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Visuotinas streikas
pavirto revoliucija
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greit pasibaigs, nes tūlos 
darbo organizacijos jį at
šaukia. j,
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Geriausia*) darbo žmonių Laikraštis

No. 45.

Dingo viltis, jog pasibaigs
Colorado streikas

Darbininkų engėjas neuž-

Southamptono j New Yorka ! soči jalistai (o ne kokie ten 
susidūrė su Hamburg-Ame-i ^.enas„ Wtetojai ) lose

•t

nedauge tenadares pragaiš
ties. Žmonių nežuvo.

ko kongresui.
Taigi, pasirodo, 

federališka, nei vietos vai- dyt. 
džia nenori ar negali priver- koją ir kaktą.
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183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Eina du sykiu savaitėj: Utaminke Ir Pėtnyčioj 
Lietuviu Ko-operatyvUka Spaudo* Bendrovė

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

PUSEI METę:
Amerikoje....................................................  $1.00
Kanadoje ir užrubežiuose....................... 1.50

Apttar.Inlmų kainos a-’t uiklaualmo.
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BROOKLYN, N. Y., 16 Birželio (June), 1914 m.
‘Enter-rt cia«j n March 11. 1914, at pout office at th** Brooklyn, New York under the Act of March 3. 1879'

Lietuviškas saliuninkas 
pašautas, nes pasigun
do ant svetimų avižų.
“Laisvei” rašo iš Water

bury, Conn.:
Visas Waterburis tik ir 

šneka apie pašautą Brookly- 
no (dalis Waterburio) saliu- 
nierį, gerą ir dievobaimingą 
kataliką, Petrą Mažeiką. Ta
sai žmogus pasigūndė vogt 

_ _ avižų iš feedštorio” Water- 
jokiu būdu nesutiks nusileis- towne. Išpradžių viskas jam 
ti prieš streikierius, kadangi gerai sekėsi ir 15 maišiukų 
turi apie 10,000 streiklaužių, buvo sudėjęs vežiman. Tu- 
Operatoriai nesigėdina mes- rėjęs ir padėjikų. Bet čia 
ti dėmę ant streikininkų,būk žmogelį užklupo policija. Ji- 
šiem rūpi tik sukilimas. :sai, nepaisydamas saliunin- 

Mainierių unija rengia at- kiškos garbės, leidosi bėgti, 
sakymą ant operatorių laiš- betgi jam nepavyko savo ku- 

i dašių sveiku išnešt. Polic- 
kad nei pianai leidpsi vyties ir šau- 

Mažeika sužeistas į 
Areštuotas 

sti Rockefellerio gaują nusi- • tapo ofise d-ro Good, 
leisti. Prezidentas Wilsonas 
ypatiškai pasakė, jog negali 
jau būt sutarties.

Washington, D. C., 13 d. 
birželio.—Pastaromis die
nomis buvo pasklidęs gan
das, jog greitu laiku pasi
baigs Colorado mainierių 
streikas. Streiką turėjusi 
užbaigti taikymo komisija, 
kuri išrinkta iš Colorados 
legislatures atstovų. Vie
nok, kaip pasirodo, tai mai
nų operatoriai nei nemano 
apie nusileidimą.

Neseniai jie pranešė kon
greso mainų komisijai, jog

Jojo sėbrais buvo, sulyg 
policijos žodžių, Demblovs- 
kis ir Panalaitis (taip skam
ba jų pavardės dienrašty 
“Waterbury Republican”.) 
Abudu suareštuoti.

Mažeika randasi po kauci
ja $500. Mažeika yra tur
tingas žmogus, turis nuosa
vybės-vertės $10.000.

Še tau, Jurguti, ir devinti
nės !

IV Metas
J. BASANAVIČIUS AT 

S1DURS TEISME.
Na tai ir bus jau po Vy

tauto karūnai... Kaip žino
ma, p. Basanavičius įskundė 
rusų valdžiai vieną lenkų 
kunigą ir daktarą Zahorskį, 
būk šiuodu pavogę iš Vytau
to grabo karūną, apie kurią 
pastaruoju laiku taip daug 
šnekėta.

Vilniaus prokuroras ėmė
si tyrinėjimo. Bet iš nebūto 
negalima buvo padaryti bū
tą ir anuodu lenku, kunigą ir 
daktarą, dėlei stokos priro
dymų, negalima buvo pa
traukti teisman.

Bet tai dar ne viskas. Da
bar anuodu lenku ^raukia p. 
Basanavičių ir jo draugą D. 
Malinovskį atsakomybėn už 
apšmeižimą.

Mirė kun. Sviatopolk 
Mirski.

Mirė kunigaikštis Sviato
polk Mirski, tasai pats, ku
riam Vilniuj general-guber- 
natoriaujant, iškovota lietu
vių spauda. Sviatopolk Mir-

RUSŲ UNIVERSITE
TAS UŽRUBEŽY.

Berne (Šveicarijoj) atsi
buvo didelis suvažiavimas, 
kuriame buvo apkalbama 
reikalas įkūrimo užrubežyj 
rusų universiteto. Valdžios 
persekiojimai tūkstančius 
žmonių, jieškančių mokslo, 
privertė apleisti tėvynę. Už- 
rubežio universitetai dauge- 
lyj vietų rusus studentus 
priima gana nenoriai. Tai
gi, sumanyta įkurti savas u- 
niversitetas.

Daugelis turčių atsišaukė, 
jog mielai parems sumany
mą pinigais.

Universitetas, kaip tikri
na “Russkoje Slovo”,bus tik
rai įkurtas.

ris, pamatė, kad vely verčiau 
duoti lietuviams spaudą, nes 
kitaip visi lietuviai pavirs 
revoliucijonieriais. Taigi, 
jisai ir pritarė spaudos lei
dimui, kad pritraukus prie 
valdžios dalį “blogonadež- 
nų” lietuvių. Kaip žinoma, 
tatai jam ir pavyko.

Nepaprasta byla.
Varšavoj tik ką pasibaigė 

teismas 82 žmonių, kuriuos 
kaltino priderėkime prie 
Lenkų Socijalistų Partijos.

Teismo rezultatai baisus 
dėl apkaltintųjų.

27 draugai ir draugės nu
teisti katorgon nuo 4 iki 15 
metų. 30 draugų nuteista 
iki gyvos galvos Sibiran. Iš
teisinta tik 14.

Kitiems gi reikės laukti 
dar antro teismo.

Tai, kaip siunta caro bu
deliai! Bepiga prie tokios 
žvėriškos valdžios gyventi 
tik juodašimčiams ir kuni
gams. < . .../

ITALIJOS DARBININKŲ;išreiškė jam neužsitikėjimą 
ir , sulyg parlamentarizmo 
teisių, Ribot turėjo pasi
traukti. Nepasitikėjimą jam 
išreiškė todėl, kad jisai, Ri
bot, einąs už trijų metų ka
reiviavimo terminą.

Ribot ministerijos nušla- 
vimas, tai didelis socijalistų 
laimėjimas, nes tik ačiū jų 
balsams išreikšta neužsiti- 
kėjimas.

Dabar Francijos preziden
tas nebežino, kas daryti. At
siremti parlamente ant pa
čių kairiųjų ir socijalistų ji
sai nenori, o jo politikos šali
ninkų parlamente yra mažu
ma.

Socijalistai sako, kad ir 
pats Poincare, prezidentas, 
turįs atsistatydinti ir jog 
reikia sušaukti konvencija 
naujo prezidento išrinkimui.

BROWN.

J. W. Brown, organizato
rius United Mine Workers 
unijos ir Colorado streiko 
vadovas. Jisai dar nežada 
pasiduot Rockefellerio
žmogėdroms.

E. Pittsburgo streikas 
didėja

Sulyg pranešimo “The 
Call”, streikas Westinghau- 
zo dirbtuvėse vis plečiasi, 

i Pastaromis dienomis prie 
streiko prisidėjo dar 1,500 
darbininku, dirbančiu
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Switch and Signal Comp.”.
Aplink dirbtuves vaikščio- 

a pikietai. Streikieriai už
silaiko ramiai.

Streikieriai taiso parodas 
ir džiaugsmingai yra sveiki
nami gyventojais.

Kompanija jau gabena 
skebų ir specijališką sargy
ba.

€

Byla su Hoosick Falls 
fanatikais.

Mums praneša, kad bylos 
užvedimas prieš Hoosick 
Falls fanatikus yra atsakan
čiose vėžėse. Sekančiame 
“Laisvės” N-ry męs galėsi
me jau pagarsinti tūlas in
formacijas.

Neseniai pasimirė Paeže
rių dvaro (Vilk, pavieto) sa
vininkas V. Gavronskis, vie
nas ir didžiausių Lietuvos 
ponų. Tai buvo didelis at
žagareivis ir baisus priešas 
darbininku. Mirdamas, tes
tamente užrašė (kaip prane
ša “Šaltinis”) Druskininkų 
bažnyčiai 5.000 rublių, Alvi
to bažnyčiai 3,000 rub., Alvi
to kapinėms 1.000 rub.

MIKAS PETRAUSKAS 
SUSIPYKO SU 
TAUTININKAIS.

“Laisvei” rašoma iš Wa- 
terburio:

“Kaip girdėt, tai M. Pet
rauskas, žinomas kompozi
torius, ketina apskųst tau
tiečius (S.L.A.), nes jam p. 
Povilaika atsisakė atmokėt 
už patarnavimus dailės sri
ty it' laike seimo. Petrauskas 
buvo sulygęs ant $200.00.Bet 
jam siūlo tik $100.00”.

Vėl susidūrė laivai Atlanti- Pažiūrėsim, kas bus.
ko vandenyne. Snko’ kaf B-

Amerikos linijos garlaivis ’ Oar11 ’o užpyko ant M. P. uz 
“New York”, vykdamas iš onskelbima nries publiką,jog

žemietijos Kauno, Vilniaus 
ir Gardino gubernijose.
“Lit. Rus” skelbia, iš tik

ro šaltinio sužinojusi, kad 
vidurinių reikalų ministeri
ja užimta dabar žemietijų 
istatų sumanymu, skiriamų 
Kauno, Vilniaus ir Gardino 
gubernijoms. Šis istatų su
manymas ketina būti rudeni 
įneštas V. Dūmon.

rikos linijos garlaiviu “Pre- i 
toria”, esant dideliai miglai.' 
Vokietijos garlaivis atsimu-i 
še į “New Yorka” 230 mvlių 
atstumoj nuo švyturio“Nan- 
tucket”. Vienok, nelaimės neseniai Chicagoje suban- 
išvengta. nes susirėmimas, kruti j o keli privatiški ban-

L. S.-D. P. atsišaukimai.
Vilnius. Prieš gegužės 1 

d. fabrikuose ir gatvėse pa
plito Lietuvos Socijaldemo- 
kratų Partijos atsišauki
mai lenkų, lietuviu ir 
“Bundo”/žvdų kalbomis. Po 
to prasidėjo kratos, ypač ze- 
cerių (raidžiu rinkėjų) 
spaustuvėse ir butuose. 
Kleckino ir kitose spaustu
vėse jieškojo, bene ras su
rinktąjį atsišaukimą arba jo 
rankraštį, Nieko nerado. 
Iki šiol nesiliauna krėtė. Ba
landžio 21 d. krėtė žydu ra- 
švtoja Ginzburgą ir kitus 
žmonės. Streikavo žydai- 
siuvėjai, vienos kitos dirbtu
vės ir šiaip jau pavieni la
biau susipratę ir spaustuvių 
darbininkai.

Uždarinėja monopolius.
“Liet. Ū-kas” rašo:
Kova su girtuoklybe Rusi

joj vis plačiau ir plačiau ver
da. Valstiečiai vis labiau 
ima suprasti, kiek pikto,kiek 
pragaišties, kiek vargo, ne
laimių esti iš girtuokliavimo. 
Todėl, pasinaudodami tuo, 
kad dabar ir pati valdžia pri
taria kovai su girtuokliavi
mu, liepia nesipriešinti mo
nopolių uždarinėjimui, vals
tiečiai vis daugiau ir dau
giau uždarinėja sa
vo nutarimais monopolius. 
Laikraščiai jau neberašo,ko
kie valsčiai nutarė uždaryti 
monopolius,o tik surašo kiek 
kokioj gubernijoj valsčių 
nutarė uždaryti monopolių. 
Šia savaitę nutarta uždaryti 
anie 100 monopolių. ’ Vien 
Minsko gub. nutarta užda
ryti 34 monopolius. Daugiau 
50 Naugardo gub. vartot. 
draugijų nutarė prašyti už
daryti monopolius savo so
džiuose.

SOLIDARIŠKUMAS.
Apie pradžią visuotino 

streiko jau minėjome perei
tame “Laisvės” N-ry. Tuo
met dar neišrodė, kad strei
kas pavirs į tikrą revoliuci- 
jonišką audrą. Kaip žino
ma, streikas tapo apšauktas 
iš priežasties užmušimo 
dviejų darbininkų Ankonoj. 
Užmušėjais buvo kazokai— 
karabinieriai.

Visuotinas streikas viesu- 
los greitumu apėmė visą Ita
liją, o policijos ir kariume- 
nės žiaurumas tik įpylė aly
vos į išsiplėtusį gaisrą.

Prie streiko prisidėjo ir 
gelžkelio darbininkai. Vi
soj šalyj susitrukdė susine- 
šimai. Ant ekspreso, kuris 
ėjo iš Milano į Berlyną, ties 
miesteliu Como padarytas 
užpuolimas. Visi langai iš
daužyti ir apie tuzinas pasa- 
žierių smarkiai sužeista.Ties 
Piačenza buvo padarytas 
mėginimas išsprogdinti til
tas. Ties Ankona ir Fąlco- 
nara išardytos relės. Žmonių 
minia užpuolė ant stacijos 
Imola ir sugadino lokomo
tyvus ir daug kitų mašinų.

Visoj Italijoj gelžkelius 
saugoja kavalerijos ’Patru-Į 
lės. * ' —- ’ ' V:

Ankonoj apskelbta karės 
stovis. Ravenoj tarpe strei- 
kierių ir policijos buvo toks! 
smarkus susikirtimas, jog 
to miesto policijos viršinin-i 
kas mirė nuo žaizdų.

Ankonos uostan pasiųsta) 
karės laivai.

Piombino mieste taip-pat 
užmušta policijos viršinin
kas.

Parlamente ministerių pir
mininkas paskelbė, jog su
žeistųjų ir užmuštųjų karei
vių ir policmanų skaičius 
siekia šimto.

Iš Rymo, Neapolio, Flo
rencijos ir iš kitų miestų! 
praneša apie milžiniškas de
monstracijas ir susikirtimus 
su policija ir kareiviais. Ne- 
apolyj revoliucijonieriai at
akavo kariumenę ir pastatė 
barikadų.

Socijalistų atstovai ataka
vo ministeriją, bet buržuazi
nė dauguma pritarė ministe- 

. rijai. Bijomasi, kad nebūtų 

. padaryta pasikėsinimo ant 
karaliaus gyvybės, todėl jo 
sargyba padvigubinta.

vedimą tabako monopolio. 
Tabako augintojai sušaukė 
mitingą ir išnešė protestą 
prieš įvedimą monopolio.

Valdžia išsiuntinėjo atsi
šaukimus, kad dėl tabako 
vaizbos nesąs pavojus. Vie
nok,Bulgarijos politikų nuo
monės tame dalyke skiriasi: 
vieni eina prieš,, o kiti už.

“Salaveišių” armijos konfe
rencija jau prasidėjo.

Londonas, 10 d. birželio.—’ 
Salaveišių armijos konfe
rencija, pirma įvykus de
šimtmečio bėgyj, jau prasi
dėjo. Ji tęsis iki 26 d. bir
želio. Delegatų suvažiavo 
virš 2,000. Jie atstovauja 45 
tautų organizacijas, kurios 

1 kalba 34 kalbom.
J rIš Suv. Valstijų yra 650 

delegatų.

Kooperatyviška spauda 
Vokietijoj.

1911 metais Vokietijoj bu
vo 28 periodiški kooperaty
viški leidiniai, iš kurių 8 mė
nesiniai ir likusieji dvisa
vaitiniai.

Pirmutinis kooperatyviš
kas žurnalas tapo išleistas 
1881 m.; paskui nuo 1892 iki
1897 m.vis užgimdavo po vie
ną žurnalą kas metai. Nuo
1898 iki 1901 metų išleidiniai 
žymiai paaugo.

Kaip tie žurnalai platino
si,męs aiškiai suprasim iš se
kančių skaitlinių:

Su 2,000 skaitytojų b 
1 žurnalas; su 3,000—2; 
4,000—1; su 5,000—2; 
7,000—3; su 8,000—3; 
9,000—5; su 10,000—1; 
11,000—2; su 13,000—2; 
15,000—3 ir ant galo vienas 
žurnalas turėjo 32,000 skai
tytojų.

Vidutiniškai paėmus, 
kiekvienas žurnalas turėjo 
po 9,000 skaitytojų.

šventoje žemėje.
Žydelis Beilis, taip plačiai 

pagarsėjęs laike garsaus Ki
jevo prėcėsd, jau apsigyve
no Jaffoje, netoli nuo Jeru- 
zolimo. Jisai pasistatė sau' 
prastą namelį. Vaikus lei
džia mokyklon.

Žydų vis daugiau kraus
tosi į Palestiną. Milijonie
rius Rotšildas paskolino be 
palūkanų kolonizacijos 
draugijai 12 mil. frankų.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

v

Chicagos bankoms blogos 
dienos.

Jau rašėme “Laisvėje”,jog

Rooseveltas, it caras 
važinėja.

Ateina žinių, jog Roose
veltas besisvečiuodamas po 
Madridą. Parvžiu ir Londo
ną, nei žingsnio nežengia be 
detektyvų būrio.. Jau dau
gelis net prikiša jam, kad ke
liauja, nelyginant Rusijos 
caras.

kai.
Dabar išpuolė eilė “La 

Salle Streeto Trust and Sav
ings” bankui,kurio preziden
tas yra buvęs senatorius Lo
rimer.

La Salle bankas turėjęs 
ryšius su keliais kitais pa- 
gelbiniais bankais, kurie 
taip-pat uždaryta.

.Chicagiečiai lietuviai! At
sargiau su tais privatiškais 
bankais!

Pramonė ir prekyba.
“Vilijos” bendrovės valdy

ba rūpinasi šimet įsteigti ke
liuose Kauno gub. apskričių 
miestuose savo skyrius. 
Dauguma žemės ūkiui rei
kalingų padargu ir masinu 
bendrovė išsirašinėdavo iki- 
šiol iš Amerikos, kame tu
rinti savo snecijalius inga- 
liotinius. Paskutiniais lai
kais “Vilija” pradėjusi tary
bas su francūzų firmomis.

Dėl valstiečių maišto.
Serdobske(Saratovo gub.) 

buvo teisiama 80 valstiečiu 
dėl sukilimų 1905 ir 1.906 me
tais. Dalykas buvo taip: ru
deni 1905 m. didžiausia vals
tiečiu minįa. dainuodama re
voliucijos dainas ir iškėlus 
raudonas vėliavas, atėjo Su- 
zanavo dvaran. Dalis vals
tiečiu buvo ginkluota revol
veriais ir šaudyklėmis. Val
stiečiai pradėjo daužyti dva
rą. Brangumynus ir valgo
muosius daiktus valstiečiai 
krovė į vežimus ir vežė į ar
timiausius sodžius. Dvarą 
daužė kelias dienas. Išviso 
valstiečiai iš dvaro išsivarė 
300 galvijų. Paimta turtą 
valstiečiai tarn savęs lygio
mis buvo išsidalinę. Už 6 
savaičių po tam prasidėjo 
tardymas . Teismas pateko 
80 valstiečiu,pas kuriuos bu
vo radę paimtųjų iš .dvaro 
daiktų. Teismas nuteisė: 3 
valstiečius 4 mėnesiams ka
lėjimo, 39—2 menk kitus gi 
išteisino arba bausmę 
manifesto dovanojo.

Vėl kalbama apie karę tarpe 
Graikijos ir Turkijos.

Graikijos pirmasai minis- 
teris atstovų bute pasakė aš
trią prakalbą prieš Turkiją, 
kuri persekioja Graikijos 
pavaldinius.

Sako, mažai ko trūko,kad 
būtų apskelbta karė.

1)B. KARI. LIEBKNECHT.

Tai garsus sūnus dar gar
sesnio tėvo! Tai Dr. Karo
lius Liebknechtas, Vokieti
jos parlamento narys ir pui
kus agitatorius-socijalistas. 
Tai K. Liebknechtas savo 
kalbomis ir raštais neduoda 
“švento pakajaus” Vokieti
jos vorams, pradėjus nuo pa
ties Viliaus II.

Liebknechtas išvilko aikš
tėn tamsius darbus apsigin
klavimų trusto, kuris kursto 
tautą prieš tauta. Liebk
nechtas iškėlė aikštėn, koks 
parsidavimas viešpatauja 
tarpe tronų bei altorių ap
gynėjų, kurie už pinigą par
duoda tėvynę, garbę ir vis-

Agituoja už L. S. S. su
važiavimą.

Mums praneša, kad neku- 
rios Lietuvių Socijalistų Są
jungos kuopos daro nutari
mus, kuriuose nurodo reika
lingumą L. S. S. suvažiavi
mo su tikslu apkalbėti reika
lus, sujungtus su L. S. S. su
si vieny jimu su Socialist Par
ty-

“SALIN PREZIDENTAS 
POINCARE!”

Toksai šauksmas pasigir
do Franci jo j. Ir reikia pri
pažinti, padėjimas Francijoj 
yra labai opus.

