eisim šian- visos jos aiškiai ištaria “1”, 
dien į parką? Ten apvaikš
čiojama didelė šventė.

— Kokia šventė?
— “Decoration day”. Tai

Bravo, Waterburio lietu
vaitės!

KANADOS LIETUVĖS 
MOTERĮS.

Medicine Hat. Čia randa
si nemažas būrelis lietuvių 
moterų. Aš jau nenoriu nie
ko sakyti apie tas, kurios 
dar gyvena po bažnytiniu 
jungu ir pilnos visokių prie
tarų, nes tai būtu bereika
lingas laikrašty vietos už
ėmimas^ Bet turiu pasakyti 
kelintą žodžių apie tas, ku-

PASKUTINĮ SYKĮ.
Vidutinio amžiaus mote

ris, stambiom raukšlėm iš
vagotu veidu, kurios liudijo 
jos sunkaus gyvenimo naštą, 
didžiavosi savo sūnum Ta- 
mošėlių ir pati gerbė jį. 
Daug vargo turėjo ir visas 
spėkas paaukavo išauklėji
mui mandagaus Tamošėlio. 
Tankiai mylimą Tamošelį 
drausdavo lankyti socijalis- 
tų susirinkimus ir nevelyda
vo su jais draugauti; bet 
Tamošelis, pasislėpdamas 
nuo jį mylinčios motinos, at
lankydavo jų paskaitas, su
sirinkimus ir tt. Tuomi Ta
mošelis gerokai išsilavino 
mandagumo, doros, apsipa- 
žino su šiuomi netikusiu su
rėdymu ir tankiai susirinki
me pakeldavo svarbių klau
simų.

Vieną vakarą Tamošelis 
vėlai grižo iš susirinkimo ir 
motina jį užklausė:

“r”, “lo” ir tt. Bet jos netik 
nebėga nuo savo tėvų kalbos, 
ne tik nesišalina nuo mūsų 

yra paminėjimo diena žuvu- '’akal> bet n,oriai juose^ 
siti kareivių. I vauJa' jaukina savo bal"

Motina ilgai tylėjo, už va-! sais, savo lošimais atbuku- 
landėlės, braukdama ašaras įsius prie mašinų ūžimo mu
su skepeta, pratarė: sų brolių jausmus”.

— Eisiu. Ir aš mylėjau... 
Jis žuvo karėje, o man liko 
liūdna siratystė ir skurdas 
privertė atkeliauti į šią šalį.

— Nusiramink ir neverk. 
Tu skurdai ten, netekusi jo. 
Nešei sunkią gyvenimo naš
tą šioj šalyj... Dabar aš iš
auklėtas, pilnas jiegų, pilnas 
gyvenimo vilties, neapleisiu 
tavęs.

Motina nusiramino ir su-

Rašykitės prie Sąjungos.
Moterįs ir merginos! Ra

šykitės prie Lietuvių Socija- 
listų Sąjungos.

Socijalistai vyrai padeda 
moterims kovoti už lygias 
teises.
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KORESPONDENCIJOS
Vaizdeliai iš Canados 

gyvenimo. 
Medicine Hat

Kuomet angliški laikraš
čiai pradėjo vesti tokią 
šlykščią agitaciją prieš sla
viškų tautų ateivius, tuomet 
ir ateiviai subruzdo. Per 
pasidarbavimą vieno latvio 
ir vieno vokiečio, tapo su
šauktas darbininkų mitin
gas, kad užprotestavus prieš 
tokią šlykščią agitaciją.

Susirinko prie svetainės 
apie 250 žmonių, bet svetai
nės durų niekas neatidaro. 
Darbininkai laukė gana ilgą 
aaiką,bet durų atidarymo ne
sulaukė. Mat, tuomi norėta 
sugriauti mitingas, vienok 
darbininkams tas išėjo ant 
naudos: jie labiau tą dalyką 
išgarsino ir antru sykiu už
ėmė svetainę. Tuomet jau 
duris atidarė ir susirinko 
apie 500—600 darbininkų.

Pirmas kalbėjo vokietys. 
Jis pirmiausia trumpai per
bėgo Kanados istoriją ir pa
sakė: “Jeigu šiame susirin
kime būtų indijonas, tai aš 
prieš jį nulenkčiau galvą ir 
jus prašyčiau tą patį pada
ryti, nes tai jo protėvių yra 
ši šalis, bet prieš Did. Brita
nijos salų gyventojus to nie
kad nepadarysiu, nes jie yra 
tokie pat ateiviai, kaip ir 
męs!”

Toliaus jis nurodė, kad 
slaviškos tautos jau užsiėmė 
žeuhdirbyste, o Did. Britani
jos salų gyventojai vaikščio
jo motinos drabužiais. Šis 
išsireiškimas sukėlė didelį 
triukšmą: vieni gausiai pra
dėjo delnais ploti, o anglai— 

- švilpti ir staugti. Pagaliaus, 
viskas nurimo. Paskui bu
vo kalbama vokiškai, len
kiškai ir rusiškai. Kiti kal
bėtojai jau neužsipuldinėjo 
taip karštai ant anglų, bet 
nurodė ir ateivių ydas, kad 
jie nesirūpina organizuotis 
ir kvietė rašytis prie soči ja
ustų partijos.

Po prakalbų buvo išnešta 
protesto rezoliucija ir kelio
se kopijose išsiuntinėta 
miesto viršininkams ir taip
gi miesto majorui.

Paskui tapo sumanyta su
tverti uniją, ant ko visi dar
bininkai sutiko. Tapo išrink
ta iš septynių žmonių komi
sija dėl išdirbimo įstatų. 
Kokie bus įstatai—pamaty
sime tuomet, kuomet juos 
komisija apdirbs, bet kad jie 
bus progresyviški, tai jau 
liudija tas susirinkimas.

Tarp lietuvių nieko naujo 
nesiranda. Neseniai iš čia 
išvažiavo drg. Žebrauskas, 
tai netekom vieno darbštaus 
darbininko.

V. Užkuraitis.

! skelbti tik tie socijalizmą, 
kurie randasi po Sąjungos 
kontrole, o kurie nėra po Są
jungos kontrole, tie negali”.

Suprantama, tą delegatai 
išbraukė, nes tai didžiausia 
nesąmonė būtų buvus.

Prasidėjo atviros diskusi
jos ir buvo diskusuojama 
net per keturias valandas 
tas pats klausimas. Dele
gatų nuomonių pasirodė to
kių nesąmoningų, kad nieka
dos negalima buvo to ir tikė
tis. Vienas iš delegatų pa
sakė, kad visai nereikėjo į- 
kūrti nei “Laisvė”,nei “Nau
jienos”, nei kiti socijalistiški 
laikraščiai, nes tą darbą at
liekanti “Kova”,

Kas tik rimčiau kalbėjo ir 
faktais nurodinėjo naudin
gumą privatisįkų bei koope
ratyviškų laikraščių, tas bu
vo išvadintas jų šėrininku.

Po keturių valandų karš
ių diskusijų didžiuma nubal
savo išnešti rezoliuciją 
orieš privatiškus laikraš
čius, tik sušvelnintoj formoj.

Apie rezoliuciją nei nera
šysiu, nes ji bus patalpinta 
“Kovoj”, tai kiekvienas ga
lės matyti.

Konferencija užsibaigė vė
lybam vakare ir delegatai iš
siskirstė ne visai linksmi.
Konferencijos Delegatas.
Nuo Red.—Savo nuomo

nę išreikšime vėliau.

tvėrus “Gabijos” draugystė 
statė Lietuvių Svetainėj ant 
scenos tris veikalus: Gumi
niai batai”, “Iš jos visi blo
gumai” ir “Nepadėjus nėra 
ko kasti”. •

Lošimas išėjo blogai.Kaip 
tai: “Iš jos visi blogumai” 
sulošta žemiau kritikos. 
Truputį geriau sulošta “Ne
padėjus nėra ko kasti”.

Publikos užsilaikymas sve
tainėj buvo blogas: daugelis 
tarp savęs kalbėjosi, šūkavo 
ir t.t. Daugiausia triukšmą 
kėlė tikri Tamošiaus avinai.

Nors tai “Gabijos” buvo 
pirmas vakaras,bet kaip blo
gai atlošė, tai ne kokį įspū
dį padarė. Tokie lošimai ne
pritraukia publiką prie lan
kymosi, bet ją atbaido. Dau
gelis tik ir laukė, kad grei
čiau užbaigtų lošimą ir galė
tų išeiti per duris.

Po perstatymui buvo šo
kiai. Žmonių buvo neper
dau gi ausi a (apie 200).

Girdėtis, kad Gabija nori 
parsitraukti p. M. Petraus
ką iš New Yorko ir pastatyti 
scenoj didesnius veikalus. 
Bet abejotina, ar tas įvyks, 
nes^dabar dar negali mažų 
pastatyti, o jau pradeda sva
joti apie didžiuosius.

S. Totaitys.

“ačiū” pasako. Jis sako, kad 
išpažintį atlikinėti jį, gerai 
ietuviškai išmokinsiąs za
kristijonas.

F. Saučiulis.

Fitchburg, Masš.
30 d. geg. parengė ką tik 

j.s’kurus lietuviška keptuvė 
likniką, kad goriau pagarsi
nus savo biznį Nieko tame 
nuostabaus nebūtų buvę, 
kad tas piknikas būtų buvęs 
žmoniškas. Bet keptuvės sa
vininkai, kad geriau pagar
sėjus, nesigailėjo nei rudžio, 
nei degtinės (alaus buvo 8 
yačkos ir keli galionai deg
tinės) ir į vakarą taip nusi
gėrė dauguma, kad iškilo 
peštynės, susidraskė drabu
žius ir taip toliaus.

