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nepazĮS
Retai liet, laik

Pabėgo iŠ Sibiro drg 
Hermanas.

Anglijos valdžia nusi

Artinasi galas Pennsylvani 
jos kazokams.

Pabėgo iš Sibiro žinomas 
Latvijos soc.-dem 
ir teoretikas drg' 
(menševikas), kuris jau nuo 
1909 metų sėdėjo katorgo
je už priklausymą prie soc.- 
dem. partijos,. Latvijos soc.- 
demoKratijai draugas Der- 
man yra didžiausia parama 
sunkioje

Nežada nusileist prieš 
sufragistes.

Katalikų kunigas pereina 
prie protestantų.

Pennsylvanijoj yra įsteig
ta tikra rusiška kazokija — 
taip vadinami konstabulie- 
riai, kurie laike susikirtimo 
darbo ir kapitalo visuomet 
uoliai stovi po kapitalo puse. 
Pennsylvanijos Darbo Fede
racija pradėjo su ta institu-

Entered as second class matter March 11, 1914, at post office at the Brooklyn, New York under the Act of March 3. 1K79

Gaisre žuvo 50 darbininkų. 
Maskvoj, popieros dirbtu 

ėj. gaisre žuvo 50 darbiniu

Syracuse 21 birželio. — 
{vykus nelaimei su motori 
niu botu, kuris vežė ekskur
santus, 12 žmonių prigėrė.

atėjo 
išeiti 
dirb-

Farmeriai pieniai nori strei 
kuoti.

Daktarus A.Garmus Lom
žos kalėjime atlieka už 1908 
m. prasižengimus bausmę, 
pabaigs liepos mėn.

nėra!
Kada gi žmonės susipras

federacijos jau pasisekė at
siekti, kad pereitais metais 
nupuolė legislature  j įneši
mas padidint skaičių konsta- 
bulierių. ~ 4

Dabar tik ką atsibuvo ty
rinėjimas, kaip bjauriai, 
streiklaužiškai ir net provo
katoriškai elgiasi konstabu- 
lieriai laike Hazeltono gat- 
vekariu darbininkų streiko.

Taigi, jeigu Pennsylvanija 
nusikratys tos gėdos — tai 
čia bus nuopelnas susipratu
siu darbininku. ’»

Kelionėje 
(kur 1903 metais buvo tas 
didysis pogromas) netoli 
stacijos Čudnovo (Novgoro
do gubernijos) ant relių bu
vo padėta dinamito bomba.

Vargiai caras būtų beišli- 
kęs gyvas, jeigu ne stebuk
lingas atsitikimas. Pirm 
caro traukinio buvo paleis
tas kitas, pasažierinis trau- 
kinys. Tasai pasažierinis 
traukinys, užbėgęs ant bom
bos, liko išsprogdintas nepa
prasta bombos spėka. Visas 
traukinys šipuliais pavirto, 
du žmonės tapo užmušta, 28 
sužeista. Caro gi traukinys, 
išvengęs nelaimės, .pribuvo 
Peterburgan, atvežęs gyvu 
didžiausį pasaulio budelį ir 
koriką.

Jau yra ir areštuotų, bet

žinia, 
streikan

St. Peterburgas. — Caras | 
Mikalojus,carienė, sosto įpė
dinis ir dukterįs grįžo Peter
burgan iš Rumunijos,kur ca
ras turėjo pasimatymą su 
Rumunijos karalium Karo-

Garlaivis
lauk-

Elna du sykiu savaitėj: Utarnlnke Ir Pėtnyčloj 
Lietuviu Ko-ot>er«tyv!4k« Spaudo# Bendrove

Baisiausia eksplio- 
zija mainose “Hill Crest”bu- 
vo priežastim užgriuvimo 
200 mainierių. Iš 50 išgelbė
tų mainierių tik 14 išliko gy-

St. Louis, Mo.—Katalikų 
kunigas Gallagher, kuris ap
sivedė su sesere mielaširdys- 
tės Louisville, Ky., nori pa
tapti protestonų kunigu.

Kaip žinoma, to kunigo at
sisakymas nuo bažnyčios ir 
apsivedimas savo laiku su
kėlė tarpe dievočių didelį 
triukšmą.

PRENUMERATA METAMS
Amerikoje-.......... ............. . ................
Kanadoje ir užrubeŽiuose./.A.........

Valdiška gelbėtojų kom
panija jau darbuojasi, kad 
išgelbėjus tuos iš palaidotų 
griuvėsiuose, kuriuos dar 
būt galima išgelbėti. Tie, 
kurie nebus buvę palaidoti 
užgriuvimu, veikiausia, žus 
nuo gazo nuodų.

Laike pastarųjų 10 metų, 
tai jau trečia baisi ekspliozi- 
ja tose vietose.

Liūdna mainierių dalis, o 
kaltininkų kaip nėra, taip

Indijonai piktinasi iš šios 
dienos civilizacijos

Tacoma, Wash 
važiavo 300 indi jonų delega
tu^ kurie ats.tnv^ųiaV4vaka- 
rų-žiemių indijonų federa
ciją. Suvažiavimas tęsėsi 
tris dienas.

Pilypas Howell, mokytas 
kova tar-

Naujos knygos.
Kaune netrukus ketina iš

eiti iš spaudos Kimantaitės- 
Čiųrlionienės knyga apie lie
tuvių literatūrą, Gabrio gi 
mūsų literatūros apžvalga.

Beto Maironio poezijų rin
kinys irgi netrukus ketina 
pasirodyti.

apleidžia savo/vadoves po
ziciją ir iškeliauja iš Airijos

Tai jau antras po Malinov- 
skini, kuris, kaip žinoma,pa
bėgo iš Dūmos.

ice 
ice

gos uz suvažiavimą.
26 konferencija IV rajono 

L. S. S. atsibuvusi 20 d. bir
želio Passaice
Sąjungos suvažiavimą, kuris 
turėtu atsiimt šiais metais.

riusi visuomet, prie kiekvie
no pasikėsinimo.

Stacija Čudnovo randasi 
75 viorstų nuo Peterburgo 
atstume.

Kokiuo būdu tapo padėta 
bomba,jokios žinios nėra,nes 
visas kelias buvo saugoja
mas kareiviais ir ant kiek-

Sukilėlių generolas 
norėjo areštuoti sukilėlių 
generolą Carranza, nes šitas 
būk tai norėjęs parsiduoti. 
Vienok Carranza tuoj pasi
davė Viliai ir jiedu susitaikė.

Villa maršuoja ant Mexi
co City su 80,000 kareivių iiųnios išėmė led gyvą 
sakosi paimsiąs sostinę.' 
Jam, veikiausia, padės gene
rolas Orosco.

Generolas Villa išleido 
proklamaciją, kurioje ap
skelbia Mexikos prezidentu 
generolą Angeles.

kanalui mūsų šalies girių 
prekyba pasiliuosuotų iš vo
kiečių globos.

Kad reikalingas yra Ven
tos kanalas, žinojo jau žmo
nes ir 1820 m., nes tuomet

Belvedere, N. J.—šios a- 
pygardos farmeriai nori iš
eiti streikan prieš Belvede
re pieninę, nes jiems negana 
užmoka už pieną. Ligišiol 
už kvortą jie gaudavo 2Įc. 
Reikalauja gi 4 centų. Jei
gu pieninės savininkai nenu
sileis, tuomet farmeriai ma
no įkūrt savo kooperatyves 
pienines.

$2.00
3.00

$1.00
1.50

nešiu.
Išviso N N išėjo 28.
Čia jau skaitlinės taip aiš

kiai kalba, jog nieko pridėt 
nereikia.

Pastarasis su di
deliu vargu pasiekė kranto, 
nes tapo praskelta jo apačia. 

“Keizeris Wilhelmas II” 
nuplaukė į Southamptoną ir 
išsodino ant kranto pasažie- 
rius. Jie bus perkelti į kitą, 
vykstantį į New Yorką, gar
laivį.

Pasažieriai buvo labai per
sigandę, kad neįvyktų nelai
mės, bet pasibaigė tik išsi- 
gandimu.

Taktikas 
ermanas

Paryžius.—Iš 101 atstovo 
socijalisto Franci jos parla
mente darbininkų yra 55.KL 
ti visi inteligentai ar pusiau 
inteligentai.

Profesorių yra 9, advoka
tų—6, laikraštininkų—8,
daktaru—1, vaistininku—6, 
mokytojui—5, mažų farme-

Gerlausias darbo Žmonių Laikraštis 
“LAISVE”

Bent “atpakutavos”.
Mineola, N. Y*.—W. Claf- 

ford, buvęs viršininkas Nas
sau pavietavo kalėjmo, kuris 
kalėjiime kėlė orgijas su 
mergomis, nuteistas ant • 1 
metų į Sing-Sing kalėjimą.

Bent “atpakutavos”.

Latvių darbininkai turėjo 
savo laikraštį“Jaunas Bals”, 
kurį neseniai caro valdžia 
prismaugė.

Pažiūrėkite, koksai buvo 
to laikraščio likimas: NN3, 
4, 6, 16, 17, 20, 24, konfiskuo
ti. Pinigiškai nubausta už 
NN1, 7, 8, 10, 11, 12. Išviso 
būtų reikėję užmokėti baus
mių 2,400 rublių^Vieton to, 
redaktoriai atsėdėjo 18 mė-

Vėk susidūrė garlaiviai
Londonas

“Keizer Wilhelm II
damas Lamanšo kanalu, su

Policmanai nekenčia Burnso
Grand

Nauja ekspedicija.
Po vadovyste Danijos ke

liauninko Olseno bus suruoš
ta naujo ekspedicija prie 
šiaurinio poliaus (ašigalio).

TARPE LATVIŲ.
Kenksminga įtekmė rusų 

socijaldemokratų.
“Naša Rab. Gazetą” tal

pina įdomų straipsnį apie 
paskutinį suvažiavimą Lat
vijos soc.-demokratijos.

Susivažiavimo delegatai 
veikė didžiausioj vienybėj, 
pakol buvo svarstoma vieti
niai reikalai, kurie paliečia 
veikimą namie, Latvijoje, 
padėkime, klausimus apie 
darbininkų laikraštiją, apš- 
yietos platinimą, veikimą 
tarpe sodžiaus darbininkų ir 
t.t. Bet kaip tik užkliudyta 
reikalas peštynių tarpe rusų 
soc.-dem. (bolševikų ir men
ševikų), tai tuojaus sutiki
mas iširo. Suvažiame daly
vavo rusų bolševikų (“lenin- 
cų”) šalininkai, kurie būti
nai panorėjo suardyti vieny
bę tarpe latvių, vienok tas 
jiems nepasisekė. Rusiškų 
frakcijų peštynių reikale 
latviai veik pusiau savo nuo
monėse pasiskirstė; vienok, 
tatai jiems nekliudo bendrai 
praktiškai veikti.

paprastai bėdavojo, kad mū
sų didmiesčių žerplėse vis 
daugiau ir daugiau telpa gy
ventojų. Nepaprastas žmo
nių susispietimas miestuose, 
kaip Chicaga, New Yor- 
kas, Bostonas ir 1.1., kaip 
tvirtina Elliot, atsiliepia žy
miai ant žmonių sveikatos. 
Nerviškas miestų gyveni
mas, tai didžiąusias naikin
tojas žmonių kūno ir dvasios 
pajiegų.

“Vilnis” rašo:
Gegužės 16 d. mirė buvu- 

sis “Jauna Balss” redakto
rius Martynas Prieditis. Re
daktorių apsiėmė būti jau 
visai s

cream
c ream’o
ir bakteorologiškus bandy

apsiėmė 
ilpnas ir 1 

jam už kelis numerius bau
dą,tai negalėjo pasodinti ka
lėjimam Pasikakino namų 
areštu, kol mirė. Trečiadie
ni vakare šeštą valandą tūk
stančiai darbininkų pasku
tinį kartą lydėjo savo drau- 
gą-kovotoją. Lydėtojai ėjo 
didelėj tvarkoj, eilėmis 
ir niekas jų neorganizavo, 
netvarkė—tikra darbo mil
žinų armija! Visi be kepu
rių, o iš šalies žingeidi pub
lika ir policija. .Jokios kliū
tis nebūtų galėjusios sulau
žyti darbininkų eilių. Tik 
nereikė darbininkams nei a- 
ficieriu, nei vadų. Matyt 
buvo, jie patįs sau vadai. 
Ėjo tyliai, tik retkarčiais pa
sigirsdavo rūstus policisto 
balsas: “Juokis tu, juokis,pa
skui verksi!” Palaidoję 5 ar 
6 tūkstančiai darbininkų,ne
norėjo skirstytis. Bet ką 
nors daryti irgi nedrįso, tik 
vienas vaikinas ūmai pasiro
dė ant kapo, uždėjo velioniui 
vainiką ir keliais žodžiais 
pasakė jam paskutinį su
diev. “Jau pabaigė velionis 
savo kovą, o męs turime eiti 
tais takais, kuriais vaikšti-

Nors Anglijos pirmasai 
ministeris Asquith ir priėmė 
sufragisčiu delegacija, betgi 
jisai nepažadėjo joms įnešti 
billių parlamentan apie su
teikimą moterims balsavimo 
teisiu.

Amerikoje
Kanadoj\jr užrubežiuose.;..................

Apgarsinimu kalno* ant uiklaualtno 

“LAISVE”

inc
pe darbo ir kapitalo ! 25,000 
moterų, vedančių nemorališ- 
ką gyvenimą! Prakaito sis
tema ir vaikų darbas fabri- 

Jeigu tą viską vadinsi- 
civilizacija

mildami, duokite man progą 
grįžti į laukinių žmonių sto-

VILNIAUS GUBERNIJA 
BUNDA IŠ MIEGO.
Vilniaus gubernija dėl 

mūsų vis dar liekasi tikroji 
“terra incognita' 
tania šalis 
raščiai gauna žinių iš Viln. 
gub. sodžių ir miestelių, ne
bent tik bažnytinės pakrai
pos žinių apie amžinas peš
tynes tarpe lenkų ir lietuvių 
maldininkų. Betgi pasta
ruoju metu ir vilniečiai suju
do. Jų tarpe pirmą vietą už
ima Trakų pavieto žmonės. 
Valstiečiai uoliai skirstosi 
vienasėdžiais, kas yra didelė 
pažanga,ypač smarkiai skir
stosi apie Stakliškes, Jezną.

Vienur kitur pradeda kilti 
ir bizniai, kurie, šiaip ar taip 
kalbant, naikina sodžiaus i- 
diotizmą. Valkininkuos įsi
kuria cemento fabriką.

Giedraičių par. (Viln. 
pav.) lietuviai įveda vartoji- 
man plūgą.

Pradeda rasties ir ūkiškų 
ratelių, bet jie vis dar po po
nijos globa.

Kaip rašo žinomas koope- 
ratorius Šklennikas, tai ir 
kooperacijos Viln. gub. pra
deda kilti. 1905 
gub. buvo 10 taupomai-skoli- 
namų draugijų, o 1912 me
tais panašių draugijų jau 
randasi 59,

Ąpšyietoę platinimasis 
randasi blėgose sąlygose. 
Kenkia valdžia ir kunigai, 
betgi, štai, nors ir Švenčio
nių paviete įsikūrė du tau:

Streikieriai tikisi laimėti
Pittsburgh, Pa. - 

inghauzo dirbtuvių darbi
ninkai tikisi laimėti, kadan
gi laikosi labai solidariškai

Paskutinės žinios skelbia

Austrijos kariumenės 
manevruose dalyvavo ir or
laivininkai. Įvykus tragiš
kam priepuoliui, Žuvo- 

Mat, 
mono-

tiškų namujhąu

to” knygynai. Pažymėtina, 
kad knygynas įsikūrė net 
Rodunioj (Lydos pav.) “Ry
tas” jau turi Vilniaus gub. 
apie 40 savo skyrių. Tiesa, 
tai klerikale draugija, bet 
nušvitus politiškos laisvės 
saulutei, vistik prie skaitan
čių žmonelių lengviau galės 
prieiti ir tikri laisvės mylė
tojai L-tis.

Maisto inspekcijos biuras 
Chicagoje nutarė uždėti di
desnę kontrolę ant “ice crea- 
m’o” pardavinyčių. Nutar
ta lankyties į visas vietas, 
kur pa r dav i nė j a m a

■ daryti an 
kavalku chemišku

jog bosai mano nusileisti ii 
jog jau įvyko tarpe abieju 
pusių tarybos.

Kuomi viskas pasibaigs
buvo pradėta šitą kanalą 
kasti, bet vėl užmesta. Be 
Ventos kanalo iškasimo ke
lių ministerija rūpinasi ir 
antru vandens keliu, būtinai 
tokiu, kuris sujungtų Nemu
ną su Liepojum. Yra nuo
monių, kad tą paskutinį su
manymą lengviau būtų įvy
kinti, nekaip Ventos kanalą 
pabaigti kasti.

Peterburge pradėjo išei
dinėti savaitinis laikraštis 
“Edinstvo”, socijaldemokra
tų pakraipos. Tikslas laik
raščio rodyti tą vidurkelę 
susipešusioms rusų soc.-de
mokratų frakcijoms, kurios 
kerštavimo pagavime, už
miršta tankiai apie bendrą 
reikalą. Atymiausis “E- 
dinstvo” bendradarbis yra 

| dgr. G. Plechanovas, pama- 
i tų budavotojas Rusijos Soc.- 
: Dem. Darbininkų Partijos.

Mich.— 
policijos 

viršininkų pakeltas klausi
mas apie Burnsą, detekty
vų karalių. Policijos virši
ninkai Įdūko ant jo, kuomet 
jisai pradėjo kištis į polici
jos reikalus., Bet, koleik 
Bu rusas užsiėmė provokaci-

Kelių ministerija netru
kus ketina kelti Ventos ka
nalo klausimą, nes Nemuno 
sujungimas (Dubisa, Ven
tos kanalu ir Ventos upe) su 
Baltijos jūra yra labai svar
bus. mūsų šalies prekybai. 
Ypač toks kanalas yra būti
nai reikalingas girių preky
bai. Iki šiol mūsų šalies gi
rios yra užsienin gabenamos 
Nemunu ir Visla per Prūsus. 
Mūsų girios kliūva tokiu ke
liu į vokiečių pramonininkų 
rankas. Atsiradus Ventos

Daktaras Thompson Lon 
done uždraudė pulkininku 
Rooseveltui bent kelius m ė 
nesiūs susilaikyti nuo pra 
kalbų sakymo.

Rooseveltui tai bus di 
džiausią bausmė, kokią til 
galima sau Įsivaizdinti.

Anglijos ministeris As
quith po ilgų abejojimų nu
tarė nusileist prieš sufragis
tes ir nutarė priimt jų dele
gaciją, kurią taip ilgai atsi
sakinėjo priimt. Prieš sa
vaitę buvo areštuota Sylvia 
Pankhurst, bet ačiū badavi
mui, tapo paleista iš kalėji
mo. Vienok, ažuot ėjus na
mo, S. Pankhurst nuėjo ir 
atsisėdo prie durų atstovų 
būto ir pasisakė neisianti iš 
ten, kol negausianti pasima
tymo.