Prezidentas Poincare ne
gali sutverti sau ministeri
jos. Puldinėjo tai prieš vie
ną, tai prieš kitą politikierį, 
kad teiktųsi sudaryt minis
teriją, bet niekas neapsiima. 
Pagaliaus apsiėmė sutveri 
ministeriją Ribot ir pasirin
ko sau ministerius. Bet ta 
ministerija tik vieną dieną 
išgyvavo. Kada Ribot atėjo 
parlamentan ir išdėstė savo 
pienus, tai dauguma atstovų

i Vokietijos kaizeris kątik iš
liko gyvas.

Šiomis dienomis ką tik iš
liko gyvas Vokietijos kaize
ris Vilius. Jis skrido žaibo 
erei tumu automobiliui, ku
ris vos-vos nepapuolė po 
traukiniu ekspresu. Jeigu 
mašinistas nespėjęs būtu 
momentališkai sustabdyti 
traukini, tai automobilius su 
Vilium būtų buvęs suvažinė
tas.

Italijoj daugiau aukų.
Vėliausios žinios iš Itali

jos skelbia, jog ten prasiliejo 
dar daugiau kraujo iš prie
žasties susirėmimų streiki
ninkų su policija ir karei
viais. Susirėmimuose sužei
sta kelios dešimtys policma- 
nų. Milane užmušta keturi 
policmanai. Du streikieriai 
užmušta Adria. Užpulta 
ant traukinio, einančioj Say 
lemo. Ravenoj sukilėliai 
įsilaužė į katalikų bažnyčią 
ir paėmė jos rakandus dėl 
barikadų. Ypač smarkus 
susirėmimas buvo Neapoly, 
kur sužeista daug policma
nų.

Manoma, jog

Protestas prieš tabako 
monopoliją.

Sofija, Bulgarija. Val
džia pradeda galvoti apie į-

Susitaikymo nėra dar.
Tarpininkai, kurie Niaga

ra Falls taiko Suv. Valstijas 
ir Meksiką, vis negali prieit 
prie jokių pasekmių.

Suv. Valstijų atstovai no
ri, kad Huerios įpėdiniais 
būtų konstitucijonalistai. Su 
tuom nesutinka Huertos pa 
siuntiniai ir Brazilijos, Chi 
Ii ir Argentinos delegatai.
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Tikiuosi, leisite man pada
ryti pastabą prie korespon
dencijos iš Providence^, R. I 
tilpusios “Laisves” No. 43

t<ia savo

vienas cencius

žmonių. Pitts

tratenus.
Mitchelis

apmonyjiiho ir augaudinėji- Sagaitis, J.Ramonas po 50c

jimui kontroliuoti gamtos 
spėkų, kad atsiekus du iš 
svarbiųjų gyvenimo tikslų, 
tai yra du pamatiniu tikslu 
— palaikyti savo gyvastį ir 
išauklėti pavelde jus 
priversta apgaudinėjimą 
vartoti vienoje arba kitoje 
formoje. Bet šiandien, kuo-

i mo, jei tik aplinkybės nepri 
■ verstų prie to.Užpereitą savaitę prie ko

kios tai progos prezidentas 
Milsonas apreiškė pasauliui, 
jog visos šnekos apie bedar
bę ir blogus laikus yra tik 
tuščias psichologiškas įsi- 
vaizdinimas, nieko bendro 
neturįs su reališka tikreny-

met žmogus, pasijungęs 
gamtos spėkas, priverčia jas 
dirbti, o pats yra tik jų pri
žiūrėtoju, tai apgaudinėji
mas nėra išteisinamas. Ir 
apgaudinėjimas bus panai
kintas tik ateities gadynėje 
— socijalizmo laikuose — 
kuomet kiekvienas gyvens 
dėl visų ir visi dėl vieno, o 
ne kiekvienas dėl savęs ir vi
si prieš kiekvieną, kaip tas 
yra šiandien.

Dienraštis “The World” 
talpina pranešimą savo ko
respondento iš Peterburgo, 
pasiremdamas statistiško
mis žiniomis, kurias surinko 
ir išleido p. V. Karteševskis.

I m migracija iš Rusijos 
Amerikon prasidėjusi 1820 
metais ir nuo to laiko 2.711- 
334 ypatos apleido caro šalį

Pastebėtina, jog 1820 me
tais Amerikon pribuvo tik 14 
Rusijos ateivių, 1858 m. jau 
pribuvo 100, 1870 metais — 
1000. Nuo to laiko immigra- 
cija pradeda kosmarkiausiai 
kilti. Karė su Japonija ir 
revoliucijos judėjimas kils
terėjo immigraciją net iki 
258.943 ypatų 1907 metais.

Pereitais, 1913 metais.

O kongresas ir legislatures?
Taip, laikai blogi. Tą męs 

matom savo akimis ir, gal
būt,greitai pradėsime atjau
sti ant savo pilvų..

Tai kągi daro tie, kuriuos 
liaudis išrinko {statymus

neapkenčiami. O tie, 
kurie lobo iš jų darbo ir su
ėmė visą gausybę,visad buvo 
turtingi ir paguodoj am i.

Jėzus pats buvo dailydės 
sūnus ir kentėjo daug skur
do sykiu su savo klesos žmo
nėmis. Kaip jis užaugo, tai 
nei turtingi ir garbinamieji, 
bet beturčiai ir neapkiančia- 
mi, kurie mylėjo jį, išskėtė 
savo rankas, kad priimti jį ir 
klausėsi su džiaugsmu jo 
gailestingų ir suraminančių 
žodžių. Jis buvo viens iš jų 
pačių tarpo ir visame savo 
gyvenime jis neužmiršo jų. 
Jei jis būtų apleidęs betur- 

kuri

Linksma naujiena.
“Rankpelnis”, Škotijos so- 

cijalistų laikraštis, nuo N. 
12 jau pradės eiti, kaipo sa
vaitraštis. Ką ant to pasakys 
klerikalų “Išeiviu Draugas”, 
kurio tikslas yra užsmaugti 
“Rankpelnį?”

Hoosick Falls 
fanatikais.

Mažiems vaikučiams.
(Pagal Eugene V. Debs)

visuome
nes opinijos (nuomonės) 
dirbimu (nors turėtume va
dinti klaidinimu). Apgaudi
nėjimas vartojama dailėje ir 
literatūroje. Šiandien skulp
torius, piešėjas ii' rašytojas 
išlukštena statują iš niarmo- 
ro šmoto, padaro paveikslą

BetWilsonas ir Mitchelis 
yra ne kokie tai ypatingi 
pranašai, kurie galėtų mus 
pražudyti ar išganyti . Jiedu 
yra ne kas daugiau, kaip iš- 
reiškėjai reikalų kapitalis
tiškų partijų ijr, smerkdami 
juos, męs smerkiame tų par
tijų pragaištingą darbinin
kams politiką.

Ten pasakyta, būk aš savo 
prakalboj, laikytoj 31 d. ge
gužės, nupeikiau gerb. d-rą 
šliupą, už ką publika neda
vus man daugiau kalbėti. Aš 
turiu pasakyti tik tiek, kad 
aš niekuomet nepeikiau ir 
nepeiksiu gerb. d-ro Šliupo, 
nes aš gerai žinau, kuomi 
gerb. daktaras yra Ameri
kos lietuviams. Aš jį didžiai 
gerbiu, kaipo didį lietuvių 
tautos veikėją, ką privalo 
daryti kiekvienas su tyra są
žine lietuvys.

Kaslink “sustabdymo” 
kalbėti ir kitų nonsensų ne
sakysiu nieko, nes ištikrųjų, 
kasgi panorės teisintis pneš 
korespondentą, kuris nebu
vo prakalbose ir nieko negir
dėjo, kaip pats pasisako sa
vo korespondencijoje, o rašo 
“korespondenciją”.

Su pagarba
S.E. Vitaitis.

J. Stankevičius, S. Ališaus
kas, L. Bukauskas, J. Mu
rauskas, F. Šulcas, J. Rado, 
D. Bogužas po 25c.; Žąsinas 
15c.; J. Vaikazas — 10c.

Iš Rochesterio, N. Y. per 
drg. J. Stančiką ir Druskių 
gauta $7.85, kurie tapo su- 
aukauti per L. S. S. 7 kp. mi
tingą ir pikniką. Aukavo 
šie draugai:

Per mitingą: PetrasAnuš- 
kevičius $100; J. Kazlaus
kas, J. Anuškevičius, M. Ja
nuškevičiūtė, P. Šlapelis, J. 
Klimas, J. D. Bindokaitis, 
V. Yakys, J. Baltrunienė, J. 
Druskius, Just. Stančikas, 
M. Šliakys po 25c.

Per pikniką: J. Aukštikal
nis, P. Balzeris, V. Yankov- 
ski, V. Petronis, B.Duoba, V. 
Klimas, J. Mockevičius, A. 
Klišis, J. Jocobso, A. Stan
kus, A. Armon ,J. Kazake
vičius ,N. Ramoškis, S. Gen- 
drenas, J. Bulius 25c.; Mor- 
kevičius, S trolis, Šumskis ir 
J. Žemaitis po 10c.

Atėmus persiuntimo lėšas 
lieka $7.85.

Išviso šiame “Laisves” nu
mery .........
Seniau buvo

teisingas. Per amžių am
žius tie, kurie statė namus, 
išdirbo laukus, augino javus, 
verpė vilnas, audė audimus, 
pagamino valgį, kurį męs 
valgome, pripildė rakandais 
namus, kuriuose męs gyve
name, visad buvo bėdini ir

Jeigu kas dar turi savo 
galvoj smegenų — jisai turi 
padaryt išvedimą, jog toleik, 
koleik męs turėsime tokius 
administratorius, kaip Wil- 
sonas ar Mitchelis, darbinin
kams liksis tik vargai, aša
ros ir bedarbės.

da dangaus karalystė”. Jei
gu jis eitų gatvėmis New 
Yorko, Chicagos, Lawrenco 
arba kitų miestų, kur dirb
tuvės ir prakaito vietos 
pripildytos vergiškų vai
kų — kaip kad jis matė Jė- 
ruzolime, — jam plyštų šir
dis iš skausmo, matant savo 
mylimus vaikus pabalusiais, 
išblyškusiais ir nuvargu
siais, pakinkytus prie dide
lių mašinų ir laukiančius 
mirties, kad padidinus pel
ną godiems dirbtuvės savi
ninkams, kurie sėdi bran
giose sėdynėse bažnyčioje, 
kaip kad farizėjai, kurie jį 
nukankino.

Vaikai darbininkų klesos 
visad buvo neturtingi, todėl 
kad svietas niekad nebuvo

is įvairių parvų ir rase 
straipsnius ne tokius, kokius 
gamintojas nori, bet tokius, 
kokie parsiduoda ant tur
gaus. Tatgi tankiai męs pa
veiksle ir statujoj matome ir 
straipsnyje skaitome ne tą, 
ką rašytojas, piešėjas ir 
skulptorius geidė, bet tą, ką 
geidė tas, kuris pinigus turė
jo, tas, kuris pirko. Apgau
dinėjimai vartojami advo
katūroje apginime turtin
gųjų, medicinoje per šun
daktarius ir daugelyj kitų 
profesijų.

per pačtą savo giminėms 
Rusijon 24 milijonus dolerių, 
o per bankus — 8 milijonus. 
Taigi, viso labo pereitais me
tais gauta nuo “Amerikos 
Dėdės” 32 mil. dolerių.

vieton parodyti tikrąsias 
priežastis papeikiamų apsi
reiškimų yra nurodoma tik 
nesvarbiosios arba visai 
klaidingai perstatoma. Ap
gaudinėjimas vartojamas 
teismuose, kur apginama 
galingųjų kliasų interesai ir 
suprantama, teisingiau iš- 
mislinama, pasmerkimai pa
vergtųjų kliasų išsiliuosavi- 
mo pasistengimų. Apgau
dinėjimas naudojamas labai 
plačiai laikraštijoje. Di
džiuma šiandieninių laikraš
čių gina kokios nors išnau
dotojų grupos, arba abelnai 
visų išnaudotojų reikalus. 
Vieni gina atvirai, kiti ap
linkiniai. Kuomet laikraštis 
gina atvirai, tuomet darbi
ninkai mato jo tikslą ir pa
sekmės jų tokiai atvirai agi
tacijai yra mažesnės, negu 
tų laikraščių, kurie gina ap
linkiniu būdu, neišduodami 
savo tikrąjį tikslą. Išnaudo
jamai kliasai tatgi pavojin
gesni yra veidmainiškieji, 
arba, kaip jie save vadina 
“bepartyviškieji” ir “nepri- 
gulmingieji” laikraščiai. To
kį laikraščių klaidinimo vei
kimą vadiname

Bet po peržvelgimui visų 
tų apgaudinėjimo formų ne
reikia mąstyti, kad žvėris, 
žmonės ant žemo ir augšto 
civilizacijos laipsnio esanti, 
apgaudinėja už tai, kad 
jiems smagu apgaudinėti, 
arba smagu iš kito apsiriki
mų arba nelaimės ,bet dėl to, 
kad su pagelba apgaudinėji
mo gali įgyti palaikymą sa
vo gyvasties ir išauklėjimą 
savo vaikų. Palaikymas gy
vasties ir išauklėjimas savo 
vaikų yra dvi didžiausi spė- 
ki, kuriuodvi varo pirmyn 
draugiją. Kiekvieno žmo
gaus ir žvėries tikslas yra iš
vengti bado ir naudotis mei
le ir jos pasekmėmis. Išven
gimas pirmojo ir atsiekimas 
antrojo yra tikslas kiekvie
no gyvo tvarinio 
gus ir gyvūnas 
siekti be apgaudinėjimo ir 
suteikimo skausmo kitiems 
tai jis atliktų savo atsiekime 
darbą be to apgaudinėjimo 
ir suteikimo kitam nesmagu
mo ir skausmo. Užtai čion, 
eina klausimas ne apie gyvū- 

irba žmogaus niekingu
mą, bet apie įrankį atsieki- 
mui dviejų iš svarbiausių 
gyvenimo tikslų!

Upė, kuomet užtvinsta, 
naikiną viską, kas tik jai už
stoja kelią; ji laužo žaliuo
jančius medžius, naikina žo
lę, apsemia triobesius ir pri
girdo jų apgyventojus. Jos 
tikslu yra, jei taip galima 
sakyti, nešti savo vandenius 
i pakalnę. Jei jos kelio nie
kas neužstotų, tuomet nie
kas nenukentėtų, ir jos tik
slas būtų atsiektas be aukų. 
Taip-pat gyvūnai išvengtų 
bado ir naudotus meile, be

VII.
Apgaudinėjimas naudoja

mas dar daugely vietų, ku'i 
nei manyti nemanome 
Veidmainystė tankiai papil-, žmonija iki šiam laikui 
doma ant scenos, kur tankiai • a£įų nepažinimui ir nemokė-

leist, žmonių reikalais rū- 
pinties?

Kongresas perleido daug 
billių, tapusių įstatymais. 
Praėjo muitų reformos bil- 
lius, bankų reformos ir pini
gų apyvartos billius, bent 
keli billiai apie trustus, mo
kestis nuo įeigų ir t.t.

Kiekvienam iš tų billių, 
įstatymu tampant, šaukta, 
kad ot dabar tai jau bus pui
kus laikai, o jų kaip nėra, 
taip nėra.

Argi tat neaišku, kad Wil- 
sono reformos nesumažino 

kon-

įsaugo 
ir, nuėjęs pas turtuolius, 
kaipo jų kalbėtojas, teis- 
darys, apgynėjas, mo
kytojas arba autorius 
—.kaip daug iš jo pasekėjų 
darė ir tebedaro dar — jis 
niekad nebūt buvęs nukry- 
žiavotas, ir svietas nebūt ži
nojęs, kad jis kada gyveno.

Tai buvo todėl ir tik todėl, 
kad Jėzus mylėjo beturčius, 
tarnavo jiems, nupeikė tur
tuolius, kurie skriaudė juos, 
ir iškėlė garbėn beturčius, 
tik todėl jis buvo pasmerk
tas mirtin ir vinys buvo per
kaltos per jo rankas ir kojas 
ant kryžiaus Kalvarijoje.

Jėzus mokino, kad pasau
lis, oras, vanduo 
grožybės yra dėl vaiku-žmo- 
nių. Jie turi visi lygiai link- 
sminties gamtos turtais, gy
venti bendrai sutikime, už
jausti viens kitą ir mylėti 
viens kitą. Tas tai yra, ka 
socijalizmas mokina. Todėl 
turtingi vagis, kurie sugrie
bė pasaulį ir jo turtus, nu- 
kryžiavotų socijalistus, kaip 
tie Jeruzolimo turčiai, kurie 
nukryžiavo j o Jėzų du tūks
tančiai metu atgal.

Dabar leisk pažiūrėti, ką 
žodis socijalizmas turi dėl 
vaikų ir kodėl visi vaikai tu
ri būti socijalistais? Tai to
dėl. kr d nadėti atsiekti die
ną. kada brolybė socijalizmo 
viešpataus visame pasauly-

Tą pat nuomonę ,tik kiek 
anksčiau, išreiškė ir radika- 
liškas New Yorko majoras, 
išsitaręs, jog bedarbės didu
mas nėra išėjęs iš normališ- 
kų rybų.

Reiškia, viskas tvarkoj. 
“Ant Šipkos viskas, ramu” ir 
visuomenė • gali džiaugties, 
turėdama tokius adminis- 

kaip Wilsonas ir

geliai nepriima pirmeivių 
prie kultūros “džiabo”.

Bet bus gana. Visiems 
matoma, kad po to varpinin
ko išvedžiojimais pilnai gali 
pasirašyt ir p. Gabrys.

Nors “Varpo” redakcija 
sakosi išreikšianti savo skir
tingą nuomonę, vistik męs 
neiškenčiame nepasakę: 
margo svietelio esama tarpe 
tu nepaprastu “Varpo” “so
cijalistų”. Ar nebus taip, 
kaip toj Krylovo sakmėj 
apie gulbę, vėžį ir lydeką?

Tai kas, kaa šioj šalyj t rįs 
milijonai bedarbių ir bedar
bės netik kad nesisiaurina, 
bet povaliai plečiasi! Pra
nešimų, jog, vasarai atėjus, 
darbai gerintųsi,męs kaip ir 
nematome. Darbai plieno iš- 
dirbystėje vėl sumažėjo, an
glių kasyklos dirba nepilną 
laiką, Naujosios Anglijos 
audinyčiose darbai eina blo
gyn ir, kaip 
kelbta, Massachusetts vals
tijoj veik pusė darbininkų 
nedirba. Darbai prie kriau
čių, kur dirba taip daug lie
tuvių, ligi pat pastarųjų die
nų nerodo tendencijos ant 
pagerėjimo. Kaip pranešė 
telegramos, iš Schenectady 
elektros dirbtuvių atleista 
apie 10.000 
burgo gi apygardose prasi
dėjo streikai Westinghauzo 
fabrikose.

Tai vis blogos naujienos, o 
gerų naujienų iš darbo sry- 
ties vargiai ir su žiburiu 
dienos šviesoje galėtume su- 
jieškoti. Nebent tą vieną ži
nią galime atkartot, kurią 
telegramos atnešė iš Kansas, 
Oklahoma ir Missouri valsti
jų, jog javams nuo laukų va
lyti reikėsią šimto tūkstan
čių darbininkų. Bet... kol ta 
saulė užtekės milijonams be
darbiu. tai tų valstijų laukai 
knibždėte knibždės bedar
biais iš artymiausių valstijų.

Negeros, nelinksmos nau
jienos! Buvęs socijalistų 
kongresmanas drg. V. Ber
geris iš Milwaukee, Wis., ku
ris šiomis dienomis lankėsi 
New Yorke, labai pesimis
tiškai žiūri į tvirtinimą, jog 
pagerės laikai. Jisai juokia
si iš prezidento Wilsono ge- 
vo ūpo ir nurodo į faktus, 
jog bedarbė egzistuoja, ne 
tik egzistuoja, bet tolydžio 
vis didėja. Bergeris labai 
abejutiškai žiūri į ateinan
čią žiemą ir laukia dar blo
gesniu laikų. — Jeigu šian
dien žmogus darbininkas ir 
gaus darbo, tai visgi jisai 
negalės susidaryti ištekliaus 
juodai dienai. Pragyveni
mas, sulyginus su tuo, kas 
buvo prieš 20 metų, pabran
go ant 50 procentų.

Tokia V. Bergerio nuomo
nė, tokie faktai! Na, o Wil
sonas ir Mitchelis guldo savo 
galvą, jog viskas klojasi gę-

Aukos bylos vedimui su 
Hoosick Falls fanatikais ne
siliauja plaukusios. Mūsų 
visuomenė, ne vien tik soci- 
jalistiška visuomenė, pripa
žįsta, jog šiame atsitikime 
jokiu būdu negalima apsi- 
ieist. Aukautojai,, siųsdami 
pinigų, veik visuomet išreiš- 

pasibjaurėjimo 
jausmus dėl Hoosick Falls 
galvijų pasielgimo ir žada, 
jeigu bus reikalas, ir toliaus 
darbuoties.

Aukų prisiuntė šie drau
gai ir kuopos.

7 d. birž. Socijalistų Parti
jos lietuviškas skyrius Chi- 
cagoje nutarė paaukauti by
los vedimui su Hoosick Falls 
fanatikais. Aukavo šie 
draugai: D. Motuz, Kulikau- 
skis, Stočkus po 50c.; St. 
Narkis, K. Kipšas, K. Širvin- 
skis, C. Januševič, S. Vasi- 
liauskiutė, J. Vasilevskis, F. 
Barkauskis, A. M. Petronis, 
Alf. Šliažas, P. Kaneckis, F. 
Narbutas po 25c.; P. Januše- 
viče 10c. (viso labo 4.35).