Gėda, kaip rengėjams, ku
rie prie to daleido, taip ir 
publikai, kuri taip nusilaka 
ir paskui peštynes kelia.

J. Barzdaitis.

Užbaigimas VI Mass, rajono 
konferencijos.

Kadangi L.S.S. VI Mass, 
rajono konferencija 10 ge
gužės negalėjo užbaigti sa
vo posėdžio, tai 24 d. gegu
žės užbaigė.

Paskutinės sesijos tvarką 
vedė S. Bardzevičia. Tvar
kos geros nebuvo, bet čia 
kaltė ir pačių delegatų, ku
rie, nesiprašę balso, prade
da kalbėti. Reikia priminti, 
kad pirmininko pagelbinin- 
kas, drg. Bekampis, tankiai 
įžeisdavo priešingų jam nuo
monių delegatus.

Prieš atidarant posėdį,bu
vo šaukiami delegatų var
dai, o paskui nutarta svars
tyti klausimą apie privatiš
kus laikraščius. Priegtam, 
jau buvo išanksto sutaisyta 
tam tikra rezoliucija prieš 
privatiškus socijalistiškus 
laikraščius. Pirm skaitymo 
tos rezoliucijos, buvo per
skaityta protestas Worces- 
ter’io kuopos prieš panašių 
rezoliucijų išnešimą ir po tai 
jau skait|lta rezoliucija 
prieš privatiškus laikraš
čius.

Rezoliucija pasirodė ašt
ri: joj buvo daug nesąmonių. 
Štai, kad ir tokis pasaky: 

“Laikraščiai gali

CHICAGOS CHRONIKA.
Šiuo tarpu lietuviškam pū

dyme didelių triukšmų nėra. 
Svarbiausi dalykai bene bus 
v * šie:

1. Turėjome kriaučių u- 
nijos iškilmingą žuvusių 
drg. Nagreckio ir Lažinskio 
kapų apkaišymą “Decora
tion” dienoje.

2. Toj pačioj dienoj buvo 
ir lietuvių katalikiškų kapi- 
lių pašventinimas.

3. Tautiečiai ketina j- 
steigti lietuvišką banką po 
valstijos priežiūra.

4. Buvo pradėta plepėti, 
kad p. Tananewicz leis dien
rašti, bet dabar vėl nieko ne
girdėt.

5. Žieminėj miesto dalyj 
Jurgių draugija parengė vi
są eilę “prakalbų” bažnyčios 
skiepe, bet šventnugariai ne
noriai lankėsi—turbūt iš
nyks, “kaip žydo bitės”.

6. Lietuvių Darbininkų 
Draugija Amerikoj, pašelpi
nė draugystė, gyvavusi vos 
dvejus metus ir susilaukusi 
pusėtino skaitliaus narių, 
pradeda irti. Neužsiganė- 
dine nariai tveria iš jos nau
ją draugystę. Draugystės 
nariai man sakė, kad “neuž- 
siganėdinę”nariai nėra žmo
nės su gerais norais. Mat, 
jiems buvo pavesta pertaisy
ti konstituciją, o jie brakšt 
ir patylomis naują draugys
te tveria. Dalykas gali pa
tekti į teismą.

7. 30 gegužės 
“Šakės” vakaras, 
prisirinko pilna
Programas buvo ilgokas, bet 
jame nieko ypatingo. Buvo 
lošiami “Šakėj” tilpusieji 
monologai, pamokslai etc. 
Bet riebus, tai riebus... anot 
tos pasakos,kaip skilandžiai. 
Pasimokint iš jų vargiai ko
kis Jurgis galėtų. Tečiaus 
artistai savo roles pusėtinai 
atliko. Geriausia lošė J. 
Uktveris. “Šakė”, be abejo
nės, padarė gerą biznį. Ant 
plakatų mačiau parašyta, 
kad dalis pelno skiriama 
kankinių naudai.

S.Chicagą apleido veiklus 
81 kp. L.S.S.A. narys, drg. 
Repšys. Išvažiavo prie “Pir- 
myn”už zecerį dirbti.Būrelis 
draugų jį maloniai išleido. 
Drg. Repšys ilgą laiką buvo 
kuopos sekretorium ir dirbo 
išsijuosęs.

Šiaip—senos bėdos. Tau: 
tiečiai snaudžia, o socijalis- 
tai neužilgo pradės pikni
kus rengti.

M. Duobukė.

Waterbury, Conn.
2 d. birželio buvo sulošta 

operetė “Palangos Mergelė”. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Apie lošimą nei neminėsiu' 
nes pradėjus kalbėti, tai be 
kritikos neapsieisi, o tokios 
kritikos sukelia daug triukš
mo.

29 d. gegužės buvo sulošta 
melodrama “Birutė” Taip
gi publikos buvo pilna sve
tainė. Daugelis iš S.L.A. sei
mo delegatų net ašaras nuo 
akių nusibraukė iš džiaugs
mo, kad tai tikrai tautiškas 
atsitikimas. > Lošimas nusi
sekė pusėtinai.

Šakočius.

Benld, Ill.
Šiame miestelyj yra apie 

100 šeimynų ir apie 40 pa
vienių. Laikraščių pareina 
įvairių: pradedant “Kova”, 
“Laisve”, “Keleiviu” ir bai
giant “Draugu”. Draugys
čių yra sekančios: S. L. A. 
kuopa, šv. Juozapo pašelpi
nė, kurios nariai yra verčia
mi prie ausinės, Vytauto, L. 
N. Kliubas ir L.S.S. kuopa. 
Pastaroji nors neseniai su
sitvėrė, bet jau suspėjo su
rengti trejas prakalbas ir 
apvaikščiojo gegužinę šven
tę.

24 d. gegužės buvo sušauk
ta tikrų katalikų mitingas, 
kuriame dalyvavo ir slavo- 
kai. Nutarta, kad būtinai 
reikalinga pastatyti bažny
čia ir gauti gerą kirpiką.

Mat, dabar visi santaiko; 
gyvena, tai kaip atvyks kir- 
pikas, tuomet jau pradės 
vienus prieš kitus kurstyti.

Iptala Aptala.

mas.

atsibuvo 
Žmonių 

svetainė.

So. Boston, Mass.
Birželio 6 d. neseniai susi-

W. Frankford, Ill.
Čia lietuvių yra nemažas 

būrelis Įvairių pažvalgų ir 
skaito daugelis įvairius laik
raščius, bet tarp savęs gyve
na sutikime. Apšvietos da
lykai eina labai silpnai, nes 
svarbiausia, kad nėra sve
tainės susirinkimams bei 
šiokiam <—tokiam veikimui. 
Liet. Sūnų pašelpinė drau
gystė savo mitingus laiko 
svetainėj, o L. S. S. 73 kuopa 
stubose.

Gegužės 20 d. tapo užda
ryti saliunai, tai gal bus tru
putį ramiau, nes tankiai taip 
būdavo, kad atvažiuodavo iš 
svetur svečių ir pradėdavo 
daužyties galvas.

25 d. gegužės bež ve j ėda
mas nuskendo Aleksas Žilin
skas 35 metų amžiaus, neve
dęs. Buvo laisvų pažiūrų, 
bet giminės laidojo su baž
nytinėmis apeigomis. Ka
dangi velionis buvo laisvas, 
tai daugelis draugų palydėjo 
su benu ant kapinių.

Bažnyčios čia nėra ir at
važiuoja kunigas vokietis 
pasipinigauti iš svetur. Jis 
dabar renka pinigus staty
mui bažnyčios, bet lietuviai 
šnairuoja, nes lietuviai vos

MILŽINIŠKAS STREIKAS.
East Pittsburg, Pa.

Birželio 5 d. išėjo ant 
streiko apie 20.000 darbinin
kų. Sustreikavo visi West
inghouse Electric & Mfg. 
Co., Westinghouse Machine 
Co. ir Pittsburg Meter Co. 
Iš vakaro ,t. y. birželio 4-tą, 
buvo nusiųsta peticija pas 
Westinghouse Electric & 
Mfg. Co. prezidentą p-ną 
Hess, kad pripažintų uniją 
ir sugražintų tuos prie dar
bo, kurie išvaryti dėl unijos. 
Bet p. Hess atsisakė pripa
žinti darbininkus organi
zuotais, taipgi griežtai atsi
sakė priimti išvarytus iš 
darbo darbininkus. Kada 
peticija liko atmesta, tuo
met “Allegheny Congenial 
Industrial Union”, kuri bu
vo susiorganizavus prieš ke
lis mėnesius visose East 
Pittsburg dirbtuvėse, ap
šaukė ant birželio 5 d. gene- 
rališka streiką. Ant ryto- 
iaus visi Westinghouse Elec
tric & Mfg. Co. darbininkai 
anksti susirinkę apie 10.000 
atsisakė dirbti iš karto, o ki
ti apleido darbą nuo 10-tos 
vai. ir nuo 12-tos ryte. West
inghouse Machine Cd. visi 
darbininkai nuo 8-tos vai., 
taipgi ir Pittsburg Meter 
čn. apie 8-ta. vai. išėjo visi iš 
dirbtuvės. Kada sustreika
vo visos trįs dirbtuvės, tada, 
susitvarkė darbininkai, su
stojo i milžiniška eilę, susi
dedančią iš 20.000 vyru ir 
moterų, apmaršavo no kelis 
kartus po East Pittsburga, 
o paskui numaršavę i Tustle 
Creek, Pa. ant “Schools 
Plavgrour^l” laikė mass su
sirinkimą, bet nėr tokia bai
dai didele minia darbininkų 
ir mažumą vietos niekas ne
buvo galima veikti, kaip tik 
nekalbėti ir tai buvo sunku 
išgirsti per darbininko uži
mą. Ant galo nukeliavus 
kiton, daug didesnėn, vieton, 
viskas liko sutvarkyta, iš
rinkta streikieriu komitetas 
nuo kiekvienos dirbtuvės 
skvriaus (section).