Sako, kad išvaizda išbadė
jusios moters sugraudino 
Asquitha.

Taip-pat valdžia įsakė su
grąžinti sufragistėms polici
jos užimtas jų “headquar
ters”.

Sufragistes yra labai nu
džiugusios.

Quebec, Canada. — Čia 
prasidėjo tyrinėjimas tų 
žmonių, kurie buvo viršinin
kais ant laivo “Storstad”lai- 
ke susidūrimo su “Empress 
of Ireland”.

davė labai neaiškius atsaky-

vų.
Tvirtinama, jog kiti 200 

mainierių sudegė liepsnoje.
Išviso tose mainose eks- 

pliozijos metu dirbo 600 
mainierių.

Ekspliozija buvo taip 
smarki,jog buvo pajausta vi
soj apygardoj.

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
In the United States.......... ...................

To Foreign Countries........................ .
Advertising rates on application

Rusijai gręsiu bankrotas
Ačiū persekiojimui 

timtaučių, kaip finų, 
lietuvių, lenkų ir kitų, caro 
valdžia atsidūrė kebliame 
padėjime.

Kelių pastarųjų dienų me
tu vertybė rusiškų pinigų 
nupuolė ant kelių šimtų mili
jonų rublių.

Užsienio kapitalistai stri
magalviais ima savo pinigus 
atgal iš rusiškų biznių.

Valdžios iždui, išvengimui 
suirutės, reikėję išleisti ant 
rinkos 100 milijonų rublių 
gatavo aukso.

Peikia didmiesčius
Boston, Mass

Elliot, buvęs prezidentas
Harvardo universiteto, ne- iš Anglijos

Bent pasivėžino.
Kansas City,Kansas.—Th. 

Joanids pravažiavo gelžke- 
liu 2000 mylių be tikieto. Ji
sai pasislėpė skrynioje. Pra
džia jo kelionės buvo Los 
Angeles, kur jam pavyko už 
kyšį negrui įsisėsti į skrynią.

Važiavo dvi paras. Iš skry-

Biznieriai pridera nuo dar
bininkų.

('alųmet, Mich.—Kaip ži
noma, tai šioj apygardoj il
gą laiką tęsėsi streikas vario 
kasyklų darbininkų, kuris, 
kaip žinoma, buvo pralaimė
tas. Tuomet dauguma šios 
apygardos biznierių ėjo su 
mainų ponais.

Užtat darbininkai, nors ir 
pralaimėję streiką, betgi nu
tarė parodyt biznieriams, 
kad jie turi visuomet taikin- 
ties prie darbininkų. Mai- 

li uždėjo savo koopera- 
kurioms labai gražiai

Sako, plieno milžinas 
pasijudins.

Sustreikavus Westing 
hauzo darbininkams (strei 

gerai), 
žada 
plieno

tuvių darbininkai Pittsbur 
go apygardose.

vienos stacijos 
vo *pilna šnipų,

Patsai kelionės maršrutas 
laikoma visuomet didžiau
siame sekrete ir labai tan
kiai, kad revoliucijonieriams 
pėdas sumaišyti, permaino
ma kelias. Vienok šiuo sy
kiu bomba tapo padėta ke
lias minutas prieš praėjimą 
caro traukinio ir tiktai tasai 
atsitikimas, kad pirm caro 
traukinio paleista kitas, kur 
jo nebuvo, išgelbėjo pakvai
šėli ir išgamą Mikę.

Turbūt, nei šnipų nei poli
cijos galybė neapsaugos 
kruvinąjį budelį nuo jam pa
skirtos dalies.

Veikiausia, Rusijos laik
raščiam bus uždrausta apie 
tai rašyti, bet nuo uždraudi
mo Mikės likimas nepersi
mainys.

Laikraščiai rašo, kad ca
rienė iš to didelio išgąsčio 
smarkiai susirgo.

Laimėt ar mirti!
Amerikos sufragisčiu va

dovė, daktaras Ona Snaw, 
būdama Philadelphijoj, pa
sakė, kad ji yra tikra, jog 
Anglijos sufragistes grei
čiau numirs už moterų rei
kalą, negu nusileis prieš An
glijos ministeriją.

Ona Shaw tik ką sugrįžo
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Atsargiai su kunigais, va

rančiais lapės politiką.
Yra kunigų paprastų cha

mų, neaptašytų pilvūzų, bet 
yra, ypač tarpe* jaunesnio
sios kunigijos, ypatingos rų- 
šies kunigų politikierių, ku
rie moka labai liberališkai 
pašnekėti ir, reikia pripa
žint, jiems gana sekasi varyt 
lapės politiką.

Prototipu tos kunigų poli
tikierių rūšies, kaip žinoma, 
buvo p. Jonas Žilinskas So. 
Bostone. Jisai mokėdavo 
gaudyt žuvis ne tiktai drum
stame parapijos vandenyj, 
bet gana pasekmingai ties
davo tiltus į taip vadinamus 
bedievius. Jisai niekuomet, 
būdavo, nesikeikia, visuomet 
lipšnus, mandagus, pirmos 
klesos džentelmenas ir su 
žmogum, daugiau apsiginu
siu, visuomet šnekėdavo, 
kaip pusiau bedievis. To ku
nigo apsiėjimas ir taktika 
neatstumdavo, bet pritrauk
davo šiaudadūšius, kurių 
kliūtinėj visuomet dvi sieli

Bet patsai branduolys to 
kunigo darbų, patsai tikslas 
jo agitacijos buvo vienas ir 
tas pats su visos juodosios 
armijos darbu. Nors įvai
riais keliais, bet visi jie ėjo 
Ryman • •• b nes politikieriai 
visuomet turėjo didesnį pa
sisekimą avinyčioj ir šalę 
jos, negu burbonai a la Ke
mėšis ir Comp.

Pastaruoju laiku męs pa- 
tėmyjom kelias korespon
dencijas see. laikraščiuose, 
kur traktuojama apie tos ar 
kitos parapijos kunigą. Ne
seniai tilpo “Laisv.” koresp, 
iš Patersono, N. J., kur ga
na prielankiai atsiliepta apie 
vietos kunigą. Korespon
dentas buvo labai tolymas 
nuo nupeikime kun. Švagž- 
džio “visus vienyjanęio vei
kimo”.
- N, 25 telpa cha-
rakteringa koresp. iš Utica, 
N. Y., kur užsistojama už 
kun. Remeiką.

Prieš tūlą laiką, kiek atsi
menam, Baltimores I. W. W. 
viešai dėkojo kun. Lietuv
ninkui, “kuris netokis,.kaip 
visi kunigai”.

Neužpelnyti komplimentai.
Pradėta girti “Tėvynė” ir 

pirmeiviški tautininkai iš 
Susivienyjimo Lietuvių A- 
merikoj. Pastebėta kokis 
tai nepaprastas “Tėvynės” 
pakairėjimas. Mūsų drau
gai iš “Pirmyn” pamatė net 
“Tėvynės” pakairėjimo žen
klą tame, kad “Tėv.” redak
torius padarė savo laikrašty 
pastebėjimą, jog čia augu- 
sios Waterburio merginos 
daugiau palinkusios prie lie
tuviškumo, negu čia augu- 
siejie vaikinai, nors, rodosi, 
tokių “pakairėjimo” ženklų 
galima buvo ir prieš pusme
tį prisisemti kupinas rieš
kes.

Teisybė, pastaruoju laiku 
“Tėv.” tilpo keli aštresni 
straipsniai prieš, klerikalus, 
bet tuos straipsnius, veik 
perdėm, pagamino pavieniai 
žmonės, ne redakcija. Ke
lios redakcijinės pastabos 
buvo tik atsakymas ant 
“Dr-go” užsipuldinėjimų.

Tikruoju “Tėv.” pakairė
jimo ženklu tegalėtų būti jos 
visiškas izoliavimasis nuo 
klerikališkos įtekmės . ir 
principialis ežių pravedimas

A. O to kaip tik ligšio! ne
buvo ir nėra. Užtat reikia 
būti atsargesniais ir su kom
plimentais.

Pasakysime atvirai, jog 
juodasis klerikališkas pavo
jus tautiškam susi vieny j i- 
mui gręsia ne tiek iš lauko,

me p rives t daugiau.
Bet... ką męs patiriame? 

Visose tose vietose po prie
danga gražių žodelių varo
ma patsai tikrasis, patsai 
juodasis žmonių mulkinimo 
darbas. Patersone tveriasi 
vyčių kariumenė, Baltimo- 
rėj taip-pat. Uticoj, kun. 
Remeikai klebonaujant, nei 
menkiausias tikros šviesos 
žiupsnelis nepaberiama į 
liaudį.

Čia męs turime priminti 
savo draugams: nežiūrėkit, 
ką kunigai sako,bet tėmykit, 
ką jie daro! Nežiūrėkit, ar 
daug kun. Žilinskas, Lietuv
ninkas, Švagždys, Židanavi- 
čius ir Comp. kalba apie vie
nybę ir tt., bet tėmykit, ką 
jie dirba. O jie dirba per
dėm klerikališką darbą. Jie 
traukia žmones po savo 
sparnu, jie įkvepia žmonėms 
savo dvasią ir męs, socijalis- 
tai, turėsime tikrą rugiapjū
tę, kol išpūsime iš žmonių 
jų įpūstą “dūką”.

Paimt i m e nors ir tas na-

Pasiskaitykite įdomų “Ke
leivio*’ straipsnį.

“Keleivio” N. 25 ant pas
kutinio puslapio telpa labai 
įdomus J. G. straipsnis, ku
riame surokuojama mirtinos 
nuodėmės So. Bostono vėži
ni nkų.

Kaip žinoma, tie vežimu
kai buvo apveizdos pašaukti 
darban, kad sublizgėti savo 
morališka dorybe ir galuti
nai užsmaugti socijalizmo

Bet... kas kita žodžiai, kas 
kita darbai. Matomai, jog 
vežimukams reikės paimti 
nebevieną vonią turkiškose 
pirtyse, kad nusiplovus nors 
dalį dievobaimingų purvų.

Ypatingas susirūpinimas 
praplatinti blaivybę.

Sulygcaro Mikės išreikštu 
noru, Rusijoj turi būti pra
dėta kova su girtuoklybe. 
Gubernatoriai, pavietų vir
šininkai ir patįs menkiausi 
iš valdininkų tarpo vienas už 
kito nori pasirodyti paklus
niais tarnais caro batiuškos 

cirkuliaras lekia po cirku
liarui, instrukcijos rašoma 
po instrukcijų vardan pui
kesnio pražydčjimo blaivy
bės. /

Rodosi, geras būtų daik
tas sumažinti girtuoklybe,

iš vidaus paties tautiško Su
sivienyjimo. Ar jūs negir
dėjot, kokią p. Balutis pasa
kė prakalbą Waterbury ir 
kaip maloniai jisai atsiliepė 
apie S. L. R. K. A.? Tasai 
žmogus jau viena koja se
niai stovi, pas klerikalus, o 
juk tai šulas! Neseniai “V. 
Liet.” tilpo įpatingas straip
snelis apie seimo įspūdžius, 
kur taip-pat saldžiai šypso- 
•nrasi yričfr Jfc'iAaVxY’’*% 
ir svajojama apie uniją, lai
minant liberališkiems kuni
gėliams.

Dabar bus aišku, jog vidu
je susivienyjimo yra šulų, ir 
tai įtekmingų, kurie varo sa
vo aiškią liniją... įRymą,. ne
sidrovėdami viešai bičiuliuo- 
tis su klerikalais net dabar, 
net šioje valandoje, kada 
juodasis “Draugas” aiškiai 
parodė savo nagus.

Dabar pasakykit, meldžia
mieji, ar su ta vidurine “Vė
žio” liga “Tėvynė” kovoja? 
Ar turi “Tėvynė” nors kiek 
civiliškos drąsos, kad sū- 
drausti “Liet.” ir “Vienybę 
Liet.” kalbėtojus ir rašyto
jus? Ne, neturi! Ne tik 
neturi, bet visuomet ir visa
dos koketuoja su tais veikė
jais, nors jie tautiško Susiv. 
pirmeiviškumui daug pavo
jingesni, negu aiškus juodu
kai iš klerikališkų deržimor- 
dų. .

Mums rodosi, męs užtekti
nai pamatavom savo nuomo
nę, jog su komplimentais 
čeik palaukt.

“Liet. Ūkininkas” dėlei to 
rašo:

“Pinigyno ministeris išlei
do jau ne veiną cirkuliarą, 
kuriuo įsakoma gubernato
riams ir kitiems valdinin
kams pildyti žmonių nutari
mus dėlei monopolių ir kar- 
čiamu uždarymo. Tečiau 
durnoj dešinieji atstovai bu
vo norėję degtinę pabran
ginti. Degtinė būtų branges
nė, žmonės mažiau jos gertų, 
vadinasi girtuoklybe suma
žėtų, bet pinigų galėtų ir 
tiek pat inplaukti.

Taigi, lopo, kaip matome, 

tiesiog, tariant sulyg tų at-1 
stovų, norima padaryti taip, 
kad ir vilkas butų sotus ir 
ožka čiela.

Šiaip ar taip, bet mums 
reikia pasinaudoti ministe- 
rio įsakymu ir dabar ypač 
kiekvienam doram žmogui, 
kiekvienam, kam rūpi mūsų 
kūno ir sielos (dūšios) svei
kata, reikia visas jiegas in- 
tempti kovoj su viena bai
siausių mūsų nelaimiij — su 
girtuoklybe”.

Gerai, labai gerai parašy
ta! Kovoti su girtuoklybe 
reikia. Bet kodėl gi “L__. 
Ūkininkas” nemato, kad iš 
tos.kovos nieko neišeis, ka
dangi ji ne iš to galo pradė
ta ir pradėta tokiais žmonė
mis, kuriems mažiausia rūpi

Šiame “Laisvės” N-ry ant 
7 pusi. drg. Rugienius pra
neša įdomią žinią, jog tūla S. 
L. A. kuopa Winnipege bu
vusi visiškai klerikališka ir 

| šiuomi laiku užsiėmusi par- 
0.

Ar “Tėvynės” redakcija 
atkreipė į tai atyda?

v >> • • • OlLlVllli Idlixu UA0J1V111cias vyčiu organizacijas. . . , .
Gi tai tikriausios rūšies ge]_ > S1traukimu Kunigelu 
tonoji organizącija, atrama 
šios dienos sistemos ir, nori
me pranašauti, lopšys 
streiklaužių ir didžiausių 
soc. nevy donų. Tat ar gali
me męs duoti patįs save už- 
simigdyti gražiais tų kuni
gėlių žodeliais apie vienybę, 
kuomet jie, tie kunigėliai, 
dirba patį tikriausį klerika
lišką darbą?

Niekuomet, draugai!
Tikrų kunigų pirmeivių 

męs kaip ir neturime! Tik
ro kunigo pirmeivio ypatybė 
— tai kova su sako /konfrat- 
rais, su kitais kunigais, su 
pačiu klerikalizmu.

O kur jie? Jų nėra dar.

Sako, “D. Balsas” atgis.
Mums rašo iš Baltimore, 

Md., jog sindikalistų laikraš
tis dar gali atgyti. 17 d. bir
želio unijos susirinkime lei
dėjai pranešė, kad jau nu
pirko reikalingus spaustuvei 
daiktus ir neužilgio išleisiu 
“D. B.”.

Ir gerai. Greičiau už
baigs tą dalyką ir užbaigs 
jau ant visados. Tik nežinia 
ar gaus redaktorių, nes p. 
Laukis buvo atsisakęs. t

1111—_ ___ 1 __ ____ ’_____________ Sakoj ga už jo valią stipresnė, jį
tainėje ramiai užsilaikyti. Į kad būtų visi žmonės čionai. nusviedė iš ten.

Mano Trezoras staptelėjo, 
atbulas pasitraukė... Maty
ti ir jis pripažino tą jiegą.

Aš paskubėjau ir pašau
kiau nustebusį šunį — ir nu
ėjau širdį pakeltas.

Taip; nesijuokit. Aš šir
dį pakeltas buvau prieš tą 
mažutį, evojingą paukštelį, 
prieš jo meilės paversmę.
Meilė ,maniau aš, galinges

nė yra už mirtį, už mirties 
baimę. — Tiktai jąją, tiktai 
meile tu risi ir auga gyvybės 
grazna. Vertė Nagas.

likimo priversti turėję sve- 'nas žymes ant nosyžmonių prablaivėjimas.
Tiesa, nutarimų daroma 

labai daug apie uždarymą 
monopolių, bet, kaip skelbia 
laikraščiai, ten, ' 
daro monopoliu 
tu greitumu 
na slaptas šinkavimas, ku
ris ištraukia iš žmonių kiše
nių dar daugiau pinigų. Ir 
girtuoklybe žydi, kaip žydė
jusi. Toj pačioj Lietuvoj, 
ieigu kur nedėldieniais už
daro monopolius, tai užpa
kalinės durįs visuomet atda
ros dėl uždrausto vaisiaus.

Iš to galima padaryti išve
dimas, jog blaivybė tuomet 
įsigyvendins, kuomet žrtio- 
nių galvosna įeis tasai su
pratimas, jog alkoholis 
kenksmingas. O tasai su
pratimas žmonėse tu ome U kos literatūros nors ir už 5 
atsiras, kada pfablaivės, ka
da nušvis visas jų draugiji
nis gyvenimas, kuomet jie 
turės daugiau pramogų, 
daugiau laisvės!

Argi jau “Liet. Ūkinin
kas” ir to nesupranta? Ste- 
bėties reikia. Štai tame pa
čiame straipsny “L. Uk-kas” 
rašo, jog atitraukus žmones 
nuo karčiamų, reikia jiems 
duoti pasilinksminimų, įkur
ti draugijų, rengti teatrų.

Ir vėl kūdikiški patarimai, 
kuomet tasai pats “L. Ūki
ninkas” žino, kad caro val
džia neleidžia įkurt pirmei
viškų draugijų. Argi jau 
užmiršot, ponuliai, kad pir
meivį, d-rą K. Grinių, net 
ugnagesių draugijon valdžia 
neįleido, tai ką'jau kalbėti 
apie šiaip jau kultūriškas 
draugijas!

Ar šiokį, ar kitokį klausi
mą Rusijos gyvenimo męs 
nesiimsime svarstyti — vis 
viena męs prieisime prie vie
no ir to paties punkto: duo
kite Rusijai politišką liuosy- lagysčių ir suktybių, kad jų 
bę. Tuomet ir kova prieš nereikia skaityti ir skaitan- 
alkoholizmą bus pasekmių- čių nelaikyti ant burdo ir ne- 
gesne.

kur tik užsi- 
if nepapras- 

prasiplati-

Bet užtaigi jie nutarė ant to- 
liaus varyti smarkią agita
ciją prieš socijalistus ir at
kalbinėti žmones nuo lanky
mo socijalistų parengtų pra
kalbų. O jeigu atkalbinėji
mas nieko nepagelbės, tad 
jie nutarė išvaikyti socija
listų surengtus susirinkimus 
nors ir kraujo praliejimu, 
ką jie ir padarė laike pasta
rųjų prakalbų. Teisingumą 
to dalyko liūdyjo kad ir ši
tas faktas, kad tuoj po pir
mųjų prakalbų ten gyvuo
janti viena tūla katalikiška 
draugija pinigiškai nubaudė 
visus tuos savo narius, kurie 
turėjo nusipirkę laike pir
mųjų prakalbų socijalistiš-

centus ir nubaudė visus tuos 
savo narius,, kurie Laiko to
kius žmones ant burdo, ku
rie skaito socijalistiškus raš
tus.