J. Simanauskas ir A. Gali
nis iš E.St.Louis, III. po 25c.;

Iš E. Arlington, Vt. per 
draugą D. Alekšį prisiųsta 
$3.65. Aukavo šie draugai: 
H. Bučieraitis $1.00, Grino
mis, B-nas po 50c.; J. K-nas 
40c.; Ig. Kavaliauskas, P. 
Kavaliauskienė, M. Purvė
nus, J. V-das, Nesigarsinan- 
tis po 25c.

Binghamton, N. Y. L. S. 
S. 33 kuopos susirinkime, 7 
d. birželio, parinkta aukų 
vedimui bylos su mušeiko
mis. Aukavo šie asmens:

St. Jasilionis 50c.; P. Mi- 
kolajunas, J. Žvirblis, M.Mu- 
rauskas, B. Kaminskas, A. 
Brazdžionis, L. Šimoliunas, 
J. Jančiunas ir G. J. Pusku
nigis po 25c.; J. Klekunas 
15c.; M. Barvainis, St. Šimo
liunas, J. Charna, I. Poška, 
E. Kaminskas, St. Ūsas ir J. 
J. Vaicekauskas po 10.; J. 
Kaminskas 9c.; O. Šimoliu- 
niutė, J. Žukas, J. Mikelionis 
ir A. Charna po 5c.; P. Ado
maitis 4c. Viso labo per ran
kas St. Jasilionio gavome

galime pasakyt, jog tik de
mokratiškų spėkų augimas 
Lietuvoj ir bendroji tų spė
kų talka su visos Rusijos de
mokratija duoda pamato 
kalbėti apie autonomiją, kai
po apie galimą faktą.

“Varpo” gi rašytojas, kaip 
tik to dramblio (sloniaus) ir 
nemato ir todėl, apsivilkęs 
Gabrio skraiste, jisai laukia 
geros naujienos iš Franci jos, 
/Anglijos ir Austrijos.

“Varpo” rašytojas tyli 
apie svarbiausi faktorių au
tonomijai išgauti — apie or
ganizavimą liaudies pajie- 
gos ir nuolatinį tos pajiegos 
auginimą.Jam “Varpo’Tašy- 
tojui ,trūksta to, būtino dėl 
demokrato, supratimo, jog 
liaudies laimėjimas tvyro vi
durinėse tos pačios liaudies 
spėkose. Jeigu jis, “Varpo” 
rašytojas, būtų tatai supra
tęs, tuomet jisai nebūtų kal
bėjęs apie fiktyvišką “tautos 
vienybę”, bet, kovodamas už 
autonomiją, būtų atsirėmęs 
ant tų sluogsnių Lietuvos 
(ir Rusijos) gyventojų, ku
riems autonomija yra reika
linga ir kurie yra pasiryžę 
ją įgyti.

Tuo tarpu, “Varpo” rašy
tojas savo apskaitymuose 
veik ignoruoja tą faktorių. 
Suprantama tat, jog nema
tydamas tų vidurinių spėkų, 
kurios galėtų išgaut autono
miją, “Varpo” rašytojas vi
są savo viltį deda ant fran- 
cūzo, austrijoko, anglo ir tt. 
Padaręs tą, pamatinę, klai
dą, “Varpo” rašytojas daro 
jau paskui visą eilę tokios 
jau rūšies klaidų. Vietoj or
ganizavimo liaudies spėkų., 
jisai rekomenduoja organi
zuoti biurą, kuris informuo
tų platųjį pasaulį apie lietu
vius. (Sako, būt geras ir Ga
brio biuras, tik reiktų jam 
didesnio autoriteto). Vie
ton organizavimo demokra
tijos, p. “Varpo” rašytojas, 
organizuoja “tautą”, nors 
pats sako, kad tos tautos kle- 
rikališki šulai eina paskui 
Laukaitį. Vieton kovos su 
tais, priešingais autonomi- 
iai, elementais, “Varpo” ra
šytojas verkšlena, kad kuni-

Mano brangus maži vaike
liai! Aš esu užtikrintas,kad 
jūs suprasite mane, jog aš, 
kalbėdamas jums apie soci- 
jalizmą, jaučiuosi esąs labai 
arti prie visų jūsų, ir aš ži
nau, jog jūs tikėsite man, 
kad aš norėčiau, jeigu tik 
spėkų turėčiau, padaryti jus 
visus linksmais ir laikyt jus 
meilėj prie viens kito 
jūsų gyvenimą.

Dauguma iš jūsų 
vaikai beturčiu tėvu,

Atsiliepė ir Pittsburgie- 
čiai Drg. D. Lekavičius pri
siuntė $5.00, suaukautus L. 
S. S. kuopos susirinkime. 
Aukavo šie draugai: K. Ga- 
ralis $1.00; A. Tamošūnas — 

; J. Kazeva, J. Mažiuk- 
A. Simanavičius, K. Bo- 

guzas, J. Stasevieius, A. Šat- 
rauskas, V. Urnežis, D. Le
kavičius, J. Balukas, J. Čes- 
na po 25c.; A. Lukamas, P. 
Petraitis po 10c.; J. Karuse- 
vičius — 5c.; J. česnavičius 
50c.; Ign. Mulevičius 28c.

Iš Amsterdam, N. Y. per 
drg. A. Sagaitį gauta $3.00. 
Aukavo šios ypatos: A. K.

žmonių vargo 
gresmanai, kaip Pilotai, nu
plovė rankas, sakydami, jog 
jie nekalti.

Ar rūpinosi kongresas be
darbiais, ar svarstė apie jų 
reikalus? Ne, nesvarstė.

Tas pats ir legislaturose. 
Kada New Yorko legislatu- 
ron buvo įnešta billius, ku
riuo buvo norima suteikti 
pašelpa ir darbas bedar
biams, tai gubernatorius 
Glynn vienu plunksnos pa
braukimu užmušė tą billių.

Dabar, draugai darbinin
kai, jums turi būti aišku, už 
ką reikės balsuoti, kada šį 
rudenį rinksime kongresma-

Burimas ant pirštų ir... Lie
tuvos autonomija.

Mūsų senukai, pypkius rū
kydami, būdavo, mėgsta šne
kėt apie tai, kas bus, jeigu 
francūzas su •maskolium su
siniaus, arba austrijokas at
sikreips prieš Maskvą. Pa
prastai, fantazijai įsibėgė
jus, neužmiršdavo pake
denti ir turkų ir prūsokų ir 
krakosų.

Kiek turėdavo vertės to-

esate 
kaip 

kurie turtingesni, o turtingų 
visai mažai. Bet visi jūs esa
te vaikai vieno tėvo ir visi 
jūs esate seserįs ir broliai 
vienos didelios šeimynos pa
saulyje.

Gal kaip kurie iš jūsų jau
čiatės, kad esate geresniais 
už kitus, nes nešiojate geres
nius aprėdalus, gyvenate ge- 
resniuose namuose ir susiei
na!, pagal jūsų nuomonę, su 
geresniais žmonėmis, bet tai 
vra todėl, kad jūsų mintįs ir 
širdys yra sudarkytos blo
gais pavyzdžiais ir blogu iš
auklėjimu. Tas tai yra blo
gas jautimas, kuris sukieti
na širdį, pagimdo pavydą ir 
neapykantą, vietoj meilės ir 
gerų linkėjimų.

Kada tas geriausias drau
gas, kurį vaikai turėjo ant 

sakė: “daleiskite 
tiems vaikeliams eiti pas 
mane, nes iš jų susideda dan
gaus karalystė”—jis priėmė 
visus vaikus, turtingus ir be
turčius, bet ypatingai betur
čius. Jis mylėjo ir gailėjos 
jų labjau dėl jų vargingumo.

Jis pats buvo gimęs stai- 
nelėj, ir, užaugęs, jis sakė 
gailestingai: “aš neturėjau 
kur priglausti savo galvos”. 
Jis neatstūmė mažus vaike
lius nuo savęs, kad jie buvo 
beturčiai, neapžiūrėti ir pra
stai aprėdyti, bet jis mylėjo 
ir gailėjos jų 
Kain jis žiurėjo 
širdis tirpo iš 
akys prisipildė 
paliko liūdnas 
susiraukė iš piktumo, kaip 
jis pamislino apie tuos, ku
rie sėdėjo brangiose sėdynė
se bažnyčioje ir iš godumo 
dėkavojo Viešpačiui, kad jie 
yra netokie, kaip kiti. Jis 
apšaukė juos apgavikais, ku- 

dėjosi dideliais dievo- 
ciais, nors vogė nuo betur
čių ir išmetė mažus vaiku
čius ant gatvių kęsti badą ir 
šalti ir užsikrėsti blogais pa
pročiais.

Kuone dvidešimts šimt
mečių praslinko, kaip ken
čianti beturčiai girdėjo tą 
linksmą žinią apie brangų 
Nazarietį, kuris buvo susi
graudinęs tuo matymu ma
žų vaikelių ant gatvių. Pa
saulis dar ir dabar nesu
pranta reikšmės tu meilingų 
ir gailestingų žodžių: “da
leiskite tiems vaikeliams ei
ti pas mane, nes iš jų suside-

dar labjau. 
ant jų, jo 

gailesčio, jo 
ašarom, jis 
ir jo kakta

kios šnekos — visi žinome. 
Fantazija dingdavo ore, sy
kiu su dūmais.

Tie pypkoriai ir tos jų 
fantazijos mums prisiminė, 
nerskaičius tūlo “socijalis- 
to” straipsni “tikrai” socija- 
listiškame “Varpe” (N. 3.).

Klausykite!
Ką jūs pasakysite, jeigu 

męs gausime autonomiją, ar 
net ir savystovystę, jeigu 
maskolius su vokiečiu susi
peš? Leiskime, jog Vokieti
ja užimtų Lietuvą ir Latvi
ją, bet tuomet įsikiš francū
zas ir pasakys: “palauk šen, 
vokiety! Tu būsi per drūtas. 
Tegul jau vely Lietuva tam
pa savystovė!”

Taig
(proga), anot “Varpo” rašy- 
tojaus, įgyt autonomija jau 
nutvertas už uodegos.

Bet... palaukit! O gal būti 
Baltasis Albionas (Anglija) 

maskolium!
Tuomet Anglija apžiotų 
Baltiko jūrą ir duotų Lietu
vai autonomiją.

Tai jau antras 
pagaut autonomiją už uode
gos. Nemanykit, bet gi, kad 
tai jau ir paskutinis.

Oi ne. “Varpo” rašytojas 
ir jo fantazija zovada joja 
pasaulio politikos lauku ir 
jieško vis naujų “kabučių”.

Na... o jeigu lenkai sukil
tų ! O dar jiems Austrija pa
dėtų! Vėl būtų proga gauti 
autonomija.

Ir tik ant paskutinės vie- 
Į tos “Varpo” rašytojas pa- 
! mato ketvirtą būdą gauti 
| autonomiją — būtent, kaipo 
rezultatą pasekmingos visos 
Rusijos revoliucijos.

Lai pakaks mums šios “ar- 
! gumentacijos” kad padaryti 
išvedimą, jog “Varpo” rašy
tojas žiūri į autonomijos iš
gavimo būdus lygiai taip, 
kaip paprasti filisteriai di- 
pliomotai p. Gabrio rūšies. 
Įvairus išlaukiniai sumezgi
mai ir politiškos svajonės vi
siškai nustelbia pas jį realę 
tikrenybę.

Tikras, nuoseklus demo
kratas žiūri į autonomijos 
išgavimą ne iš taškaregio 
padangėj skrajojančio lakū
no, bet iš taškaregio tų sąly
gų, kuriose šiandien randasi 
Lietuva. Apie francūzą ir 
vokietį męs nieko tikro ne
galime pasakyti, užtat męs
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Pietines Amerikos auksas aušęs skystimas — gumas, liga “beri-beri”. Pirmąją li- 
Tokis gumo išdirbimo bu-' ga daugiausiai sėjrga euro- 

das vartojamas visose trijo-' 
se Pietinės Amerikos valsti
jose, kurios parūpina gumą 
visoms kitoms šalims, tai 
yra Brazilijoj, Bolivijoj ir 
Peru. Bet paskutinėj vals
tybėj gumą renka biskį ki
taip. r „ 
Peru’je auga kita gumo me
džių veislė, kuri įpjovus žie
vę tuoj pradeda pūti. Todėl 
tenai gumo medžius tiesiog 
nukerta, palikdami dviejų- 
trijų metrų augščio kelmą.

davo atsilankyti į namus savo vaikų ir tas 
atsilankymas skaitydavosi už nepaprastą 
garbę, nors tankiai atsilankymo tikslas bū
davo žinomas visai parapijai.

Kentenbachas, vienas ir pirmųjų moks
linčių, kuris užsiėmė tyrinėjimu reformų 
Martyno Liuterio, 1523 metais rašė apie ka
talikišką išpažintį:

“Pirmiausi vaisiai, kokius mums sutei
kia išpažintis, tai naštumas ir kūdikiai, ku
rie nešioja paniekos vardą, kad be šliubo ir 
tėvo gimę, turi pirmiausiai kaltinti “tėvus- 
spaviedninkus”. Kuomet vyras bejiegis, 
tuomet moteris kreipiasi, jieškodama pagel- 
bos pas dvasišką “tėvą”. Jeigu mergaitė
subrendo, o atsakančio jaunikio nesiranda 
ir tuomet jai pagelbsti dvasiškasis. Abel- 
nai, klebonai turi galybes rūpesčių apie sa
vo parapijomis. Tankiai atsitinka, kad 
vienam klebonui prisieina nuraminti po ke
lias dešimtis moterų. Reikia tik nusistebėti 
iš vyrų, kad jie pąvelyja dvasiškiems tėve
liams gėdinti savo žmonas, seseris, dukteris 
ir tarnaites”.

Tokie dvasiškijos pasielgimai su savo 
parapijonais tais laikais skaitėsi normališ- 

visados kalbėdavo

S. Gorsky. 
»

Iš dvasiškų tėvelių 
gyvenimo.

Vertė V. Paukštys.

apiečiai, antraja gi daugiau
siai vietiniai gyventojai. 
Darbininkai, kurie pakliūva 
gumo išdirbystėn, veik visa
da pasilieka tenai iki mir
ties, nes kompanijų valdyba 
taip apipina juos įvairiomis

Vienas klebonas

įgal Kristaus

mo, bet nei vienam nariui nebuvo užginta 
užganėdinti savo lytiškus jausmus pa-

ko.
joj., ii

ne tik patvirtino 
žurnalisto straipsnį, bet pa-

doma ant lengvos ugnies, o 
darbininkai tuo tarpu maišo 
skystimą mediniu šaukštu, 
ant kurio povaliai limpa at-

(Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių) 
praeities).

produktu prekystę. Kad su
pratus gurno pramonės pel
ningumą, užtenka pasakyti, 
jog ten ant vietos vienas gu
rno svaras atsieina 15 kapei-

liu.
Pirmiau gumo išdirbystė
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Pietinėj Amerikoj, abie
jose didžios ir begalinės 
Amazon upės šalyse, tarp 
Kordiljerų kalnų ir Atlan- 
tiškojo okeano, tęsiasi neap
regimi miškų plotai, kurie 
vadinami selvasais. Milži
niška slėnis, nemažesnė už 
visą Europą, veik be jokių 
protarpių, tirštai apžėlusi 
įvairiausių formų ir veislių 
augalais, pradedant nuo plo
nų, vaikių lijanų, ir baigiant 
didžiuliais, bokštams pana
šiais, baobabais. Tai viena
tinis pasaulyje miškas — sa
votiškos rūšies okeanas, ku- 
rio slėpiningos gelmės be
veik taip-pat žmogui nežino
mos, kaip ir tamsios jūrių

Dar daug metų praeis,•ko
lei europiečio koja apvaikš
čios visus Pietinės Amerikos 
tankumvnu užkampius. Net 
indijonų giminės, kurios nuc 
senų-senovės Amazon’ės pa
kraščiais gyvena, labai ma
žai su selvasų plotais apsipa- 
žinusios, ir žino tik tas dalis,

Tai buvo gumas, kurį vėliaus 
praminė Amazonės “auksu”.

Sugrįžęs Europon 1747 
meto pradžioje, Kondamine- 
tas plačiai aprašė gumą savo 
raporte mokslų akademijai.

Jo pranešimu ir atvežtais 
pavyzdžiais visi užsiintere
savo.

Vienok, praėjo dar apie 50 
metų, kolei gumas pradėta 
kiek plačiau vartoti. Tik 
1791 mete anglas Samuel Pil 
gavo privilegiją išdirbinėti, 
su gurno pagelba, neperlija- 
mus audeklus. Bet ir ši iš- 
dirbystė ilgą laiką labai sun
kiai plėtojosi. Pikio audžia
mieji drabužiai buvo nekam 
tikę, jie mainėsi nuo oro 
mainų — nuo šalčio sukietė- 
davo ir lūždavo,o vasarą nuo 
karščio išminkštėdavo ir lip-J

ką randasi palei upių ir upe- • su chloriska siera), 
lių, Amazon’ės šakų.

Iki pirmos aštuoniolikto I 
šimtmečio pusės civilizuoti 
žmonės žinojo apie selvasus| 
tik iš neaiškių pasakų. Tik į 
1747 mete Europoj kiek aiš- 
kiaus sužinojo apie tą slap- į 
tingą miškų karalystę. Pir- į 
mas aiškesnias žinias atve
žė garsus francuzų geodezi- 
stas ir geografas Charles 
Kondaminet. Paryžiaus 
mokslų akademija, kuri tuo
met tvarkė metriškąją mie
lu ir svarų sistemą, pavedė 
jam vadovauti moksliška ek
spedicija, siunčiama Pietį- 
nėn Amerikon išmieravimui 
meridijano ties ekvatorium. 
Kondaminet ir jo sankelei- 
viai Buge ir Goden prabuvo 
selvasuose apie dešimtį me
tų. Išdidus gamtos vaizdai, 
kurie traukė savėp moksli
ninko akis, darė ant Konda- 
minet’o tokią neišdildomą 
: tėkmę, jog jisai tankiai pa
likdavo savo geodeziškus ty
rinėjimus ir leisdavosi toli 
miško gilumon amžinųjų gi
rios milžinų prieglobstin.

Tyrinėdamas Amazon’ės 
pakraščių miškus, Kondami- 
netas negalėjo nepastebėti 
vieno labai ji užinteresavu- 
sio apsireiškimo. Neužilgo 
po atvažiavimo jisai atkrei
pė atydą ant daugybės ne
matytos veislės medžių, iš 
kurių tryško stebėtinas savo 
fiziškomis ir chemiškomis

To priežastis tas, kad skolomis, jog jie lieka tikrais 
1 “ vergais ir niekad negali

kompanijai atsilyginti, ne
kalbant jau apie kokį nors 
sau uždarbį. Ilgą laiką Eu
ropoje visai nežinojo, kokios 
baisenybės dedasi selvasuo- ' _ . rn i__  _ _ v i
žiūrima, bet nieks neturėjo 
aiškaus apie tai supratimo. 
Tas baisias, netikėtinas 
kraugerystes, kuriomis? ca-

Į kokią 15 metų medis vėl at- • sį .^as ^uvo maž-daug nu
auga ir tuomet jį vėl nuker-' 
ta. Nuo to medžių veislės 
skirtumo priguli ir skirtin
gumas gumo pramonės to
se dviejose šalyse. Peru’je 
gumo rinkėjai — žmonės ne
pastovus, tankiai kraustosi 
iš vienos vietos kiton; Bra
zilijoj gi jie visuomet toj-pat 

■ vietoj gyvena. „ •
davo. Taip dalykai tęsėsi i Daugiausiai gumo suren- 
iki 1844 meto, kada ameri-1 ^a.ina T lr išdirbama Brazili- 
kietis Hudih ir anglas Ran
kon ,veik vienu laiku, išrado 
tai)) vadinama gumo vulka- 
nizaciją (Vulkanizacija va
dinama perdirbimas gumo 

Tuo bū- 
:tu ))er(iirbus gumas įgavo 
fas didelės vertos ypatybes, 
kurios jį taip išplatino ant 
visos žemės, kaip nei jokis 
kitas neapdirbtas produk-

žiausius tropiškus miškus, 
po stebėtinu tamsiai-žydriu 
dangumi, civilizuotam pa
sauliui apskelbė anglų žur
nalistas Labusher. Pirm* ke
leto metų savo laikraštyje 
“Teisybė” jisai patalpino 
straipsnį apie baisenybes 
gumo pramonėje Putumayo 
apskrity, Brazilijoj, Amazo
n’ės galūnėse. Jo aprašymas 
taip sujudino Anglijos vi
suomenę, jog valdžia, sulyg 
visuomenės noro, paliepė sa
vo generališkam konsulini 
Perą mieste atydžiai ištirti 
— kiek Labusher’o aprašy- 

I muose teisybės. Praeito me- 1 V • • *1 1 ‘ • 1 •—

........ (Tąsa).
Vienok, kaip jau minėjau, pirmos są

jungos įsikūrė iš priežasties vargo, todėl ir 
jų nariai turėdavo sunkiai dirbti ir nuo 
daug ko atsisakyti. Suprantama, prie to
kių gyvenimo aplinkybių, kokiose turėjo gy
venti pirmieji tų sąjungų nariai, apie apsi- 
vedimą nei kalbos nebūdavo, todėl visose są
jungose buvo uždrausta nariams apsivesti. 
Palengva, nuo naujai įstojančių narių, pra-

buvo didelio j betvarkėj, da- pradžioj konsulas pridavė 
bar gi jinai tapo milžiniška, Anglijos valdžiai pranešima, 
gerai sutvarkyta pramone. pUriame ” ‘ ‘
Savystoviai gųmo jieškoto- ..... ............................ .
jai, kurie rinkdavo jį patįs, roūė, jog tas straipsnis buvo 
savo pelnui, dabar jau išny-; silpnu atspindžiu baisios 
ko. Ir Brazilijoj, ir Bohvi- kruvinos tikrybės. Tasai 
joj, ir Peru je susitvėrė ga- konsulo pranešimas tapo at- 
Imgos turtingos kompanijos, spaudintas po vardu “Mėli- 
kurios eksploatiruoja deset- na knyga”, kuri tapo išda- 
kus tūkstančių darbininkų. linta parlamento 
Darbininkai renkami iš vie- • 
tinių užguitų ir bailių gy
ventojų ir iš nelaimingų 
immigrantų, kurie važiuoja 
Pietinėn Amerikon, vilda
mos greit pralobti ir galų- 
gale pakliūna į gumo kapita
listų nagus. Naudodamos 
vargingu tų ateivių padėji

mai tropiski lietai, kurie mu ir indijonų apsileidimu, 
kartais visiškai nuplauna iš- ■ gumo kompanijos žiauriai 
tryškusį skystimą. Kas ry- 'engia savo darbininkus. Mo- 
uą gerai apsiginklavusių kėdamos skatikus už jų sun- 
larbininkų kuopelės, po 5— kų po deginančiais saulės 

10 žmonių ,eina į darbą. Ap- spinduliais darbą, jos be 
siginkluoti reikalinga todėl, mielaširdystės baudžia dar- 
kad selvasuose randasi ne- < bininkus už men kiaušį su-1 
mažai pavojingų žvėrių. Ra- tarties peržengimą. Tuos, 
dę gumo medį, darbininkai kurie nepakęsdami sunkių 
prapjausto jo žievę ir.po i darbo išlygų pabėga, gaudo 
kiekvienu prapjovimu paka-! tam-tikros medžiotojų ko- 
bina molinius arba blekinius 
indus. Indams prisipildžius 
pienui panašiu skystimu, 
darbininkai neša juos į išmė
tytas miške būdas-triobeles, 

ypatybėmis skystimas. Aty-' kur skystimą pila į metali- 
džiai ta skystimą ištyręs, 
mokslininkas persitikrino, 
iog atrado dalvka, kurio 
svarba technikoje buvo la
bai aiški. Ir jis neapsiriko.