Westinghouse Electric & 
Mfg. Co. darbininkai iki pe
reitų metų miegojo ir jei 
kas nasakvdavo. kad nrieis 
laikai — prives ir ta dirbtu
ve prie organizavimosi, prie 
streiko .tad buvo tas žmogus 
už beprotį palaikytas.kad to
kioj dirbtuvėj, gerai apmo
kamoj, niekad negali su
streikuoti. Bet laikui bė
gant komnanija suvaržė 
taip, kad ilgiau s jokiu būdu 
negalima buvo kęsti. Perei
ta vasario mėnesį darbinin
kai stebuklingai susiorgani
zavo i ”A. C. T. U.” Unija ir 
kentė, lankė iki šiam laikui, 
ar gi komnanija nepripažins 
juos, kaipo organizuotus 
darbininkus, bet veltui, vie
ton prinažinti. nradėjo uni- 
iistųs išvarvt iš darbo, net 
ir tuos, kurie buvo išdirbę 
nuo 12 iki 20 metin'

Šitame 20.000 darbininkų 
bnryi. lietuviu randasi ma
žiau šimto, bet visgi patar
čiau, kad padavus, ranka- 
rankon kovoti, kiek tik gali
ma. o i eigų ngitruks najie- 
gos. tada tikimės ,kad mums 
na duos ranka draugai, gyve
nanti anielinkiniuose mies
teliuose.

J. Petrikys.

Palangos Juzis.

Surinkta $6 su cen- 
Just. Stančikas.

Taigi, lietuviai darbinin
kai, laikykimės!
, Streikieris.

i
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Rochester, N. Y.
29 d. geg. L. S. S. 7-tos kp. 

mėnesiniame susirinkime 
buvo skaitytas laiškas nuo 
XIII rajono sekretoriaus 
apie sumušimą draugo Per
kūno, Orinto ir Sparr. Ap
svarsčius tą klausimą pla
čiau, nutarta bylą (kuri jau 
užvesta) remti kiek galint ir 
tuoj aus, ant vietos surinkta 
aukų $3.75 bylos vedimui. 
Taipgi, išrinkta komitetas iš 
drg. J. Stančiko ir J, Drus- 
kiaus dėl rinkimo aukų an c 
tolesnio laiko. Aukos ir var
dai aukavusių bus siunčiami

“Laisvės” red.
30 d. geg. D. L. K. Gedimi 

no dr-stės atsibuvo balius. 
Laike baliaus, drg. Baltrū
nui trumpai pakalbėjus apie 
Colorados streikieriu padė
jimą, rinkta aukos dėl strei
kieriu 
tais.

Montello, Mass.
Gegužės 29 d. tūlas P. Š., 

truputį įsigėręs, bandė ant 
ango atsisėsti prasivėdinti, 
bet, nabagas, kaip sėdos, 
taip ir iškrito per langą nuo 
trečių lubų.

Iškritęs ilgą laiką gulėjo 
be žado.

Dabar randasi ligonbuty. 
Patartina įsigėrusiems eiti 
gulti, bet ne ant lango sėdė
ti. Palangos Juzis.

sūnelių džiaugiasi, jog už 
dyką gavę bažnyčią, bet jie 
visai nesupranta, kad tai ne 
jų bažnyčia, bet vyskupo 
nuosavybė.

Dabar airių vyskupas su 
didžiausiomis iškilmėmis įė
jo po šešių metų į lietuvišką 
bažnyčią ir ją išnaujo pa
šventino. Ar tai ne išjuo
kimas iš lietuvių? Jau tre
čią sykį tą bažnyčią šventina 
ir už kiekvieną pašventini
mą paima po $300.00!
Kun. Mickevičius su savo 

parapijonais vėl nusisamdę 
svetainę dėl pamaldų laiky
mo.

Elizabeth, N. J.
30 d. gegužės Singerio Co. 

aptvertame darže įtaisė dar
bininkams pasilinksminimą. 
Ten buvo įvairus žaislai, ku
riuose dalyvavo tos pačios 
kompanijos prasilavinę dar
bininkai ,o kiti gi tik žiopso
jo. Kompanija kasmet ren
gia panašius pasilinksmini
mus ir pinigai yra skiriami 
neva naudai vietinio ligon- 
bučio.

Toj kompanijoj dirba apie 
10.000 darbininkų, tai kom
panija atspauzdina tikietus 
ir bosai pardavinėja po 10c. 
Suprantama, kuomet bosas 
pardavvinėja, tai kiekvienas 
darbininkas turi pirkti. Čia 
jau pasirodo didžiausias 
darbininkų išnaudojimas.

Reikia dar priminti, kad 
Singerio kompanija įvedė 
madą nuo 1912 metų nuo 
kiekvieno darbininko, kurį 
tik priima darban, reikalau
ti parašo, jeigu jį dirbtuvėj 
sužeis, nereikalaus jokio at
lyginimo. Susižeidimų gi 
būna daugybė.

Ar tai nepasityčiojimas iš 
darbininkų? ,

Laikas būtų ir darbinin
kams griebties kokio nors 
įrankio kovai su tokiu išnau
dojimu. Kunst Albers.

Montello, Mass.
Gegužės 31 d. tūlas J. L. 

pareidamas iš bažnyčios už
ėjo į slaptą karčiamą išsi
gerti. Prisigėręs parėjo na
mo ir pradėjo pačią už plau
kų valkioti po kambarį.

Kaip teko matyti, tai pati 
nežmoniškai sumušta ir 
plaukai nuo galvos nurauti. 
Reikia pažymėti, jog tas 
paukštelis yra tamsus fana
tikas, kaip pasiūlai laikraštį 
užsirašyti, tai gauni su šluo
ta. Palangos Juzis.

SCRANTONIEČIAI PRA
LAIMĖJO BYLĄ.

Scranton, Pa.
Jau aštuoni metai, kaip 

Scrantono lietuviai parapi- 
jonai kovoja su airių vysku
pu už bažnyčią. Per tą lai
ką tapo išleista ne vienas 
tūkstantis dolerių ant bylos, 
vienok dabar lietuviai tą by
lą pralaimėjo. Augščiausias 
teismas išnešė nuosprendį, 
kad lietuviška šv. Juozapo 
bažnyčia su visu jos turtu 
priklauso airių vyskupui. 
Mat ,šios šalies teismai į tą 
pusę krypsta, kuri pusė ga
lingesnė. Pirmiau tas pats 
teismas buvo atėmęs tą baž
nyčią nuo vyskupo ir atida
vęs lietuviams, o dabar vėl 
atėmė nuo lietuvių ir atida
vė vyskupui. Daugelis tam-

Kewanee, IB.
L. S. S. 204 kuopa nesnau

džia, bet veikia, kiek tik turi 
spėkų dėlei žmonijos gero
vės.

Gegužio 30 ir 13 d. atsibu
vo prakalbos su deklamasi- 
joms, monologais ir Maikio 
su Tėvu pasikalbėjimais.

Už kalbėtoją buvo kvies
tas drg. P. Grigaitis, bet jam 
nepribuvus į savo vietą at
siuntė drg. A. A. Vasiliaus
ke^ o ant rytojaus pribuvo ir 
drg. Grigaitis. Tokiu būdu, 
buvo proga išgirsti dviejų 
kalbėtojų prakalbas.

Drg. A. A. Vasiliauskas 
kalbėjo dviejuose atvejuose: 
apie atgavimą spaudos ir 
apie “Decoration day” (pa
puošimo dieną). Kalbėjo ge
rai, bet prakalba apie spau
dos atgavimą dauguma žmo
nių nesiinteresavo; mat, tar
pe daugumos kewanee’ciu 
dar tebeviešpatauja tamsy
bė ir girtuokliavimas, o apie 
spaudą ir apšvietą neturi nei 
mažiausio supratimo.

Bet antra dalis prakalbų 
išspaudė ne vienam iš akių 
ašaras, kada kalbėtojas pa
sakė: “Męs šiandien papuo- 
šėme kapus žuvusių karei
vių už kapitalistų interesus, 
bet kas papuoš gėlėmis ka
pus mūsų tėvelių, brolių ir 
seselių Lietuvos šalelėj, ir 
kas papuoš gyvų gelių vaini
kais kapus tų karžygiškų 
kareivių, kurie už mūsų ger
būvį pražudė'savo jaunystės 
dieneles ant kartuvių ir Si
biro tyruose?” Tardamas 
minėtus žodžius, kalbėtojas 
pakvietė publiką atsistoti ir 
pagerbti žuvusius už liuosy- 
bę, meilę ir brolybę visos 
žmonijos.

31 geg. kalbėjo drg. P.Gri- 
gaitis apie Amerikos su 
Meksiką karę ir apie Colora
dos skerdynes. Kalbėjo la
bai gerai ir nuosekliai. Iš
aiškino, karės blėdingumą ir 
Colorados kapitalistų barba
riškus pasielgimus link dar
bininkų. Baigdamas pra
kalbą kvietė išnešti protesto 
rezoliuciją prieš minėtas be
reikalingas ir barbariškas 
žudynes. Rezoliucija tapo 
priimta vienbalsiai (300 bal
sų) ir pasiųsta prezidentui 
Wilsonui. Ant galo buvo 
kalbama apie moterų tiesas. 
Ragino moteris prie apšvie
tos ir lygių tiesų su vyrais. 
Užbaigdamas prakalbą kvie
tė prisidėti prie vietinės L. 
S. S. 204 kuopos.