Kaip kas gal paklausti 
manęs, kas? tad sukėlė tarpe 
Hoosick Falls, N. Y. lietuvių 
žvėrių-katalikų tokią didelę 
neapykantą ant socijalistų? 
Vis viena turėjo būti kokis 
nors suerzinimas? Ant to aš 
galiu drąsiai atsakyti, kad 
tai darbas katalikų dvasiški- 
jos ir klerikališkos bei atža- 
gareiviškai- tautiškos spau
dos, kuri visokiais būdais 
niekina ir šmeižia socijalis
tus, vadindama juos “cici- 
likais”, “cicilikučiais”, “ėdi
kais”, “ęilikučiais”, “rau
donkakliais”, “nedaver- 
koms”, “išgamoms”, “išpe
roms”, “pasileidėliais”, “tin
giniais” ir taip toliaus. Ku
ri visokiais būdais stengiasi 
tamsiems žmoneliams įkal
bėti, kad socijalistų raštai, 

[tai tiktai šlamštai, pilni me-

išmintingi, tad nelaikytų tų 
cicilikų nei ant burdo ir tu
rėtų jie išvažiuoti iš čionai, 
nes jau jų atsirado keli. Pa
kol jų nebuvo, patol buvo 
viskas ramu čionai, o dabar 
jau atsirado keli ir parsik
vietė kokį ten išgamą ir pa
sakoja žmonėms, kad jie at
ims iš bagočių fabrikus ir 
atiduos žmonėms, o tada ne
reikės nei vienam dirbti ir 
visi bus lygus. Tą patį pa- 
liūdyjo ir “Lietuvos” kores
pondentas p. Šiaulis,sakyda
mas, kad tuoj po pirmųjų 
prakalbų prasidėjo neapy
kanta ir prasivardžiavimai 
vieni kitų.

Dabar kįla klausimas, iš 
kur tie žmonės sužinojo vi- j 
sus tuos vardus ir išvedi
mus? O tai, kaip augščiaus 
minėjau’ vaisiai katalikų 
dvasiškijos, klerikališkos ir 
atžagareiviškai - tautiškos 
spaudos; užtaigi aš ir norė
jau apie tą lietuviškajai vi
suomenei pranešti, idant ji 
nors kiek aiškiaus suprastų, 
kas prirengė dirvą Hoosick 
Falls ,N. Y. lietuviams fana
tikams žvėrims - katalikams 
užpuolimui ant drg. J. Per
kūno ir kad plačioji visuo
menė žinotų, kaip į tokius 
ponus “geradarius" reikia 
atsinešti. D. J. Alekšis.

LAISVOJI
SAKYKLA

turėti su jais jokio draugiš
kumo, kas reiškia, atsinešti

Ir mano žodis prie i juos taip kaip į galvijus. 
r ; Kad užpuolimas ant drg. J.užpuolimo Perkūno per Hoosick Falls,

• N. Y. žvėris-katalikus yra
I vaisius katalikų dvasiškijos, 
| klerikališkos ir atžagarei- 
i viškai - tautiškos spaudos, I
I 1 1 1 • 1 • • 1 T • v. • *

J. Perkūno
(Pabaiga).

1 Bet atėjus prakalbų die-'tad liudija, kad ir šitas ma
nai, žmonių prisirinko gana 
daug (nes aš pats ypatiškai 
mačiau) ir visi ramiai užsi
laikė ir su atyda klausėsi so
cijalistų kalbėtojų (nekurie 
net buvo sumanę prisidėti
prie L. S. S. A.), bet tąsyk savęs kalbėjosi šitaip: vie- 
jau triukšmadariai mušei-1 nas sako: eiva greičiau ant 
kos, bei jų vadovai, nieko ne- cicilikų, kitas ant cilikų, tre- 
begalėjo padaryti, nors nėra čias ant raudonkaklių.pra- 
nė mažiausios abejonės, kad kalbų ir tt. Kitas vėl sako: 
norėjo ir nebegalėjo tų pir- o kogi męs ten einame, vie- 
mųjų socijalistų parengtų’nas kokis tinginys - šliup- 
prakalbų išardyti, nes nebu- tarnis, prisiskaitęs cicilikiš- 

Liet. ’vo iškalno susiorganizavę, kų raštų atsistojęs pasakos 
O . juk be susiorganizavimo! ir monys žmones. O dar ki
tokio darbo neatliksi, tai; tas pridūrė, kad reikia imti 
darbas ne vieno žmogaus; i tiems cicilikams ir nutrau- 
tokiu būdu ir patįs triukš- kyti tas raudonas naktaizas 
madariai bei mušeikos tokio nuo kaklų ,0 padaryti raudo-

no paties ausimis iš užpuoli
kų lūpų girdėtas faktas. Ei
nant man nuo stotięs ant 
prakalbų, pasivijau ant gat
vės būrį einančių irgi į pra
kalbas lietuvių, kurie tarp

ŽVIRBLIS
Iš Tunrenevo.

grįžau medžiojęs j r 
sodo takeliu. Manoėjau 

šuo bėgę pirma.
Urnai jis apsistojo ir pasa- 

lingai žengia, tarytum paju
tęs prieš save medžioklės au
ka.

Aš žvelgiau per alėją ir iš
vydau jauną žvirblį, geltona 
pasnape ir pūkeliais ant 
galvos. Jis iškrito iš lizdo 
(vėjas didžiai lingavo alėjos 
beržus) ir tupėjo, kaip ne
gyvas ,išskėtęs dar nepaval- 
domus, vos-vos apydaigsia- 
vusius sparnelius.

Myne 'ū ei i ai s s tin e-
sino į jį,Tik šit, sprudąs nuo 
artimojo medžio juodgurk- 
lis žvirblis krito, it akmuo, 
prieš šuns nasrus — ir visas 
nežiūrėdamas,. skausmu 
spiegdamas stryktelėjo kar
tą, kitą į dantėtą, baisią 
šmėklą — šunį.

Jis svido gelbėti, jis užsto
jo savimi savo mažulėlį...bet 
visas jo smulkutis kūnelis, 
kaip apušės lapas, iš baimės 
drebėjo, jo balselis sukietė
jo ir užkimo, jis alpo, jis sa
vo gyvybę aukojo!

Kokia neinmanoma baise
nybė turėjo jam rody ties 
šuo! Ir, vistik, jis negalėjo 
nutupėti ant savo augštosios 
nepavojingosios šakelės. Jie-

Na, ir vėl proga.
Neperseniai skaitėme lie

tuviškuose laikraščiuose,kad 
Valparaiso Universitete 
chuliganai užpuolė miegantį 
savo kambaryje drg. Teod. 
Kučinską, norėdami jį su
mušti. “Vien. Liet.” iŠ 
džiaugsmo delnus trynė, kad 
tokioje, augštoje įstaigoje, 
kaip mokykla, socijalistai y- 
ra persekiojami. Tai faktas, 
kad ne vien mūsų patriotpa- 
laikiai socijalistus persekio
ja, bet ir kitataučiai-anglai. 
Mūsiškė “Vienybė”, paėmus 
tokį svarbų faktą, suvynio
jo ir tuščiam j am Paukščio* 
kambaryje patalpino. Ra
dosi “V. L.” giesmei prita
riančių, iš tų pačių valparai- 
siečių, pseudo socijalistų; 
mat, čia yra dar taip bema
noma, kad “V. L.” redakto
rius tebeėsąs socijaldemo- 
kratas, na ir griebėsi dzū
kiškos plunksnos gabumų iš- 1 
mėginti; ir valiai piešt felje
tonus bei korespondencijas, 
manydami, kad tik ypatai 
kliūtų. Pamatę, kame yra 
dalykas, norėtų suturėt, bet 
žodis ne žvirblis, išleista, ne- 
paghusi.

“Vien. Liet.” triumfavo, 
kad tai tokis atsitikimas so- 
cijali’šta patiko, bet dabarti- ------- j.... t no aiSiiiKiiiicis ou mg. o. 
Perkūno sumušimu,Hoosick, 
Falls, N. Y. tikrai paskatins 
vienybiečius prie didesnio 
triumfo, nes draugas Per
kūnas, ne vien ką socijalis- 
tas, bet vienybiečiai pažįsta 
jį,kaipo savo ypatišką priešą. 
Dabar, laikykitės! Dabar 
jau susilaukė dar vieną pro
gą pasidžiaugt. Kodėl mū
sų tautiečiams taip neatsi
tinka? sušuks “Vienybė”. 
Kodėl mūsų tautiečiai pra
kalbas rengia su vietinio ar
ba artymiausio kunigo ži
nia? Kodėl gi socijalistai 
taip nedaro, neina su Romos 
agentu išvien?!

Pavė-Sėlis.
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Tolydinis augimas Socijalizmo Amerikoje, pradėjus nuo 1904 metų, baigiant 1914 metais. Iš kairės šalies pažymėta narių augimas, 
viršuje metai. Nors 1913 m. buvo mažas narių skaičiaus puolimas, bet 1914 m. vėl atsigriebta ir dabar labaismarkiai kįla augštyn.
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A. J. Karalius.

Bakterijos
Senovės mokslininkai aiš

kiai jautė ir spėliojo, kad 
baisiausias ligas suteikia ko
ki tai nematomi, stebuklingi 
sutvėrimėliai. Vienok, ne
turėdami padidinančių stik
lų ir per tai nepajiegdami 
arčiau su gamtos slaptybė
mis susipažipti, jie turėjo 
gana keistą supratimą apie 
bįplogiją ir abelnai visus ma
žesnius gyvūnus bei augalus. 
Net gabiausi Graikijos ir ki
tų šalių mokslininkai buvo 
įsitikrinę, kad maži gyvūnė
liai, kaip bitės, musės, uodai 
etc. gali atsirasti iš neorga
niškų (negyvų) daiktų. Apie 
bakterijas ir kitus mikros
kopiškus gyvūnus jie netu
rėjo jokio aiškaus suprati
mo.

Tiktai vėlesniuose laikuo
se. kuomet septynioliktam 
šimtmety Antanas Van Loe- 
wenhock padirbo pusėtiną 
mikroskopą, padidinantį 
apie 150 sykių, atsirado pro
ga nematomus iutvėrimė- 
;ius tyrinėti. Tuojaus dau
gybė mokslininkų ėmėsi už 
darbo ir prasidėjo apsireikš
ti darodinėjimai, kad ligas 
sukelia maži, nematomi gy
vūnėliai. Toje dirvoje dar
bavosi galinga žmonijos ar
mija. Tos armijos kareiviai 
padarė daug daugiau gero, 
negu visi buvusieji karaliai 
ir karvedžiai svarbiausi mū
sų gadynės bakteriologai — 
atminkime garsųjį Robert 
Koch’a bei Mečnikovą, — tu
rėdami progas ir įrankius, 
natvrė. kad daugelį, jei ne 
visas, ligų sukelia mikros
kopiški gvvunėliai. vadina
mi bakterijomis, ir kad kiek
viena liga turi skirtingas 
bakterijas.

Pv.. džiovos {bakterijos 
daug kuom skiriasi nuo dif- 
terijos bakterijų: plaučių 
uždegimo bakterijos — nuo 
t if ūso bakterijų ir 'tt. Bak
terijos skiriasi didumu, for- w-| O imp ' ** •
mo, jpoujuciiiio ii bailingų

chlorofilo be kurio paprasti1 kalauja maisto, drėgnumo ir kelia bjauriausias ligas, 
augalai negali apsieiti. šilumos. Maistą jos ima iš rrostitueijos namai pagami-

Pavidalas. Iš pradžių bu- gyvūno, kuriame gyvena ir na daugybes ligų. Kryžių 
vo manyta, kad vienos rųšies1 dauginasi. Daugelis bakte- į kares mums suieike bjau- 
bakteriios gali turėti įvairų rijų gali gyventi be drėg- nausią ir, galima sakyt neis- 
pavidala: gali būti panašios numo, bet tokiam stovy jos gydomą ngą syiilisą. 
laTrieipi" kamuolėliui arba nesidaugina. Tūlos bakter- Apart to bakterijos gali vSuotos (susiraičiusios). jos be drėgnumo tuojaus pereiti iš motinos kraujo į 
Vienok R Koch neužginčija Ž1-1'rQ Vnvmo 'įsnnno peanmn kunikin krnn-
maTdarodė,°kad bakterijų tokiose sanlygose ilgus lai-’ją ir sukelti ligą, 
pavidalas nesimaino, kad kus egzistuoja sporų tornui- foksinos. _ 
kiekviena rūšis gali produ- Je> ' 
kuoti (pagaminti) tiktai vie-1 sanlygoms 
no pavidalo bakterijas 
Svarbiausi pavidalai yra šie

šilumos. Maistą jos ima iš rrostitueijos namai pagami- 
i.nm-nn AMTimno ivnn H Q11 rTAT 11 OTŲ KrVZlll

Daugelis bakte-1 kares mums suieike bjau-

Apart to bakterijos gali

S. Gorsky.

Iš dvasiškų tėvelių 
gyvenimo.

Vertė V. Paukštys.

G

*

mėgimiL
Reikia atsiminti; kad toli 

gražu ne visi mikroskopiški 
gyvūnėliai (bakterijos) yra 
mums kenksmingi. Anaip
tol. Yi-a bakterijų, kurios 
padaro daug gero, be kurių 
pasaulis negalėtų egzistuoti. 
Ir tokių bakterijų yra dau
giau. Tečiau yra daugybė 
įvairių rūšių bakterijų, ku
rios mums tiktai didžiausią 
blėdį suteikia, sukelia ligas.

Mokslininkai ištyrinėjo

mus sutvėrimėlius ir aprašė 
jų veikmes. Bandykim apie 
tuos sutvėrimėlius pakalbė
ti. Kadangi čia nėra vietos 
aprašymui kiekvienos rų- 
šies, tai reikės pasiganėdinti 
vien abelnu aprašymu. Pir
miausia apie bakterijas.

Pasaulio daiktai dalinasi 
į dvi dideles klesas, arba 
skyrius: gyvi ir negyvi. Prie 
gyvų daiktų arba kūnų kle- 
sos priklauso augalas ir gy
vūnai; prie negyvų daiktu 
klesos — metalai, mineralai

Gyvi kūnai yra sudėti iš 
mažų tik per mikroskopą 
matomų dalelių, vadinami] 
celėmis (kamaraitės, aky
tės). Dauguma gyvų kūnų 
arba organizmų susideda iš 
daugybės celių, bet yra or- 
ganizmėlių (tai visos bakte- 
jos ir kiti mikroskopiški su
tvėrimėliai), kurie užturi 
tiktai vieną celę ir dėlto va
dinasi vienceliniais sutvė- 
mėliais.

Žinoma, yra lengva at
skirti, pasakysiu, beržą nuo 
katės — lengva pasakyti, 
kad beržas priklauso augalų 
skyriui, o katė gyvūnų sky
riui. Vien priėjus prie vien- 
celinių organizmėlių kar
tais yra labai sunku pa
daryti kokį nors skirtumą 
tarp augalu ir gvvunu. Dėl
to tulus mikroskopiškus or- 
ganizmėlius vieni tyrinėto
jai priskiria prie gyvunu, o 
kiti prie augalų. Bakterijos 
priklauso prie augalu sky
riaus, bet nuo jų skiriasi 
tuomi, kad ’ nereikalauja

žūva, bet yra tokių, kurios iščiuje esančio kūdikio krau- 
_________ _______ i________ _ z i_______ l-r l4„ ... ^... 1.^,1 4-4

Kokiu būdu 
o atsiradus patogioms bakterijos sukelia arba pa- 
-----3 — atgyja ir sukę- daro ligą? Ar tiktai jų į 

lia ligas. -Prie pastarosios1 kūną patekimas reiškia li- 
^.!rUŠies priklauso didžiausias-gą? Ne. Bakterijospa- 

1) coccus^^'baciilusfs)* spi- žmonijos priešas — džiovos gamina labai nuodingas sub- 
rillum ir 4) vibrio. ’ į bakterijos, pavyzdžiui. Kas! stancijas (medegos), vadi- 

Coccus (ištark “kokus”) knk šilumos, tai uauguma namas toksinomis, kurios
— tai rundino pavidalo bak- bakterijų geriausia mėgsta, nuodija kūną ir padaro ligą, 
terija. Bacillus — panagi į i žmogaus kūno šilumą—apie ’Jeigu nuodinga gyvatė įkan- 
mažutėlę lazdelę bakterija. laipsnius Celsijaus. Tu- da žmogui, tai žmogus ap- 
Spirillum — panaši į grąžto ^08 baKtenjos gali gyventi ii' serga ne nuo žaizdos, bet 
gvintus (į kreicorių). Vibrio daugintis daug didesnėj ar- nuo nuodų, kuriuos gyvate į
— panaši į mažutėlį lankelį.. mažesnėj temperatūroj. Į kraują suleidžia. Pas pats
Šitos bakterijų rųšįs paga- i Nors perdaug šaltoj .tempe- ■ su bakterijoms: ne jų kūnan 
mina savo pavidalo bakteri-! matūroj bakterijos negali patekimas, bet jų toksines 
jas, vienok tūlose sanlygose daugintis, šalta (labai šalta) j (nuodai) sukelia ligų- Skir- 
jos gali savo paviršutinį pa- temperatūra priimančias i tingos bakterijų rųšįs paga-
vidalą permainyti. Pv., coc-, sPorU mU bakterijas, ap mina skirtingas toksinas, 
cus kartais iš rundino pasi- • sakant, nesunaikina, 
daro pailgas, labai panašus į: Vienok tame dalyke da yra

■nesutikimai mokslinčių tar-. 
pe. Daugelis bakterijų rei- 
Kalauja oro, geriau pasakius 
degio (oxygeno), bet yra ir 
tokių,,kurias degis stačiai 
naikina. Prie pirmos rųšies 
priklauso pv. bacillus influ
enzae, pneumococcus (plau
čių uždegimo bakterijos) 
etc. Prie pastarosios rųšies 
— bacillus tetani, bacillus 
necrophorus etc. Apart to, 
tūlos bakterijos gali egzis
tuoti bei daugintis esant de
glui ir be jo.

Iš elementų, kurie bakte
rijų auginimui' reikalingi, 
galima paminėti šiuos: ang- 
liadaris (carbon), azotas, 
vandendaris, degis, siera, 
fosforas ir tūlos druskos.

Bakterijų atmatos. Bak
terijos, kaip ir visi gyvi kū
nai, pagamina tūlas gazines 
ir tirpstančias atmatas, bū
tent: angliarugštį, amoniją, 
liuosą azotą, vandendarsierę 
etc. Toliaus, bakterijos ga
mina spalvas, gazus, šviesą 
ir ligą sukeliančius nuodus, 
vadinamus toksinomis.