Gumo medžiai auga veik 
visuose neapregimuose sel
vasų plotuose. Jų priskaito- 
ma į 26 labai viena kitai pa
našiu veislių, bet labiausiai 
Išsiplatinus ir daugiausiai 
eksploatuojama veislė, tai 
Heven Brasiliensis. Tai — 
didelis, iki 10 sieksnių augš- 
čio ,medis. Jo stiebas minkš
tas, tarsi mėsuotas, o žieve 
plona dailios pilkai-tamsios 
spalvos. Iš žievės apsčiai 
varva baltas skystimas.

Gumo rinkimas tęsiasi pa
prastai nuo gegužės iki rug
pjūčio. kadangi visą kitą lai
ką rinkimą Trukdo nuolati-

mandos, kurias kompanijos 
užlaiko ir kurios geresniam 
suradimui vaitoja piktus 
šunis. Sugautus pabėgėlius 
baisiai kankina ir prievarta 
verčia dirbti. Nemažai ne
laimingų, kurie bando prie
šintis, žūsta nuo šūvių ir šu- 
nu dant į. Milžinišką dau
gybę aukų paima iš vietinės 
ligos: pelkių drugys ir baisi

nariams.
Konsulas pradeda savo ra

portą, sulygindamas Putu
mayo apskritį su Dantes ap
rašytu pragaru. “Kaip ir 
tenai, — jis rašo, — čia iš vi
sų šalių girdžiasi nusimini
mo ir pasiutimo klyksmai, 
bet jie girdžiasi ne neper
matomoj migloj ,o prie švie
siu gaivinačių saulės spin
dulių, ne tarp nejaukių uo
lų, bet tarpe dangiškai gra
žios gamtos”. Toliau, Ang
lijos konsulas paprastai ir 
hizniškai pasakoja, kokiais 

i k ei i ai s i r p r i e m o n ė m i s gu m o 
plantacijų kompanijos su- 
krauja sau milžiniškus divi
dendus.

Tos plantacijos priklauso 
Anglijos kapitalistų kompa
nijai. Paskutiniais penkio
lika metų, kada nepaprastas 
platinimos automobilizmo 
rgikalatija milžiniškos dau
gybės gumo, tos kompanijos 
veiklumas ypatingai pasidi
dino ir išsiplėtojo. Ir štai 
pirmi praktiški los energijos 
rezultatai: 1895 mete vieti
nių gyventojų skaitlius Pu-

Tai šitokį paminklą Rusijos valdžia pastatė 1913 metui. Jaunutis 1914 metas 
žiūri į tą paminklą ir stebėdamos pats savęs klausia:“Nejaugi ir man tokį pastatys?”

smiech”. 10.000 žmonių, dabar jų liko 
nedaugiau 10.000. Trisde
šimts tūkstančiu gvvasčiu 
yra pražudyta į penkiolika 
metų! \

Kompanijos viršininkai 
kiekvieną pristojantį dirbti 
indijoną skaito savo neati
mama nuosavybe, savo ver
gu, su kuriuo galima daruti 
ką norint. Kiekvienam dar
bininkui įsakyta kasdien 
pristatyti gumo tiek, kiek 
paskirta. Tuos, kurie neat
neša tiek gumo, kiek įsaky
ta, pirmu sykiu skaudžiai 
nuplaka, net senelius ir mo
teris, o jei jie “prasikalsta” 
antru sykiu, tai jiems nu
pjauna ausis. Nelaimingus 
vargšus taip nemielaširdin- 
gai plaka purvinais bota
gais, jog žaizdos greit pra
deda puti ir kirmyti. Gumo 
plantacijose dirba ir vaikai.

Aplink visas gumo planta
cijas tenai visada voliojasi 
tiek žmonių kaulų, tarsi ten 
neseniai buvo didelė karė. Ir 
konsulas teisingai sako, jog 
kiekvienas Europos ir Ame
rikos gatvėmis bėgantis au
tomobilius turi ten, selva
suose, savo skeletą. Kitaip 
sakant, kiekvienam automo
biliui reikalingas gumas yra 
atėmęs mažiausiai vieno 
žmogaus gyvastį.

J. Stropus.
(Iš “Pr. i L.”).,

Laikui bėgant, kuomet iš užsimezgusių , 
sąjungų išaugo dideli vienuolynai su galin
ga organizuota jiega po priežiūra augštes- 
nės dvasiškos valdžios, tuomet tie vienuoly
nai pradėjo išsiuntinėti vienuolius svietan 
su tikslu tverti parapijas ir klebonauti jose. 
Vienok, nors vienuolis tapdavo kunigų, bet 
pačiuotis jis visgi negalėdavo, nes dvasiško
ji valdžia jį skaitydavo vienuoliu, tik per
mainiusiu vietą tarnystės.

Daugelis iš geresniųjų ir sąmoninges- 
niųjų kunigų aiškiai matė, kad uždraudi
mas pačiuotis tai ne kas kitas, kaip tik me
lagingas akių apdumimas. Apart to, iš vie
nos pusės vertė juos prie to ir pati gamta, o 
iš antros — į juos žiūrėdavo parapijonįs su 
panieka.

Keturioliktam metašimty katalikiški 
kunigai sukilo, kad išgavus nuo savo viešpa
čių leidimą pačiuoties. Keli šimtai kunigų, 
išsklaidytų po visą Europą, apskelbė, jog 
jie nelaikys mišių ir neatlikinės visų baž
nytinių apeigų, pakol nebus išpildyta jų tei
singas reikalavimas, t. y. leidimas apsipa- 
čiuoti. Vienok, tas jų gązdinimas neatnešė 
jokių pasekmių. Atbulai: “sukilimas” pri
vedė prie to, kad klebonai, kurie matė apsi- 
pačiavime vien tik bereikalingą gėdą, pra
dėjo visai nesigėdinti ir pradėjo vesti ko- 
šlykščiausį gyvenimą, kuriuomi vėliaus pa
sibjaurėjo net karščiausi katlikai ir pra
dėjo neapkęsti kunigų.

Tas pats bažnyčios mokytojas Žerso- 
nas, kurio parašytas eilutes skaitėm pra
džioj šio skirsnio, žodžiu, raštu ir visokiais 
būdais davė kunigams patarimus, kaip rei
kia užganėdinti savo lytiškus jausmus, kad 
nepasipiktintų parapijonai. Pagal jo persi
tikrinimus, kunigas galėjo atlikti lytiškus 
susinėsimus su motere kasdien, išskiriant 
šventadienius ir būtinai prieš vakarą, kad 
paskui jam liktų laiko “apvalyti savo sąži
nę”, pakol jis eis mišių laikyti. Pagaliaus 
“gudrus” mokytojas liepdavo kunigams at
likinėti lytiškus susinėsimus .kaip galint, ne 
šventose vietose ir ne su vedusiom mote
rims, bet su merginoms.

Nors, rodosi, pirmas patarimas labai 
keistas, nes kaip gi gali dievo tarnas atlikti 
lytiškus susinėsimus šventose vietose, ku
riose atiduodama garbė vien tik dievui, t. y. 
bažnyčioj, bet, pasirodo, kad ir tas atsi
tikdavo.

Bėgyje keturių metašimčių, nuo ketu
riolikto iki aštuonioliktam, arcivyskupai ir 
vyskupai šaukė, kad kunigai spaviedotų mo
teris ne zakristijoj, bet bažnyčioj, po visų 
akių. Vienok, kaip matosi, tai tie jų šauks
mai nieko negelbėjo, nes dar septyniolikta
me metšimtyje buvo išduota čiela eilė naujų 
įstatymų, iš kurių vienas labai įžeidžia ku
nigus.

“Patįs parapijonai turi prižiūrėti kuni
gų morališkumą ir, kaip galint, apsaugoti 
juos nuo pagundymo. Labai negerai, kad 
moterįs eina išpažintin anksti ryte arba va
kare, nes kuomet jos taip daro, tai kiti turi 
rūpinties, kad bažnyčia būtų apšviesta, nes 
tamsa gimdo nuodėmingas mintis ir sukelia 
jausmus, kurie bijosi šviesos”.

Suprantama, tie visi įsakymai, tie visi 
įstatymai, nieko gero negalėjo atnešti. Visų- 
pirmiausia, tie, kurie išleisdavo tokius įsta
tymus, jokiu būdu negalėdavo sukontroliuo
ti, ar juos teisingai kunigai pildo, o antra, 
visados kunigai tuos įstatymus galėjo apei
ti.. Niekas negalėjo kunigui užginti įsileis
ti moterį į savo kambarius, nes ji eidavo iš 
gero noro, o ne po prievarta ; pagaliaus visi 
manė, kad jos eina gauti dvasiško peno. 
Prie to viso dvasiškas “tėvas” visados galė-

aš visą 
visados arčiau prie 

mano širdies už aviną, nes ji visuomet sutin
ka pasidalinti su piemeniu tuom, kas tik pas 
ją randasi.

Vienok, tas kunigėlis, kuris mylėdavo 
daugiau avis, negu avinus, užbaigė savo
meilę nekaip. Jis išžagino altoriuje vieno 
dvarponio dukterį, tas išėjo aikštėn, buvo 
tardymai ir kunigėlį ištrėmė kokian tai 
vienuolynan į Appenos kalnus.

Laike tardymo iškilo aikštėn gana daug 
įdomių dalykų. Kuomet klebonui buvo pa
liepta pasakyti, kokias jis moteris suviliojo 
bei privertė jam atsiduoti, tai jis suskaitė 
veik visas miesto moteris ir merginas, tarp 
kurių atsirado vardai ir pačio tardytojo mo
ters ir dukters.

Buvo tardomos nekurios ir moterįs, bet, 
suprantama, tik iš “žemesniosios” klesos 
Jos prisipažino, kad turėdavo su klebonu ly
tiškus susinešimus, bet tą darbą labai leng
vai paaiškino:

— Dvasiškas tėvelis sakė, kad męs at
liekam darbą, naudingą dievui, nes moteris, 
per altoriaus tarną privalo ne vien pinigus 
aukauti, bet ir dalį savo šeimyniškos meilės.

Ir taip, tamsios moterįs, aklai tikinčios 
dvasiškam tėveliui, mielai aukavo savo 
meilę. -

Nebuvo Europoj nei vienos parapijos, 
kad klebonas nebūtų prikalbinęs moterų 
aukauti dievui ant garbės savo meilę arba 
neišžaginęs jų. Vienok nei vienas taip ne
atsižymėjo, kaip dvasiškas tėvelis Rustikas, 
Jis ne tik neatsiliko nuo savo brolių, kurie 
pasekmingai suviliodavo moteris ir mergi
nas, bet ir mokėjo pasirodyti labai dievobai
mingu. Vienok, laikui bėgant ,visi pradėjo 
stebėtis, kad parapijoj dauguma užsikrėtus 
moterų ir merginų sifiliu. Sifilis pirmiau
sia pasirodė 1498 metais Ispanijoj ir buvo 
tuomet naujiena, nes jo netik nemokėjo gy
dyti, bet ir teisingai suprasti. Vienok tų lai
kų daktarai pripažino, kad tai yra užkre
čiama liga, kuri platinasi iš kokio nors šal
tinio. Prasidėjo jieškojimas šaltinio. Bu
vo paimtos kelios, sifiliu užkrėstos, mergai
tės. kurios turėjo vos apie 10 metų ir po il
go tardymo pasakė, kad laike išpažinties su 
jomis kunigas “žaidė” ir smulkiai išpasako
jo visą žaidimą... 
dvasiškas tėvelis 
bausme.

Iškilo didelis
jam įsigalėti, vyskupas pasiskubino iškelti 
iš tos parapijos kunigą ir vėl nusiųsti vie
nuolynan. Bet nuo to nelaimingos mergai
tės neišsigydė ir jų tėvams nei kiek links
miau nepasidarė.

Kūdikiai tylėdavo, nes 
juos įgązdindavo dievo

triukšmas. Kad neduoti

VI.
Pagal vienuolynų įstatus kunigai- 

be pači ai, kaip męs jau matėm, vi
siškai nesigėdino naudoties savo mokytojų 
patarimais, kad užganėdinus lytiškus jaus
mus, vienok gyventojų neapykanta link ku
nigijos vis augo didyn ir dydyn. Atėjo to
kie laikai, jog daugely vietų kunigai nega
lėjo išeiti ant gatvės be apsaugos, nes lygi
nai ir juos, kaip jų brolius vienuolius, pra
dėjo žmonės bombarduoti akmenais. Baž
nyčios karaliai pamatė, kad tokis gyvenimo 
būdas, kokį dabar veda kunigai, stačiai ne
galimas, nes greitu laiku gali visai žmonės 
atsimesti nuo bažnyčios ir tuomet išnyks tas 
pelnas, kurį jie dabar turi.

(Dar bus).
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D-ras H. Zacharias.

ERNST HAECKEL-
jo GYVENIMAS IR DARBAI.

Nugirdus, kaip ant kojų pančiai jiems su- 
' žvanga;

Koki pilki, pajuodę buvo jų veidai, 
Ilgesio ir kančių aptraukti begalinių, 
Kaip gilus veržės atdusiai iš jų krūtinių, 
Skausmuose gimė, skendo praeities vaizdai.

MOTERIMS

(Pabaiga).
“Daug pašauktų, bet mažai išrinktų!” Tai 
Haeckelio žodžiai iš knygos “Mokslo ii’ mo- 

' kinimo laisvė“. Čia Haeckelis darwinizma 
paverčia viešpataujančiu klesų tarnu. Čia 
nuo jo atsiduoda popišku Maltuso kvapu. 
Kur plyšta teologiškų pasakų apynasris, 
kuriuo žebota žmonių protai ,ten jisai sten
giasi tą apynasrį pakeisti nurodymu į ne
permaldaujamą gamtos įstatymą. Negali
ma juk prieš vėją pūsti. Kalbėdamas toliau 
apie darwinizmą, Haeckelis sako: “Jeigu 
tai angliškai teorijai galima priduot kokią- 
nprs politišką tendenciją (linkmę), — o tai 
ištikrųjų galima, — tai tik aristokratišką, 
o jokiu būdu ne demokratišką ir juo labiaus 

* ne socijalistišką”. Bet ar taip ištikrųjų 
yra? Ištikrųjų gi Haeckelis nepatėmijc 
skirtumo tarp fizijologiškojo darbo padali
nimo ir draugijinio padalinimo. Ištikrųjų 
gi Haeckelis nepriduoda nei mažiausio pri
rodymo, kuris mus pertikrintų, jog ekono- 

xjniskos žmonių draugijoje klesos atsiranda 
pagal fizijologiškų besiskirstymo ženklų, 
kurie veda prie atsiradimo naujų veislių ir 
jų skyrių, ir kurie organišku bildu neišven
giamai paskiria kiekvienai žmonių klesai 
visados tą-pat darbą dirbti.

Haeckelis nepatėmijo, jog žmonių drau
gijoje tobulinasi įrankiai, o ne organai, 
technika, o ne žmogaus prigimtis. Ubago 
kūnas fizijologiškai taip-pat nuaugęs, kaip 
ir karaliaus. Arba, kaip Marx’as sako: 
“Principijališkai sunkenybių nešėjas ma
žiau skiriasi nuo filosofo, negu pririštas na
mų šuva nuo medžioklinio šunies. Tiktai 
darbo padalinimas iškasė tarp jųdviejų 
prapultį“. Haeckelis neužtėmijo, jog žmo
nių tarpe kova individo su individu — tai 
tik atskiras, pavienis, atsitikimas kovos už 
būvį, jog daug ženklyvesnė čia kova kuopos 
su kuopa, kilmes su kilme, klesos su klesa, 
draugijos su draugija. Kuo ta kova darosi 
smarkesnė, tuo svarbesnę rolę lošia draugi
jos organizacija. Ir ištvermė gabesniųjų 
čia apsireiškia ištvermėje tų draugijų, ku
rios tobuliaus suorganizuotos. Organiza
cijų gi besitobulinimas ir draugijos išsivys
tymas eina klesų kovos keliu. Žmonių drau
gijos išsivystymo įstatymai buvo Marx’o ir 
Engels’o suformuliruoti dešimts metų prieš 
paširodymą pirmutinės Darwino knygos.

Kaip matote filosofijos ir ypač draugi
jinių mokslų srityje Haeckelio nuopelnai 
toli nėra tiek svarbus, kaip bijologijoj, ir 
abelnai gamtos moksluose. Tas, vienok, ne
sunaikina garbės, kuri jam, kaipo gabiam ir 
energiškam gamtos tyrinėtojui, priklauso.

- - ____ _ _ Vertė J. Stropus.
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"mačiau aš...

Mačiau aš, kaip nudriskęs skurdžius pat
vory

Atkišo prie ponios gražuolės ranką juodą. 
Numetus pinigą praėjo ji pro jį.
Bet vargšui išmalda nebuvo jau paguoda: 
Pažvelgęs apmirė, — lyg priešais aketė 
Bedugnė prasivėrė, — nebyliu paliko.
Paskui pravirko graudžiai, mesdamas ska

tiką:
Pažino ją — tai palaidūnė jo duktė!...

Mačiau aš tą visa, ir gailestis skaudus
Man veržės ir nuvargintos skausmais kru

tinės — 
Kad verksmas, ašaros, kad skundas tas 

graudus 
Nesunaikįs vargšų skriaudos tos begalinės. 
Mačiau aš tą visa ir supratau, kad veltui bus 
Mano ilgėsis ir graudingasai verkimas — 
Kad viešpataus pasauly vargas, prakeiki

mas,
0 gailestis, kaip lašas jūroje, pražus,

4 — iv — 1914. P. Posmyla.
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Klara Zetkin.

MOTERIS(

IR JOS EKONOMINIS 
PADĖJIMAS.

NAUJIENOS

Plačiau aš, kaip vien’s purvinam urve skur
džiai 

Senelis-vargšas su nuožmia mirčia kovojo; 
Kaip gęstąs žvilgis dairėsi aplink bailiai, 
Nubalę lūpos vardą kokį-tai kartojo... 
Gyveno vienas: nei draugių nei artimų 
Numirus jam akių užverti nesirado.
Ir atgulė jisai šalton tamsybėn grabo 
Su sielvartais, skausmais ant amžių amžinų.

Mačiau aš, kaip žmogelis vien’s lauke liūd
nai 

Rankas nuleidęs ties dirva kviečių stovėjo: 
Kaip auksas dar liūliavę neseniai javai, 
Ledų iškulti, tarsi patalas, gulėjo... 
Karčiomis ašarom’s nelaistė jis bėdos: 
Tik žvilgis rustus, pikt’s ir nejaukus buvo; 
Tylom’s žiurėjo, kaip jo laimės viltis žuvo, 
Kaip didesnės prislėgtas bus vargų naštos...

/ 
Mačiau aš, kaip vienturtį vaiką motina 
Mažam grabely nešė, — kaip jinai gailėjos, 
Kad melstis nei raudoti nebgalė’, biedna, 
O baigiant pamaldas apalpo n’išturėjo... 
Kuomet lydėjo karstą į kapus minia, 
Ir vargšė — motina skubė’ jėgas surinkus, 
Vargais ir negalais arčiau duobės prislin- 

kus,
Bent žemių sauja jį užbert paskutinia....

Mačiau aš, kaip urve nuliūdę kaliniai 
Dangaus mėlynėn žvalgės pro apkaltą langą. 
Mačiau — ir širdį vėrė skausmo dyguliai.

VERTĖ Iš VOKIŠKO 
EUPHPOSINA.

I. PERVERSMAS MOTERIES EKONO
MIŠKAME PADĖJIME.

Išimant tiktai tuos žmonijos istorijos 
laikotarpius, kuomet “matriarchatas“*) 
pas nekurias tautas suteikė moterei įžymią 
draugijinę rolę, moteries padėjimas visada 
buvo nelaisvas, ir į ją žiūrėjo visada, kaipo 
į tvarinį žemesnės rūšies.