Pertraukose deklamavo: 
EI. Surviliutė, V. Surviliutė 
(iš Spring Valley, Ill.), M. 
Lakitskiutė, M. Punis, B. 
Babrauskas ir L. Rimkus.

M. Lakitskiutė sulošė mo
nologą “Senmergė”, B. Ba
brauskas su Lakitskiu sulo
šė du kartu Maikę su Tėvų.

Viskas nusisekė kuoge- 
riausiai. Turiu pasakyti, 
kad M. Lakitskiutė ir Survi- 
liutės turi atsakanti gabumą 
ir su laiku gali būti puikios 
aktorkos.

Lai būna garbė minėtų 
mergaičių tėvams už dorą 
auklėjimą.

Per abejas prakalbas au- 
kii surinkta padengimui lė
šų 8 dol., kuopa turės neda- 
tekliaus nuo prakalbų 10 dol. 
Visiems aukautojams taria
me širdingą ačiū.

Jurbarko Vincas.

susipesė A. Z. su žinomu ka- 
zirninkų karalium ir A. Z. 
atsidūrė belangėj. Nieko 
nuostabaus nėra, kad tokiu 
amatu užsiima tamsūnėliai, 
bet labai nuostabu, kad ir tie 
pradeda jau užsiimti, kurie 
skaito šiokius tokius laikraš
čius. Tokiems jau gėda.

Kurpis.
Easton, Pa.

30 d. gegužės L. S. S. 42 
kuopa laikytame savo susi
rinkime nutarė rinkti aukų 
bylos vedimui drg. Perkūno 
sumušime, išrinkta tam da
lykui ir žmonės, kurie užsi
ima rinkimu pinigų. Turė
tų apie tai ir kitos kuopos 
pasirūpintie.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Garbi Redakcija:

Pereitą savaitę į E. St. 
Louis, Ill. atėjo “Galvočiaus 
N. 3 tiems, kuriems'“Dr. An- 
tonov-Montvidas”, važinė
damas po Illinois valstiją, 
užrašė. Ir tame pačiame nu
meryje štai ką sako “Galvo
čiaus” leidėjas:

“Apsisaugokite! Baigiant 
šį numerį spaudinti liko gau
ta tikra žinia, kad kokis tai 
apgavikas lankosi III. valsti
joj, peršasi sakyt prakalbas, 
vienur vadinasi Montvidu, 
kitur Antonovu ir skelbiasi 
°sąs daktaru. Jei kur tas 
žmogus pribūtų, įduokite jį 
policijai arba šluota pavai
šinkite, už ką aš gerai atly- 
gįsiu.

“Loyolos universiteto me
dicinos studentas, A. Mont- 
vidas (Antonov)”.

Argi galima rasti dar ge
resnį juokdarį, kaip tas p. A. 
Montvidas-Antonov? Mato
mai, kad tas “apgavikas” pa
rinko prienumeratorių dėl 
“Galvočiaus” ir perdavė juos 
“Galvočiaus” redaktoriui p. 
A.M.-A. Pastarasis gi bu
vo ant tiek mandagus, kad 
nuo to “apgaviko” priėmė 
pinigus, o patį “apgaviką” 
nei policijai neperdavė, nei 
su šluota neišvijo, bet pata
rė tiems pavaišinti, kurie jo 
jau negali matyti. • .

J. N. Simanauskas.
Tiems, kurie rašinėja j prieš 
darbininkiškus laikraščius.

Nors tai labai retai pasL 
taiko, vienok pasitaiko, jog 
vienas kitas iš “Laisvės” ko
respondentų rašinėja žinių į 
priešingus darbininkų idėjai 
laikraščius (išėmus “Tėvy
nės” ,kaipo bepartyv. orga-

Mūsų nuomone, jokiu bū
du negalima suderinti ben
dradarbiavimu “Laisvėje” ir 
anuose, griežtai mūsų idė
joms, priešinguose laikraš
čiuose. Tas korespondentas, 
kuris tain elgiasi, negali bū
ti nuoseklus darbininkų ve
damos kovos pritarėjas, nes 
jisai prisideda prie to darbo, 
kurio tikslu yra sutrukdyti 
darbininkų varomą darbą.

Męs žinome, kad tautiš
ka i-klerikališka spauda šu
nis karia ant mūsų, socijalis- 
tu, prasimanydama šlykš
čiausių paskalų apie šnipus 
(konkolauskijada), apie ne
buvusius streikus darbinin
ku spaustuvėse ir šiaip jau 
visokiais būdais siundydama 
žmones prieš “cicilikus”,kas, 
kaip žinoma, priveda prie 
kruvinų muštynių, kaip tai 
iau atsitiko Hoosic Falls. 
Tarp tų dviejų spaudos srio- 
vių— tarpe socijalistiškos ir 
kler.-tautiškos—negali būti 
jokios sutarties nes taut.- 
klerikališka spauda tik ir 
užsiima tuo, kad sistematiš- 
kai niekina liet, darbininkų 
judėjimą.

Todėl, mūsų nuomone, ne 
tik yra nenuoseklu, bet sta- 

prieš 
jeigu 
mūsų 
prie- 

drau-

1

Stoughton, Mass.
Pas mus lietuviai pasta

ruoju laiku pradėjo labai ka- 
zyruoti iš pinigų, o pasek
mės to viso: peštynės ir šaL 
toji. 30 d. gegužės taip gi

čiai prasižengimas 
darbininkų reikalus, 
vienas ar kitas iš 
draugu padeda mūsų 
šams skaudinti savo 
gus. šmeižti juos ir tt.

Todėl, meldžiamieji, pasi
rinkit vieną iš dviejų kelių 
— juos ar mus! Męs ne
skelbsime jokį boikotą, bet 
tik auginam “Laisvės” prin
cipo švarumą.

Tie, kurie norite gelbėti 
darbininkų priešus — galite 
nerašinėt “Laisvėn”:

»
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ĮJ-OLOM
BRANGUS DRAUGAI
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

Wn-f.wh.ler
Žmogwį»jei kaaikiutwiMis skausmais yra 
be pagrtliLos kaipo aVj-rutas sudaužytas 

; ant skavM Ar kt’nčfcuėgskausmus Roina-

tada.yinkile įienu.„sykiu sutepti su
..!> A «‘b E X P ii L.K R I U ,

EŽIAIS r t S \ A 1ST Al S.

susų apin'-,h; se už

TELEGRAMOS- 1 
(Svirių agentūroj.

LAISVE

i-aptutm ksiinkkas jpnaedpjo 
<dzvaE\yc’iiž(klurų. “‘ITsiima-t 
no vynai?paaėęjč?/”—s sušuko 
Ūžkafeimėktumė. • !‘K»w'okis,jį 
Ridzifcui, ha’ jeigu jisai matė§& 
mudu Hiešnn-yiaų janc,t toli i jis1$ 
tavi gali >u»mwC” 7. 
zau MaįjjtL. >i»ffigi t-tiai I kur’ 
man
“Lysk jgrataailfclazetatiT”

Waterbary, Co«in. JšiĮprie- 
žasties juitentuoių kaW,'kų 
seimo visi ihravoiv dattm in
kai ištisą savakę Wf’jo 
dirbti "overtime”. Mat* tu u- 
tiškai-kaitai kiškuętše sak i
nuose faaekios džiūt e-džįyn.).

Taipgi padaryta užpilda
mas ir sarti keliat o bopiau 
Šampano, •fed atlipi burba 
nosiai prai»w;eliai. >Jie 
už sveikatą savo gas^adiniųl

Po tautiško ir kat^ikiškc'V

XftfSlCHTER’ 
‘ WAI N- 

jEWELLER
tDruti mstriWiilai neatneša naudos, 

r< joitJus HwnjiAizinas kankina. Su
p PiMW expeleriu

> joi dručiftia*€> beršti atneš Jum tuoj 
>;pftlengviwėav ir prašalins priežastį 
skausmų./zmi/d/ a p trk'tw u9 i’dt* h

P.84« d. Richter & Co.
NEW YORK._ >

j-ako ji imnB. /Aš šmūdsnrkščj' 
į klazetų, j ji 1-kl aha nksc^ ’&uri s 
‘užrakinant? š -'pasiii&kc’ 
vyro.

Įeina^ hrraėia, ■ Užkhbinc- 
k is ir žiūro: snapsas ant 
iM ilo, du įKūlIibkkaupripikii ir 
(į r neišgerti į, mano -liidika 
ši'y butdFi-o cįtflibir rūkstą

- - O ka’fefėhv pat; tavi lku- 
vgT — klsaohavryž^s.

- • Ogi mU<as, — atsalk o, 
jam pači.
- O kas Sitų milukų gėlį 

o kas ši tų 2 Tūi h: ų i rū k ė ?
—vKš geriau, tariau-ų ir tū-.,

kiau liulkų, — -Včl atkirtį! ‘^■.L
jam ]u5,ci.

—*■ jjęduoji 1 'UŽf'iiiUmojOjĮjj,, ąunnrnayjsost) apU'clvse už 25 ir 50 c.
’’ "" .^L Ad. &C0„ 2TlPf >ąrl st. New York.