' Kokiu būdu bakterija j 
kūną patenka?

Oda (skūra). Oda yra ge
ras tvarkantis (barjieras) 
apsaugojimui nuo 
mingų bakterijų, 
mažiausia žaizdelė padaro 
gerą dirvą tūloms kenks
mingoms bakterijoms. Kar
tais gyvūną galima užkrėsti 
per sveiką odą, ypač įtrynus 
bakterijas, kaip laboratori
jose buvo daryta. Žmonėms 
reikia saugiai apžiūrėti nors 
ir mažiausią žaizdelę.

Gleivėtos plėvės. Gleivė
tos plėvės yra daug silpnes
nės bakterijų sulaikymui. 

! negu oda.. Juo gleivėta plė- 
. vė yra arčiau kūno pavir

šiaus, tuo ji yra stipresnė 
bakterijų sulaikymui. No
sies gleivėta plėvė labai re
tai tampa džiovos bakterijų 
auka, nors mipėtos bakteri
jos tankiai tampa įtraukia
mos į nosį. Tečiaus ir nosies 
gleivėtą plėvę gali bakteri
jos užpulti. Pv. arklių liga, 
vadinama “geležys” (glan
ders, malleosis, vokiškai 
“rotz”) atsiranda tiktai tuo
met, kada tos ligos bakteri
jos — bacillus mallei — už
puola nosies gleivėtą plėvę— 
kas pas arklius labai tankiai 
atsitinka. Kenksmingos bak
terijos tankiai kūnan paten
ka per liežuvėlius (tonsils), 

įkvėpimas. Labai tankiai 
bakterijos patenka j kūną 
kvėpavimo takais. Kvėpa
vimo takais įsiskverbia džio
vos, — plaučių uždegimo, 
kataro i r. kitų ligų bakteri
jos.

Maistas. Su maistu bei 
vandeniu, arba šiaip gėri
mais įsigauna daugybės ge
rai pažįstamų ligų bakteri
jos, kurios paskui ir sukelia 
ligas. Visokios, rųšies val
giai visada turi bakterijų, 
ypač restauranuose, kur 
apie higienos, prisakymus 
niekas nesvajoja, arba var
gingoj šeimynoj, kuri pri
versta netikusius produktus 
valgyti. Geras virimas,bei 
kepimas bakterijas naikina. 

Lytiški organai. Lytiški

bacillusą. Kartais bacillu- 
sai pavirsta į trupinėlius ir 
tampa į coccusus panašus. 
Bet tai yra tiktai tūlose san
lygose. v

Tūlos bakterijos turi po 
kelis mažutėlius diegelius, 
vadinamus flageloms, kurie 
it kopytės pagelbsti joms iš 
vietos į vietą persikraustyti. 
Fiagelos esti prisegtos prie 
galų, šonų arba apie visą 
bakteriją.

Veisimasis. Bakterijos 
veisiasi labai greitai ir gero
se sanlygose iš kelių greitu 
laiku atsiranda milijonai. 
Veisimasis atsibūva sekan
čiu budu: bakterija plyšta 
per pusę, iš vienos pasidaro 
dvi, paskui iš dviejų ketu
rios', iš keturių aštuonios, iš 
aštuonių šešiolika ir tt. Yra 
ištirta, kad tūlos ligą gim
dančios bakterijos dalinasi 
sykį į mažiau, negu pusė va
landos. Visos bakterijos vi
suomet plyšta per vidurį ir 
pasidalina į dvi lygias dalis. 
Toks tai pasidailnimo būdas 
tankiai priverčia bakterijas 
Rllgi crn įminti
Pv. coccusai tankiai susigru
puoja į retežį, vynuogių ke
kes, arba į mažutėlio ketvir
tainio formą. Šita ypatybė 
palengvina bakterijas at
skirti. Taip pat bacillusai 
įvairiai grupuojasi. Tas 
pats su spirillum, arba vib
rio.

Didumas. Kaip sakėm 
bakterijos yra taip mažos, 
kad reikia mikroskopo, 
idant jas gerai, aiškiai pa
mačius. Ir mikroskopas tu
ri būti tikrai geras. Šian
dieninė tėchinika ant tiek iš
sivystė, jog ir tokius mažu 
tėlius sutvėrimėlius, kaip 
bakterijos, galima išmieruo- 
ti. Tam tikslui vartojama 
stebėtinai maža mierelė, va
dinama mikronu, kuris reiš
kia vos 25000-tinę dalį colio. 
Visos žinomos bakterijos 
šita mierele yra išmieruotos. 
Pv. džiovos bakterija, arba 
bacillus tuberculosis turi 
nuo 1.J mik. iki mik. ilgio 
ir apie į mikrono storio.

Sporai. Tūlose sanlygose, 
tankiausia-;kuomet pritrūks
ta maisto, bakterijos pavirs
ta į vadinamus sporus, ku
riuos galima prilyginti prie 
augalų sėklų. Sporų pavidale 
bakterijos gali egzistuoti il
gus laikus be maisto. Atsi
radus tinkamoms sanly- 
goms sporai atgija, ir bakte
rijos vėl dauginasi bei dirba. 
Iš ligas sukeliančių bakteri
jų tiktai aprubežiuotas 
skaitlius (rųšįs) gali pavirs
ti į sporus, ir tai veik išim
tinai tiktai bacillusai. Ka-( 
dangi sporai pakenčia daug 
sunkesnes ' sanlygas, tai į 
sporus pavirtusias bakteri
jas labai sunku išnaikinti. 
Tulus sporus reikia visą va
landą virinti vandenyje iki 
100 laipsnių Celsijaus. Spo
rų formoj esančios bakteri
jos paprastai nesidaugina, 
vienok kartais vienoj bakte- 
joj atsiranda du sporai. Bet 
tai yra labai, retas atsitiki
mas.

Kas reikalinga bakterijų 
gyvybei? Bakterijos, kaip 
ir visi gyvi sutvėrimai, rei- susinešimai labai tankiai su

kenks- 
Vienok

, kurios

kurios įvairiais būdais kūną 
nuodindamos padaro Įvai
rias ligas.

Mūsų kūne yra tvirti ka
reiviai, kurie neįleidžia bak
terijas, arba stabdo jų besi- 
dauginimą. Kitokiu būdu 
męs visai negalėtume gyven
ti. Apie tuos kareivius pri
sieis atskirai pakalbėti, čia 
galima priminti, kad per ge
rą ir sveiką odą bei gleivėtą 
plėvę bakterijos nepereina. 
Bet audekluosna patekus 
bakterijas naikina visuomet 
ant sargybos esanti apsau
gos armija — ji naikina bak
terijas ir jų toksinas.

Visuomene stoja kovon 
su Hoosick Falls 

fanatikais.
Aukos dar vis nesustoja 

plaukusios.
A. Vasiliauskas iš So. Bos

tono siunčia $1.00 kovai su 
“razbaininkais”.

L. S. S. IV rajono draugai 
Newarke, N. J. ' paaukavo 
Š2.55. Aukautojais yra: 
K. Jankauskas, P. Miknai 
po 50c. A. Žolynas, J. Beeis, 
P. Beeis, J. Garyonis, K. 
Antkodavičiutę po 25c. P. 
Andkodaivičiutė 20c.A.Povi
laitis 10c.

L. S. S. 64 kp. laikytame 
savo susirinkime birželio 14 
d. nutarė paaukaut vedimui 
bylos prieš Hoosik Falls fa
natikus - inkvizitorius $2.10. 
Prisiųsta per drg. A. Večkį.

Atsiliepė ir draugai iš Le- 
wistono, Me. Elzb. Liau- 
danskaite $1.00,Juozas Joze- 
vičius 50c., N. N. 50c., A. 
Barkauskas 25c.,A.Kadžiulis 
25c., P. Čereška 25c., O. Ja- 
kavonienė 25c., J. Mažeika 
25c. ,E. Vaitekunaitė 25c., P. 
Aleknienė 25c., U. Saba- 
liauckaitė 25c., L. Salemo- 
nienė 25c., F. Kaulakis 25c., 
K. Vilaniškis 25c., A. Žar- 
kauskas 20c. P. Jurkštas 
15c., A. Jozukevičius 15c., A. 
Balčiūnas 15c., P. Bukenas 
15c., A. Stukas 10c., A. Kru
čas 10c., A. Petkus 5c. Viso 
labo suaukauta $5.80.

Aukų rinkėjas buvo Kaz. 
Vilaniškis, kuris ir prisiun
tė “Laisvei” $5.80.
Iš Troy, N. Y., kuris randasi 
netoli Hoosick Falls ir kur 
socijalištiškas darbas dar vi
sai neseniai tepradėtas, per 
draugus P. Trumpaitį ir A. 
Kučinską gauta Š12:45. 
Aukavo šie draugai: A. Vo- 
gulis, K. B. Deaps, P. Trum
paitis, J.Tamošaitis po ši.00; 
A. Kučinskas, P. Latvenas, 
S. Strungis, V. Greičis, M. 
Tamošaitis, M. Latvenas po 
50c. O. Phillips 30c. J. Plėš
tis, O. Trumpaitienė, S. Zar- 
umba, A. Valiukas, V. Amb- 
roza, S. Marciukaitė, Z.Mar
ciukaitė, J. Ziurnis, A. Kan- 
ceravičius, P. Latvėniukė, 
M. Janušauskaitė, F. Kud- 
rauskas po 25c., A. Zariunas 
20c., M. Vaitekūnas ir Raisis 
po 10c. Dvi riesigarsinan- 
čios ypatos aukavo 75 cen
tus.

Išviso šiame “Laisvės” nu
meryje 23.90

• Seniau pagarsinta 105.53

Viso labo “L.” yra 129.43

(Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių) 
praeities).

tąsą).
VII.

Viduramžių pirtįs pilnai lyginosi palei
stuvystės namams, nes tarp šių dviejų įstai
gų nebuvo jokio skirtumo. Tas panašumas 
buvo pripažintas daugelyj viešpatysčių net 
įstatymiškai, nes tie patįs įstatymai buvo 
kaip dėl pirčių, taip ir dėl paleistuvystės na
mų. s Pagaliaus, į paleistuvystės namus vie
nuoliam ir kunigam buvo visiškai uždrausta 
lankyties, nors jie ten būdavo nuolatiniais 
svečiais, o į pirtis būdavo tik tūli išėmimai, 
aprubežiuojanti juos.

Pirtįse visuomet patarnaudavo mote
ris. Kad pritraukus daugiau lankytojų, sa
vininkai pirčių visados stengdavosi įgyti 
jaunas, dailias ir gražaus kūno sudėjimo pa
tarnautojas. Daugelis pirčių buvo pagarsė
ję ten “dirbančiam darbininkėm” gana pla
čiai po svetimus miestus ir dauguma vyrų, 
nelyginant dabar į stebuklingas vietas,trau
kė iš tolimų šalių išsimaudyti į tas pirtis,kur 
patarnauja nuogos moterįs.

Suprantama, nors tai buvo uždrausta, 
bet vienuoliai pirmieji ir nuolatiniai svečiai 
būdavo tokiose pirtyse, nes jie daugiausia 
už kitus ištvirkę ir pas juos netrūkdavo pi
nigų. Kad jų ten nepažintų, jie pavartoda
vo įvairias gudrybes: apsivilkdavo civiliš
kais drabužiais, apvyniodavo abrūsais gal
vas, nusisamdydavo atskirus kambarius, pa
našius dabartiniem šeimyniškiem kamba
riam ir ten įsišaukdavo patarnautojas ir t.t.

Dvasiškijai galima buvo eiti į tokias 
pirtis, bet aštriai uždrausta naudoties mote
rų patarnavimu, bet tas uždraudimas leng
vai būdavo apeinamas: su vienuoliu arba 
kunigu ateidavo jaunas vyras ir jie užsiim
davo sau kambarį. Bet štai, kaip tik įeida
vo kambarin, tas vyras tuojaus pavirsdavo 
į dailią moterį. Į tai niekas neatkreipdavo 
jokios atydos, nors visi gerai žinodavo, jog 
Tiėi vienas dvasiškasis neatsiveda su sa
vim vyro-patarnautojo. Bet užtai, kaip tik 
dvasiškasis pasirodydavo abelnoj pirtyj, 
tuojaus prasidėdavo įvairus pajuokimai, ku
rie, tankiausia, pasibaigdavo tragiškai.

Pusėj penkiolikto metšimčio mieste 
Kelne, pavyzdžiui, buvo toks atsitikimas.

Mieste labai pagarsėjo tūlo Terpiliuso 
pirtis, kuris sykiu užlaikė ir paleistuvystės 
namus, per tai turėjo progą tankiai mainyti 
pirties patarnautojas. Pas jį vakarais su
sirinkdavo į pirtį visi įžymesnieji miesto 
viršininkai ir dvasiškija, bet pastaroji tan
kiausia atskiruose kambariuose, į kuriuos 
eidavo patarnautojos.

Vienas naujai atvykęs vienuolis augus- 
tinas, daug-ką girdėjęs apie tą pirtį nuo sa
vo draugų, sumanė ją atlankyti nepasiklau
sęs vietos draugų apie tvarką pirties. Kad 
paslėpti savo “stoną”, jis apsirėdė bajoriš
kais drabužiais ir praskustą pakaušį apmo
vė “jermolka”, kokias tuomet tankiai nešio
davo mokslo vyrai. Jo įėjimas į pirtį tapo 
niekuom nepastebėtas ir niekas į jį jokios 
atydos neatkreipė. Vienuolis nusivilko ir 
pradėjo laižytis, žiūrėdamas į nuogas mote
ris. Ypatingai jam patiko viena juodbruvė, 
tiesi, kaip paima, žėrinčiomis akimis ir kie
ta krūtine. Ji triūsėsi aplink kokį tai stor
pilvį, išsitiesusį ant minkšto suolo ir tingiai 
maukiantį vyną iš didelio puodo. Vienuolis 
nusprendė, kad tokiam storpilviui, kuris vos 
gali pasiversti ir visai neatkreįpia jokios 
atydos į jos grožybę, pakaks kokios nors iš
gamos ir pasišaukė ją pas save. Ji norėjo 
jau eiti, bet storpilvis sušuko ir ji nuolan
kiai sugrįžo atgal: jis pirmasis ją pasišaukė 
ir pilną teisę turėjo ją laikyti prie savęs, nes 
jau tokie įstatai buvo užvesti visose pirtyse.

Vienuolis užsidegė, pribėgo prie mergi
nos ir norėjo ją po prievarta privesti prie 
vietos, kurią jis turėjo užėmęs. Tokiu vie
nuolio pasielgimu pasipiktino kiti pirties 
lankytojai ir prasidėjo peštynės. Jermolka 
nukrito nuo augustino galvos ir pasirodė, 
kas jis per vienas. Pasigirto šauksmai:

—Vienuolis! Į pečių jį! Lai eina pas 
velnius!

Apsvaigusi nuo vyno ir įsikarščiavusi 
nuo nuogų moterų minia, nežiūrint j vienuo
lio karžygišką priešinimąsi, pagriebė jį ir 
įgrūdo pirties pečiun. Nelaimingas tuo
jaus suspirgėjo.

Kitoj vietoj vėl kuom tai prasikalto pir
tyje vienuolis ir nukentėjo nemažiau: jam 
surišo rankas Ir paskui nuogą vedžiojo gat
vėmis. Buvo žiemos laikas ir labai šalo. Jis 
sunkiai susirgo ir tuojaus mirė. Čia jau vi
si gali suprasti, kokį smagumą tas vienuolis 
turėjo, “vaikščiodamas” gatvėmis ir be
klausydamas įvairiausių išjuokimų.

Vienok, vienuoliai nepaliovė lankę to
kias pirtis.

Būdavo ir gana juokingų atsitikimų.
Vieną sykį Paryžiuje susiginčijo du 

lankytoju pirties. Išsyk, kaip ir visados pa
našiuose atsitikimuose, jie pradėjo koliotis 
įvairiausiais žodžiais ir, galų-gale, prasidė
jo peštynės. Vienas iš jų, senis, buvo apsi: 
sukęs abrūsu galvą, o antras jaunas, užsidė
jęs ant galvos kepuraitę. Tuojaus vieno 
nuo galvos nukrito kepuraitė, o kito abrū- 
sas ir.... abudu priešu pamatė viens kito pra
skustus pakaušius. Tai buvo vienuoliai ir 
apart to senis buvo vienuolyno perdėtinis.

Suprantama, visi subėgo ir pradėjo iš 
jų tyčiotis, o jie, lyg tie katinai, persigandę 
žiūrėjo vienas Į kitą.

Kai visame kame, taip ir lankyme pir
čių, neatsilikdavo nuo savo brolių ir vienuo
lės, bet lygiai su jais eidavo.

. Vyrus pritraukdavo moteris patarnau
tojos, bet nekuriose pirtyse buvo užvesti 
skyriai dėl moterų, kuriuose patarnaudavo 
vyrai. Patarnautojus rinkdavo gana dai
lius, stiprius ir gražaus kūno sudėjimo. Į 
tuos skyrius eidavo įvairios moterįs ir dau
guma seserų-vienuolių, kurios nenorėdavo 
dėlei kokių nors priežasčių užsiiminėti su 
broliais- vienuoliais; vienok tokių mažai bū
davo. Daugiausia eidavo pirtin senės ir 
kurių išvaizda būdavo bjauri, nes prie tokių 
jau nekibdavo vyrai kaip vienuolyne, taip ir 
pašaliuose. Tokios vienuolės atvažiuodavo 
į didelius miestus ir prabūdavo juose po ke
lias savaites, ypatingai pirtyse, kur palikda
vo daugybę aukso.

J “ VIII.
Vienuoliai ir klebonai viduramžiuose 

labai mokėjo paveržti moteris, suminkštinti 
jų širdį ir tuomet, ką nori su jomis daryti. 
Kaip męs matėm, jie, altoriaus tarnai, net 
“švenčiausiose” vietose paleistuvaudavo. 
Suprantama, kad jie į suardymą šeimyniš
kos laimės visai nepaisė ir svetimuose na
muose jausdavosi, kaip savo kambaryj.

Turtuoliai ir kitokie didžiūnai tais lai
kais visados savo-namuose taisydavo mau
dynes. Pats savininkas niekados tose mau
dynėse nesimaudydavb ir visados eidavo į 
tas, kur patarnauja skaistveidės, bet jis ma
nydavo, kad tomis maudynėmis naudojasi 
pati, kuriai nepridera pasirodyti miesto pir
tyse. Ir, ištikrųjų, pačios naudodavosi to
mis maudynėmis, tik visai k i ta.-p, negu vy
rai manydavo bei norėdavo.

Turtinguose namuose maudynių kam
bariai skendo, pertekliuj. Paprastai, ten bū
davo marmoru išklotos grindįs ir padengtos 
brangiais divonais arba žvėrių kailiais. 
Maudynės būdavo iškaltos iš vieno marmo- 
ro šmoto ir papuoštos įvairiais išbraižy- 
mais. Sienos išmuštos brangiais audeklais 
ir iškabinėtos įvairiais paveikslais, kurių iš
vaizda būdavo tankiausiai atliekanti lytiš
kus susinešimus arba nuogi kūnai. Dėl po
ilsio būdavo ilgi suolai, užkloti pūkais ir šil
ku. žodžiu, visa įtaisa buvo komaloniausia 
ir sykiu sukelianti visuomet lytiškus jaus
mus.