Vyro egoizmas ir jo stiprioji pajiega 
rakino moterį geležiniuose retežiuose, ir ne
davė apsireikšti pilnai jos įtekmei draugiji
niame gyvenime. Tą moteries pavergimą 
stengėsi veidmainiškai užmaskuoti senti- 
mentališkomis**) pasakomis ir gražiai 
skambančiomis frazėmis apie “namų šeimi
ninkės pareigą“ ir turtingumą bei smagumą 
jos naminio ir šeimyniško gyvenimo.

Pareigos ir tiesos graikų ir rymionų 
“matronų”***) savo pamatinėje prasmėje 
lyginosi priedermėms ir tiesoms tų laikų 
vergių. Padėjimas viduramžių “meilės pil
nos ponios“****), tylios paklusnios namų 
šeimininkės, suvis niekuomi nesiskyrė nuo 
padėjimo jos beteisės baudžiauninkės padė
jimo. Padėjimas dabartinės vedusios mote
ries ne geresnis, o daugelyje atsitikimų, net 
blogesnis už padėjimą samdomosios darbi
ninkės. Kaip ir pastaroji, ji yra be jokių 
teisių ir yra vien auka išnaudojimo —dau
gelyje atsitikimų tai net dvigubai išnaudo- 
ma ir dvigubai beteisė.

Kitaip ir negalėjo būti, nes moteries 
padėjimas nepriguli kokiems nors amžinai 
neperkeičiamiems įstatymams ir nepaeina 
nuo nepermainomo “gamtiško pašaukimo 
prie amžinos moterystės”, išmislytos per 
sentimentališkuosius egoistus§) norinčius 
moterį ir ūnt toliau laikyti dabartiniame be
teisiam padėjime.

Moteries dabartinis pavergimas yra 
atspindžiu draugijos stovio tam tikroje epo- 
choje§§), stovio, kuris paremtas ant išdir- 
bystės santikių. Tos pačios pajiegos, kurios 
per draugijos ekonomiškas sąlygas nuregu- 
liuoja moteries padėjimą įvairiuose istori
jos laikmečiuose, iššaukė ir idėją apie mo
teries svarbią rolę, kokią ji lošia draugijos 
gyvenime. Ta idėja iškeliama su tikslu, 
kad apšviesti esančių dalykų tikrąjį stovį ir 
nurodyti jų reikšmę draugijiniame gyve
nime.

Moteries pavergtasis padėjimas prasi
dėjo tame laike, kuomet kareiviai-užka- 
riautojai užgriebdavo arba pavogdavo mo-

♦) Matriarchatas — šeimynos būdas, kur motina 
yra šeimynos galva ir vaikai skaitosi pagal motiną, o ne 
tėvą. Vertėjas.

**) Sentimentališkas — jausmingas. Vertėjas.
***) Matrono. — Taip buvo vadinama rymionų ger

biamosios moterjs. Vertėjas.
♦**♦) Meilės pilna moteris. — Taip buržuaziškieji 

klasiškieji poetai vadindavo viduramžių feodalų moteris. 
Vertėjas.

§) Epoizmas — Savimeile. Vertėjas.
§§) Epocha — Laikmetis, laikotarpis. Vertėjas.

’ (Dar bus).

REDAKCIJOS ŽVILGSNIS
Pereitą savaitę iš Anglijos 

atėjo žinių, jog sufragisčių 
pasiryžimas kovoti už įgiji
mą moterims balsavimo tei
sių esąs taip tvirtas, jog jos 
už idėją yra pasirengusios 
savo kraują pralieti.

Kaip žinoma, sufragistės 
seniau kovojo už teises kora- 
miausiu būdu. Prieš du me
tu, pritrukusios kantrybės, 
pradėjo kovoti aštriau. Tuo
met pradėta naikinti ir ga
dinti nuosavybė. Užperei- 
tais metais nuosavybės su
naikinta už $12.000, perei
tais metais jau už kelis šim
tus tūkstančiu, o šiais me- 
tais, per penkis mėnesius, 
jau veik už pusę milijono.

Kovos aitrumas eina cres
cendo (auga). Nors tankiai 
kovos būdas būna juokingas, 
bet pati kova, pačios kovos 
patvarumas nieko bendro su 
juoku neturi.

Tą supranta Anglijos val
džia ir pastaruoju laiku 
mezga pienus pradėti su su-1 
fragistėms kovą be pasigai
lėjimo. Tiems sumanymams1 
pritaria daugelis politikierių 
ir šiaip jau “draugijos šulų“. 
Tiems sumanymams prita
ria daugelis kunigų, iš kurių 
vienas net gi pasakė, jog jei
gu sufragistės pradės bada
vimą kalėjime, tai nereikia 
jų paleisti. “Tegul miršta, 
jeigu nori” — pasakė tasai 
kunigas.

Ant šitų grąsinimų sufra
gistės atsakė dar smarkes
niais žygiais ir viešu paskel
bimu, jog už reikalą esančios 
pasirengusios nors ir krau
ją pralieti.

Kad tai ne tušti žodžiai, 
gali liudyti sufragisčių ve
damos kovos praeitis ir da
bartis.

Iš šito padėjimo vienas tė
ra išėjimas: duoti moterims 
balsavimo teises!

Chicagoj prasidėjo suva
žiavimas “Moterų Kliubų” 
Federacijos. Suvažiavime 
dalyvauja 6.000 moterų dele
gačių.

Moterų Kliubų Federacija 
per 25 metus išaugo iš nežy
mios New York o draugijėlė^ 
į milžinišką, milijoninę orga
nizaciją.

Kadangi dar nepasibaigė 
suvažiavimo sesijos — tai 
męs negalime duoti pilnos 
atskaitos apie pasekmes vei
kimo.

Męs galime tik atsiliepti 
apie suvažiavimo rezoliuci
ją, kurioj smarkiai pasmerk
ta užrubežinės mados. Pa
ryžiaus kriaučiai ir madų 
gamintojai susilaukė ko- 
smarkiausios kritikos.

Moterų Kliubų suvažiavi
mas agituoja už padoresnes 
madas, kurios daugiau ata- 
tiktų Amerikos moterų sa
votiškumui.

Nupeikti perdaug jau įsi
drąsinusias nešvariose ten
dencijose madas — yra ge
ras daiktas, bet ar daug bus 
gero, jeigu madas tvarkys 
ne Paryžiaus, bet Amerikos 
patrijotai? Nėra jokios vil
ties, kad Amerikos madų ka
raliai būtų padoresni, nes 
padorumo užlaikymas ne 
nuo jų priklauso. Jie gami
na rūbus dėl rinkos, o madų 
rinkoj viešpatauja tie patįs 
kapitalistiški interesai, kaip 
ir visur. Jie gamina todėl, 
kad yra moterų, kurios to 
reikalauja. O tomis moteri
mis, kurios tą “madų velniu
ką” drąsina išmislinėt vis 
naujas madas, yra moterjs iš 
kapitalistiškos klesos. Jeigu 
Paryžiaus poetiški kriaučiai 
joms geriau patinka, tai jo
kios rezoliucijos nepastatys 
“baro” tarpe jų ir Pary
žiaus,

Darbininkėms^ gi mote

rims ta rezoliucija nieko ne
reiškia, nes joms tos mados 
negali susukti galvos. Dar
bininkėms ne prieš madas 
reikia agituoti, bet už įtai
symą tokio gyvenimo, kada 
ir darbininkė moteris galėtų 
žmoniškai pasirėdyt.

PASKUTINĮ SYKĮ.
(Pabaiga).

Triūbytojas iš lėto pradė
jo storu, garsiu, sujudinan
čiu balsu kalbėti ir nepoil- 
gam sušuko: “It is glorious 
to die for your country’s 
flag”.

Moteris, pašokus nuo pie
vutės, klausė:

— Ka jis ten sako, vaike
li?

— Geriau neklausyk, ma
myte, ką jis sako, nes jis me
luoja.

— Kaip meluoja?
— Jis sako, jog yra garbė 

numirti už savo šalies’vėlia
vą.

— Kaip?... Mirti už vė
liava?

— Matai, jo pasaka reiš
kia, jog yra garbė numirti 
už tėvynę. Bet ji melagin
ga. Niekas už tėvynę ne
miršta, o tik už kapitalą.

— O jeigu niekas negintų 
tėvynės, tai kiti priešai atei
tų ir užimtų.

— Nenoriu tamista už
gauti trumpai atsakydamas, 
geriau sėsk šalę manęs, aš 
papasakosiu tamistai rimtą 
pasakaitę, iš kurios persitik- 
rįsi ir gal man pavelysi lan
kyti pirmeiviškų žmonių su
sirinkimus.

— Gerai, vaikeli, sakyk.
— Kas metas męs sulau

kiam ir praleidžiam “Atmi
nimo dieną žuvusių karėje”. 
Atėjus kitiems metams, vėl 
matom tą patį patrijotizmo 
paveikslą. Pulkai vaikų ei
na apsidėję kvietkoms ir vė
liavoms į mokyklas išgirsti 
tą patį atsikartojanti pamo
kinimą kas metai: “Yra gar
bė numirti už šalies vėliavą“. 
Paikos motinos su pasidi
džiavimu pažada savo sūnus 
išauklėtus, nilnus jiegų ir 
gyvenimo vilties, kariume- 
nei, kad apginti kapitalistų- 
patrijotu aukso kalnus, ku
riuos sukrauna ant tų pačių 
motinu sūnų kaulu.

Pasiklausk pati savęs, 
miela auklėtoja, kapitalizmo 
ir patrijotizmo apginėjų, 
ant kurių kaulų kalnu tur
tuolių puikus rūmai išbilda- 
voti, kiek motinos paguldė 
vaikų karės lauke, bet ar 
daug dabar jų vardus mina
vo ja?

Jūs girdit, kad kalbėtojai 
iššaukė vardus vien garsių 
generolų, karvedžių, o jums 
pasako: “Yra garbė atiduoti 
sūnus kariumenėn!” Už jū
sų vaikų paaukautas gyvas
tis yra gerbiami karvedžiai, 
kad taip daug pasidarbavo 
dėl tėvynės labo, tiek žmo
nių išžudė.

Pažvelgkit, motinos, ir ar
čiau prisižiūrėję suprasit, 
iog jūsų vaikai yra priversti 
kariauti su tokių pat motinų 
vaikais ir juos patraukė ton 
skerdynėn klaidingi pamoki
nimai patrijotizmo: “Garbė 
yra numirti už šalies vėlia
vą!”

Ar ilgai dar lauksime ne- 
pakėlę balsų prieš tuos klai
dingus apgavikų žodžius: 
“Garbė numirti už meilę tė
vynės!?”

Gerai mylėti, gerai gyven
ti... Mirti baisu!

P risi žiu rėki t arčiau į tą 
visą, ar už tėvynės meilę 
miršta motinų vaikai? Ne. 
Jie miršta už krantus did- 
vandenių dėl parankesnes 
pirklybos.

— Bet, vaikeli, pirklyba 
kelia šalį ir tautą.
— Gerai. Bet padėkavo- 
jant vaizbininkams patrijo

tizmo kėlėjams , baigia ir 
mums sunkti paskutinį pra
kaito lašą ir trumpina gyva
stį nedateklingomis užmo- 
kestimis už. atliktą darbą.

Pakelkim savo balsą, te
gul jų balsas, šaukiantis 
mirtį už šalies vėliavą, pas
kęsta mūsų šauksmo atbal- 
syj: “Šalin karės ,šalin kar
tuvės ,męs norim gyventi!”

Jūsų motiniškumas yra 
šventas, kad gimdyti kūdi
kius ne dėl kartuvių ir karės 
lauko, bet kad gyventi.

Ar ilgai dar daleis motinos 
savo kūdikius lavinti moky
klose militarizmo, vietoj 
išlavinti, jų protą demorali
zuoti patriotizmo nuomonę?

Tegul mokina juos tverti 
tobulybę naujų laikų,. kuri 
jau aušta, o ne išdėvėtą se
novės stabmeldystę.

— Tu, vaikeli, apsukai 
man tik galvą... Vesk mane 
greičiau namo, man darosi 
nesmagu...

Motina, parvesta, į namus, 
nerado sau ramumo. Jos 
pertikrinta sąžinė priminė 
jai daug. Ji vaikščiojo kam
pas nou kampo, lyg baugina
ma mirties šmėklos.

—Kas tamistai yra?—už- 
tėmijes neramia motiną pa
klausė Tamošėlis.

— Niekas. Priminiau sau 
praeitį...

Ji atsisėdo į kresę, atidarė 
raukšlėtus akių vokus, 
įsmeigė ašarotas akis į my
limą Tamošėlį, kurios atro
dė pilnos gailesčio. Jos lū- 
nos vis dar krutėjo, lyg no
rėjo ką sakyti, ašarotomis 
akimis plačiai žiūrėjo, lyg 
prašydama, kad ją paliuo- 
suotų nuo kankinančių žaiz
dų jos krūtinę, rankas pakė
lusi tiesė linkui Tamošėlio, 
lyg norėdama jį apkabinti ir 
prispausti prie jos motiniš
kos krūtinės nors paskutinį 
sykį.

Tamošėlis, matydamas, 
kad motina greitai atsisvei
kins su nelaimingu likimu, 
paėmė ja už rankos. Ji su
spaudė jam ranką, lyg iš
reikšdama jausmus persiti
krinimo neteisingumo šian
dieninio surėdymo ir tas bu
vo paskutinis sykis.

T. Klevelis.

ŽINIOS. Į
KARŠTLIGĖ PERSISKY

RIMŲ FRANCIJOJ.
Gal niekur taip nesiaučia 

persiskyrimų karštligė, kaip 
Franci jo j. Persiskiria ką 
tik apsivedę, persiskiria jau 
pagyvenę, persiskiria kūdi
kių susilaukę ir persiskiria 
jau pasenę. Kad geriau su
prasti tos “karštligės” plė
tojimąsi, męs turime pir
miausia pažvelgti į skaitli
nes 1911 metų išduotos sta
tistikos persiskyrimų.

1911 metais persiskyrimų 
ir padavimų prašymų dėl 
persiskyrimų pasiekė 47- 
000! Reiškia, dėlei apsivedi- 
mo tapo 47.000 porų nelai
mingom.

Bet kas svarbiausia reikia 
pažymėti, jog iš 17 persiski- 
riančių porų, 12 moterų pa
duoda prašymą apie persis
kyrimą. Čia reikia pasaky
ti: ar tai vyrai yra daug 
kantresni už moteris nešti tą 
nelaimingą jungą, ar tai mo
terjs lengvamislės ir tą daro 
visai neapsvarstę. Prieg- 
tam, keturi penktdaliai per
siskyrimu liudyja, kad vyrai 
su moterimis žiauriai elgia
si. .

Daugiausia persiskyrimų 
įvyksta tuomet, kuomet ap- 
sivedusieji gerai vienas kitą 
supranta ir pamato visas ap
eigas ir palinkimus. Dalis 
gi puola tarp penkių ir de
šimties metų po apsivedi-

mui. Bet kas svarbiausia^ 
kad 6% persiskyrimų įvyks
ta taip vadinamam “medaus 
mėnesyje”.

O kiek dar yra tokių, ku
rie tyli ,bet jų vidurinis šei
myniškas gyvenimas yra pa
virtęs į pragarą? ! Apie- tai' 
bau iru net pamislyti.

Tai jums ir šeimyniška lai
mė !...

Bobutė su savo anūku pabai
gė universisetą.

Chicago, Ill. Tula senelė 
Northon, mokytoja pradinės 
mokyklos, pąbaigė < šiomis 
dienomis universitetą. Ji 
buvo viename skyriuje su sa
vo anūku ir vienk dieną lai
kė egzaminus su juomi.

Pirmiaus ji mokytojavo ir 
leido savo dukteris moky- 
ties. Kuomet jos dukteris 
pabaigė mokslą universitete 
ir susilaukė jau didelių vai
ku. tuomet ir ii pastojo į uni
versitetą ir buvo pasodinta 
vienan skvriun su «avo anū
ku. su kuriuom sykiu išlaikė 
egzamenus.

Matot, kaip supranta 
brangenybę mokslo ir kaip 
jo trokšta. Kada panašia’’ 
pasielgs lietuvės moterjs?

Nauji sufragisčių žingsniai.
“Karingos sufragistės” vėl 

iškirto “šposus”: jos padėjo 
po “karūnavojimosi krėslu”' 
Anglijos karalių bombą. Be- 
sprogdama, bomba labai su
draskė “laimės akmenį” ir 
vargiai jau begalės ant to
liau tarnauti Anglijos kara
liams ta sėdynė, kurioj ka- 
rūnavojosi visi jos monar
chai.

“Karūnavojimosi krėslas” 
— istoriška relikvija — buvo 
padarytas iš brangaus ak
mens 1300 metuose ir tarna
vo iki šiam laikui.

Anglijos reakcijinė 
spauda dabar sukėlė didelį 
triukšmą ir reikalauja, kad ' 
Anglijoj sufragisčių judėji
mas būtų numalšintas. Iš 
tos priežasties gali kilti ir 
riaušės.

Visas amžius kalėjime. -
Pittsburg, Pa. Tula Ona 

Aleksand tapo nuteista ant 
viso amžiaus kalėjimam Ji 
turi 36 metus amžiaus, o jau 
kalėjime išbuvo 26 metus. 
Kalėjime “gyventi” pradėjo 
vos sulaukus 10 metų am
žiaus. Nespėdavo ją iš ka
lėjimo paliuosuoti, kaip ji 
vėl papuldavo už vagystę. 
Dabar jau nuteista visam 
amžiui kalėti.

Seimas moterų draugijų.
Dabar Chicagoj atsibuna 

visų Amerikos moterų drau
gysčių seimas. Delegačių 
suvažiavo seiman apie 
6,000.

Laukiama karštų diskusi
jų, kuomet bus svarstomas 
klausimas apie gavimą lygių 
tiesų su vyrais.

Seniausia moteris Anglijoj.
Londonos. R. Klars, tai 

seniausia moteris visoj An- 
S Šiomis dienomis jai 

o lygiai 110 metų.

NAUJOS POROS.
Youngstown, O.

30 d. gegužės atsibuvo ci
viliškos vestuvės J. Abazo- 
riaus su Ag. SaviČiute, ku
rie pas teisėją tapo surišti. 
Nekurie tamsunėliai taip pa
sipiktino, kad. net “norėjo” 
nusižudyti. Dabar nieko ki
to negalėdami išgalvoti, 
vaikščioja ir pasakoja, kad 
saliuninkas šliubą davęs.

Linkėtina naujai porai lai
mingo gyvenimo ir geistina, 
kad jie prisirašytų prie vie
tos socijalistų kuopos.

A. Z.

t
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Į KORESPONDENCIJOS
pradėtas/ Jei draugai užim- 
ti taip reikalais, tad aš pasi
žadu tą darbą atlikti tik su 
pagelba draugų. Tai tiek 
šiuom kartu apie vakarų or-

žių, bet gavę gerai į {kailį— 
daugiau nedirba.

Buvo keliatas susirėmi 
mų. Skebas vienam)darbi 
ninkui peršovė koją. Šoyi 
kas likos areštuotas. Teis

PRIE ORGANIZAVIMO 
LIETUVIŲ VAKARINĖSE 

VALSTIJOSE.
-Mažai yra rašoma keno 

nors iš vakarų apie lietuvių 
gyvenimą, jų organizacijas 
ir, abelnai, apie jų progresy
vinį žingsnį kultūros link ir, 
veik neivienas liet, socijalis- 
tiškas laikraštis netik nieko 
nerašo apie čionykščių lietu
vių darbininkų organizavi
mosi metodą, bet tiesiai išro
do, kad jie nė nemano kuo
met nors užsiminti apie tokį 
svarbų ir būtiną lietuvių so
cijalistų propagandos vedi
mą ir organizavimą į L.S.S. 
Ačiū tik vienai “Laisvei”,ku
ri pakėlė klausimą kas link 
vakarų. Matomai, kad “L.” 
rūpinasi darbininkų organi
zavimu netik artimose lietu
vių kolionijose. bet ir tolimo
se. Todėl, aš maniau, kad 
apart manęs, čia rasis ga
besnių atsiliepėjų į“L.” at
balsį, bet kol kas jau geras 
laikas prabėgo, o dar nei vie
nas nebando parašyti apie 
vakarus ir išreikšti savo 
nuomone apie tolimesni or
ganizavimosi būdą. Tatai 
aš bandysiu ,nors aplamai, 
paminėti lietuvių skaitlių 
nekuriuose miestuose, jų tū
las organizacijas ir žmonių 
pažiūrų būdą ant tiek, ant 
kiek man pasisekė ištirti per 
draugus ir išreikšiu savo 
nuomonę apie vakaru lietu
vių organizavimą prie L. S.