Ofiiipkii 'tt ą/nk t-rto •-

:1 Te m iV.n.a> m t An kero 
.-žonkteog- augoimo

seimų Wateriburio lietuviškif ^Y1 as* tieii'gys hUdus. . 4 
biznieriai pakilo ant/ww ni-p<la tu* iracia tiuiri kavalie- 
keli*, r siu! Kur jis? iBmfedzyk

V tą. an g meiau!a-------- ,
Lay rence, Mats. Tautie

čiai vaikščioja mę is nukprę 
žemyn. Mat ši aatvestelį'ap
leido Rumanauskų tetosv 
riausias .gizelis jmnas Kb - 
diejukas. Čia jam &tsiborh 
Everetto -dirbtuvėj fliorų, 
šlavinėti V jautiškų wqpgai-; 

;čių kvepiamas dulke*fgerti.
Dabar nusijwfiiw 

^Bostonan ir gavo džtabą 
pHle “Vėžio”, C’ia jis bus'vy- 
ria^siu kukon-mn: virs be**f-; 
stu Jurgeliuno šeimynai. Sa
kosi, neužmirštą* ir “Tar- 
kos”. Kas subatav'.ežšiąs jaij 
po puoduką pamazgų. Mat 
ji, varg&ė, iš bado mfcrgo.

Antra naujiena—tai ta, 
kad “Tarkos” daraktorius 
ponas Savičius aps&Tgo 
“žyvato” liga. Ta neląlboji 
kankina vargšą dieną 
naktį. Priežastis ligos štafi 
kame; ponia Dumblienė už-‘ 
fundino jam šiųmetinių bul
vių ir liepė jas sutarkuot ir 
išsikept blynų. Kadangi jo) 
“Tarka” jau tris mėnesius 
gulėjo ant dompų, tai buvo 
labai surūdijusi ir iš to pasi
darė poizon. Negelbsti varg
šui nei Dumblienės trejos- 
devynerios.

Paryžius. Ponas Gabrys, 
išgirdęs, kad S. L. A. pasky
rė jam kelis desėtkus dole
rių, iš džiaugsmo užsirūkė 
cigarą, kurį gavo nuo Fran- 
cijos ministerio ir užsistelia-

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JUSU LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

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

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

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

Klausyk.mano žodžio!
Aiteik pirkti ^vyriškų :apredaly, 

kxiitp tai -aktyhelių, marškinių, 
kadnierių ir L tt. IPas mane ita- 
vorae^eriuiiiT įkainos jpigioa.

K. LIUTKUS
Grand St.„

BROOKLYN., N.. V. 
(Arti Berry St.)

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIAI

FARMOS, FARMOS.
Turiu ajitt ipadidavimo visokių formų, 

gatavų, su Aramais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir Labai ge
rais, mažų ir didelių. Karmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos ,su smėliu Turiu parduoti daug 
geros maišyto*, ueišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku Lauku par
duodu visokio didumo .visos arti mies
tukų ir geležinkeliu. 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 $9.06 akerį ir 
nrangiaus 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- i 
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County,

Michigan.-

—Kų sis tau gafe jt^zyc, 
kad nieko nėra. v

- Gerai!) Aš pee 'rari-u. 
Bet radis ^aciesiu, Ikap ž^al- 
cy!.^

Patiėmė įs revolverį‘ir 
davaitgroscis. Man, braCm, 
net šaVa pasidarė. Ogi pib-, 
'ėjo ‘jis prie mano klazetoJ 
B aidi-bū’di, du^es užraki 

ft-ts?.
— Kur raktas nok šito 

klazeto ? - - vėl kibiusia jis 
pas’pačių.

— An viršaus, — atsako 
jam iptici.

.-=- Aik atnešk ! — suriko 
jis.

— Atk ir acintšk, — atkir
to ji. Matai, ji mislio,Vai 
vyras nuveis in viršų, tai ji 
palais mani iš klazeto.

Bet kur tau, brolaii! i
Jis tuojčias pasiėmė revol

verį vienon rankon, kirvį ki
ton ir davai pliekc klazeto 
duris. Bracia, skaldo duris 
ir šaukia: ' “Kų čia rasiu, tai 
padžiausiu, kap šunį!”

Ar duosit vieru. aš norė
jau šaukcis ratunko, bet cik 
lupom pakrucinau, o balso 
nėra. Širdzis mano iš to 
stroko nustoj plake ir aš cik 
blyme ir išsiciesiau...

Kas toliau su manim buvo, 
nežinau. Cik kadu ačjkvo- 
šėiau, tai pamatiau, kad aš 
guliu ne klazeti, bet už tvo
ros. Mano Ralva buvo prac- 
vampyta net keliose vietose.

O kur dzinp-o mano bak- 
sas su rąžančiais ir škaplie
riais, tai nei nūnai nežinau.

Nuo to čėso never perle- 
voc.

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

TelephĄ >e 2896 $pelsea

The fc’rder of the Iroqwiis 
pažafgos, savitarpine kr j 

PAŠALPOS WAUGIJA.
ČiĄa galinta apsidrausti gyvastį, ntc-i 

l-iimeje ir senatvę.
nuotf 1,000 'ąkic&{,000. \

Apsidrausti galix\<yras. \
i lš|ygos>aį>ai prie'^pkios.

PWsynes .žįptfh, sutęįkį/i

C.Filenas
iDepųty -Supreme Prese nt

251 We^t]lįlith^St„;Nevi York
0fw ^landos>nųv 2—4 vai. pie

tų, išim^ę in<diėk|ję^us ir ąvęrfaes.

rTBJSIflCU^USIA a irt'T'Tr'YZ AAP LIEKA
S^ųjįaisąų yeceptus su didžiausia aty- 
($ą,r.nę?įiųr,int, ar tie receptai Lie' 
vVPS;.ąr/AšV?rikos daktarų. , ic- 
inA.tįpė|)j.ęįtųviška aptiek a f >ne ir

valstija Gyduolių.
tik pasauly^ifl^ta- 

iifaWHW- reikalaut pej |įąįš-
fcu*. 4M^jJtri.U.Ųsia per expresą.

t ,A)VttUlk(Wps ir Savininkas

i K. WAUSKAS
i 226 BroackwajV., kamp. c st, 

SO, MASS.
Telephone So, Boston £j\014 ir 21013.

!■

Tel. 2334
Puikiausia s pas
P. DRAUGELI.

.Skabus alus, 
gardj fliildksu 
edius, visokis 
vynas, k-vepa#* 
ti cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šios 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

Temyk! Žiūrėk! Klausyk!

Ar tu kenti dantų skaudėjimą? Ar 
ttįU -nori žinoti, kur yra geras, be skau- 
4eį&in<> gydą^tis dantis? Kad darbas 
yr# i^ęs.tingąi atliekamas už priei- 
nwai^ ’kąįną. Tuojaus eik pas gerai 

Sjpecijali&tą.
OB, MERMAN AUSUBEL, 

SU&G8QN DENTIST,
34S-348 Ą.ve., Car. So. 3

BfwWyju, N. y.
Str

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

KOVA” Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

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

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

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

m r 1815 E. Moyamensing Ave.
PHILADELPHIA, PA.

Telephone So. Boston 60S

LIETUVIŠKAS

Advokatas

TRIS GEROS KNYGOSi •

Naujausios ^Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 2Oc

PASAULIŲ RATAS 
ir kitas planetas. Su paveikslėliais................................28o
MEILES KARŠTLIGE ft“""*“
meile................................................................................2Oq.

Imant vLas tris sykiu, atiduodam už 60c I
Pinigus siuskit pačto* Ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS *
O Loring St., So. Boston, Mass.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS-IMAS AOkkE

UŽEIGOS NAMAS arba1!KOTELIS

AR NORI ŽINOTI. KUR 
RANDASI PEKLA?

J,eigų tu nori žinoti, kur randeud pe
kla, k#ip kankina “velniai dūšias** ir 
ką kalbiu tos dūšios, kurios papuola j 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų nįirtin laiškai ir šliaaelbur- 
go Bastiliją**, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu iki šiol dar uefeįjvai skaitęs.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkenČia pakliuvę j 
šlisselbųrgo 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.
“LAISVE”

183 Roebling St., • Brooklyn, N. Y.

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviftka pavardč buvo 

V|ncaa F. J. Kavaliauskai)

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

CT

§
e)

Telefonas 885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKI

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

*

*

Svirplys

Padarau paveikslus pagal nau
jausių madą ir pigiausią kainą.

*

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

Telefonas 652 NewtownJ

R. KRUČAS

FOTOGRAFISTAS

įmest

I Akušerkaf
jjj PttbaiiruHi kurnu Woman* Medical

College, Baltimore, Md. y
Pasekininpai atlieka buvo darbą prie 2 

•t gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir ? 
2; pagelbą invairiote moterų ligose.

g F. Stropiene/’,,1;’:;"^;. | 
g SO. BOSTON. MASS. »

1
>1

&

WWW

žiūroną jisai pastatys ant 
rufo augščiausio Paryžiaus 
namo ir tėmys, ar vis dar 
ant “Lietuvos-tėvynės kabo 
didelis mirties kardas”.

Kap Ridzikas pakliuvo 
pircin?

Jau, ponu dzievu dėkui, 
turiu trisdešimc sapcynis 
metus ir šiam margam švieti 
matiau daug karšto ir šalto, 
bet tokioj pircy, kokių man 
inrengė pereitų nedėldzieny 
an vienos farmos ,tai kai gy
vas dar nebuvau ir, dzieve 
duok, kad antru rozu jon ne
pakliūtam

Waterburio seimi aš pasi- 
znaiminau su kunigu Kama- 
šu, “Draugo” daraktorium. 
Ilgai mudu rodavinomės, 
kap iškaranyc velnio sėklų, 
kuri tep nezmierniai predėjo 
pladzycis. Jis man liepė per- 
levoc škaplieriais, rąžančiais 
ir pladzyc “Draugi]”, tai ši
tokiu madų, sako jis, ir be- 
dzieviai turės išnykę.

Aš jo rodos paklausiau. 
An rytojaus, šurum-burum, 
prisiliodzinau pilnų baksų 
visokių švencytų tinksų ir 
marš pas savo pažįstamus 
an farmų.