Gaspadinė, išleidus vyrą į miesto pirtį, 
pakviesdavo pas save jaunikį, prižadėdama 
jam duoti “malonią ir linksmą maudynę”. 
Ir keistai išrodytų, kad tie klioštorių ištvir
kėliai nepasinaudotų tokiomis “maloniomis 
ir linksmomis” maudynėmis. Suprantama, 
jie plačiai naudodavosi tokiomis maudynė
mis ir, nežiūrint į tai,kad tankiai juos vyrai 
mušdavo* ir net užmušdavo.

Taileris, kuris surinko gana turtingą 
medegą iš katalikiškų vienuolynų, pasakoja 
gana žingeidų atsitikimą.

Florencijoj gyveno tūlas Lorentio. Jis 
buvo gana žymus ir daugelio gerbiamas. 
Šeimyną turėjo pačią ir dvi dukteris; duk
teris’buvo netikros, nes jo pati našlė buvo 
paimta su dviem mergaitėm. Taip motina, 
taip ir dukterįs buvo atsižymėję maldingu
mu ir nepraleisdavo nei vienų mišių, ypatin
gai lankydavo franciškonų vienuolyną, ku
ris radosi šalę miesto.

Pats Lorentio nelabai maloniai atsineš
davo prie taip karštos dievmaldystės, ypa
tingai, kad apie franciškonus ėjo nelabai 
malonus gandas. Vienok, neturint rankose 
tikrų prirodymų, negalima nieko sakyti. 
Bet štai, visai netikėtai, jis gavo prirody
mus. Pas jį atėjo vienuolis ir pranešė, kad

(Toliaus bus)
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Klara Zetkin.

MOTERIS
IR JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.

MOTERIMS
NAUJIENOS

VERTĖ Iš VOKIŠKO 
EUPHROSINA.

(Tąsa).
nors profesija. Visųpirma jos kreipėsi į 
taip vadinamas “laisvąsias” profesijas 
(kaip tai, mokytojas, ligonių dabotojas ir 
tam panašiai) ir prie tų išdirbystės šakų, 
kurios apsirubežiuoja su mažu mokslo rei
kalavimu.

Užtaigi, reikia suprasti, kad ne stengi
masis prie apšvietos, arba iš netikėto susi
pratimo, kad moteris yra lygi vyrams pro
tiškai, iššaukė tą judėjimą tarpe moterų 
prie apsišvietimo. Paragintojo prie apšvie
tos buvo pamatinė perversme eko
nominėse sanlygose. Tai buvo klausi
mas apie kąsnį duonos, kurį būtinai reikėjo 
pasirūpinti ateičiai, idant turėti jį, jeigu ne
siustų užlaikytojas pavidale įstatymiško

laikuose moteris nedirba dėl savo šeimynos, 
bet dėl viso pasaulio turgaus.

Dirbtuvės moterų darbas virto galingą 
ekonomiška spėka, kuria išnaudotojai no
riai naudojasi.

Užteko jau vien to, kad moteris pasiūlė 
fabrikantui savo darbo pajiegas už pigesnę 
kainą, negu vyras parduodavo savo daAo 
pajiegas, idant fabrikantas pareikalautų iš 
priežasties darbo pajiegų pigumo vis dau
giau ir daugiau moterų dėl dirbtuvės ir, 
naudojantis ta pigia darbo pajiega, numuš
tų darbo užmokestį vyrams. Darbo užmo
kestis tapo nužeminta du ir tris sykius iš 
priežasties konkurencijos iš moterų pusės, 
o moterų darbo pajiega buvo apkainuojama 
pigiau, negu vyrų darbo pajiega. Priežas
tis tokio moteries darbo pigiau apkainavi- 
mo veriasi tame, kad moteris iki tam laikui 
neužsiimdavo išdirbimu jokių dalykų par
davimui ant turgaus, kaip tą darydavo 
vyrai.

Kadangi dalykai išdirbti per moteris 
pirmesniame šeimyniškame gyvenime, su
lyginus su dalykais, kurie per moterį išdir
bami su pagelba mašinos dirbtuvėse, pada
ro labai mažą dalį iš visų draugijos užsilai-

ma klaidingas išvedimas, būtent-moteris 
mažai prisideda prie pagaminimo visuome
nei reikalingų dalykų ir per tai jos darbo 
vertė turi būt maža. Dar kitomis priežas
timis moteries darbo pajiegų pigiaus apkar- 
navimoyra: didelis moteries nuolankumas 
ir tas faktas, kad moteris savo uždarbiai 
tankiai vos tik dalį savo šeimynos išlaidų 
uždengdavo ir prieg tam dar sykiu atlikda
vo ir savo naminį darbą.

Nemažą įtekmę turėjo ir tas dalykas 
kad moteris, ačiū per daugelį amžių perkęs 
tam vergamimui, neturėjo jokio supratimo 
apie savo interesus ir nepažino solidarišku- 
kumo, kad sykiu su kitais darbininkais ko
vojus apginime savo interesų, ir už tai jos 
pasirodė netik pigiomis, bet ir paklusniomis 
darbininkėmis. Apart to, daugely indus
trijos šakų moterįs pasirodė darbe daug 
veiklesnės už vyrus.

Nieko stebėtino, kad moteris; į kurią 
iki tam laikui neatkreipė draugija jokios 
atydos, pasirodė vyro konkurentu (lenkty- 
niuotoju) industrijoje, prieg tam konkuren
tu pavojingu, nes, dauginanties mašinoms, 
vis mažiau ir mažiau buvo reikalaujama vy-' 
ro tvirtos fyziškos darbo spėkos. Visur, 
kur tik pritaikomas moterų darbas, tarsi 
ant kokio likimo pikto paliepimo, sumažėja 
vyrams užmokestis, o tankiai vyrus net vi
sai išstumia iš ištisos vienos ar kitos indus
trijos šakos.

Moteries darbas taip-pat turi išlaikyt 
konkurenciją su kūdikių darbu, o visam 
žmogaus darbui prisieina vesti neatiaidi ko
va su jį iš darbo išstumiančia mašina. To
kios baisios išdirbystės sąlygos viešpataus 
iki tolei, pakolei išdirbystė netarnaus užga- 
nėdinimui pačių išdirbėjų reikalų, bet. tik 
įgijimui pelno išdirbystės įrankių savinin
kams; iki tam laikui, pakolei išdirbystė tar
naus ne reikalams vartotojų, bet reikalams 
pardavėjų, pakolei kalba eis tiktai apie tai, 
kad galima pigiau išdirbti dalykus ir bran
giau juos parduoti. Dabartinė industrija, 
pamatuota ant privatiškos nuosavybės, turi 
naudotis moterų darbu, idant numušus dar
bo užmokestį, kaip vyrams taip ir abelnai 
visiems darbininkams, kad išlaikius konku
renciją su kitais kapitalistais.

Priešinties naudojimui moteries darbo 
pajiegos industrijoje ir stengtis moterį su
grąžinti atgal į virtuvę prie puodų yra taip- 
pat neišmintinga ir bepasekminga, kaip kad 
Anglijos darbininkų pasielgimas, kuomet 
jie laužė ir naikino mašinas ir dirbtuves, 
manydami, jog tuomi išnaikins konkurenci
ją, sutvertą per mašinas.

Stengties visai išnaikinti moterų darbą 
arba net jį aprubežiuoti (išskyrus tuos at
vejus, kur darbas pavojingas moterų svei
katai) yra tai stengimasis pasukti istorijos 
ratą atgal ir podraug išreikšti kūdikišką ne
supratimą ekonomiškųjų ir draugijinių san- 
tikių šiandieniniame kapitalistiškame su-

Moteries stengimasis apsišviesti auga 
sykiu su nykimu smulkiosios buržuazijos.

Darbininkų moterį, kuri neturi jokio 
turto, tos pačios permainos industrijoje, iš
naikinę jos pirmesnius naminius užsiėmi
mus, privedė prie naujo užsiėmimo indus
trijoje. Tokiu būdu moteries užsiėmimai 
tapo pilnai pernešti iš šeimynos į draugiją. 

* $ ❖
Išpradžių moterį viliojo į fabriką gana 

augštos darbo užmokestįs ir daug lengves
nis darbas, negu namų darbas. Bet pinigiš- 
kasis nedatekittfs šeimynos užlaikymui mo
terį visai pririšo prie dirbtuvės ir podraug 
ant visada.

Kiekvienas naujas išradimas, kiekvie- 
\ nas techniškas pagerinimas, palengvinantis 
' išdirbystę ir daleidžiantis pritaikinti prie 

to darbo silpną moterų darbo jiegą,paliuo- 
suodavo nuo darbo vis daugiau ir daugiau 
tvirtų vyrų. Užtai bedarbių armija kasdie
ną augo didesne ir darbo užmokestis tapo 
daugiau ir daugiau numušama. Pagalios, 
vyras’SU favd uždarbiu nebeįstengė užlaiky- - 
ti visą šeimyną; tankiai jis uždirbdavo tik 
tiek, kiek reikalinga dėl nevedusio vyro už
laikymo. Badas tuomet moterį privertė pri
dėti savo uždarbį prie vyro uždarbio, kad 
palaikius šeimyną.

Moteries darbas nustojo buvęs vien tik 
neišvengtinu namų darbu, kurį ji, kaipo na
mų šeimininkė, šiaip ar taip turėjo atlikti, 
kad gavus užlaikymą nuo vyro; jos darbas 
jai suteikė progą įgyti gyvenimo reikmenis 
be keno nors pagelbos, ir sykiu tuomi mote 
ris atsiekė tą, kad ji galėjo gyventi be vyro 
pagelbos: nes naujasis užsiėmimo būdas da
vė moterei pilnai savistovį užlaikymą.

Naujieji išdirbystės būdai neVien išnai
kino ekonomiškąjį pamatą pirmesniam mo
teries užsiėmimui (šeimynoje), bet podraug 
perkeitė jos rolę draugijoje, ir suvis apver
tė šeimyniškame gyvenime tą nuo senų lai- 
kų papročių įgyvendintą draugijos įstaty
mą, kad “vyras tai galva šeimynos”, ir (davė 
moterei tiesą taipogi drauge su vyru rūpki- 
lies apie visus šeimynos reikalus, nes ji irgi 
drauge su vyru dirbo dėl šeimynos už
laikymo,

• ’ Pirmiausiame šeimyniškame gyvenime 
moteris buvo ta, kuri rūpinosi,idant visa šei 
myna būtų apdengta ir apžiūrėta, bet pra
dedant jai dirbti dirbtuvėje, tas jai nebuvo 
galima atsakančiai atlikti, ir vienas po ki
tam darbas*atliekamas dėl šeimynos aprū
pinimo atsimetė, ir pagalios su tuomi buvo 
padėtas pamatas moteries ekonomiškai ne- 
prigulmybei ir pradžiai moteries abelno iš- 
siliuosavimo. Kaip visada, taip ir šiame at
sitikime, draugijos įstatymai ir pažvalgos 
nespėjo prisitaikinti prie naujų apsireiški
mų gyvenime. Moteries, stovio perkeitimas, 
jos ekonomiškame ir draugijiniame gyveni
me yra faktu, kuris tuomtarpu per istoriją 
yra atliekamas; permainos moteries stovio 
politiškame gyvenime ir prieš įstatymus 
dar turime palaukti. Tai yra, jog ačiui per
sikeitimui išdirbystės būdų moteris šian
dien jau įgijo ekonomišką neprigulmybę, 
bet iki šiuomlaik vis dar randasi po politiš
ka ir juridiška užtariamybe (globojimu) 
vyro.

Tolesnis pramonės išsivystymas ėjo 
tuom pačiu keliu. Kiekvienas pagerinimas 
technikoje ištraukia tūkstančius moterų iš 
šeimyniškojo gyvenimo ir išmeta jas ant perkeičiami, kaip kad gamtos bajiegos. 
industrijinės turgvietės. Taip, kad šiuose (Toliaus bus). \

Ekonomiškosios sąlygos mažai taikosi 
su mūsų geidimais ir neatkreipia atydos ant 
to, kad Petras arba Jonas dėl savo siaurų 
sentimentališkų geismų nori moterį pririšti 
prie namų, padaryti ekonomiškai prigul- 
minga, politiškai ir juridiškai (teisiškai) 
pavergta. Industrijos sąlygos nesiskait- 
liuoja su atskirų žmonių sentimentališkais 
norais; jos pasiduoda tiktai ekonomiškiems 
neišvengtinumams, kurie yra taip-pat ne- 

tip kad gamtos bajiegos. 
(Toliaus bus). \

Katalikai advoka= 
tai ir porų per= 

siskyrimai.
Ponas Mansfield iš Bos

tono, Mass., valstijos iždi
ninkas, žmogus, kaip matyt, 
dievobaimingas, sumanė su
tverti katalikiškų advokatų 
draugiją, su labai ypatingais 
tikslais.

Advokatai ,prigulinti į tą 
draugiją, turėtų atsisakyti 
vesti persiskyrimų bylas.

Ponas Mansfield pakėlė, 
“gvoltą” dėlei nepaprastai 
augančio persiskyrimų skai
čiaus Massachusetts valsti
joj. Todėl jam ir parūpo su
mažinti persiskyrimų skai
čius, padarius katalikiškų 
advokatų sutartį.

Iš tos priežasties laikraš
tis “Freeman’s Journal” sa
ko, jog tuomet Massachus- 
setts valstija atsistotų greta 
su kita dievobaiminga vals
tija, pietine Carolina, kurioj 
šliūbo ryšius tik mirtis ga
linti panaikinti. Mat, tos 
valstijos įstatymuose šliūbo 
ryšių tvirtumas esąs toks, 
kaip to nori katalikų bažny
čia.

Ponas Mansfield iš Bosto
no tvirtina, kad jeigu kiek
vienas advokatas (lojeris) 
Mass, valstijoj prisidėtų 
prie jo sumanytosios draugi
jos ir neimtų persiskyrimo 
bylų ,tuomet Mass, valstijoj 
pražydėtų dorybė ir teisin
gumas. Mat, dabar iš kiek
vienų dvylikos šeimynų per- 
siskiria viena.

Daktaras Moody iš San 
Francisco surinko persisky
rimų statistiką už paskuti
nius *50 metų Suvienytose 
Valstijose? — Jisai tvirtina,- 
kad per 50 metų persiskyri
mų Suv. Valstijose buvo du 
milijonu. Tasai San Fran
cisco daktaras priduria dar, 
kad persiskyrimų skaičius 
pastaraisiais metais smar
kiai auga. Visoj Amerikoj 
yra aštuoniolika milijonų iš
tekėjusių moterų, o persis
kyrusių pereitais metais bu
vo 110.000 (šimtas ir dešimts 
tūkstančių).

Akyvaizdoj tų skaitlinių 
Bostono Mansfieldas už
traukia pranašo Jeremijos 
graudžiu balsu, kad jau 
griūva visa Suvienytų Vals
tijų republika ir jog reikia 
gelbėties.

Bet ar padės ką dėl persi
skyrimų sumažinimo, jeigu 
advokatai neims vesti persi
skyrimo bylų? Argi nuo to 
atsiras laimė šeimynose, kur 
jos nėra? Argi priverstinas 
sugyvenimas suteiks tą lai
mę? Teisingai daniškas kri
tikas Brandes, kuris nese
niai lankėsi Amerikoj, atsa
kė ,jog nėra baisesnio daik
to, kaip sugyvenimas dviejų 
ypatų, kurios viena kitos ne
apkenčia.

Bet prie Brandeso pasta
bos reikia dar pridėti, kad 
persiskyrimų skaičius tikrai 
sumažės ,kada žmonės pasi
klos sau geresnį gyvenimui 
patalą. Dabar vieni skiriasi 
dėl perdidelio lėbavimo, kiti 
dėl perdidelio vargo, treti to
dėl, kad apsivedė dėl pinigų. 
Duokite žmonėms lygesnes, 
vienodesnes, normališkesnes 
gyvenimo sąlygas — tuomet 
ir persiskyrimų nebus taip 
daug.

Brooklyno Dėdė.

ŽINIOS
Chicagos suvažiavime.

Milžiniškas Moterų Kliu- 
bų suvažiavimas, apie kurį 
jau minėjome “Laisvėje” vis 
tik nepasiliks be naudos. Pa
čiame suvažiavime tarpe 
moterų atžagareivių ir pir

meivių kilo didelė ir smarki 
kova.

Daug, labai daug kalbėta 
apie moterų ir merginų bei 
vaikų vargus fabrikuose.

23 valstijos Amerikoje ne
turi visiškai įstatymų, ku
riais būtų aprubežiuojama 
moterų darbas fabrikuose. 
11 valstijų neturi įstatymo, 
aprubežiuojančio moterų 
darbą prie telefonų ir tele
grafo, 27 valstijos neturi 
įstatymo, aprubežiuojančio 
moterų darbo ilgumą kote
liuose.

Suv. Valstijose yra aštuo- 
ni milijonai moterų, kurios 
daugiau neuždirba, kaip 
$5.00 į savaitę.

Didelė dauguma kliubų 
moterų stoja už suteikimą 
moterims pilnų balsavimo 
teisių. Tiesa, buvo ir prie
šių, bet jų nedaug. Vienok 
rezoliucija, kurioj reikalau
jama teisių, triukšmingai 
priimta.

Nauja “Birutės” draugija.
Jersey City, N. J. Su pa- 

gelba 59 kuopos Lietuvių So- 
cijalistų Sąjungos čia susi
tvėrė moterų pašelpinė 
draugija vardu “Birutė”. 
Antras susirinkimas atsibu
vo 12 d. birželio 1914 m. pono 
Skučo svetainėje. Labai 
linksma matyti ir girdėti, 
kad mūsų miesto moterįs ri- 
šasi į draugijas. Ant pirmo 
susirinkimo prisirašė 16 mo
terų, o ant antro 4. Susirin
kimas buvo rimtai vedamas, 
kas labai retai pasitaiko net 
tarpe* vyrų.

Nutarta priimti naujos 
narės be įstojimo mokesties 
per 6 mėnesius. Mokėti po 
25g. ant mėnesio į pašelpos 
iždą,— 
je ant savaitės. Draugija 
turi pasilikti laisva ant visa
dos.

Išrinkta komisija konsti
tucijai padirbti. Nutarta 
neimti pašelpos tol, kol nesi- 
ras draugijos ižde $100.

Nutarta ant 25 d. liepos 
parengti puikus piknikas. 
Atlikimui to viso darbas la
bai gražiai pasidalinta.

Noriu dar pridurt, kad į 
viršminėtą draugiją prisira
šė daugelis jaunų merginų, 
bet jeigu prisirašytų visos 
Ai o te ris ir merginos iš Jersey 
City apygardos, tuomet bū
tų puiki draugija.