Žiūrint iš visų žvilgsnių į 
lietuvius, gyvenančius vaka
ruose ir į jų gyvenimo apy- 
stovas iš materijališkos ir 
dvasiškos puses, tai čia jų 
pati dauguma linkus dau
giau link progreso, negu ry
tuose. Dirva jau gana yra 
plati, ir reikia būtinai pra
dėti tas organizacijos dar
bas. Tuomi organizacijos 
darbu lieka užsiimti L.S.Są- 
jungai, nes Ji, kaipo vienin
telė organizacija lietuvių 
darbininkų, privalo rūpintis 
organizacijos dalykais. Mū
sų gi, vietinių, pareiga yra 
ragint prie to ir kviesti 
draugus talkon. Vakaruose 
jau gali būti daugiau tūks
tančio lietuviu, o gal ir dau
giau keliu tūkstančių. Pa
duosiu aplamai iš žymesnių 
miestu skaitlių lietuvių ir jų 
organizacijų.
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Los Angeles, kuriame aš 
gyvenu,lietuvių priskaitoma 
į 300 ypatų: tarp jų organi
zacijų yra: L.S.S. 39 kp., tu
ri 20 narių ir į $65.00 kapi
talo; Lietuviu Laisvės Kliu- 
bas—pašelpinis,turi 65 na
rius, knygyną ir arti į $1.000 
kapitalo. Yra S.L.A^ kp. ir 
T.M.D., bet jos silpnai gy
vuoja. Kliubas su L.S.S. 39 
kp. tvirčiausiomis yra orga
nizacijomis. Visų lietuvių 
santikiai yra artimi vienų 
link kitų: taip socijalistų, 
kaip laisvamanių ir kitų.Pu
blika labai simpatizuoja kul
tūriškoms įstaigoms. Dirva 
didelė, tik nėra kam veikti. 
Visas darbas guli ant kelių 
ypatų, ir jei tos kelios ypa
tus atsisakytų veikti, tai vi
sas veikimas ir apmiršta. 
Priežastis nenoro veikti yra 
tokios :kadan gi čia lietuviai 

daugiau uždirba, negu ry
tuose, senesni įgyja nuosa
vybę, tai biznieriai, ir šiaip 
pasiturinti žmonės yra su- 
tingę ką nors veikti dėl labo 
žmonijos ar savo tautos.Jau- 
nimas daugiausia laiką pra
leidžia ant “good time”, tai 
pamary, tai su šokiais ir mo- 
torsikeliais. Tai tiek apie 
Los Angeles.

Iš Portland, Oregon rašo 
man drg. K. Bakšas: “Su 
lietuviais, bent iš dalies, jau 
esu susipažinęs. Yra sako
ma, kad Portlande lietuvių 
randasi išviso apie du šim
tu. Man rodos, jog jų palin
kimai yra didžiai žemi, pa
veik si an, tarp jų girtuoklia
vimas yra žymiai įsigyvenęs, 
išdalies ir religiški prietarai. 
Didžiuma lietuvių priguli 

prie L.R.K.S. Jie neapken
čia S.L.A. narių. Mažuma 
priguli prie S.L.A. Tai tarp 
tokių katalikų yra gana sun
ku ką nors išsitart apie soci- 
jalizmą.

Yra ir T.M.D. kuopa, kuri 
susideda vos apie iš dešim
ties narių. Kartą atsilan
kiau ant susirinkimo, kuris 
buvo vedamas grynai patri- 
jotiškai. Buvo daugiausia 
kalbama apie lietuvišką vė
liavą ir daugiaus nieko.Beje, 
Portlande randasi dvi lietu
viškos smuklės”.

Matomai, Portlandas že
mai stovi; priežastįsgirtuo
klystė, tikėjimo prietarai ir 
tamsumas.

Iš Seattle, Wash. rašo 
drg. M. Baltrušaitis:

“Kaip klausiate apie Se
attle lietuvių darbštumą, tai 
negaliu sakyti, kad jie ne- 
darbštųs, bet nelabai ir karš
ti. L.S.S. 182 kp. gyvuoja 
nepergeriausia. Turi apie 
$59.00 pinigų ir narių į 25, 
bet, žinoma, iš tų narių yra 
visokių: vieni atsisako, kiti 
prisirašo, ir taip maišosi ant 
vietos. Lietuviai daugiausia 
dirba miškuose (kempėse); 
kurie išvažiuoja, tai ir pa
miršta apie kuopą, ir tokius 
prisieina išbraukti. Iš drau
gijų čia yra D.K.G. Ji pu
sėtinai gyvuoja: turi narių 
apie šimtą suviršum. Turi 
išreikalavę iš miesto knygy
no lietuviškų knygų. Kiek 
lietuvių Seattle gyvena, tai 
negalima pasakyti, nes sun
ku žinot.

L.S.S. 182 kp. tankiai ren
gia balius,pasilinksminimus, 
bet prakalbų nesurengia,nes 
nėra kalbėtojų. Da viena L. 
S.S. 183 kuopa y ra Raymond,; 
Wash. Su tais draugais ne-: 
susižinojau, nes antrašo ne
turėjau ir neužtėminaų, bet, 
galima spręsti,kad ir ten pu
sėtinai gyvuoja. Į San Fran
cisco rašiau kuopos sekreto
riui du laišku, bet atsakymo 
nesulaukiau. San Francisco 
L.S.S. 72 kp. jau mirus, nes 
“Kovos” antrašų skyriuje 
numerio nėra. Čia reikėtų 
nurodyt didelį San Frančis- 
go draugų apsileidimą. Jiem 
reikėtų užmesti, kada jie va
rė agitaciją sutvėrime vaka
ruose rajono, dabar jau nu- 
rajonavo ir nuo koto. Gėda! 
San Francisco, kaip tūli 
sprendžia, tai lietuvių yra 
nemažiau, kaip į 200 ypatų. 
Kokios organizacijos yra,ne
žinau. Taip-pat lietuvių 
mažuose miesteliuose ne
mažai yra. Taigi, kaip pa
sirodo, kad L.S.S. yra tik 3 
kuopos. Portlande turėtų 
būti kuopa, San Francisco 
irgi: tokiu būdu būtų 5 kuo
pos vakaruose.

Pasirodo iš draugi] laiš
kų, tai veik visuV apmi
rus organizacijos agitacija 
vien iš stokos kalbėtojų. Ir 
ištikro čia taip reikalingas 
kalbėtojas, kaip žuviai van
duo. Ir apie tai męs, vaka
riečiai sajungiečiai, turime 
rūpintis ir šauktis prie savo 
draugų paramos. Mums y- 
ra labai sunku parsitraukti 
kalbėtojas dėl maršruto, nes 
lėšos nepanešamos be drau
gų pagelbos. Taigi, mano 
nuomonė: męs vakariečiai, 
rengdamiesi prie to svar
baus ir būtino darbo, turė
tume specijaliai atsišaukt į 
L.S.S. kuopas, kurių esama 
su viršum du šimtai, kad 
kiekviena kuopa aukautų 
50c., tai jau turėtume šimtą 
dol., iš kitos pusės, męs patįs 
turim rengti vakarus ir mo
rališkus pasilinksminimus, 
idant prisiruošti su spėko
mis. Kviečiant kalbėtoją, 
ypatingai mums reikia reng
tis ant to laiko, kada atsi
vers San Francisco paroda. 
Tada kalbėtoją galėsim gau
ti, kuris, rasit, nereikalaus 
dienos uždarbio. Kalbėtoją 
turim kviesti iš gabiausiųjų, 
kokį tik gausim. Apie šią 
mano nuomonę geisčiau ir 
draugų pritarimo, jei bus 
pritarimas, tai bus darbas ir 

ganizavimosi reikalą.
L.S.S. 39 kp. ant 21 d. bir

želio rengia vakarą su pra
kalbomis. Statys ant sce
nos “Gyvieji Nabašninkai” 
bus deklamacijos, spyčiai 
Džian Bambos, Juro Ridzi-
ko, dialogai ir t.t. Kalbės žy
mus anglų kalbėtojas-socija- 
listas ir vietiniai L.S.S. 39
kp. tūli draugai.

A. Smith. 
Los Angeles, Cal.

Nashua, N. H.
30 d. gegužės L.S.S; 192 

kp. statė ant scenos nedidelį 
veikalėlį “Tik niekam nesa
kyk”. Lošimas išėjo gerai. 
Paskui buvo įvairus pamar- 
ginimai, kaip tai deklamaci
jos, monologai ir t.t. Tuose 
pamarginimuose dalyvavo 
draugai L.S.S. 64 kuopos iš 
Lawrence, Mass. Paskui 
buvo balius. Žmonių buvo 
apie šimtą.

J. R. Pušinis.

Detroit, Mich.
6 d.birželio L.S.S. 116 kuo

pa parengė balių su persta
tymu. Buvo sulošta veika
las “Kerštinga Meilė”. Pas
kui buvo monologai: “Nenu
ilstanti davatka” ir “Veikė
jas be klaidų”. Lošėjai atli
ko savo užduotis labai gerai, 
kad geriau ir reikalauti ne
galima.

Po lošimui prasidėjo ba
lius su skrajojančia kiasa. 
Buvo paskirtos trįs dovanos. 
Pirmą dovaną laimėjo J. 
Kazlauskienė—“Laisvę” ant 
metų, antrą—E. Palčiaus- 
kiutė—knygą “Žverįs ir 
žmogus” ir trečią — P. Le- 
nauskiutė—“Laisvę” ant pu
sės metų. Publikos buvo ar
ti 200 ir užsilaikė visi ra
miai. Balius buvo be svaigi
nančių gėrynių. Kiek kuo
pa turės pelno—dar nežinia.

Detroito Reporteris.

Minneapolis, Minn.
Šiomis dienomis čia iškilo 

didelė perkūnija, kuri pada
rė gana daug nuostolių. Su
degino vieną bažnyčią ir 
bačkų dirbtuvę. Gaisras 
siautė čielą parą.

J. Stanislovaitis,

Springfield, 111.
4 d. birželio pasimirė dig. 

B. Lagūnas labai t rampai 
sirgęs. Velionis prigulėjo 
prie L.S.S. 29 kuopos ir Lie
tuvos Sūnų draugystės. Ka
dangi velionis buvo liuosas 
nuo bažnytinių prietarų, tai 
ir tapo palaidotas ant visuo
meniškų miesto kapinių. L.S. 
S. 29 kp. ir L.S. dr-stė uždė
jo ant grabo dailius vaini
kus. Pasiliko tėvai ir trįs 
broliai čia gyvenanti.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

M. V.

Springfield, I1L
Čia randasi arti 400 lietu

viškų šeimynų, iš kurių apie 
pusė turi savo locnus name
lius; yra 10 krautuvių valgo
mų daiktų ir apie 20 karčia
me Šiaip paprasti darbi
ninkai, išskyrus keliatą a- 
matninkų. • M. V.

Nuo red.— Reikia stebė
tis iš tokio lietuvių “progre
so”, kad arti keturių šimtų 
šeimynų gali užlaikyti apie 
20 saliūnų! Juk męs gerai 
žinom, kad lietuviški saliū- 
nai daugiausia užsilaiko iš 
tautiečiu.

So. Boston, Mass.
1 d. birželio sustreikavo 

So. Bostono bačkinės darbi
ninkai, reikalaudami pripa
žinimo unijos. Darbininkai, 
kaip susiorganizavę, yra me
tai laiko, bet unija kompani
jos nepripažinta iki šiam lai
kui. Unijistai laikosi vieny
bėj, bet ir kompanija ne
snaudžia: prisisamdė skebų 
ir bando streiką sulaužyt. 
Streiklaužiauja daugiausia 
italai. Buvo keliatas atsira
dusių ir lietuvių streiklau- 

mas dar neatsibuvo, kaip at
sibus, pranešiu vėliaus. 

C; Tamulionis.

Montreal, Canada. 1 IBirželio 2-rį pasimirė Juo
zas Paukštis 47 metų am
žiaus, paliko pačią ir sūnų 19 
metų. Paukštis buvo laisva
manis, todėl nenorėjo, kad 
po mirties jį į bažnyčią vež
tų, bet aplinkiniai lietuviai 
pasiuntė kunigėlį, kad nors 
nenumirtų sū griekais, bet 
velionis nepriėmė ir prašė, 
kad duotų jam ramiai nu
mirti.. Pasimirus nuvežtas 
i krematoriją sudegint. Ly
dėjo labai daug žmonių. Ke
lios dienos atgal K. Križa- 
nausko vaikas taipgi j kre
matoriją buvo nuvežtas su
degint. Nors netrūksta ir 
fanatikų, bet atsiranda ir 
apšviestesnių.

Marijonas.

Donora, Pa.
L.S.S. 8-ta kuopa ant 29 d. 

geg. parengė balių su skra
jojančia krasa. Balius, 
kaip balius, nusisekė gerai, 
tik labai daug neramumo su
kėlė tarpe Donoros nekuriu 
parapijonų. (Žinoma, ne vi
sų). Buvo tokių “Vincuku” 
su “Juozukais”, kurie savo 
gązdinimais norėjo užkenkti 
socijalistams. Pasakojo net 
tokius dalykus: kurie eisią į 
socijalistų balių, tai būsią iš 
darbo išvaryti.. Tarpe to
kių “Vincuku” buvo ir vieno 
lietuviško kliubo “preziden
tas”. Tas žmogelis, tai net 
iš kailio nėrėsi neleisdamas 
visokius paskalus ant socija
listų. Bet nieko negelbėjo 
jo pastangos. Žmonių vis
gi pusėtinai atsilankė. Mi
nėtasis 'prezidentas”, pama
tęs, kad negalėjo užkenkti 
socijalistams, sumanė kitaip 
“pakoroti”—užlieti svetainę 
“patapti”. Mat, nabagėlis, 
tiek prisitraukė rudžio su 
baltake, kad.net po juom 
“patapaš” pasidarė.

Ge rbiamie Ji Do no ros “ Vi n- 
cukai” ir “Juozūkai!” Ar 
jūsų parengtus vakarus kuo
met nors boikotuodavo soci- 
jaTistai? Ne, ir ne! Netik 
ką neboikotuodavo,bet ir sa
vo darbu remdavo. Pavyz
džiui, kaip lošime teatrų ir 
prie vietinio choro, ar ne so- 
cijalistai darbavosi?

Prie progos paminėsiu dar 
vieną dalyką. S. L. A. 92 
kuopa Courtney, Pa., 30 ge
gužės buvo parengus pra
kalbas ir kvietė, kad Dono
ros bažnytinis choras padai
nuotų, bet vargonininkas, 
kaipo choro vedėjas, griežtai 
atsisakė. Mat, Susivienyji- 
mas jam pasirodė priešinga 
organizacija. Bet dainoriai, 
kurių daugumas priklauso 
prie Sušiv., nuvažiavę vieni 
sudainavo ir be vado.

Žilvitis.

AUDĖJŲ STREIKAS.
Lewiston, Mc.

Gegužės 1 d. audeklinės 
dirbtuvės 75 darbininkai išė
jo ant streiko. Pastreikavę 
2 dienas trečdalis jų sugrįžo 
atgal, bet darbdaviai, vieton 
atiduoti pagarbą... nubaudė 
juos. Tuomet Jie vėl išėjo 
streikan ir dabar visi tvirtai 
laikosi ,bet vargiai ką lai
mės, nes daug daugiau ran
dasi streiklaužių, negu 
streikierių. ‘

Suvalkinis.

Dayton, Ohio.
30 d. geg. šv. Petro drau

gystė buvo parengus pikni
ką. Žmonių buvo visai ma
žai, bet rudžio, tai užtekti
nai. Atsirado piknike ir to
kių, kurie, pasigėrę, pradėjo 
net peiliais badytis. Vienam 
vyrui pervėrė šoną, o kitam 
žandą. Pribuvus policija 
peštukus nugabeno belan
gėm

Gėda draugystei, kad ji 
prie to daleidžia.

T. B. Treškantis.

W. Lynn, Mass.
Birželio 7, lietuvių jauni

mas turėjo antrą išvažiavi
mą į girias. Daugelis jauni
mo praleido laiką ant tyro 
oro prie visokių žaislų. Bu
vo ir dovanos už griečiausį 
bėgimą. Iš merginų laimėjo 
O. Žvingeliutė eilių knygą. 
Iš vaikinų D. Palčiauskas, 
“Antroji Adomo Pati”.

Nors šiame mieste lietu
vių priskaitoma iki 1000, bet 
sulyginus su tais, kurie išva
žiuoja, tai pasirodo, kad 
daug-daugiau pasilikę na
mie, skiepuose bačkutes tuš
tina. Mat, šiame mieste per 
šešius metus nebuvo rauga- 
lo, todėl šiemet, kada atsida
rė 89 saliunai, tai reikia už 
praėjusį laiką atgert.

Lipčius.

Rockford, Ilk
Pastaruoju laiku pas mus 

pradėjo jaunimas ženytis ir 
nėra tos savaitės, kad neat
sibūtų vestuvės. Bet kas rei
kia pažymėti, kad jau 
pradeda nykti ta puslaukinė 
mada, kuri pirmiau tarp lie
tuvių būdavo: kur tik vestu
vės ,ten ir galvų skaidyma
sis. Dabar jau tankiai atsi
randa ir pavyzdingų vestu
vių. Pav., 30 d. geg. atsibu
vo vestuvės A. Petronio su 
F. Latvinavičiute ir besilink- 
minant svečiams, buvo su
manyta paaukauti Rusijos 
politiškiem kankiniam. Sve
čiai sūaukavo 17 dol. su cen
tais. Toks darbas yra labai 
pagirtinas, kad neužmiršta 
ir kankinių, kurie kovoja už 
žmonijos gerovę.

Ilganosis.

Rhone, Pa.
30 d. geg. buvo susirinki

mas ant “Lietuviškų Laisvų 
Kapinių” (kokios draugys
tės? Red.). Atidarius po
sėdį, mūsų pirmininkas tuo- 
jaus atsisakė nuo pirminin- 
kystės, o paskui jį ir sekre
torius. Dabar pasiliko F. 
Klimkiavičia pirmininku, R. 
Perluka iždininku, J. Sima- 
manavičius pirmu raštinin
ku ir J. Karackas antru raš
tininku. Ten buvęs.

Gilbertville, Mass.
Lietuvių čia yra apie 160 

abiejų lyčių, bet dėl apšvie- 
tos duris uždarytos. Nors 
yra keliatas ir susipratusių 
vyrų ,bet veikti kas nors dėl 
darbininku labo stačiai ne
galima, nes tuojaus užkerta 
kelią fanatikai. Laikraščių 
pareina daugiausia “Lais
vės”, paskui seka “Saulė”, 
“Keleivis”, “Katalikas” ir 
pora “Šakių”. Jokių drau
gysčių, jokių susirinkimų čia 
nėra ir apie darbininkiškus 
reikalus negalima pasikalbė
ti. Bet užtai gerai viešpa
tauja girtuoklystė ir pešty
nės. Štai ir šiandien likosi 
nuteistas ant keturių mėne- 
nesių kalėjiman P. J. G-tis 
už perpjovimą peiliu savo tė
vui kaklo. Žaizda buvo leng
va.

Čia būtų reikalinga su
tverti L. Š. S. kuopelę, tuo
met visgi ką nors pradėtų 
veikti, bet dabar nieko nega
lima. Bet deja, kad viena, 
nėra drąsesnių, o kita, tai 
mažai suprantančių to viso 
naudą. Pakeleivis.

Nuo red. Apie sutvėrimą 
L. S. S. kuopos turėtų pasi
rūpinti VI Mass, rajono vir
šininkai, nes tai jų švenčiau
sia pareiga. Sutverus kuo
pą, pradėjus veikti, atsiras
tų iš tų pačių lietuvių, kurie 
pritartų tam darbui.

Philadelphia, Pa.
Birželio 7 d. L. S. S. 1 kp? 

choro buvo išvažiavimas į 
Parman Park ant tyro oro. 
Įžanga buvo vyrams po 50c., 
o moterims už dyką. Publi
kos buvo apie 60 ypatų. Cho
ras, po vadovyste drg. J. Ab
romaičio, sudairiavo keliatą 
dainelių ,kurios išėjo neblo
gai.

Toj pačioj vietoj L. S. S. 1 
kuopa turėjo savo mitingą. 
Apart kitu svarstymų, buvo 
pakeltas klausimas ir apie 
drg. J. Perkūno sumušima. 
Kuopa paaukavo iš savo iž-

do $2.50 ir surinko $1.58. 
Aukos perduotos “Kovos” 
administratoriui. Taip gi 1 
kp. paaukavo $2.05 vedimui 
bylos su ’’stebuklinguoju 
daktaru”. Tapo išrinkta ko
misija rinkimui aukų dėl J. 
Perkūno bylos; į komisiją 
įėjo J. Abromaitis ir J. Po
cius.

Visiems aukavusiems var
de 1-mos kuopos ištariu šir
dingą ačiū. J. P-cius.

So. Boston, Mass.
7 d. birželio L. S. S. 60 kp. 

buvo išvažiavimas į žalumy
nus. Publikos buvo apie 800 
ir visi gražiai žaidė. Mato
mai, publika labai simpati
zuoja pirmeiviams.

P. B. Kriaučių s.

Binghamton, N. Y.
30 gegužės buvo piknikas

dėl naudos Tautiško namo. 
Nusisekė puikiai. Pelno pa
daryta viršaus 100 dol. Na
mo statymas dar nepradė
tas. Pagal buvusį padarytą 
pieną pasirodė stoka pinigų. 
Dabar nutarta daryti naują 
Dieną ir sumažinti namą. To- į 
kiu būdu atsieis kiek pi
gi aus.

Draugysčių sąryšis jau 
gyvuoja. Atsibuvo jau ant
ra sąryšio konferencija. 
Apart rengimo balių, nutar
ta visas draugystes paragin
ti prisidėti prie Immigrantų 
Šelpimo draugijos. Taipgi, 
kad visos draugystės remtų 
statymą Tautiško namo, 
pirktų šėrus arba aukautų.

*
L. S. S. kuopa nutarė pa

imti visų sočijalistiškų laik
raščių agentūrą. Kuopos li
teratūros agentų yra Edv. 
Kaminskas. Taipgi kuopa 
nutarė prisidėti prie Immi- 
grantų Šelpimo draugijos. 
Po susirinkimui buvo trum
pa prakalba, kurią pasakė 
drg. Bardzevičia, neseniai 
pribuvęs iš So. Bostono. Ti
kimasi ,kad tas draugas ap
sigyvenęs mūs mieste ir pa
dės mums darbuotis apšvie- 

' tbs'dirvoje.
Viską girdėjęs.

East Chicago, Ind.
4 d. birželio du kriaučiai, 

K. N. ir F. Z., už kokias ten 
amerikoniškas popieras su- 
sirokavo. Vienas norėjo pa
sirodyti labai gudrus, o kitas 
pajuokė gudruolį.' F. Z., li
kęs pažemintu, pavartojo 
“lytiškus” žodžius. R.N. ap
skundė F. Z. valdžiai ir pas
tarasis užsimokėjo $11.00.