Pirmiausia užėjau pas Už- 
kabinckieny. Ji, bracia, ma
ni dar terpduryj pasiciko ir 
sako: “Žinai, Jurai, nūnai 
mano vyro nėra namiej, tai 
galėsim mudu pašumyc”. Ir 
tuojčias atnešė bonkų trejų- 
devynerių ir predėjom link- 
smycis ir... bovycis...

Ogi cik dzin, dzin, dzin

Daktariški patarimai.
Jeigu valgai pietus tau

tiškai - lietuviškam restau- 
rante, tai po kiekvienų pietų 
išgerk buteliuką “castor 
oil”. Nes kitaip gali būt blo
gai.

Jeigu maitiniesi “balione” 
(dešra) ir nenori joje rasti 
katės nago, nuo kurio gali 
pasidaryt gaila ant širdies, 
tai valgydamas visuomet už
sidaryk į tamsų klazetą.

*
Jeigu nori, kacrtavo ma

kaulė ant tiek būtai stipri, 
kad sudavus į ją kuolu, ji 
netruktų, bet kuolas lūžtų, 
tai kasdien išmauk po pen
kis uzbonus alaus.

Nesveika yra burdingie- 
riui mylėti tą gaspadinę, ku
rios vyras turi dideles kum- 
ščias.

* *
Bepročio niekuomet ne

vadink durnium, nes tu gali 
dantų netekt.

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.

įįKT^nAį^REĮPKIT^PA^AVUOS’US 
patčniijcm k»d būtinai y>a r»ikalinfta* lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS.
mes ir insteiKėm ta užeiga* narna, kuri* randasi 
po numeriu XX’Mettvinafton St.(
kampas Spring St., New York City. Bransua 
Keliauninkai kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o rau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ift kitu mie*tu.Su
teikiam jiems nakvyne ir parūpinanti pa sport u s U 
konsulio.

■1

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais šriubais.

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

kampas Clermont'Št.

Parduodam Laivakortes
ant dručiau-du ir greičiauriu garlaiviu ui pisriau- 
sia kainą iA Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
ikinainom pinipnis visu vieSpatyrčiu Darotnda- 
viemaatis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

čių kainu, pažymčdantae, ift kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreipti* pas mui su viso
kiai i- reikalais in artimiausi jums offisa ypatifckai ar per laižkus.

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

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

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

“SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš

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

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

Adresas:
“ŠAKĖ”

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Ar skaitai

“Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

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

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

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR.,
BELSHILL, SCOTLAND.

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

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

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

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

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

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinj gyveni
mą? Ogi 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 daugiaus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti "Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. "Že- 
nyba” liuosai eina ir Lietuvon.

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

“LAISVE” 183 Roebling St

We

Brooklyn, N.Y
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LAISVE

MAŽAS FELJETONAS

.y
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PAJIEŠKOJIMAI.

15c

75c

10c

20c
n25c

■&

Jonas Spurga
Jonas Valečka, 
Jonas A. Mockevlče.

.r 
’ p

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

J

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

20c 
75c 
50c
10c

REIKALINGAS PARTNERIS 
prie spaustuvės, išdirbystės pečėčių ir 
agentūros laivakorčių, įsteigtos Lie
tuvių Tautikam Name. Yra geras ir 
pelningas biznis, su keletą šimtų do
lerių, atsišaukite įdėdami markę dėl 
atsakymo.

W. J. Petkon,
664 N. Main St., Montello, Mass. 

(41—42)
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LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu: v

■

4

Tik ir juokingi mūsų vei
kėjai: ką vienas prasimanė 
— visi pasisavina. Pirmiau 
to nebuvo. Vis tai laiko žen
klai.

Kartą Raulas, perpykęs 
ant Pilypo už paveržimą 
Agotos, įsikarščiavęs pa
braukė į laikraštį. “Visos 
merginos viltvilės. Vaikinus 
manosi, kaip žydas skaru
liais”. Iš to prasidėjo ir ba
talija: Merginos gint savo 
garbę, laisvę, kurias Raulas 
geidė išplėšt, — vaikinai 
bombarduot. Laikraščiai, 
kas juos žin, kuomi remda
mies, viens paskui kitą įve
dė skyrius.

— Ar skaitai panašaus, 
kas dabar lytisi? — klausiau 
savo draugo. Laikraštį me
tęs, atkirto:

— Ir kam tas reikalinga? 
Bene kas naujo?

— Taigi visgi turi šiokią- 
tokią nuomonę.

— Aš sutinku su Raulu: 
viltvilės, kokios jos nebūtų: 
laisvos ar tikinčios. Vėjo 
duoda vaikinams, ypač apsi- 
švietusiems, bet pačioms 
raštininkėms ir šiaip veikė
joms reikia ne vėjov ^bet 
smarkaus lietaus. Nors ir 
pati Agota! Pats žinau — 
viena iš geriausių veikėjų, 
Raulą pametė ,nors jis buvo 
apsišvietęs — inteligentas. 
Pilypas prisiviliojo savo 
kvailu sportavimu, mokėji
mu šokt ,nors, anot jos “ant 
vyžos mokintas”. Tokių 
Agotų yra daug. Jos žiūro 
ne ant geni apsėjimų, bet 
raudonų batų, kad jas iššo- 
kintų gerai, “prezentų” pri
pirktų, — tai tada bus gerai. 
Kitaip vis būsi paskutinis.

— Ot, tam gi ir skyriai 
įvesta, kad iškėlus visos 
ydos, kokios tik randasi tarp 
mūsiškių.

— Kaip nemokinkite, — 
atsiliepė Jokūbas — dėdė. 
Šių laikų merginos — tai 
ne senovės. Jos pačios žino, 
kaip vaikinai prisiviliot. Tik 
prisižiūrėk, kuomet mergina 
kopa gatvekarin: andaro- 
ka pakelia aukščiau klups
čių. Dčlko tai daro?

— Ne viliojimas — siauri 
andarokai. Ką apie niekus 
kalbėti; grįžkime prie Rauto 
su Agota. Visgi, Raulo di
desnė kaltė: Agotą ir kitas, 
jai panašias reikia pamo
kint, — jos silpnos idėjoj. 
Tik nelaimė: Raulas, iš dar
bo parėjęs, visą vakarą 
siaučiasi—žaidžia su knyga, 
ar plunksna, kuomet, Pily
pas kur parkuose su Agota. 
Žinoma, galima lengvai su
prast, kad ir apsišvietusiai 
Pilypas greičiau įtiks. Tad 
nėra ko ir diskusuot sky
riuose. Tankiausia, kam ko 
trūksta ,to ir kitiems perša.

J. Reda.

pondente, P. M. ir tamstų 
bendrovė, męs neturime rei
kalo atsakyti dėl jūs, nes jū
sų liogika žinoma visiems 
Brooklyno rūbsiuviamsĄūsų 
nuolatinės klaidos, kurias į- 
vykdinate savo dirbtuvėje, 
atsikartoja gana tankiai; jū
sų pasikėsinimai duoti ky
šius vaikščiojančiam delega
tui žinomi; jūs delegatui 
duodate laišką, bet vieton 
laiško, papuola pinigai; jūs 
tą už klaidą paskaitote; jūs 
jau nuo seno laiko dirbusius 
toje dirbtuvėje darbininkus 
rūpinatės, kaip įmanydami, 
prašalint iš darbo. (Jau ne
kurtuos ir prašalinot)-.Už jū
sų tokias klaidas, (kurių čia ' 
visų neminėsim) ir sauvališ- ! 
ką pasiryžimą, visuomenė 
žiūri į jus, kaip į savo prie
šus. Jūs nesirūpinat savo 
klaidom padaryt užbaigą,bet 
vis platyn jas (klaidas) au
ginat. Net per laikraštį ap- 
skelbiat melagingai.

Nagi, koksai jūsų many
mas, patįs sau pamąstykit. 
Jei jūs bendrovė iš keliatos 
narių, o kariaujate suvirs 
prieš du tūkstantinę uniją ir 
tiesas darbininkų federaci
jos! Argi jūsų mažuma ne
klaidingume didžiumos ne- 
persistatote nedorėliais?

Dargi melagingai sakote, 
kad bendrovės narius nu
baudė už pirkimą dirbtuvės!

Argi negėda taip melagin
gai pasielgt!

Tiek turime pranešti šio 
laikraščio skaitytojams, kad 
mūsų organizacija (reiškia 
unija) padėjo po bauda tuos 
kooperatyvus (bet ne visus) 
dėlto, kad tos dirbtuvės se
niai jau dirbančius darbinin
kus neišmestumėt ant gat
vės ir neatimtumėt iš jų pa
skutinių kąsnių duonos. 
Geistina būtų, kad jūsų ben
drovės korespondentai raši
nėtų teisingesnes žinutes lai
kraštijai ir nekeltų nesutiki
mų tarpe ramių darbininkiš
kų unijų.

Komisija rūbsiuvių 54 sky
riaus:

V. Šibunauskas,
V. Žilinskas,
J. Steponaitis.

Komisija Preserių 58 sky
riaus: - »

PARSIDUOjDA SALWNAS.
Parsiduoda visai pigiai, Saliunas su 

i svetaine.. Laisnis pjgųšj tik. $500.00. 
i Rauda. $30100/ ant mėnesiai Parsiduo
da iš priežasties nesveikatos savinin- 

, Ko. Gera, projja daryti gerą pragy- 
. veniniu 
, Atsisaukit šiuo, adresu:.

Ma.t©u§a& Skučas
146 Morris St.* - Jersey City, NJL 

m

Draugai* Amerikiečiai!
Remkite vienintelį Lietu

vos darbininkų laikraštį 
“Vilnį”. i

Kas nori pamatyt “Vilnį”, 
prisiųskit 5c. į “Laisvės” Re
dakciją, o apturėsit.