Sekantis susirinkimas bus 
29 d. birželio po N. 146 Mor
ris st., Kaip girdėjau, tai 
daug naujų narių žada prisi- 
rašyt. S. Y.

“Laisvės” red. linki naujai 
draugijai kogeriausios klo
ties ir tikimės, jog būdami 
kaimynais, galėsime “Biru
tei” patarnauti gyvu ir laik
raščio žodžiu.

Mirė garbinga moteris.
“Birutės” dr-ja iš Montel

lo, Mass, mums praneša, jog 
20 d. geg. persiskyrė su 
šiuom pasauliu Pranciška 
Kuprienė, 45 metų amžiaus 
doro šeimyniško gyvenimo 
ir laisvų pažiūrų. Ji uoliai 
skaitė pirmeiviškus raštus.

Palaidota ant miesto kapi
nių su gražiu patarnavimu 
“Birutės” narių. Draugės 
sudėjo $9.40 dėl gražaus vai
niko. Lai bus jai lengva že
melė ilsėties ant visados. 
“Birutės” dr-tės Komitetas.

Montrealio Biriitininkų - 
koncertas.

Montreal, Canada. 6 d. 
birželio čia atsibuvo koncer
tas, kurį parengė moterų 
“Birutės” draugės. Pir
miausia buvo suloštas mono- 
liogas pasmerkto mirtimi 
kalinio, paskui pasikalbėji
mas kareivio ir oficierio.

Sulošta veikalėlis “Gumi
niai Batai”. Toliaus buvo 
spyčių, dekliamacijų, dainų 

ir tt. Visas veikimas tęsėsi 
apie 4 vai. ir visi aktoriai at
liko savo roles neblogiausiai.

Publikos buvo nedaug, bet 
ji užsilaikė ramiai. Tūli gir
tuokliai norėjo pakelti triuk
šmą, bet tatai jiems nepavy
ko.

Gėda tiems vyrams, kurie 
ateina į susirinkimus pasigė
rę. Ar negražiau būtų, jei
gu ateitumėt blaivus ir pilnu 
protu. Tuomet mūsų drau
gės ir daugiau tokių vakarų 
parengtų.

Ten buvęs Julijonas O.

New Jersey moterįs.
Keli kongresmanai ir ke

lios moterįs leidosi su auto
mobiliais 'i po šiaurinę dalį 
New Jersey valstijos, agi
tuodami už moterų teisių ly-

1915 metais New Jersey 
moterįs turi įgyti lygias su 
vyrais balsavimo teises.

Sako, galima žinot, kas gims 
— vaikas ar mergaitė.
Daktaras Israel B raini iš 

Philadelphijos patalpino 
įdomų straipsnį New Yorko 
Medikališkame Laikrašty. 
Jisai tvirtina, kad sulyg duo
damo motinai valgio galima 
nuspėt, ką ji pagimdys — 
vaiką ar mergaitę. Gausus 
valgis — reiškia, sulyg to 
daktaro nuomonės, mergai
tę, skupus — vaiką. Juo mo
tina daugiau valgys kiauši
nių, žuvies mėsos — tai bus 
mergaitė. Jeigu gi daugiau 
valgys pieno, maslionkų, 
bulvių, — tai bus greičiau 
vaikas.

- Moierįs-ir vaikaM88tum4a~ 
darbininkus iš darbo.

Valdžios paskirtoji komi
sija ištyrimui darbo sąlygų 
Suv. Valstijose, dabar tyri
nėja Patersone šilko išdirby- 
stę. Yra šaukiami prie tar
dymo darbininkai ir darbda
viai. Kasdien prie komisu 
jos akis atsidengia naujos 
baisenybės, nauji prispaudi
mai ir nežmoniški išnaudoji
mai darbininkų. Kasdien 
darbdaviai stengiasi paliuo- 
suoti iš ten dalį darbininkų, 
o jų vieton pastatyti moteris 
ir vaikus, kuriuos jie labiad 
išnaudoja ir kurie negali 
taip atsispirti, kaip pirmieji. 
Darbininkų .padėjimas kas
dien eina vis blogyn. Kaip 
praneša unijų vadovai, tai 
darbininkai vėl pasiruošę 
stoti naujon kovon su savo 
išnaudotojais, nes toliau taip 
gyventi negalima.

Rusų revoliucijas “močiu
tę” vėl ištremia.

Žinoma rusų socijal-revo- 
liucijonierė E. Breško-Breš- 
kovskienė, kuri buvo suareš
tuota bėgant iš Sibiro ir iš
buvo kelis mėnesius kalėji
me, dabar gavo nuo valdžios 
pranešimą, kad ją vėl ištre
mia į patį toliausį Sibiro už
kampį. Galutina vieta dar 
nėra paskirta, bet jau senelė 
iš Irkutsko kalėjimo, po di
džiausia sargyba, išvaryta į 
kitus kalėjimus. Karžygė 
linksmai sutiko naujas kan
čias ų’ apie tai pati rašo:

“Tikiuosi, kad visą kelionę 
išlaikysiu, spėkų turiu. Jei
gu važiuosiu į Jakutską, tai 
dar galėsiu gėrėtis naujomis 
dėl manęs vietomis”.

Prieš uždraudimą apsisau
gojimo nuo naštumo.

Šveicarijoj moterįs socija- 
listės renka po peticija pa
rašus, kurioje jos reikalauja, 
kad būtų panaikintas įstaty
mas, draudžiantis moterims 
apsisaugoti nuo naštumo. 
Dalykas tame, kad jau žmo
nės yra pripratę ir kiekvie

na pirmeiviškesnė moteris 
apsisaugoja nuo gimdymo 
kūdikių, bet tas vis yra 
draudžiama įstatymais. Da
bar jos reikalauja, kad tas 
įstatymas būtų panaikintas 
ir moterįs, norinčios apsi
saugoti nuo naštumo galėtų 
liuosai pavartoti tuos būdus, 
kurie dabar yra vartojami 
slaptai ir už kuriuos valdžia 
traukia atsakomybėn.

Uždraudimas apsisaugoti 
moterims nuo naštumo, jo
kios naudos neatneša, vien 
tik iš to pasinaudoja įvairus 
šarlatanai ir “stebuklingi” 
daktarai.

J

Vienos kovoja, o kitos 
maldauja.

Kuomet Anglijos sufragi- 
stės kovoja įvairiais bučiais, 
kad gavus balsavimo tiesas, 
tuomet Suv. Valstijų sufra- 
gistės maldauja prezidentą, 
kad jom suteiktų tas tiesas.

Neseniai Washingtone at
sibuvo sufragisčių demons
tracija ir jos įteikė preziden
tui Wilsonui prašymą, kad 
joms suteiktų lygias tiesas 
su vyrais. Tas nieko negel
bėjo. Dabar jos vėl rengiasi 
prie demonstracijos,kad įda- 
davus naują Wilsonui prašy
mą.

Demonstracija paskirta 
ant 30 birželio.

Nežinia, kurios geriau lai
mės: ar tos, kurios įvairiau
siais būdais kovoj*a, ar tos, 
kurios nuolatos maldauja?

Jonelis.
z (Nuo red. Amerikoj dar 

nėra reikalo elgties taip, 
kaip Anglijoj).

7

Moterų judėjimas Lietuvoj.
Lietuvai irm randasi no. 

mažai moterų draugijų, bet 
jos daugiausia po • kunigų 
globa. Štai ką rašo “Vilnis” 
apie vieną moterų draugys
tės susirinkimą:

“10 d. • geg. Rygoje buvo 
“Zitos” draugijos narių susi
rinkimas. Svečių buvo pil
na salė. Visų pirma kun. 
Bikinas pasakė prakalbą, 
kuri susipratusiam darbi
ninkui, žinoma, nieko ne
duoda. Po prakalbai buvo 
dainų ir dekliamacijų. Dai
nos “tautinės — patrijoti- 
nės”. Daugiausia betgi link
smino zitiečių publiką jų pa
tčių šeimininkė, drūta, kaip 
Kubilas, kuri, pukšėdama -r- 
Stenėdama, buvo užsikerėp- 
linusi ant scenos. Mat, zi- 
tieČiai mėgsta daugiau to
kius daiktus, negu rimtą ko
ki darba. Toliau kitas, ku- 
nigas vėl sakė prakalbą, nei- 
kiek negeresnę už Bikino. 
Po visam, kun. Bikinas paro
dė paveikslų* ir paaiškino 
apie pirmutinę nuodėmę, 
tvaną, Jokūbo grūmimąsi su 
aniuolu ir tt. Tik ko meto 
tokios paskaitos? Kas nau
dos darbininkui iš tokių su
sirinkimų? Ar jie aiškina 
darbininkų reikalus? Ar 
platina klesinį susipratimą? 
Ar ištarė tenai bent vieną 
žodelį apie algų padidinimą 
ir darbo valandų sutrumpi
nimą? Ne, ne ir ne! Taigi, 
draugai, spręskite, ko vertos 
tokios draugijos”.

Jos nevertos nei sudilusio 
verdingio.

Raseinių gimnazija. Ra
seinių gyventojai yra pada
vę valdžiai prašymą leisti 
įkurti savo mieste valdžios 
teisėmis gimnaziją, kurioj 
galėtų mokinties sykiu vai
kinai ir merginos.

RED. ATSAKYMAS.
Suvalkiniui (Lewisjton, 

Me.). Netikime, kad jau vi
sos, iki vienos, Lewistonc 
merginos būtų tokios, kaip 
aprašote. Kas perdaug, tai 
perdaug.
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Į KORESPONDENCIJOS
. MONTELLO NAUJIENOS.) Pagaliaus po ilgų ginčų, 

f tapo išrinkta tam tikra ko
misija ir, p. Račiūno paveik
slai buvo rodomi.

Reikia pastebėti, kad laike 
Račiūno paveikslų atėjo J. 
Smoliukas, nieko bendro ne
turėdamas prie komisijos ir 
pradėjo kelti triukšmą, kib
damas prie paveikslų bend
rovės gaspadoriaus. O tūlas 
AlaseviČius, kaipo geras tau
tietis, pasakė, kad bendrovė 
išsikraustytų, nes tą vietą 
užimsiąs žydas. Ar tai ne 
puikus tautos šulas?

Žmonių buvo mažai, mato
mai, užkenkė tos riaušės.

* * *
3 d. birželio L.T.R. “Vie

sulą” statė scenoj trijų veik
smų vaizdelį iš liaudies gy
venimo “Ant bedugnės kraš
to”.

Geriausia atliko savo ro
les šios ypatos: P. M. Balsys, 
0. Balsienė ūkininkų rolėj ir 
A. Bačiulis — žydelio rolėj. 
Tik patartina žydeliui ant 
toliaus tokiose rolėse prisi
laikyti daugiau žydiškumo. 
Kiti savo roles irgi atliko 
pusėtinai. Tik Berkaus ber
nas šiuom sykiu silpnai kal
bėjo ir tankiai atsukęs į pu
bliką užpakalį stovėjo.

Buvo pasikalbėjimai “Ro
žytės su motina”, kurį atliko 
J. Vinknaičiūtė 6 metų ir St. 
Stripiniutė—9 metų. Abi
dvi savo roles atliko gana 
gerai. Taipgi gerai padek
lamavo p-lė Glodeniūtė.

Publikos buvo suvirs 200. 
Demokratas.

Savo laiku jau buvo rašy- 
. ta, jog Montello, Mass., lie- 
’ tuviška bažnyčia antri metai 

stovi uždaryta.
Priežastįs uždaromo yra 

tos, kad parapijonai nenori 
išmokėtos bažnyčios aprašy
ti airių vyskupui ir kad ne
duoda pačiam kunigui kas 
nedėldienis rinkti dešimtu
kų, bet renka pats komite
tas.

Pirmiau, kuomet pats ku
nigas rinkdavo ir kontro
liuodavo. tai per metus pa
rapija užsitraukdavo kelis 
šimtus dolerių skolos. Kuo
met gi pats komitetas pradė
jo rinkti dešimtukus, tai ne
tik kad skolos nepasidarė, 
r<;t dar $700 per metus liko 
pelno.

Nors bažnyčia uždaryta, 
vienok lietuviškas kunigas 
randasi ir laiko pamaldas 
nusisamdęs svetainę. Išsyk 
jis norėjo geruoju prisitai
kyti prie parapijonų ir iš
gauti tas tiesas, dėlei kurių 
uždaryta bažnyčia. Vienok 
tas jam atsiekti nepavyko ir 
parapijonai suprato lapės 
politiką. Tuomet jis numo
jo ant jų ranka ir pradėjo 
organizuoti naują, iš dau
giau ištikimų žmonių, para
piją. Parapija jau suorga
nizuota, bet dar neapkrikš- 
tvta. Iš savo pusės patar
čiau duoti vardą “Kubils- 
kio”. nes tas žmogelis visą 
savo sveikatą padėjo beor- 
ganizuodamas tą parapiją.

Bevardė parapija nusipir
ko plotą žemės ir 6 d. birže
lio pradėjo kasti sklepą.Mat, 
vyskupas paskolinęs 10,000 
doleriu, liepęs pirmiausia iš
sikasti skiepą, kuriame ga
lėsią laikinai melstis, o kaip 
surinksią daugiau pinigų, 
tuomet jau galėsią pradėti 
statyti ir bažnyčią.

Dabar kas vakaras prie 
naujai statomosios bažnv- 

oino naraniinnu di- 
džiausios diskusijos,- kurios 
uasibaigia bjauriausiu ko- 
hoįimosi. Mat, susirenka 
abiejų parapijų žmonių ir 
pradeda peštis. Bet jie ne
supranta, kad čia juos kuni
gas supešdino ir jis yra di
džiausiu kaltininku.

Reikia dar pastebėti, kad 
kunigas ir darbą atidavė ne 
lietuviam kontraktoriam,bet 
svetimtaučiui, pas kuri lie
tuvis negali darbo gauti.

* ’H

Kaip jau buvo pirmiau ra
šyta, kad M on tell os Tautiš
kam Name buvo įtaisyta 
krutanti paveikslai. Pa
veikslus įkūrė tam tikra su
sidėjus iš darbininkų bend
rovė. Jos tikslas buvo ne ka
pitalą susikrauti, bet dau
giau pritraukti lietuvių prie 
Tautiško Namo. Vienok jų 
pienai neišsipildė. Mat, 
daugelis pamatė, kad tie 
bendrovės nariai gali “pra
lobti” ir nradėjo įvairiais 
būdais kenkti. Dabar, kaip 
patyriau iš pačių bendrovės 
narių, paveikslai bus užda
ryti ir visas tas turtas pave
sta tai ypatai, kuri yra pa
skolinus $800 ant pirmo 
“morgicio”. /Jeigu dar ben
drovės nariai galėtų surinkti 
$800 atlyginimui skolos, tuo
met bandytų keltis į kitą 
miestą.

Laike susirinkimo Tautiš
ko Namo draugystės 2 d.bir- 
želio buvo atėjęs krutančių 
paveikslų komitetas ir pra
neš?. jog negali užmokėti 
$40.00 mėnesinės randos ir 
prašė palaukti iki 6 d. birže
lio, kuomet bus perstatyta 
n. Račiūno paveikslai, tai 
tuomet ir randą užmokėsią. 
Bet čia atsirado tokių, kurie 
pradėjo šaukti, kad neduoti 
nei dienos, jeigu neužmoka 
randos. Vienas išsireiškė, 
lai šėrininkai iš savo kiše- 
niaus sudeda ir užmoka ran-

skaityti gerus laikraščius, 
tai per kitą dešimtį metų jie 
stovėsią daug augščiau, ne
gu tie, kurie ant balkono už
silipę. Man rodosi, kad ant 
balkono reikia lipti laiptais, 

’ o ne raštais, o kunigas suly- 
' gino raštus su baliono laip

tais.
Antras kalbėjo klierikas. 

Šis jau su savo kalba nuva
žiavo daug žemiau kritikos. 

Suprantama, neapsiėjo ne- 
primetęs ir socijalistam vi
sokių nesąmonių, kaip tai: 
kad socijalistai palaiko pro
stituciją, keikia Kristų, 
griauja bažnyčią, ardo vie
nybę šeimynose ir t.t.

Trečias kalbėjo Jakaitis, 
atsisveikindamas savo da
vatkas, kurios labai gražiai 
verkė (kun. Jakaitis išvažia
vo Lietuvon). Jis pranešė 
davatkom “linksmą naujie
ną”, kad jau socijalistų pa
matai slystą iš po jų kojų ir 
t.t. Kalbėjo iki vėlai nakties, 
bet apie ką jis kalbėjo, tai, 
turbūt, ir pats nebežino.

Lapūgas.

Worcester, Mass.
2 ir 3 d. birželio L.S.S. 40 

kuopa statė scenoj vieną iš 
žymesniųjų lietuviškų veika
lų “Mindaugį”. Lošimas iš
ėjo vidutiniškai. Geriausia 
lošė S. V. Bakdnauskas Hen- 
dricho rolėj, Rubikas—
Trainaičio rolėj ir F. Bago- 
čius—Mindaugio rolėj, tik 
pastarasis nemokėjo atsa
kančiai rolės.

Iš medžiagiškos pusės irgi 
vidutiniškai pavyko.

Per abudu vakaru žmonių 
buvo po 300 kiekvieną vaka
rą-

*

Taip sakydami, visai neat
kreipia atydos j tai, kad tū
li šėrininkai prapuldė jau po 
$300.00 sunkiai uždirbtų sa
vo pinigų.

Belecką parinkti aukų vedi
mui bylos su Hoosick Falls 
fanatikais ir Philadelphijos 
stebuklinguoju daktaru. Pi
nigai bus skiriami pusiau.

Bizūnas.

Coal Dale, Pa.
Pereitoj savaitėj L. S. S. 

V rajonas parengė prakal
bas. Pirmiausia drg. M. Ra
manauskienė skaitė paskai
tą: “Ar reikalinga moterims 
lygios tiesos su vyrais?” Ši 
paskaita žmonėms nelabai 
patiko, nes gerokai ji drožė 
kunigams per kelines. Pas
kui skaitė apie šeimynišką 
gyvenimą, kuomi jau publi
ka užsiganėdino.

Antras kalbėjo drg. J. Ja
sinskas, medicinos studen
tas. Kalbėtojas aiškino apie 
Colorados skerdynes ir dar
bininkų vargus, paskui pa
aiškino, kaip darbininkai ga
li pasiliuosuoti iš po to jun
go. ... V. Š.

Glen Lyon, Pa.
, 14 d. birželio atsibuvo pra

kalbos, kalbėjo p. F. Žyvat- 
kauskas S. L. A. prezidentas 
ir p. K. Benis iš Scranton. 
Po prakalbų susitvėrė L. S. 
S. kuopa iš 10 narių. Turiu 
pridurti, jog čia buvo labai 
tamsus kampelis ir kaip 
mums pavyko sutverti L. S. 
S. kuopą, parašysiu plačiau 
kitą kartą.