Ar negėda tokiems drau
gams, kurie iš tuščio nieko 
duoda valdžiai pasipelnyti?! 
O dar skaito save susipratu
siais...

Meištu Tamošėlis.c

E. Arlington, Vt
Mieščiukas nemažas ir lie

tuvių randasi apie 100 ypa
tų. Bet kaip visur ,taip ir 
čia, pasidalinę į dvi dalis.

Yra susitvėrus S. L. A. 
kuopa, kuri laipsniškai vis 
auga. Ji turi savo knygynė
lį ir jame randasi įvairių 
knygų. Darbuojasi visi su
tarty/

Katalikai irgi nesnaudžia: 
jie sutvėrė nors ant trumpo 
laiko kuopeles, kad geriau 
galima būtų darbuoties. 
Mat, čia nėra saliunų, tai 
parsitraukia iš kitur bačku
tes ir daro joms operacijas. 
Ypatingai, jeigu pasitaiko 
krikštynos, tai per keturias 
dienas puotauja, šaukia, 
“dainuoja” ir t. p. Ant pa
baigos ,kad geriau pažymė
jus tą puotą,atsiduria belan
gėj už “paglostymą” viens 
kito.

Korio Vargonininkas.

Frankford Philadelphia, Pa.
30 d. gegužės tūlas F. Ž. ei

damas gatve norėjo juokus 
padalyti: kada stovėjo veži
mas su arkliu, tai spyrė ark
liui koja, kad ji parvertus, 
bet, nabagą, tuojaus suareš
tavo policmanas ir nugabe
no belangėm Ant rytojaus 
buvo teismas ir jis turėjo už-
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simokėti $10 arba atsėdėti 
30 dienų. Ar tai ne juoką iš
kirto? !

' Ex-kryžiokas.

Lewiston, Me.
30 d. geg. D. L. K. Gedimi

no draugystės atsibuvo ba
lius su dovanomis. Pirmą 
dovaną gavo O. Meškelioniu- 
tė — “Laisvę” ant pusės me
tų, o antrą L. Malinauskiutė 
— “Šakę” ant pusės metų.

Draugystei pelno liko apie 
trylika dolerių su centais.

Povilas Indriūnas.

N. S. Pittsburg, Pa.
Mūsų kooperatyviška 

draugija kįla, kaip ant mie
lių ir viskas yra parduoda
ma pigiau, negu kitur ir pro
duktai daug geresni. Narių 
turime nemaža ir dar daug 
žada naujų prisidėti ,tik kas
svarbiausia, tai kenkia be
darbės. Bet atsiranda ir to
kių, kurie nepaiso nei į pigu
mą, nei Į maisto gerumą, bet 
sako: “Aš bijau eiti į rau
donkaklių štorą, nors ten, 
.<&ko, esą viskas pigiau”.

Užsidėjus kooperacijai, 
privatiniai biznieriai jau ir 
dienas jos amžiaus buvo su
skaitę, o tūli net velykinę 
kortelę žadėjo išpirkti ir jau 
buvo nusamdę duobkasius. 
Bet čia išėjo atbulai: vieton 
mirties, kooperacija per aš- 
tuonius mėnesius išaugo ga
na didelė ir stipri. Per tai 
biznierių visas džiaugsmas 
nuėjo ant nieko.

Kur vienybė, ten galybė. 
Vaitkaus Sūnus.

Darbai.
Youngstown, Ohio. Dar

bai veik dar labiau sumažė
jo. Baisu pažiūrėt į pusalka
nius žmones gatvėmis trau
kiančius ir pas vartus dirb
tuvių stovinčius. O dabar 
karštis neišpasakytas irgi 
bedarbiams kančia.

A. Z.

Woodlawn, Pa. Čia ran
dasi didelė blėtų, dratų ir vy- 
nių dirbtuvė. Per visą žie
mą darbai ėjo labai gerai ir 
net nedėldieniais turėdavom 
eiti dirbti. Bet dabar, susi
laukus vasaros, taip suma
žėjo, kad tik tris dienas į sa
vaitę gauname dirbti. Ka
da pasigerins — nežinia.

A. Gelažauskas.

Rockford, Ill. Čia darbai 
eina neblogiausiai, bet iš ki
tur pribuvus darbas labai 
sunku gauti. Todėl patariu 
lietuviams nevažiuoti darbo 
jieškoti. Ilganosis.

Akron, Ohio. Čia nėra ki
tokių dirbtuvių, kaip tik ro- 
berinės ir iki šiol darbai ėjo 
gerai. Bet šiomis dienomis 
tapo paleista iš vienos dirb
tuvės 600 darbininkų, o ki
tos sumažino darbą. Taipgi 
neteko darbo ir keliatas lie
tuvių. Taigi iš svetur atva
žiavus darbą gauti jau nega
lima, nes bedarbiu yra už
tektinai. S. Šigelis.

Ansonia, Conn. Pastaruos 
ju laiku darbai suvis suma
žėjo. Kaip iš kurių dirbtu- 
vių atleidžiama desėtkais, li
kusieji dirba 4 — 5 dienas. 
Bedarbiu iki valiai.

Mik.

Rhone, Pa. Čia darbai ei
na vidutiniškai ir iš kitur at
važiavus galima gauti dar
bą. Uždarbis nelygus.

T. B.

Frankford . Philadelphia, 
Pa. Nors čia yra nemažų 
dirbtuvių ir išdirbi nė j a įvai
rius daiktus, bet pastruoju 
laiku darbai labai sumažėjo; 
nekurios dirbtuvės dirba po 
5 dienas į savaitę.

J. Pocius.

Royalton, Ill. Darbai ei
na labai silpnai ir iš kitur 
pribuvus darbas labai sunku 
gauti. Todėl patariu neva
žiuoti į čia darbo jieškoti.

J. B.

kad.net


JUOKŲ KĄSNELIAI Richter’

3 Drūti muskulai neatneša naudos, 
Ą jei Jus Romatizmas kankina. Su

P Al N EXPELER1U
jei drūčiai suberšt i alneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
skausmų. <ip irlvw tt£ f r

3 F. Ad. Richlcr & Co.
NF.W YORK.

Ridzikas pas milijonierius 
an shižbos.

Šventas raštas sako: 
“Graiciau verbliudas perlys 
per adatos skyluky, negu 
bagoci žmonės in dangų pa
klius”. Ir ciesa, dzevaži, 
ciesa! Ar tai žertas, kokius 
zbitkus jie išdzirba! Pirma, 
kolei pas milijonierius nigdi 
nebuvau slūžinis, tai nevie- 
rydavau, jei kas apie jų ne- 
snatlyvų gyvenimų poryda- 
vo, bet dartės pac savo aki
mi pamatiau visų jų nezgad- 
nascy.

Ciktai klausykit.
Anųdzien pas mano ponų 

atvažiavo daug svečių. Ir 
kaip cik an tos dzienos leka- 
jus apsirgo ir neatėjo 
dzyrbc, tai ponas mani pa
klausė, ar aš moku veite- 
riauc.

— Hm, ponulii, — sakau 
aš jam, — aš žmogus buvol- 
nas. Man veitriauc, tai cik 
nusispjauc.

— Orait mister Ridzike,— 
sako man ponas.—Jeigu tu 
tekis smat vyras, tai pabūk 
nūnai už veiterį.

Aš tuoj biskucį apsidava- 
dzinau ir predėjau dzyrbc 
Nusivedė mani kukorius in 
kičinų ir liepė visus valgius 
ir gėrimus nešė an stalų. O 
kvepėjimas tų visokių pat- 
rovų nesvieciškas! Net man, 
benešiojanc, seilės predėjo 
driekcis, kaip veršiu.

Atėjo ir svečiai. Susėdo 
aplink stalų. Visiem iš ka- 
leinos padalinau valgius, kas 
cik ko norėj. An galo priė
jau prie vienos senos ponios 
ir klausiu:

— Ar poniutė norit zu- 
pės?

Ji cyli.
Aš dar glasniau užklau

siau, bet ji vietoj atsakyc, 
prisidėjo trubuky prie g au
sies, atsuko in mani ir lau
kia. Man tope in galvų, kad 
tai ponai valgį pila per ausį. 
Cik jau nesvieciškai, — pa- 
misliau savam dūki. Na, bet 
jei ji tep nori, tai aš galiu 
pyle. Tuoj atnešiau bliudelį 
zupės, prikišau prie trubu- 
kės ir predėjau pyle... Ogi 
cik “help! help!” predėjo bo
ba staugė nesavu alasu. Ne
žinau, ar jai toj zupė negar- 
dzi buvo, ar kas kitas nepa
liko, bet aš nok to staugimo 
ten persigandau, kad net 
bliudelį su zupi išmetiau vie
nam ponu ciesiog an plikės. 
Kad gi subliaus ir tas ponas, 
kad gi griebs bonkų su ke- 
čepu, kad palais jis man in 
muturzy, — tai dzevaži, jei 
kukorius man būtų akių ne- 
išplovis, tai gal an viso am
žiaus būtau kušlu palikis. 
Sakau, tegul jie kur sau mi- 
sistaugiau, jau aš pas juos 
never aic. Nuvėjau in rūmų 
ir aciguliau.

An rytojaus, bracia, ga
vau sakcy.

Tai ir suprask, žmogus, 
tuos jų nesvieciškus zbitkus. 
Išsišidzina iš žmogaus, ap
daužo ir dar iš darbo išvaro.

Durnių jau nėra.
Keli metai atgal Brookly- 

ne vienas draugijos narys iš- ( 
vadino savo draugus žaba
lais ir už tai gavo nuo tų pa
čių draugų brangią dovaną.

Šįmet gi kitas draugijos 
narys pasilokamijo gaut do
vaną ir išvadino kitus tos 
draugijos narius durniais. 
Bet... vargšas apsiriko! Vie
ton dovanos, draugija jį nu
baudė. Reiškia, durnių jau 
nėra. Vyturėlis.

Rest aura n te.
Savininkas i svečią, kuris 

nori užmokėt už pietus: — 
Tamista valgei steiką—25c., 
kava ir pajus — 10c. ir zu- 
pė... beje, kokią tomistą zupę

ji vadinas. Aš joje radau 
keturias muses.

Suramino.

kė neseniai vedusią savo se
sutę ir rado ją beverkiant.

— Kas tau yra, Onute?— 
klausia Jonas

— Joneli mielas, o, kokia 
aš nelaiminga. Mano vyras 
man neištikimas. Jis užsii
ma su kita.

— Nejaugi? Ar bet nu
manai. su kokia?

Tikrai nežinau, bet 
rodosi, kad su Plepie-man 

ne.
Nusiramink, Onute, aš 
tai patirsiu ir tau pra-apie

nešiu tikrą teisybę.
Už kelių dienų Jonas Įei

na linksmas ir dar tarpdury 
sušunka.

— Onute, aš viską paty
riau. Būk linksma. Jonas 
su Plepiene neužsiima.
—O kaipgi tu apie tai da- 
žinojai ?

— Kam jam užsiimt su 
Plepiene, kad jis turi daug 
gražesnę už ją merginą, su 
kuria šiandien, mačiau, nu
ėjo Į teatrą. Svirplys.

Tvmikit antAnkero

RICHES

PA1N-EXPELLER
Žmogus j<>i kankinamas .skausmais yra 
oe pimelbos kaipo ak rūtas sudaužytas 
ant skani. Ar kenčiate skausmus Romu* 
tizmo, Neuralgijos, Užsišahlymo i r 1. t. 
tada paim yinkiie pora .sykiu sutepti su i t f 

i ?NAMINIAIS

^wwwiaww^A,mwA«BBr!*

Gaunama visose apln-kose už '{j ir 50 e.
F. Ad. RICHTEP. & CO„ 215 Pearl st. New York.

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois

PAŠALPOS DRAUGIJA.
galima apsidrausti gyvastį, 

laimėje ir senatvę.
nuo $1.000 iki $3,000.

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Plate.-nes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

251 West 11 th St., New York
Ofiso valandos nuo 2—4 vai. po pie

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

Čia no-

AlSVfi

Sergantieji Lietuviai
AR jKu NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diepa po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

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

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

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

♦

TEISINGIAUSIA 4 TWrT,ir,W/’ A 
IR GERIAUSIA API IKK ALIETUVIŠKA * llulVn

'n
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai TJe* 
vos ar Amerikos daktarų, 
natine lietuviška aptiek” ’’ 
Massachusetts valstij
galit gaut,kokios lik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą.
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inu ir 
gyduolių
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Vyrai, kuriems yra reika’ingas gy- 
dytojas-specijalistas,perskaitykite Dr. 
Byrnes apgarsinimą ant paskutinio 
puslapio.

KOVADidžiausias

Laikraštis

jie” ir drąsiai skelbiama tocijaliz-‘ ‘Laisves

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

jame.
Preke teisinga ir žema. 

Darbą padarome greitai ir 
pit- iai.

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

SCHNEIDER BROS.
J St., Brooklyn

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyrišky aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnieriy ir t. t. Pas mane ta
voms geras ir kainos pigios.

131 Grand St 
BROOKLYN, N.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų. 

gatavų, su arornais laukais, su sodais 
ir bu '.inkais — prastai.- ir labai ge
rais. mažų ir didelių. Karmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu Turiu parduoti daug i 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais | 
r su medžiais, taipgi pliku lauku par- i 
luodu visokio didumo ,visos arti mies- ; 
inkų ir geležinkelių. D džiausią Lie- 1 
■uviu kolionija, kuri randasi Miehiga-' 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- : 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par- į 
luoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir : 
hrangiaus ant lengvų išmokėjimų. 1 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man j farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuosim visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS,
Peacock Lake County, 

Michigan.

SCHNEIDER BROLIAI
oa

KRIAUCIAI
BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

nešti, kad mano brolis vėl 
sugrįžo pas mane iš po No. 
296 Grand Street ir per- 
kraustė viską po senuoju ad
resu — 285 Grand Street tik 
antroj pusėj. Dabar kar,tu 
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 Kriančiai Pirmos 
Kliasos. Darbą gvarantuo-

Aptiekorius ir Savininkas

Kova”! Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

73 Grand St

V

*

GERIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKI

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

Juras Ridzikas.

n

Telefonas b85 Gret npoint

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

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

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

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

“KOVOJ" rašoma apie viską tei.‘ 
mo idėja.

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

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

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipsri sc teikia visokias rodąs ir 
pagelbą invair.Gse mot' ru ligose.

F. Stropiene,^!"^,’,;. £
SO. BOSTOX, MAWS. £

►nenenefc e»e#te»eeneeii e j- 

į Akušerkaį 
<< Psbuiit. i-i kurso XX’onions Medical • 
v College, Baltimore, MJ.

e)

TRJS GEROS KlNY’OOSr •

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais............................. SSo

MEIL ES KARŠTLIGE knygelė apie 
meile.......................................................................................... 2Oe.
Imant v^as tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siuskit pačtos Ženkleliais šiuo adresu.

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

Ypatingas perėjimas 
skaudėjimų.

Šiuose laikuose šventraš
čio žodžiai: “Jei turėsi nors 
tiek tikėjimo, kaip aguonos 
grūdas, o pasakysi kalnui 
persikelti ir jis persikels” — 
taip įėjo vartojiman, kad iš 
to net susitvėrė ypatingas 
tikėjimas, kuris liepia žmo
nėms tik mislyti ir tikėti ir 
jeigu nori ką nors įgyti — 
viską įgysi. Jeigu kuris ap- 
serga, tai turi mislyti, kad 
jis sveikas, arba, pamislijęs, 
gali savo ligą perkelti ant ki
to žmogaus, arba vėl, misly- 
damas apie savo priešą, gali 
atnešti jam nelaimes ir tt.

Karta viena moteris laike 
palago labai sunkiai sirgo. 
Nabagę skausmai taip kan
kino, kad ji neturėjo kur 
dingti. Buvo baisu žiūrėti, 
kaip ji draskėsi ir raičiojosi 
po lovą. Todėl jos draugė ir 
bobute įkalbinėjo jai, kad ji 
m i si y tų, jog tuos skausmus 
perduoda kūdikio tėvui. Sa
ko, girdi, kad ir jis kaltas, o 
tu viena turi kentėti. Ligo
nė taip ir padarė. Kaip be
matant skausmas apsistojo 
ir motina paliko linksma.

Po valandos parėjo iš dar
bo ir tėvas. Jis buvo nepa
prastai linksmas, nes rado 
linksmą motiną ir gražų 
sveiką kūdikėlį. Tuoj pri-

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Morris HILLQUITH
30 Church St. 

New York City. 1815 E. Moyamensing Avė.
PHILADELPHIA, PA.

t Tol. 2334 Groenpoint.
f Puikiausia vieta lietuviams pas 
į P. DRAUGELI.

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

Brooklyn, N. Y. 
Palei Wythe Ave.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

G *
*

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoją 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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 ąnt 
White Star Linijos . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės j Šias agentūras :

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

•195 Broadway 
South Boston, Mass.

Valandos:
.Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 - 9 va
kare. Nedėliomis iki 3 vai. po 

piety.

Telefonas 652 Newtown^

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

PIRMUTINIS LIETUS lšKAS(NEVx;Y OkKE

UŽEIGOS NAMAS arba' HOTELIS
LI ETUVJ A1. K REIPKITES PA.^SAVUOSIUS 
""Me~ratemijcm kad būtinai via reikalinga* )ie- 

tuviaim* New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
mef i> ins’eigi-n ta užeigos namą, kuris randasi 
po numeriu -4OH \Vnę»Piir»«ton St., 
kampas Spring St New York lity. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius. pribuvusius i? kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvyne ir parupinam į a sportu e ii 
konsulio

Tarp girtuoklių.
Juras: — Žinai, brolau, 

aną vakarą išsitraukęs parė
jau namo. Bet buvo padū
kusiai • šilta, tai atsisėdau 
ant lango prasivėdint. Ir 
velniai žino, kaip ten buvo, 
bet aš užsnūdau ir iškritau 
nuo trečio gyvenimo žemyn.

Raulas: — Tik gi, turbūt, 
nemenkai susitrenkiai, pul
damas iš taip augštai.

Juras: — Niekus kalbi. Aš 
puldamas nei kiek nesusi
trenkiau. Bet už tai kada 
atsimušiau sėdyne j akmenį, 
tai, brat, skaudėjimo turė
jau.

šia:
—O kaip tamista jauteisi 

apie tą ir tą valandą? Ar 
tamistai nieko neskaudėjo?

— Nieko, o nieko! Aš 
šiandien buvau sveikesnis ir 
linksmesnis ,negu kada nors 
savo gyvenime, — atsakė tė
vas.

Po kiek laiko bobutė nuei
na į kitą kambarį ir randa 
burdingierį besiraitant 
skausmo lovoj, 
dėjo visus galus, 
bobutei į galvą: 
bene šis tik bus
tėvas, kad visi skaudėjimai 
nuo motinos perėjo ant jo

Hamburg-American 
| • •• Didžiausia kompanija Linija, visam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp

Bostorio ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

su dubeltavais šriubais.

Parduodam Laivakortes 
ant druėiausiu ir greičiausiu garlaiviu ui pigiau
sią kainą iš Lietuves ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių. Danomda- 
vierna-tis pigiai, kaip kiti. Reikalauk laiva<or- 
„ori važitmV. Meldžiam kreiptis t as n uc su viso- 

in art i įmausi jums oi i įsą > pališkei a ' per 'aiškus.

BARTASZIUS ir?J. P. WASILIAUCKAS 
shington St., 261 XV. Broadway 

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

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Jeigu nori du zuikiu nušauti 
tai yra įgyti kelis centus ir pra

platinti šviesos žiupsnelį - parsi- 
išleidi-

IS

Jam skau-
Topt tada 
’’Aha! tai 
to kūdikio

“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- 
dykai. •

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STR.,

BELSHILL, SCOTLAND.

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

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

Kunigi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mą? Ogi visiems, seniems ir jauniems. Knyge
lė parašyta suprantamai, bet parimta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygeles po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. “Z« - 
nyba” liuosai eina ir Lietuvon.

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

“LAISVE” 183 Roebling St Brooklyn, N. Y



IMMĮ

LIETUVIŲ IMMIGRAN- 
TŲ ŠELPIMO DRAU
GIJOS REIKALUOSE.
DAR DĖLEI ATEIVIŲ 

ŠELPIMO.
Pagal nutarimą Susivie

nyjimo Lietuvių Amerikoje 
seimo Waterbury, Conn., nu
tarta paimti globon immi- 
fracijos reikalus, išrinkus 

omisiją rūpinties tais rei
kalais.* Į tą komisiją paskir
ta trįs nariai. Seimas, au
kaudamas immigracijos rei
kalams $250.00, paskyrė du 
nariu susižinoti su organiza
cija Susivienyjimo Lituvių 
Rymo Katalikų Amerikoje, 
nes ir toji draugija auka
vo $250.00.

Puikus tikslas ir puikus 
užmanymas. Matomai, vi
suomeniškos draugijos jau 
supranta, kad ateiviai reikia 
kolabiausiai šelpti.

Bet aš norėčiau pasakyt 
kelis žodžius, kad būtų iš
vengta klaidų.

Dalykas tame: S. L. A. rū
pinosi per dvejatą metų im
migracijos reikalais ir vi
suomenė tuomi nebuvo pa
tenkinta, ypatingai New 
Yorke. Tuomet aplinkinės 
draugijos nutarė tverti ne- 
prigulmingą Immigracijos 
šelpimo draugiją. Inicija- 
tyva išėjo iš New Yorko ir 
Brooklyno draugijų, kurią 
parėmė Newarko, N. J. 
draugijos. Tuomet buvo nu
tarta jungti krūvon reikale 
ateivių šelpimo visas Suvien. 
Valstijų draugijas, nepai
sant jokių pažiūrų skirtu
mo. Draugijos, kurios mo
kėjo nuo nario 20c., turėjo 
pilną teisę išrinkti po 2 na
riu į generališką komitetą, 
kuris iš savo tarpo rinko 
board direktorius. Draugi
jos gi, aukaujančios per me
tus $100.00 ,turi pilną teisę 
rinkti vieną narį į board di
rektorius . Tuomi pasirodo, 
kad kiekviena draugija gali 
pilnai kontroliuoti L. t. š. D.