DRAUGIJOS, APŠIRINKIT 
“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 materiališkai.

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI:

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 
kre;pkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

kKnosha, 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. i
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 Malą 
Street.

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

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

United Garment Wor= 
kers of Amerika 

reikaluose.

SKAITYTOJŲ ATYDAI.
Visi “Laisves” skaityto

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

“Laisvė^ Adm.
Atsakymas Lietuvių Rūb- 
siuvių 51 ir Lietuvių Prese- 

rių 58 skyrių U.G.W. of 
A., Brooklyn, N. Y., 
“Draugo” kores

pondentui P. M.

Nors labai vengiame vedi
me tuščių ginčių bei polemi
kų per laikraštiją, bet patė- 
mijus N13 “Draugo” iš 
Brooklyn, N. Y. korespon
dento straipsnį, esame pri
versti atsakyti, idant neklai
dinus ramių šio laikraščio 
skaitytojų.

Korespondentas mums ga
na aiškiai žinomas, nes ne- 
sykį sukėlė tarp organizuo
tų unijistų barnius, nesusi
pratimus ir tam panašiai. 
Pagaliaus, jeigu jis būtų ra
šęs teisybę, tuomet, be abe
jonės, būtų parašęs tikrą sa
vo pavardę, bet ne taip, kaip 
dabar padėjo tik P. M.

Pirmiausia pasigiria, kad 
bendrovė nupirko gerą rūb- 
siūvių dirbtuvę ir tame, pa
čiame sakinyj skundžiasi, 
kad unija juos (reiškia akci- 
jonierius) nubaudė!

Rodos, gerbiamas kores-

PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
DIRBTUVĖ.

Gera proga geram fotografistui 
daryti pragyvenimą, nes viskas gerai 
įtaisyta ir ap':nkui gyvena daug lie
tuvių. Pardavimo priežastis—važiuo
ju į Lietuvą.

J. Kairat
392 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(45)

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 21 iki 27 metų amžiaus. Aš esu 
24 metų , turiu pramonę, geistina, kad 
mergina turėtų keletą šimtų dolerių 
ir mokėtų rašyti ir skaityti. Vyrai ne
rašykite; merginos, kurios rašysite, 
malonėkite ir savo paveikslą atsiųsti 
su pirmu laišku.

M. Gudas, 
Uptown Sta., G. D., Pittsburg, Pa.

(44—45)

Pajieškau dėdės ir tetos Antano ir 
Onos Malauskų, Suvalkų gub., Kalva
rijos pavieto, Trampinių kaimo. Aš 
juos palikau Shenandoah, Pa., bet da
bar negaunu nei jokios žinios.

Kas žino, malonės pranešti.
J. A. Guzevlčia

Box 400, Benld, III.

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

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

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

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

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

“Laisvės” biznio
Vedėjas.

Laisves” Knygos
/ SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRĄ IR 

KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. A^ierįn-- 
ger, sulietuvino Biropietis. šįąkny? 
gėlę patartina paskaityt kiekvįėnąm l 
darbininkui—te-tam, kuris tįįi į soci- 
jalizmą ir ta^. kuris netilę; Kiek
vienas šOĮęji^įjiistas, perskaitęs. šįą 
knygelę,, egfe lengvai atimti savo 
priešus., Kiekvieną gi nes^ęįjąli^tą šį 
knygelį pertikrins, kad jįpcijąlįzmą^ 
—tai svajonė ir kad t&k pęr socijj*-. 
IjzmąArbininkai galėSįStsiekt laimę*. 
Geismą* kad ši knygelį rastųsi kįfek-. 
v.iejwMO lietuvių knyJonelyje. Kaina, 
UJk......... .G . .... 15c

j* LAISVI PĄSMERKTŲO IR 
4 ŠLISŠ&LBURGO BASvįLIJlĄ. Parašė

V. Paukštys. Je.^u. dar kas nešino 
tų baisenybių, kwio$ dedasi Rusuos 

Z kalėjimuose, jei (Jįa.r kas negirdiėjo, 
/ kiek laisvės kowtojiu žuvo ant caro 

| kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. Čia jūs atrasiu su kokiu žvė- 

/ riškumu caro budeliai kankina nekal- 
/ tus įmones te su kokiu drąsumu mū- 

‘ su draugai eina ant mirties. Kaina 20c
/ MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ IR -- ------  ------------- _ _APAŠTALŲ RAŠTUOSE. Parašė Z. 

Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva- 
siškija. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina....... 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis.
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri , 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade- 

, danti protauti, turi žlugti gyvenimo 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny-

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

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

1 žmogžudystėmis. Kaina...... 15c 
LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 

( gražiausių lietuviškų dainelių ir de- J 
i klamacijų. Kas nori išmokti dekla

muoti gražias eilutes bei išmokinti .
, *savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę.
! Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai-
i 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,

i s pamatys, kpkioj tamsybėj, kokioj gi- 
i p* lioj nežinėj gyv’Otul mūsų broliai, Juo

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

ŽINYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
s .^SIEKINYS, Parašė Barabošius. Kiek-

* viėiiač vaikinąs bei mergina, kurie 
mano.tvei'H šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę.

1 ' Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti daug pamokinimų. 
Kaina............................ 10 c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK- 
LŪS. Parašė A. Montvidas. Tai yra pa

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

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

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

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

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

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

PASAULIŲ RATAS, 
kaina ....... ......

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

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

LAISVES”

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

pelno, bet dėl švietimo tamsios liaudies, tad 
remkit ir platinkit ją! “Laisvės” pakraipa 
yra užtikrinta, nes ją leidžia ne pavienis ko- 
kis-nors biznierius, bet darbininkų koopera
cija. Todėl “Laisvė” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 

taip, 
grin-

skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

183 Roebling St,

r r.

Brooklyn.

LAIVAKORČIŲ

agentūra

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

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.



trir’TMki jniulis, A. Tomelis, J. Un- tarai, kaip nekurie lietuviškiVIE Hrt ES L IN 10S.1 džius, Vosylienė, Verbyla po ' 1
i 25 c. Masiulevičius—50c.

Didelės kriaučių prakalbos.
9 d. birželio Tautiškame 

Name įvyko didelės kriaučių 
prakalbos, kur buvo plačiaiį 
apkalbėta apie bedarbes ta-: 
mc amate. Kalbėjo Augū- į 
nas, Šaltys ir Prūseika.

Augimas smarkiai pas-’ 
merkė kontraktorių intrigas 
prieš siuvėjus ir liepė laiky- į 
tis unijistams, kaip laikytasi 
iki šiol.

Drg. Šaltys ypač atkreipė 
žmonių atydą, jog reikia la- 
vinties, mokinties, rūpinties 
unijų ir politikos klausimais.

L. Prūseika nurodė, jog 
bedarbė tol bus, kol bus ka
pitalistiška sistema, kol vis
ką valdys pavienis bosas, o 
ne darbo žmonės. Taip-pat 
palietė ir Colorado atsitiki
mus, nurodydamas, kad uni
jos darbininkų gyvenime lo
šia svarbiausią rolę.

Publika klausėsi labai aty- 
džiai ir gausiai plojo kalbė
tojams. Žmonės išėjo iš 
prakalbų su žymiai daugiau 
pakilusia dvasia.

Daugiau tokių prakalbų!
Nykštukas.

New Yorke ant Essex St. 
i * tiko didelis gaisras ir sude-' 
gė penkių gyvenimų namas. ■ 
Gaisre žuvo 7 ypatos, dauge-1 
lis pavojingai sužeista. Na
mas užsidegė penktą vai. ry
te, kada visi miegojo.

Kas norės nešiotis su sa
vim arba namie laikyti re
volverį, tas turės užsimokė
ti $1.00 už daleidimą. Da- 
leidimas galima gauti pas 
policijos komisijonierių ar
ba pas policijos magistratą, 
fie pinigai eis į fondą išmo
kėjimui polieistams pensijų.

Nedėlioję New Yorke liko 
užmušta 7 ypatos. Trįs žu
vo automobilių nelaimėse, 
dvi strytkariai suvažinėjo, 
vienas vaikas krito bežais
damas su bole, o kitas pri
gėrė.

Subatoje keturios ypatos 
užsinuodijo bevalgydamos 
restauracijoje. Už tą kalti
na farmerį, kuris per neat
sargumą įbėrė nuodus.

kunigėliai...
Vienas iš girdėjusių.

“Laisvės” advokatas

Morris HILLQU1TH |
30 Church St.

Ofisas atydaras nuo 19 iki 5 vai. 
vakaro.

Tel. So. Boston 843 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway

South Boston, Mass.
Valandos:

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

piety.

Unijos delegatas p. Augū- 
nas pranešė, kad jau ir ties 
“vištininku” negalima buvę 
dalinti plakatų.

Tai jau ir gražiausia. Ar
gi vištos-kvaksėtojos jau 
pradės žmones mokinti?...

Kalinys L Morgolis, kuris 
buvo kaltinamas mirtinam 
sužeidime vienos merginos, 
buvo atvestas teisman dėl 
tardymo. Nespėjo pradėti 
tardyti, kaip jis šoko prie 
lango ir akies mirksny pasi
leido žemyn nuo 75 pėdų 
augštumo. Morgolis ant 
vietos užsimušė.

Moterų trade unijų drau
gija sumanė organizuoti į li
nijas moteris veiterkas, ku
rios ligišiol dirba už mažiau
sią atlyginimą ir sunkiausio
se darbo sanlygose.