Našlės Vaikas.

buvo išėję ant streiko. Jie 
dirbo prie siūlų dažymo ir 
visi išėjo, nes pailgino vieną 
valandą ir penkioliką minu- 
tų darbo dieną. Kuomet 
darbininkai pasakė bosams, 
kad jie nedirbs, tai bosai nei 
nekalbėjo su darbininkais, 
bet pranešė superintenden
tui, o pastarasis pašaukė po
liciją ir liepė juos visus išvyt 
laukan, kaipo maištininkus 
ir į jų vietą priimti naujus.

Darbininkai nutarė, kad 
negrįžti nei vienam prie dar- 

I bo patol, pakol nebus išpildy-

Waterbury’o, Conn, choras, 
po vadovyste p. J. S. Pruse- 
laičio. Lietuviai “floato” ne- 
išrėdė, nes truko pinigų, čia,' 
tarp lietuvių, rengiant paro
dą, įsibriovė daug nesusipra
timų ir dėl šventos ramybės 
tapo atmokėta tūliems visi 
pinigai atgal, katrie tik rei
kalavo to.

Reporteris.

I

t

So. Boston, Mass.
Birželio 12 d

Kriaučių 149 sky
W.A.buvo surengęs protesto 
prakalbas prieš Colorados 
skerdynes.

Kadangi buvo šiltas oras, 
tai žmonių mažai tesusirin
ko.

Kalbėtojais buvo: advoka
tas George Rowyer (socija-.išmokins, tai, beabejonės, ir 
listas) ir S. Michelsonas. iriems parodys' duris.

Kalbėtojai nurodė, kokių' Bet ir šiame streike dau- 
žvėriškumų dasileidžia da-igiausia lietuviai streiklau- 
bartinė valdžia, šaudydama' žiais tapo. Liūdna žiūrėti i

Lietuyių ti jų reikalavimai. Bet atsi
rado tokių, kurie po dienos, 
kitos pradėjo grįžti atgal ir 
be kepurės maldauti, kad 
juos priimtų vėl prie darbo.

Bosai matydami, kad dau
guma grįžta, priėmė kelis iš 
tą ir pristatė prie naujųjų 
mokinti. O kaip naujuosius

Maryville, 111. '
7 d. birželio draugystė šv. 

Antano paminėjimui sukak
tuvių^ savo dešimties metų 
gyvavimo parengė pikniką 
su apvaikščiojimu ir prakal
bomis. Apvaikščiojime da
lyvavo ir dr-ja “Laisvės My
lėtojų” iš Collinsville, Ill. 
Ant parko kalbėjo drg. ‘ A. 
Vasiliauskas iš . Chicagos. 
Kalbos tema: “Kokią naudą 
neša pašelpines dr-jos dar
bo žmonėms ir apie blogu 
mą šio surėdymo”. Drg. 
Vasiliauskas gana nuosek
liai išaiškino priežastis 
šiandieninio skurdo. Kalba 
buvo užimanti ir visiems pa
tiko. Nors ant pikniko buvo 
pardavinėjamas “šlicas”, 
vienok girtų nesimatė. Pu
blikos buvo daug ir ant kiek 
teko sužinbti, tai dr-ja pada
rė gerą biznį.

Collinsville, Ill.
10 d. birželio L.S.S. 18 kp. 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
medicinos studentas M. Stri- 
kulis (valparaisietis) ir 
“Naujienų” bendrovės ats
tovas drg. A. Vasiliauskas iš 
Chicagos. Pirmas kalbėjo 
M. Strikulis ant temos/‘Ko
kiu būdu susitvėrė mūsų že
mė?” Kalbos turinys buvo 
gana užimantis ir kalbėjo 
gerai, bet kad daugumai to- 
Xi dalykai ne taip lengvai su
prantami,tai klausytojus ne
kaip užinteresavo. Antras 
kalbėjo drg.Vasiliauskas ant 
temos: “Darbo žmonių rei
kalai“. Kalbėjo labai pui
kiai ir kalbos turinys vi
siems patiko. Drg. Vasi
liauską galima priskaityti 
prie vieno iš geresnių kalbė
tojų lietuvių tarpe. Publikos 
buvo mažai, tik apie 70;prie- 
žastis to, tai didelė šiluma, 
nes viršminėtoj dienoj buvo 
105 laipsniai šilumos.

A. Metelionis.

Worcester, Mass.
11d. birželio šv. Kazimiero 

parapija buvo surengus va
karienę. Publikos buvo apie 
400, daugiausia merginos ir 
moterįs. Po vakarienei bu
vo prakalbos ir perstatymas 
scenoj veikalo “Nuo degti
nės”. Vienok, per publikos 
riksmą nieko negalima buvo 
išgirsti. Kalbėtojai gi buvo 
vieni kunigai. Pirmas kal
bėjo Vasiliauskas. Jis pasa
kė, kad lietuviai, atgavę sa
vo spaudą, per dešimts metų 
gana augštai pakilo. Liepė

❖

7 d. birželio buvo L.S.S. 40 
kuopos gana triukšmingas 
mitingas. Triukšmas kilo 
dėlei finansų atskaitų vedi
mo. Išsiaiškinus dalykams, 
draugai nusiramino ir pra
dėjo daug rimčiau dalykus 
svarstyti.

Kuopa paaukavo iš savo 
iždo $5.00 vedimui bylos 
drg. J/Perkūno sumušime ir 
$5.00 vedimui bylos su “ste- 
būklinguoju* Phil adeiphi- 
jos “daktaru”.

* * ■*
Šią savaitę išvažiavo į Lie

tuvą du “garbingu” draugu 
kun. Jakaitis ir saliūn’inkas 
Vaškelevičia. Mat, abudu 
“visuomenes” veikėjai, tai, 
karštai besidarbuodami, pa
ilso ir išvažiavo į Lietuvą 
ant pailsio. Geistina, kad tie
du veikėjai ir negrįžtų at
gal, bet gyventų Lietuvoj, 
nes čia jau užtenka tokių 
veikėjų, kaip kunigai rrkar- 
čiamninkai.

J. K. Vargdienėlis.

Cambridge, Mass.
Jau buvo “Laisvei” minė

ta, kad vietos lietuviškas Ro
mos agentas Krasnickas su
mušė tūlą moterį. Ta mote
ris apskundė kunigą. Šio
mis dienomis atsibuvo teis
mas ir kunigas Krasnickas 
pripažintas paprastu peštu
ku, už ka nubaustas užsimo- 
keti 20 dol. bausmės.

Dabar parapijonįs džiau
giasi ,kad nors sykį ir kun. 
Krasnickui ragelius nulau-, 
žė.

14 d. birželio Lietuvių ko
operatyviška bendrovė tu
rėjo koncertą, susidedantį iš 
monologų, dialogų, deklama
cijų, dainų ir įvairių kitokių 
juokelių. Viskas labai pui
kiai nusisekė. Ypač publiką 
žavėjo “Laisvės” choras. Už 
choro išlavinimą reikia iš
tarti draugui Simanavičiui 
širdingą ačiū, nes tas drau
gas tikrai pasišventęs ir mo
kina be jokio atlyginimo.

Nors ir šiltas laikas, bet 
publikos prisirinko gana 
daug. Matomai, publika 
daug daugiau simpatizuoja 
socijalistų vakarams, negu 
kitų “vierų”. Pagaliaus, kad 
ant kitų “vierų” parengtų 
vakarų ir neužganėdina taip 
publikos, kaip ant socijalis
tų.

71 L. S. S. kuopą laikyta
me savo susirinkime išrinko 
drg. B. A. Simanavičių ir A.

Hazleton, Pa.
Šis miestelis nedidelis, bet 

lietuvių jame randasi arti 
pusantro tūkstančio, kurie 
užlaiko 10 lietuviškų karčia- 
mų ir dvi valgomų daiktų 
krautuves. Visi pirmeiviški 
laikraščiai pareina, bet dau
giausia “Laisvės”. Atžaga- 
reiviškų nėra išskyrus 
“Draugo”, kurį siuntinėja 
tiems, kurie priklauso prie 
S. L. R. K. A. Bet tie mažai 
teskaito jį.

10 d. birželio atsibuvo pra
kalbos, parengtos L. S. S. V 
rajono. Pirmiausia drg. M. 
Ramanauskienė skaitė pas
kaitą: “Ar reikalinga mote
rims politiška kova”. ir 
Higieniški namai”. Viskas 
publikai patiko. Paskui kal
bėjo J. Jasinskas, med. stu
dentas. Kalbėtojas pirmiau 
nurodė apie Colorados dar
bininkų vargus ir kaip su 
jais elgiasi kapitalistai. Pas
kui kalbėjo^ apie higieną. 
Publikai prakalbos patiko.

Tik reikia pastebėti, kad 
mūsų lietuviai labai silpnai 
lankosi į panašius susirinki
mus. /Jau nieko nuostabaus

bartinė valdžia, šaudydama' žiais tapo. ___________ c
nuskurusius darbininkus. * tokius sutvėrimėlius, kurie 
Kalbėtojai nurodė, kad toms 
žudynėms nebus galo patol, 
pakol darbininkai nesusi
pras ir neišrinks socijalistiš- 
kos valdžios . Kitų šalių dar
bininkai, kaip Francijos, Vo
kietijos ir tt. turi net šimtais 
savo atstovų parlamentuose, 
o Amerikos darbininkai ne
turi nei vieno atstovo, kuris 
stotų už darbininkus. Da
bartiniam kongrese sėdi tik 
visokių kompanijų ir korpo
racijų atstovai ir jie gina tik 
jųjų interesus. Paskuti
niam kalbėtojui, Michelso- 
nui, pabaigus kalbėti, delnų 
plojimas salėj tęsėsi ilgai.

Advokatas Rowyęr parašė 
protesto rezoliuciją, kuri li
kos vienbalsiai priimta prieš 
Colorados žudynes.

Saginaw, Mich.
Šis miestelis randasi labai 

gražioj gamtiškoj vietoj ir 
apgyventas daugiausia vo
kiečiais ,lenkais ir lietuviais. 
Apšvieta stovi žemai; drau
gysčių yra: šv. Kazimiero 
pašelpinė ir neseniai susi
tvėrė L. S< S. kuopa. Bet su
tikimas tarp savęs labai blo
gas. Jeigu tik ką sumano 
L. S. S. kuopa parengti, tai 
fanatikai iš visų pajiegų 
stengiasi tam užkenkti. Jie, 
kaipo tikri katalikai, visuo
met persekioja sau priešin
gų nuomonių žmones.

Laisvės Mylėtojas.
------ j-------

Gardner, Mass.
d. birželio socijalistų14 

svetainėj buvo diskusijos. 
Publikos prisirinko gana 
daug, bet užsilaikymas buvo 
labai negeras: ta^rp savęs 
kalbėjosi, kėlė tokį lermą, 
kad jokiu būdu nebegalima 

nera'kad neateiha tie, kūfiethuvo diskusuoti. Kuomet-gi
neskaito jokių laikraščių, 
het nuostabiausia, kad ir tie 
neateina, kurie skaito pir
meiviškus laikraščius. Tai 
jau gėda!

J-gis Žemaitis.

pirmįninkas paprašė nusira
minti, tuomet daugelis išėjo 
per duris.

Ar tai gražus toks pasiel
gimas? Ten buvęs.

vienaip kalba, o kitaip daro. 
Bet kogi ir norėti iš tokių 
tamsūnėlių, kurie savo protu 
ne gyvena, bet klauso, baž
nyčios. O juk bažnyčios 
įsakymas žinomas: “Dirbk 
ir melskis, o kunigėliui nešk 
dolerius”. Jie neateina ir 
neprisirašo prie L. S. S. vie
tos kuopos, bet tveria kokius 
tai “Vyčių” skyrius, rengtą 
“armiją”, kuri, išmokinta 
Juro, eis mušti tų, kurie 
skelbia žmonijai laisvę, lygy
bę, brolybę.

Darbai

Ansonia, Conn.
Pas mus labai įėję į madą 

kelti indijoniškas vestuves. 
Pastaruoju gi laiku, kuomet 
viešpatauja bedarbės, tai ve
stuvės žymiai padidėjo. Mat 
daugiau laiko yra girtuok
liauti ir didesnę gaują su
rinkti. Jeigu jau taip elgtų
si pasiturintieji, tai dar pusė 
bėdos būtų, bet dabar, kuo
met elgiasi panašiai tokie, 
kurie kišenių j neturi nei 
skatiko, tuomet jau stačiai 
nuostabu. Priperku įvairių 
gėrymų, sukviečia ne tik pa
žįstamus, bet ir visai nepa
žįstamus, atveža vežimą to- 
rielkų, na, ir prasideda indi- 
joniški žaislai.

Paskui, kuomet jau neturi 
duonos šmotomusipirkti, tai 
vaikščioja ir keikia, kad ma
žai pinigų sumetę ir negali
ma esą išlaidas padengti.

Kada gi męs pamesime 
tuos laukinius įpročius?

Ašaka.

Edwardsville, Pa.
7 d. birželio T. M. D. 84 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo F. Živatkauskas. 
Pirmiausia paaiškino drau
gystės tikslą/paskui "perbė
go tuos laikus, kuomet Lie
tuvą neturėjo savo spaudos 
ir kaip lietuviai tuomet var
gingai gyveno. Neužmiršo 
priminti ir tų didvyrių, ku
rie, bekovodami, padėjo sa
vo gyvastis ir dabar dauge- 
is kankinasi Sibiro tyruo

se.
Užbaigdamas pasakė: “Ar 

męs norėsime, ar nenorėsi- 
nhe, bet sbcijalizmo tvarka 
;urės ateiti, nes darbininkai 
Igai nesiduos save žudyti, 
caip dabar juos žudo Colora
dos valstijoj. Kalba publi
kai patiko. J. B.

DIDELIS GAISRAS.
Milford, Mass.

16 d. birželio,^ 2'vai. naktį 
užsidegė armėnų nakvinės 
namas. Tuoni laiku ten ra
dosi 70 žmonių. Septyni iš 
jū sudegė, o vienas užsimu
šė. Kadangi jie visi buvo ant 
ketvirtų lubų, o prie to na
mo nebuvo apsauginių nuo 
gaisro kopėčių, tai daugelis 
pradėjo šokinėti žemyn. Be
šokinėdami išsilaužė sau 
rankas .kojas ir taip dauge
lis sunkiai susižeidė. Baisi 
regykla ir širdį perverianti 
šauksmai girdėjosi laike lai
ke gaisro. Baisiausi šauks
imai tęsėsi apie 15 minutu, 

| Žuvusieji jauni vyrai ir vi
si vede. Pačias paliko savo 
tėvvnėj, o į čia 'atvažiavo, 
kaip ir visi važiuoja ,pasipel- 
nvti. Bet vieton pinigu, pri
sikrauti, turėjo gyvastis pa
dėti.

Po gaisrui viena iš bai
siausiu rėgvklų buvo tuo
met, kuomet keturius- lavo
nus. susikabinusius vienas 
už kito, ištraukė iš po griu
vėsiu. Vieną rado galvą įki
šusi i išeinamąją skyle.

Laidojo visus savo lėšomis 
ta kompanija, kurioj jie dir
bo. Kaip girdėtis, tai tiems, 
kurie nuogi išsigelbėjo, kom
panija paakavo drabužius.

Naugatuck ir Union 
City, Conn.

Lietuvių Politiškas Kliu- 
bas laikys paprastą susirin
kimą, kuris atsibus nedėlioj, 
28 dieną birželio (June) 1914 
m., svetainėje Linden Park. 
Prasidės 2 vai. po pietų, tai-, 
gi visi kliubo nariai malonė
kite atsilankyt^ ant minėto 
susirinkimo ,nes yra įneštas 
naujas užmanymas kaslink 
pagerinimo kliubo. Iki šio
lei buvo įstojimas į kliubą 
J1.95 ant visados ir daugiaus 
j okio mokėjimo nereikė j 0: 
O dabar yra įneštas ir pat
virtintas per nekuriuos 
draugus, kad būtų mokama 
mėnesinės mokestįs, o įstoji
mas likti) po senovei—$1.95. 
Pagal naują sumanymą, 
kiekvienas draugas turėtų 
mokėti 10c. ant mėnesio mė
nesinės mokesties ir sekan
ti pinigai būtų skiriami ant 
platinimo apšvietos; kaip tai 
ant laikraščių ir knygų.

Taigi dabar visi kliubo na
riai neužmirškite atsilanky
ti dėl apsvarstymo šio naujo 
užmanymo. Geistina, kad 
dalyvautų visi nariai.

Sekretorius J. Cores.
Nuo red. Kliubas vertas 

didelio pagyrimo už tokį su
manymą ir geistina, kad jį 
nariai priimtų.

Saginaw, Mich. čia yra 
suvirš 50 dirbtuvių ir 5 ang- 
liakasyklos. Bedarbių nesi
mato, bet labai menka mo
kestis ir vos ant duonos te
galima užsidirbti. Yra iš 
lietuvių, kurie uždirba gerai 
ir gyvena gražiai; dauguma 
tūri nuosavus namus ,bet di
džiuma paskendę girtuokly
stėj ir nepaiso, kad jie men
kai uždirba.

Merginoms irgi darbas 
lengva gauti.

Laisvės Mylėtojas.

Averill Park, N. Y. Čia 
yra tik viena marškinių iš
dirbinio dirbtuvė. Iki šiol 
dar vis ėjo darbai gerai, 
bet dabar visai sumažėjo. 
Užmokestis labai menka, o 
pragyvenimas labai bran
gus. Iš kitur atvykusiems 
darbas negalima gauti.

Tai jums ir/demokratiška 
tvarka, kurios partija prieš 
rinkimus žadėjo “žemišką' 
rojų” suteikti, .

Gamtos Sūnus. • 
-— t 

Maryville, Ill. Čion ran
dasi viena anglių kasykla, 
kurioje dirba apie 400 ang
liakasių. Dirba po 3 — 4 
dienas į savaitę. Atvyku
siems sunku darbas gaut, 
nes ant vietos yra pakakti
nai darbininkų. Be minėtos 
kasyklos kitokių darbų čia 
nėra.----------------------- H.

Baltimore, Md. Darbai 
eina labai silpnai, ypatingai 
kriaučių. Iš kitur atvažia
vus darbas sunku gauti, nes 
vietiniu ikvaliai be darbo.

Iki šiolei vis dar laukėme 
tikėdamies, kad pradės ras
tis daugiau, bet nesimatyt, 
kad gerintųsi.

K. Matuliauskas.

V
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PRALAIMeTAS strei
kas.

Lewiston, Me.
Nors Lewistonas švarus 

miestas ir iš- gamtiško žvilg-' 
snio labai dailus ir linksma 
jame gyventi, bet tik ne dar
bininkui. Darbininkas visur 
lygiai būna slegiamas kapi
talisto letenos ir visur jis tu
ri skursti.

1, d. birželio Bates, M. F. 
G. Co. dirbtuvės darbininkai

So. Manchester, Conn.
Prieš 20.000 su viršum 

žmonių įvairių tautų lietu
viška tautiška raudona vė
liava pirmu kartu Ameriko
je plevėsavo.