Dabartės yra klausimas 
ar S.L.A. galės suteikti tą, 
ką suteikė visuomenei L.I.Š. 
Dr-stė ?

Negalima tikėtis ir negali
ma manyti, kad tatai galėtų 
įvykti. Tai būtų tik darbo 
suskaldymas, kur būtinai 
reikalinga vienybė.

Leiskime sau, jeigu S.L.A. 
ima tvarkyti immigracijos 
reikalus. Kas gi išeitų? Ji
sai paskyrė $250.00, vadina
si nuo kiekvien nario išpuo
la suvirš 3 centai. Tai kaip
gi būtų su mažesnėmis drau
gijomis, kaip, padėkime “Pa
langos Juzės draugija” iš 
Newarko, kuri turi 500 na
rių ir įmoka immigracijos 
šelpimui apie $100.00? Kaip
gi būtų su jų balsu? Jeigu 
jie visai būtų bebalsiai, tai 
kur tuomet lygybė, demo
kratizmo principai?

Duokime sau, męs aukas 
siųsim, mūsų aukomis pirks 
namą, o tas namas bus užva- 
dintas Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoje Immigracijos 
namu?

S. Jankus, L.I.š.D. pirm. 
(Pabaiga bus).

AUGINKIME AUGščIAU- 
SIOS PRIEGLAUDOS 

DRAUGIJĄ.
Aš tikiuosi, jog “Laisvė”, 

kaipo organas Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje Draugijos, suteiks 
man balsą pasakyt kelis žo
džius apie mūsų draugijos 
reikalus. (Tik rašykite. 
Red.).

A. P. L. A. d r-j a auga gana 
sparčiai ir, kaip girdėti, tai 
vienur kitur kalbama apie 
naujų skyrių įkūrimus. Bet 
kas yra negerai, tai tas, kad 
daugelis narių ne taip daug 
veikia dr-jos gerovei ,kaip 
turėtų veikti. Veikia vis va
dovai, tankiai vienas net už 
du nariu, bet daugelis pap
rastų narių tik užsimoka 
mėnesines ir daugiau nieko. 
Man rodosi, kad prie darbo 

Mūri stoti visi nariai, nuo pir
mo iki paskutinio. O prie 
darbo žmogų paskatina tik 
apšvieta.

Todėl reikia, būtinai rei
kia, pradėti varyti kopla- 
čiausiai apšvietos darbą. 
Reikia kotankiausia rengti 
prakalbas, referatus ir t.t. 
Atėjus rudeniui visi skyriai 
turėtų parengti visą eilę sisr 
tematiškų, nuoseklių prelek- 
cijų, pasikvietus geriausius 
prelegentus. Prelekcijos 
tuo yra geros,kad jose giliau 
galima apsvarstyt įvairius 
dalykus, negu prakalbose.

A. P. L. A. draugija yra 
veikliausia draugija Pitts- 
burgo apygardose. Bet yra 
sakoma :“Kam daugiau duo
ta, nuo to bus ir daugiau pa
reikalauta”.

Todėl mokslo ir apšvietos, 
draugai!

Pittsburgietis.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą Knygelę vaikučiams 
pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
suloš teatrėlį.

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

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

SKAITYTOJŲ ATYDAI.
Visi “Laisvės” skaityto

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

“Laisvės” Adm.

PAJIEŠKOJIMAI.
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. (Judas, 
Uptown Sta.. G. D., Pittsburg, Pa.

(44—45)

Pajieškau draugo Justino Klotinio, 
Kauno gubernijos, Ukmergės pavieto, 
dvaras Belazariškių. Jis pats ar kas 
kitas ji pažįsta, malonės atsišaukti 
ant šio antrašo:

Pranciškus Sinkevič
4*50 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.Y.

(45—46)

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

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

(45—46)

Pajieškau pusbrolio Jono Mituzos, 
kuris 3 birželio nežinia kur išvažiavo, 
paklausydamas neteisingų kalbų. Kas 
patėmysit, malonėkit jam pranešti,kad 
jis grįžtų ir laimingai gyventų. Jam 
yra laiškas iš Lietuvos, kas rodo, kad 
tėviškėj yra kas miręs.

Anna Veiveriutė
P. O. Box 151, Porestville, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
18 iki 22 metų. Aš esu 22 metų, lais
vu pažiūrų.

P. M. Urba
413 Bushkill St.. Easton, I*a

Pajieškau W. Gribo, Kauno gub. 
Svobiškio kaimo. Kokie du metai, 
kaip prasišalino iš Aberdeen, Wash, 
ir dabar nežinia, kur jis yra.

Malonės jis pats ✓.įsišaukti, arba 
kas žino pranešti.

Jonas Gribas
Box 592, Aberdeen, Wash.

Pajieškau pusbrolių Juozo ir Kazi
miero Balsiun, Bernotavos parapijos, 
Merkeliu kaimo. Taipgi pajieškau 
Petro ir Konstantino Bernotų, Luk- 
nenų kaimo, Plungės parapijos. Visi 
Kauno gub., Telšių pavieto. Aš esu 
iš Plungės miestelio B. Bernotaitė, ap- 
sivedus su D. šemeta. Malonės jie 
patįs atsišaukti arba kas žino praneš
ti šiuo adresu:

I). šemeta
40 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau švogerio Aleksandro 
Martišio, pirmiau gyveno Montello. 
Mass. Jis yra karpenderis, 4Ą pėdų 
augščio. tamsiai geltoni plaukai. Kas 
žinote, meldžiu pranešti.

M. Karpavičius
57 Battery St., N. Abington, Mass.

TĖMYKITE!
Šį metą pripuola jubilėjus lietuviš

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

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

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

(45—46)

Reikalingas Kriaučius.
Reikalingas geras pirmos klesos 

kriaučius prie siuvimo vyriškų drapa
nų. Darbas ant v'sados ir užmokes
tis gera. Geistina, kad atsišauktų 
blaivus ir gerai žinanti minėtą darbą 
vyrai. Kreiptis šiuo antrašu:

F. Philips .
203 E. Broad St., W. Hazleton, Pa.

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)

PARSIDUODA SALIUNAS.
Parsiduoda visai pigiai Saliunas su 

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

Atsišaukit šiuo adresu: 
Mateušas Skučas

146 Morris St., Jersey City, N.J.
(45)

W!

Draugai, Amerikiečiai!
Remkite vienintelį Lietu

vos darbininku laikraštį 
“Vilnį”.

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

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVŲ” SAVO OR

GANU!

LAISVES”

SPAUSTUVE
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” saver 
agitacija pakels kiekvieną 
draugiją kaip dvasiškai, taip 
ir materijališkai.

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

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

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

tik..........   15c

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

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

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

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

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

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

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

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

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

Platinkit “LAISVĘ

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

vice-prezidentas.
F. Bartkus, 1()Į9 Pearl St., protoko

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

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 “LAISVŲ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

183 Roebling St Brooklyn.

LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

V. Paukštys. Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. Čia jūs atrasi t, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c 
MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ 
IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. Parašė Z.

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis.
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos . 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenimo 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik..................     15c

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

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

LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 
gražiausių lietuviškų dainelių ir de
klamacijų. Kas nori išmokti dekla
muoti gražias eilutes bei išmokinti 
savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę. 
Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po
etų. Kaina tik...................15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo

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

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

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

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

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

“Laisvės” biznio
Vedėjas.

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

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

Kaina...................... . .  .. 10c
LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. Parašė A. Montvida£.| Tai yra pa

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokįų, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo įrašte. 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 jr praeitį pa
gal delno ruožus. Kas tuomi mokslu 

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

STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina $1.00
parsiduoda už........................... 75c

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI, kaina............................... 10c

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO
PAMATAI, kaina.................... 20c

PAGAULIŲ RATAS, 
kaina............................... 25c

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kaina.............................. 20c

DARBAS, kaina.................................. 75c
AUDĖJAI, kaina.............................. . 50c
KERŠTINGA MEILĖ, kaina........ 10c

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA
Važiuojantiems į Lietuvą arba norin

tiems parsitraukti gimines bei pažįstamus 
iš Lietuvos, geriausia yra kreiptis į

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

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:

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



....... $1.00 
..........$1.00 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

APTIEKA
Z >miau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą: 
Nuo Reumatizmo....
Kraujo Valytojas................
Vidurių Reguliatorius........
Trojanka.......................... 25c,

VIETINES ŽINIOS

v

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO M!W YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

12 d. birželio karštis buvo 
pasiekęs 89 laipsnių.

Vargas, kai šalta, vargas 
kai šilta.

New Yorko detektyvai su
areštavo ant stacijos Bogo
ta prasižengėlį, kuris grasi
no išsprogdinti Cunard lini
jos garlaivį. Tasai prasižen
gėlis reikalavo nuo Cunard 
linijos $10.000.

Pereitą pėtnyčią Gimnas
tikos kliubo rūmuose susi
rinko gana daug vaikučių, 
kad pažaidus ir pasigimnas
tikavus. Mat, pastarame 
kliubo susirinkime nutarta 
pavesti vaikams pėtnyčių 
vakarus. Vaikai labai links
mai ir švariai žaidė, net 
smagu buvo į juos žiūrėti.

Išdykėliai ant prakalbu.
Man teko būti ant pasku

tinių kriaučių prakalbų 
Brooklyno tautiškame na
me.

Kalbėtojai stengėsi suju
dinti klausytojus ir užinte- 
resuoti juos įvairiais įdo
miais klausimais. Bet tūli 
vaikinai apie duris ardė tv- 
lą ir kaikuriems kliudė klau- 
svties. Kiti ir labai norėjo 
klausyties. bet per tuos išdy
kėlius negalėjo.

Kasžin kodėl tie vaikinai, 
kurie seka visas naujas ma
das. užlaiko betgi ta sena 
mada užsilaikymo susirinki
muose. Jmi. rodosi, seniai 
būtų metas mesti tas netikęs 
paprotys.

Negražu ir tai, kad tūli 
vaikinai užkabinėja mergi
nas. Tuo tarpu, daugelis 
merginu nori klausvties ir 
eiti svkiu su nirmeiviais.

Tiems vaikinams patariu 
žmoniškiau užsilaikvt ir ge
riau stengies skaitvt laik
raščius. Pats mačiau, knin 
viekas vaikinas numetė “Ko- 
vns” apo-iv/įni mimopi. Ar 
tai gražu? Matikas.

2nd gatvės, užsimušė tūlas Į 
jaunas vaikinas, iš išvaizdos.

Didelis Piknikas!
v . T-. v,. .i Rengia draugystė Lietu-
zydas. Jis užlipo ant vir- vos Baisas >atsibus 21 birže- 
saus namo (namas ant sesių įį0 (june), 1914 Kosciuš-
lubų) ir šoko ant gatves. Nu-1 |<cs parke Racine avenue, 
kritęs tik dvi minutas gyve-, Kenosha, Wis. Piknikas 
no. F ribuvę policmanai ap-; prasidės po pietų, 
žiūrėjo lavoną, pasaukė ve-j 
žinią ir nuvežė ligoninėn dėl j 
ištyrimo. Pas saužudį nie-l 
ko nerasta ir, kol kas, nesu-1 
žinota nei vardas, nei pra-i 
varde. Saužudys pripažin
tas atvykusiu iš svetur.

Reporteris.

4 d. birželio Cooper House 
(tarpe N. 6th ir 8th gatvių, 
Brooklyne) dirbtuvėj eks- 
pliodavo katilas ir sunkiai 
sužeidė 3 darbininkus. Vie
nas iš jų lietuvis Jonas Lie
poms. Du randasi ligonbu- 
tyj. Sunkiausiai sužeistas 
lietuvis, bet daktarai sako, 
jog gyvasčiai pavojus negrę- 
sias. v

VESTUVIŲ LAISNAI.
Mikolas Dambrauskas, 30 

m.—65 No. 1st St. su Mag
dalena Mataulaičiute, 24 m. 
—19 Front St.

Jurgis Samas, 30 m.—300 
Water St. su Prane Latviu- 
te, 21 m.—300 Water St.

John S. Misevičia, 30 m.— 
272 Berry St. su Margareta 
M. Matulewich, 28 m.,—256

Jonas Tvaskus, 33 m.—38 
So 2nd St. su Anele Juodvir- 
oute, 25 m.—38 So 2nd St.

Antanas Puzina. 27 m.— 
Long Island su Petronėle 
Puodžiukaitis — 133 Union

Gerbiami draugai L. B. 
draugystės malonėsite atsil- 
lankyti, nes pereitame susi
rinkime likos nutarta, jog 
turi neatbūtinai visi draugai 
draugystės L. Balso atsilan
kyti ant pikniko. Neatsilan
kę užsimokės bausmės 25 
centus nagai dr-stės nutari
mą. Tiktai tie yra paliuo- 
suoti, kurie yra užsimokėję 
$1.00 extra už metus.

Ateinantis bertaininis su
sirinkimas L. B. dr-stės atsi
bus 28 d. birželio. Malonėki
te draugai atsilankyti, nes 
turim daug svarbių reikalų, 
apsvarstyti.

Sekr. dr-stės L. B.
F. Bartkus,

1019 Pearl st., 
Kenosha, Wis.

Norinti pirkti arba par
duoti nuosavybę—lotus, na
mus ir tt. tesikreipia asme
niškai tarp 9 ir 11 į valandos 
ry te į

C. Pilėnas,
Normandie Park Co.,

30 East 23rd Street, 
New York.

LIETUVIŠKA

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE.

JAUNE VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRUL

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie btidamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei. nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimpuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lė tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

rai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syfili, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abol- 

pragaiėtl ėpeku, Pragalėtl gyvybes sky
stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam t> krus slaptibcs, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,® 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik ai.-fkeie 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. 300 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vanias ir pavardė..............................................................................

Aš gydau VĄR1COCELĘ be jokio skausmo, 
operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PP ACT* ATlTrię Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 IVUJm 1 rl 1 i 1 iij • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
QYpJI TQ Jeigu jums skauda gerklė, rand įsi plėvės, išbėrimai, va- 
‘Ji* rio spalvom plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas,
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo įr prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintų. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes piro esnio nualinimo ir besotu- 
fno; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugiąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
vi-ados atgavima tobulo ir pilno vyriškumo.

SI AP’IOS I ICOS Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,Kaip OLAI 1UJ L1UV0. tai Triperis, Plūdimai, Tankus šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai: visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
S Tl?ICTl I? A i5*>-dau postuos, kuriuos daktarai jau bu vo atsisakę iAxydyti. Gy- 

i ix > vz i c. i\n Jau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiami- nuo biznio 
Tuojaus duodamo Palensrvinima. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo-°udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ka užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies’ Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu, K<>penu. Pilvo. 
Žarnų. Inkstu. Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 
Aš netikiu į gydymą laiškais, t«xičl neklauskite manęs patarimu, Kurie gy venate toliauš 
atvažiuokite pas mano ant vienos dienos.<> aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar galiu išgydyt.

HR RVRNF 208 W- 42,ld St - "Ai BroadwayUK. D1K.1XE, NEyy YORK CITY, N. Y.
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PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apslrjgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly- 

j pfLii ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

Tik 1 doleris!

meldžiu visų drau-

FLOOR MANAGER BIZNIERIAU

GARSINKITĖS

LAISVĖJE”.S

NOVELTYMANUFACTURER

Dep. L.

109 Grand St

t

S

236 So. Oak St.. Mt. Cannel, Pa. 
(39—42)

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

spaudas draugystėms.
Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 

sempelius.

Brooklvno kriaučiams bus 
įdomu sužinoti, jog Cleve- 
lande, Ohio, laike suvažiavi
mo moteriškų rūbų Siuvėju 
Un’inq. nutarto visuomet 
politikoje remti socijalistų 
Parti i-a ir unijos nariai gali 
“rfmvti” ant kokio nors urė
do tik ant socijalistiško ti- 
kieto.

Laike suvažiavimo karš
tai agituota už 44 vai. darbo 
savaitę visos šalies platybė
je.

Sulyg išreikšto pageidavi
mo Draugi ji i Sąjungos, kad 
draugijos, turinčios pana
šius tikslus, vienytųsi — tai 
šv. Jono, šv. Domininko ir 
šv. Petro draugijos žada su- 
sivienyt. Tuo tikslu iau da
romi susirinkimai. Draugi
jų viršininkai tiki, kad, vei
kiausia, pavyks susi vien joji
mas.

klyne, laikytam susirinkime 
birželio 9 d. nutarė paau- 
kaut iš iždo $2.00 dėl vedimo 
bylos draugo J. Perkūno su 
tais barbarais, kurie nekal
tai jį užpuolė. Taipei auka
vo ir pavieniai nariai po 25c. 
V. Januška, J. Klimavičiene, 
B. L. Waycie, A. Menkeliu- 
nas, M. Bepirščiutė, J. Pos- 
son. Pavieniu nariu $1.50 
L. S. S. 20 kp/.......:.. 2.00

Viso $3.50 
V. Januška.

Aukos gauta.

Jau leido I.W.W. agitato
riams kalbėti Tarrytowne— 
Rockefellerio miestelyj. Jie 
išgavo leidimą, bet nei vie
nos svetainės negali parsam- 
dytij neš savininkai, įbau
ginti Rockefellerio, atsisako 
randavoti.

Visas miestelis sujudo, ka
da išgirdo, jog vietinė val
džia daleido I.W.W. kalbėti. 
Gyventojai’pareikalavo, kad 
atsisakytų nuo vietų virši
ninkai, už tai kad daleido I. 
W.W. kalbėti.

14 d. birželio, 6 vai. ryte, 
kampas Driggs avė. ir So.

Jurgis Čirba, 24 m.— 441 
Keap St. su Uršule Tama- 
Šauskiute, 18 m.—141 Keap 
St.

Jonas Kaušas, 21 
Rridee St. su Zofija 
Ponaite, 22 m.—21 j

m.— 
Anru-

Rockefeller i o bažnyčios 
kunigas padavė valdžiai pra
šymą, kad išleistų iš kalėji
mo Socijalistiškos Bažny
čios kunigą Whita, kuris ta
po nuteistas ant šešių mene
sių kalėjiman ir dabar jau 
kalėja. Jis prašyme nurodo 
jog jo kolega esąs užtekti
nai nubaustas už “nedorą’' 
nasielgimą ir galima esą jį 
išleisti neatbuvusį pilno lai
ko.

Teisėjas atsisakė Whita 
naliuosuoti ir pasakė, jeigu 
inteligentams bausme suma
žinti, kas tuomet reikės da
ryti su tamsunėliais?...

A lydai Lietuvių Apšvietus 
draugijos nariams.

18 d. birž., t. y. ketverge: 
8į vai. vakare Tautiškame 
name 103 Grand st., atsibus 
pusmetinis susirinkimas.

Tad draugai ir draugės 
nasistengkite visi ant minė
to susirinkimo pribūt, nes 
vra daug svarbių dalykų, 
kaip tai: 
raščio už 
bortiniai 
reikalai.

Taipgi
gų ir draugių priduot Imi
gracijos Šeloimo kortas, ne
žiūrint kokioj organizacijoj 
vvn užsimokėję, nes jos ko
mitetui vra labai reikalin- 
70S. o tain pat meldžiu visu 
nriduot tikrus antrašus.

Tad nenamirškite visi at
silankyt 5r kurie esate sko- 

Jingi, teiksitės užsimokėti 
mėnesines duokles.

Draugiškai

apsirinkimas laik- 
organą ir kiti da- 
draugijos svarbus

16-tas Metinis
DIDELIS PIKNIKAS

— Rengia —
D.L.K. Gedemino Draugyste 

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

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

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

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

Kviečfci KOMITETAS.

Reikalaujame Merginų.
Reikalaujame. merginų 

prie darbo Į fabriką.

WILLIAM HOLLAND 
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

REIKALINGAS Al’EREITORIUS 
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 geri. Atsišau- 
kit greit.

Labai puikus

Venskie Armonikai 
su 21 perlo klevšiu, 8 basais 
rertės $ S.'Ri, tik už $7.50

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

1
 Naujos mados skrybėlės jauniem, 

seniem ir tnržiem.
Visos knpurės pirktos pas mus 

bus iščystyjamos dykai.

į Andr. Karpavičius
j 254 Grand Street
į BROOKLYN, N. Y.

( ATYDA! įS _ ______  ___  *
§ S

RI KARDAS “BADGES”. GUZ1KUS IR
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Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

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

KNYGOJ “KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų 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 užsiscnčjusiomis 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 "Daktaras1!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi 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 nuolO iŠ 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, O utarain- 
ke ir pčtuyčioj vakare uuo 6 iki 8.

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

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

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

Skaitykite ir platinkite

Laisvę”
Tik $2.00 metams.

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vartės $25.00. tik už $1-4.

“hir GR AF AFON AS Arkite mum. nor. kiek pi- 
c,, 10 t r -i j m.c nn ‘Ūgy ant rankos, o męs jumssu 12 Lietuviškų damų, vertes $45.00,1 v . .. . *
Atiduodame tik už ..................... ijS nusiųsnne muzikališką rnstru-

ią trrafat'ortą įtvarantuojame ant tf) metų. I nientą, kokį jus tik norėsite.

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

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reik liaukite kataliogo.

MOSCOW MUSIC CO.

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

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų 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 musų raštijos.

Tąjįtiailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 ąo*. pas

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų 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, tat užsirašykite laikraštį "PIRMYN".

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

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

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS
• k

1915 m