“Raudonoji mergina” ar
ba Jane Ėst, I.W.W. agita
torė, pakėlė triukšmą laike 
patriotų surengto mitingo 
ant Madison Sq. Mat, per tą 
mitingą buvo labai daug at
kakliai agituota prieš I.W. 
W. Ją tuoj suareštavo,© da
bar ji jau sėdi kalėjime, ka
dangi nuteisė ant trijų mė
nesiu, t

ir kampo 31 gatvės tarpe 
kriaučių kilo didelės mušty
nės. Muštynėse dalyvavo a- 
pie 100 kriaučių. Priežastis 
buvo ta, jog apie 15 kriau
čių, prigulinčių prie I.W.W., 
užpuolė ant “federeišių”.

Vos ne vos pavyko juos ap- 
stabdvti.v

dar

New Yorko majoras sako, 
kad mūsų mieste permaža 
policmanu, o išviso j u yra 
10,000.

Majoras tvirtina, kad ma- 
žių-mažiausia reikia
1,000 policmanu. Bet tai bū
tu pusė bėdos, jeigu reiktų 
tik policmanu. Juos užlai
kyti reikia ir pinigų. Ir vėl 
koki milijoną žmonių pinigų 
reikės numest i bala.

A......... .. ~ a.*. I n . i ».., ■ - .............. —j r ■! .j --- «r.

NEUŽMIRŠKITE SAVO
' ; VAIKUČIUS.
Męs tik ką aplaikėme iš Vilniaus 

puikią’ vaikams knvgelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite Cą knygelę vaikučiams 
pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
suloš teatrėlį.

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

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

LIETUVIŠKA

......................$1.00
......................$1.00
..........................50c 
25c, 50c ir $1.00

Ž -miau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo......
Kraujo Valytojas......
Vidurių Reguliatorius 
Trojanka.........................

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

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Išgydau Vyrus Greitai

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdam? 

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

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

GN. vyrai kurie tur Užnuodtjima kraujo, arba syfili. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusilpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaižtl gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu Ilgas, gali but gaiiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slnptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,* 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt gaiiutinai istgy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokant ir pačta. Išrakik aiffkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 309 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuota* jusu pasfulimtnui dykai 
siunatos knygos ir norėčiau, jog jus ifisiustum^t man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde......................................................................

draugijos nariams.
18 d. birž., t. y. ketverge; 

8į vai. vakare, tautiškame 
name 103 Grand st., atsibus 
pusmetinis susirinkimas.

Tad draugai ir draugės 
pasistengkite visi ant minė
to susirinkimo pribūt, nes 
yra daug svarbių dalykų, 
kaip tai: apsirinkimas laik
raščių už organą ir kiti da
bartiniai draugijos svarbus 
reikalai.

Taipgi meldžiu visų drau
gų ir draugių priduot Imi
gracijos Šelpimo kortas, ne
žiūrint kokioj organizacijoj 
yra užsimokėję, nes jos ko
mitetui yra labai reikalin
gos, o taip pat meldžiu visų 
priduot tikrus antrašus.

Tad nepamirškite visi at
silankyt ir kurie esate sko
lingi, teiksitės užsimokėti 
mėnesines duokles.

Draugiškai
Sekret. S. Parulis.

tuvės J. Paukščio, “Vien.Lie
tuvninkų” leidėjo. Nabaš- 
ninkas palaidotas*ant šv. Jo
no kapinių. Jokių bažnyti
nių ceremonijų nebuvo.

Laidotuvėse dalyvavo ga
na daug žmonių. Ant kapi
nių trumpas prakalbėles pa
sakė pp. Balutis, Račkaus
kas ir Augimas, nurodydami 
į velionio nuopelnus.

Laidotuvėse dalyvavo ga
na daug nabašninko gimi
nių.

Ant grabo buvo uždėta ga
na daug vainikų. Gražiausi 
vainikai buvo nuo “V. Lie
tuvninkų” ir nuo būrelio 
Brooklyno socijalistų. Vai
nikai buvo nuo “V. L.” zece- 
rių, nuo S.L.A., nuo “Garso” 
ir nuo p. J. Ambraziejaus.

Velionis J .Paukštis paliko 
gražią atmintį tarpe brook- 
lyniečių.

Didelį išvažiavimą rengia 
dvi draugijos iš daikto, Lie
tuvių Apšvietus dr-ja ir L. S. 
S. 19 kp. Išvažiavimas atsi
bus 14 d. birželio (June), 
1914 m., ateinančią nedėlę, 
prasidės 10 valandą iš ryto. 
Važiuosime į Maple Grove.

Užkandžius atsivežkit sa
vo, taipgi ir kitas lėšas, kaip 
tai, už gėrimus, svečiai turės 
užsidengti iš savęs, tik ne
reiks moterims ir mergi
noms.

Todėl draugai ir draugės, 
kviečiame k u o s k a i 11 i n g i a u - 
šiai atsilankyti ant mūsų pa
rengto draugiško išvažiavi
mo. Kviečia viršminėtų 
draugijų rengimo išvažiavi
mo. Komitetas.

Vainikui ant J. Paukščio 
grabo nuo “būrelio Brook- 
lyno socijalistų” aukavo šios 
ypatos:

K. Liutkus ir L. Prūseika 
po $1.00; K. Velečka, F. Ba-

1 I d. birželio atsibus Soci- 
jalistų Partijos New Yorko 
lokalo didžiausias piknikas

UARICOCFT p Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
’ HiUvVVLLLi. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su- 
i stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy

vumas (ikro vyriškumo greitai atgaunama.
DDflCT A TITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba
■ ItVulAllliu. tampymo. Mano gydymas prašalina visus 

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

' CVpil IQ Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
' u 1 I H ri0 spalvų* plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 

plaukų slinkimas arb > k ti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje.viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas iš .alo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė-

' ra jokio pavojaus, kad liga atsi-
„ naujintu. Kam jums per ilgus me

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

• kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus-
' kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
1 Mano gydymas nustojusiems vyriš- 
' kūmo prašalina visas blogas įtek

mes pirn.esnio nuaiinimo irbesotu- 
m<>; sutvirtina nervus, sustiprina

» ir padaugina kraują, o labiausiai 
' už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 

vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy-

• dvli antvisados. Aš suteikiu ant-
vi: ados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
Q ! A PTC1 Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip
kJLrY* 1 V/kJ L/lyJkJM* taį Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini

’ mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.

. STRICTl ' I> V išlydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- I *-• 1 Jau be jokiu operacijų, skausmu ir neutiti aukiame nuo biznio
Tuojaus duodame Palengvinimų. Aš neapsiimu išgydyti tu. kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udiw cbr</niAku ligų yra vienas iš geriausiu, kg užtikriname, jog visada atneša geras. 
pab°kmes. Gydau Ausu, Galvos, širdies' Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu. Kepenų, Pilvo. 
Žarnų. Inkstu. Šlapinimosi organu, Smegenų. Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu j gy.lj n:ij laiškius, todėl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 

> atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrų teisybe pasakysiu, at'galiu išgydyt.

DD RVDNF 208 W- 42nd St- «rii BroadwayUK. DiKDIE, new YORK CITY, N. Y.

i

Reikalaujame Merginų.
Reikalaujame merginų 

prie darbo į fabriką.

WILLIAM HOLLAND 
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

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

Ir iš ko tik žmonės mūtų 
didmiesty nepddaro sau biz
nio! Čia yra įvalias pras
tuolių ir durnelių, kurie duo
da save už nosies vedžioti, 
tai sukčiams ir yra puikiau
sia dirva dėl apgavysčių. 
Teisingumo apgynėjai, pro
kuratūra, mano pradėti karę 
su tariamaisiais daktarais, 
kurie nieko bendro neturi su 
tikraisiais daktarais, 
tariamieji daktarai 
praktikantais krikščioniško 
mokslo ir gydo “dievišku 
įkvėpimu ir pasiremdami 
apveizdos pagelba”.

Gerai būtu/,, kad tokius 
daktarus valdžia pradėtų aš
triai bausti.

Tai, maž ,tokie dak-

Tie 
yra

Adresą*

Stei’ 4*

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

(39—42)

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

IR KLIUBAMS!

K UK ARDAS “BADGES”, GUZ1KUS IR

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

spaudas draugystėms.
Ant žedno pareikalavimo prLiunčiu

PUIK! DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti ajislrgus, taip-pat 
Ir kur jęrelt 
jxlnl ta knyga

išsigydyti, ly-

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo Ilgui, apsi
saugoti. 

__

ŠITOJ 
pamokini 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARĄS" 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
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybes 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.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo W iŠ 
ryto iki 1 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pelnyčio j vakare uuo 6 iki 8.

KNYGOJ "DAKTARAS" netik 
kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip

BIZNIERIAU

GARSINKITeS

LAISVĖJE”.

S Ov ' NOVELTY MANUFACTURER
į 123 Ferry St., Newark, N. J.J Dop. L.

Tik atspaudinom daugybę pui- 
____________________________________________________________________________ ; kiaušių laiškų, įvairiausio turinio, su 

[ gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
iai§kais k’ekvienas galės pasi

džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

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

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

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

109 Grand St.,
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

§ s.

Skaitykite ir platinkite

“Laisvę
Tik $2.00 metams.

SPECUALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAI) (\EHUVO

■b‘S’. GRAFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.00, 
Atiduodame tik už ................... ifUO.50

Tą grafafoną ^rantuojame ant 10 metų.

’ Labai puikus

Venskie Armonikai
su 21 perlo klev šių. 8 basais

Vertės $'8.00, tik už $7.50

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapany, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.23

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

Męs užlaikome specijališkai rusę meistrę, kuris pataiso visokius 
Muzlkališkus Instrumentus Ir Fonografus.

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

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

Tik 1 doleris!
iSsiųsdink 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 rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 00». 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.

“PIRMYN”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

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

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

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

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS
1915 m