13 d. birželio čia atsibuvo 
“Homeland day”, didelis 
tarptautiškas apvaikščioji- 
mas. Ant paskirto pleciaus 
Golf Grounds, susirinko 
daugybė žmonių iš Conn., 
Mass, ir N. Y. valstijų. Ry
te ant 10 vai., prasidėjo iš
kilmingas maršavimas gat
vėmis įvairių tautų su 
“floats”, muzika ir tt. Po 
pietų 2 vai. prasidėjo tarp- 
tautiški šokiai. Šoko įvairių 
tautų šokius tautiškai apsi
rengę. Lietuvių šoko 4 po
ros tautiškais drabužiais ap
sirengę. Šoko klumpakojį ir 
aguonėlę. Prie steičiaus, lai
ke lietuvių šokių, buvo ir lie
tuviška tautiška raudona vė
liava. Vakare ant 8 vai. 
Center Park prasidėjo tarp- 
tautiškos dainos. Dainose 
dalyvavo tik šios tautos: vo
kiečiai, švedai, lietuviai ir 
lenkai. Lietuviai turėjo ge
rą chorą iš 27 ypatų ir su
dainavo ,3 dainas labai gra
žiai.

Dainavo ir sokius atliko I plačiau.

Philadelphia, Pa. 8 d. bir
želio čia sustreikavo-viena iš 
mažesnių siuvėjų dirbtuvė, 
kurioj dirbo 63 darbininkai. 
Nieko ypatingo, būtų greitu 
laiku bosas susitaikęs, jeigu 
nebūtų lietuviai pasiskubinę 
užimti kaipo skebai streikie- 
rių vietas. Neįstabu būtų, 
jeigu tie skebai būtų skebais, 
bet kad iš jų priguli dalis 
I. W. W., tai jau pasirodo 
dar negražiau.

Streiko kilimo priežastis 
buvo iš to: čia dirbo kone vi
sos dirbtuvės po 51 vai. į sa
vaitę, bet bosas užsimanė su- * 
laužyti uniją ir pareikalavo, 
kad darbininkai dirbtų 54 
į savaitę.

Ant piketų stovi veik visa 
dirbtuvė; einant skebams iš 
dirbtuvės, streikieriai visi 
susikemša prie dirbtuvės du
rų, bet mūsų lietuviškiems— 
skebams į tai žiūrint nei 
kakta neparausta. Besar
mačiai!

• Pakol kas susėrimimų su 
skebais nebuvo, bet jeigu 
taip ilgiau tęsis,tai nėra abe
jonės, kad bus ir peštynės.

Streikieriai visi priguli 
prie A. D. F. unijos. Apie 
tai dar prisieis pakalbėti ir

Marytė.
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JUOKŲ KĄSNELIAI

ORAKULO PATARIMAI.
Sei, Orakule!
Tu man jau du k&rtu pri

derančiai ištlumočyjai neku- 
riuos tinksus, ir, teisybę pa
sakius, gana viroznai, atsa
kančiai bei teisingai. Nesi
norėtų man tave taip tankiai 
baderiuot, bet....

Klausyk! Ar girdi? (Je- 
ser.Or.) Pakolei nebuvo už
gimęs Kristus (Jėzus),tai ar 
buvo tuomet traicė? Mano 
smegenis rodo, jog jai trūko 
vieno šlunko, būtent antros

ar 
stačiai 
biznis.

Kokia pavardė Kristaus, 
a?! Jeigu, brolyti, šituos 
mazgus atriši, tai aš... na, 
tiek to; pirma man pasakyk, 
kokis tu esi, vat ar... na, 
tu vyras ar merga, 
sakant. (Ne tavo 
Orakulas).

Tai jau bus viskas. Bet... 
palauk. (Ką sakysi? Orak.). 
Ar negalėtum tu man kai- 
kuriuos sapnus išvirozyti?

Su kožnadiejų pagarba 
Lašakė,

Atsakymas. 1) Traicė bu
vo, kaipgi ne? Kuomet ne
buvo Kristaus, tai tas asilas 
užėmė jo vietą, ant kurio 
Marijona pabėgo į Egyptą. 
Ai bečiu laif.

2) Tikra Kristaus pavar
dė yra Dovydas, nes karalius 
Dovydas sufūlino Marijoną, 
o ta, bijodama didelio šėm— 
prikibo prie dailydės Juoza
po,kaip Yčas prie caro, ir tas 
fūliš vyras sutiko būt jos 
vyru. Tas yra triū, nes ir 
bažnyčioj kantarai gieda: 
“Jėzau, sūnau Dovydo, susi
milk ant dūšiųd”

3) Orakulą beveik galima 
priskaityti prie kun. Riche- 
sono. Kada aš apsivedžiau 
su motere, tai ta, ragana, iš
bėgo su burdingierium ir pa
rašė laiška. kad aš neturiu 
vyriškumo. Tuomet, perpy
kęs, apsivilkau andaroką ir 
apsivedžiau su vyru, tas po 
pirmos nakties dingo. Da
bar gyvenu nevedęs ir pri
guliu prie Jaunimo Ratelio 
So. Bostone. Jeser.

4) Vai šių r! Sapnus, išvi-
rožinu, bet turite parašyti 
ve ką: Vedęs, ar ne? .Kiek 
turite metų? Vyras, ar mo
teris? 9999.

Muilo burbulai.
Išminčiaus protas, o dur

niaus kvailystė yra ^neišse
miami.

Moteris yra dvejopos: to
kios, kurios nuo vyru bėga ir 
tokios, nuo kurių vyrai bėga.

Jeigu pačios neturi — pi
nigas suramins. Bet jeigu 
pinigo neturi—tai ir pati ne
paglostys.

*
:>c ♦

Negera yra turėti jauną 
pačią, kuri serga, bet dar 
prasčiau yra turėti seną pa
čią, kuri sveika.

♦
* * I

Sunku pačią surast, 
dar sunkiau ją prarast.

bet

Kunigų “nekaltybė”.
Kunigai gyvena “nekalty

bėje”. Bet jų nekaltybę vi
suomet pasaldina bent kelios 
gaspadinės ir davatkos.

Ženklas džiaugsmo ir ženk
las liūdesio.

Pati: — Klausyk, Jonai, 
kodėl prie šliubo mergina vi
suomet apsitaiso baltais dra
bužiais, o vyras juodais?

Vyras: — Matai, mano 
.miela ,baltas drabužis visuo
met reiškia džiaugsmą, o

juodas — liūdesį. Mergina, 
eidama už vyro, džiaugiasi, 
kad pasiliuosuoja nuo sen
mergės vardo. Vyras gi, ves
damas pačią, nuliūsta, nes 
žino, kad visą gyvenimą bus 
pririštas prie lovos kojos ir 
turės maitint jau ne vien sa
ve, bet dar du, tris ar ketu
ris, o jeigu dievas nepasigai
lės, tai ir visą tuziną žmo
gystų...

Bereikalingas darbas.
Šeimininkė: — Barbora, 

ar tu pripylei auksinėm žu
vukėm šviežio vandens?

Tarnaitė: — Ne.
Šeimininkė. — Tai greitai 

pripilk.
Tarnaitė: — O kam tas 

reikalinga? Juk jos dar to 
neišgėrė.

Bereikalinga išgąstis.
Kartą B. prabaščius, su- 

cvampinęs visą kalakutą ir 
išvaščiuginęs butelį šampa
no, užsirūkė cigarą ir pra- 
dėj po kambarį lepsėt. Be- 
lepsėdamas, užsirioglino ant 
krėslo ir keberiokšt ant že
mės.

— Kad tave kur devyni... 
nulaužiau... — keikė stenė
damas kunigas.

— Kunigėlį, ką nulau
žei? !... — Sušuko išgąštingu 
balsu įbėgus gaspadinė.

— Nagi... cigarą! O ką tu 
mįslei ?

— Tai aš... nieko, — atsa
ke susigėdus'gaspadinė ir iš
bėgo į kitą kambarį.

Ką sako vyrai, jeigu sugau
na savo pačias su burdingie- 

riais “griešijant”?
Pas lietuvius labai tankiai 

atsitinka, kad vyras užklum
pa savo pačią su burdingie- 
rium “begriešijant”. Jeigu 
vyras būna kvailas ,tai jisai 
ant griešijančių šitaip pra
deda bliauti: “Tu, tu niek
še, kaip tu drįsti su mano 
pačia?!... Otų, ragana! Aš 
tave taip\mylėjau ir tu ma
ne prigaudinėji! Juk tu 
prieš poną—dievą - prisiekei-■ 
būti man ištikima, mane my
lėti ! O dabar... Dieve, dieve, 
kas man daryt... (verkia).

Bet visai kitaip pasielgia 
protingas vyras. Jeigu jisai 
užtinka griešnuosius, tai pa
sako: “A-a... sveiki, gyvi! 
Malonu jus matyt. Ko jūs 
taip lyg išsigandot? Ko sto
vite? Atsisėskit, pasikalbė
sim. Tu, Jurgi, jauskis pas 
mane liuosai, kaip namie. 
Bet... pagaliaus, tu ir darai, 
kaip namie. Taip, taip, ta- 
mista... Aš $iatau, kad ju
du su mano pačia mylitės.

Ar ne taip, ką? Na, ži
noma, širdžiai neprisakysi, 
ką mylėti. Ir todėl aš štai 
ką tamistai pasakysiu: pasi
imk mano pačią ir gyvenk su 
ja visuomet taip, kaip šian
dien. O tu, mano miela, 
tuojaus pasiimk savo tink
sus ir... laimingos kelionės.

be jokių išsikalbėji- 
Cha! cha! cha (.fuokia- 

Svirplys.
mu! 
si).

Ko ji verkė? .
Kartą man teko būti baž

nyčioj laike šventimo “40 
adynų”. Žmonių pilnas “die
vo namas”. Oras sugedęs, 
troškus, galėtum kirvį paka
bint. Išėjo sakyti pamokslą 
kun. Žebras. Kad pradės jis 
rėkt, kad pradės žmones 
graudent, taip ir rodos, kad 
štai ot rytoj bus sūdna die- 
na^ Moterįs pradėjo verkt. 
Ypač gi graudžiai verkė pa
lei mane klūpodama sena bo
butė. Manuos net pagailo.

— Ko verki, senele? — 
klausiu aš jos

paklau-— Ko verki?
siau aš garsiau.

— Kalbėk garsiau, vaikeli, 
nes negirdžiu, — pratarė ji.

— Ko verki? — užklau
siau visai garsiai, prisikišęs 
prie jos.

— Nugi kad kunigėlis pa
mokslą sako... hu, hu, hu!... 
— ir vėl pradėjo verkt net 
pasistriūbaudama.

Bobos Vaikas.

KRIAUCIAI

F. Ad. RICHTEH & CO., 215 Pearl st. New York.

Tcrnikit antAnkero 
ženklo apsaugoimo

mc^‘s

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suberšti atneš Jum Inoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
skausmų. « uinunnl up ut IMi* Ir

F. Ad. Richter & Co.
rr*HL ST., NEW YORK.

EXPELLER” ✓ 
Drūti muskulai neatneša naudos, ; 
jei .lūs Rornaiizmas kankina. Su

PAINEXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pa •raibos kaipo akrulas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiau* skausmus Roma- 
tizmo, Neuralgijos, Užsisaldymo ir t. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

NAMINIAIS

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois 
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA, 
galima apsidrausti gyvi 

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

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios. 
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldicnius ir šventes.

Čia ne-

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
F>. 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.

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

73

| Akušerka
Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
į pagelba invairioae moterų ligose.

| F. Stropiene,.6rį";!",V.t,;.

e)
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• SO. BOSTON. .MASS. *

Telefona.«[885 Gretnpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

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

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

“SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš

tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų 
kratymui.
“ŠAKĖS” KAINA 1 DOL. METAMS. 
“SAKĖS” 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 
pasadlio ir kitur.

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR, 
BELSHILL, SCOTLAND.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinėje įkirioje ligoje. Kada 
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. Landės
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. LANDĖS 
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!

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

kaip,) tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
vernas geras ir kainos pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

SCHNEIDER BROLIAI

TEISINGIAUSIA < nrT,IT,¥/’ A 
IR GERIAUSIA A P I I H K A

LIETUVIŠKA lllulYrl
*

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

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu Turiu parduoti daug 
geros maišytos, 'įeišdirbto.s su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo .visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerj ir 
brangiaus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gav£^ 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, Į1 a

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

Kas atneš šį apgarsinimą 
ir užsisakys siutą ,tam pro
sy siu čielus metus siutą dy
kai.

SCHNEIDER BROS.
d St., Brooklyn, N. Y.

Nepamirškite mūsų naujoadresox

taipgi mapą dovanai. Adresas:
ANTON KIEDIS, 

Peacock Lake County, 
Michigan.

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

“KOVA Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz-
» mo idėja.
,fKOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOV A” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

AS
Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 

vakaro.

“Laisves’

TRjS GŪROS KNYOOSi

Naujausios ^Dainos ir
A RO vienVui Holnalin

BrookIyn>N. Y183 Roebling St

i. i

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
F RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Važiuokit | Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

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

j Hamburg
Didžiausia kompanija 

Linija. visam pasaulyje!
1 Ji turi 431 savo garlaivį, ku- 
1 rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų, 
g Vienatinė ir tiesioginė linija 
| tarp

(Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

A su dubeltavais šriubais.

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

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

Artesnių žinių klauskite pas:

dambų rg-American 
Line

New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

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

New York City.

:Tel. Sv. RQ8ton..a&.M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway 

South Boston, Mass.

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

pietų.

99 1815 E. Moyamensing Avė. 
iVUVcl l>lill ADUI ,PH1 A.. F>A.

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

MEIL ĖS KARŠTLIGĖ
meilę.........................r..................................................2Oo.

Imant v’Aas tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinisrus siuskit pačtoe ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS < 
o Loring St., So. Boston, Mass.

PIRMUTINIS LIETUV|$KAS[NEW:^ O k K E

UŽEIGOS NAMAS arba H0TEL1S
^LIETUVIAI. ’KRElI’KlTfiS PA3 SAVUOSIUS

Męs patėmijoni. kari bylinai yra rrikahngat, lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS Taint, 
męs ir inMeigčm ta užeigos narna, kuria randam 
po numeriu 4 08 WttMlyjnirtori St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangti* 
Keliauninkai, kurte manot keliaut in Lietuva ne- 
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius. pribuvusius iš kitu'miestu.Su- 
teikiam jiems nakvyne ir parūpinant paCportus ik 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant dručiausiu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sia kaina iš Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir 
iSmainom pinigus visu viešpatysčių. naromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

GEO. j. BARTASZIUS ir?J. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., ' 261 W. Broadway

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

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

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

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

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

“LAISVĖ”
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KAIP LAIKRAŠTIS “LIE
TUVA” ELGIASI SU 

DRAUGIJOMIS?

(Pabaiga).
Jeigu jau laikraštis 

tiek nusilpnėjo, kad neteko 
savo rašėjų, ir neturi teisin
gų korespondentų,, geriaus 
sustabdyti jo leidimą, negu 
nustoti laikraštinės etikos.

Tas žmogelis, kurs rašė 
tas korespondencijas, yra la
bai mažai akis prasikrapš- 

„ tęs, ir vargais negalais tega
li plunksną pajudinti, ir visi 
toki neaptašyti sakiniai yra 
p. Balučio “apzalatyti”. Fak
tas yra ir tame, kad tas pats 
rašė ir “Tėvynėj* N. 17.' O 
toli gražu tie straipsniai ne
sutinka vienas su kitu. Nors 
ir “Tėvynėj” parašyta me
las, bet tik jau aiškiai maty
ti, kad ten suformuluota 
rimtesnio žmogaus, negu 
Balutis.

Tamsta Baluti, apsirinki, 
sakydamas: “kad tai yra pa- 

- prastas cicilikutis” ir bijosi 
Vytautų ir Keistučių vardų, 
kaip velnias švento van
dens. Ne! Aš nebijau. Jei
gu tų vardų taip bijočiau, 
tai nebūtų matyti Vytautai 
su Keistučiais mano kamba
ry ant sienos. Jeigu nemy
lėčiau lietuviškos kalbos, tai 
mano vaikai nekalbėtų gry
nai lietuviškai; jie angluotų 
ar lenkuotų taip, kaip visų 
tautišku kataliku vaikai.

Bet, apart tautos meilės, 
aš dar matau ir suprantu 
klesų kovą. 'Nesugrioviau ir 
negriausiu nei kokios tautiš
kos draugijos, nei S. L. A. 
kuopų, nes jos pačios čia, 
Canadoj, taip griūva, kad jų 
nei sulaikyti negalima: tik 
pažiūrėkite, kaip tvarkėsi ir 
mirė 148 kuopa Winnipeg. 
Ją sutvėrė tautiški katali
kai; nors jie ir turėjo S. L. 
A. konstituciją, vienok, tur
būt, nesuprato ar perskaityt 
negalėjo, todėl jie išsidirbo 
savąją, kurioj tarp kitų ne- 
suomonių buvo pasakyta. 
kad“šita draugystė yra gry
nai katalikiška, prie jos gali 
prigt:lėti -t ik- kataiižmo
gus, kuris pildo visas bažny
tines apeigas”. O priimda
mi naują narį, davė tam tik
rą prisiegą, pertai ir negalė
jo sumanesnis žmogus ten 
prigulėti ir atitaisyti kuopą 
ant tikru vėžiu.

Pirmininku pirmiausiai 
buvo P. Alekna, o dabar pas
kutiniu laiku M. Žilinskas, 
(korespondentas), raštinin
ku J. Papas. Jau apie 5 mė
nesiai, kaip pirmininkas ne
šaukė susirinkimo, o rašti
ninkas, surinkęs narių mo- 

.. t kestį, laikosi pas save, ir nė
ra vilties, kad ta kuopa galės 
kada gyvuoti, nes kuopa 
įau užsiėmė kitą “job”, rūpi
nasi paršaukti lietuvišką ku
nigą, kad lietuviai atliktų 

. ausinę (matomai, jiems dan- 
, gaus karalystė labiaus rūpi, 

negu S. L. A.).
Jūs gi tik šaukiate, kad 

reikia Canadoj tverti S. L.

ant

šo svarstyti apie tai, kaip 
čia sutvarkyti jas.

Kas link draugijos antgal- 
vio ir Vytauto vardo, tai 
kiek aš apie tai minėjau, kal
bėdamas link to ir dabar sa
kau: kad Vytautą, kaipo 
tautos kareivį ir tvirtos 
dvasios vyjfa, kuris nepriė
mė katalikystės (? Red.) ir 
kovojo su Jagaila, galima 
garbinti ir atminimus dary
ti kitokiu būdu, negu pri
kergti jo vardą prie pašelpos 
draugijos. Juk tą viską ir 
jūs gerai suprantate, kaip 
Balučiai, taip ir kiti “dideli 
šjįTai” S. L. A. Nes jūs taip 
pat Vytauto vardo neprijun- 
gėt prie S. L. A. Nors ir pa
čioj konstitucijoj pasakyta, 
kad S. L. A. “Apvaikščios 
žymius mūsų tėvynainių 
darbus ir garsius Lietuvos 
istorijos atsitikimus”, vie
nok Susivienyjimui antgalvį 
davė tokį, kuris tik būtų 
trumpesnis, kuris gražiaus 
skambėtų anglų ir kitų tau
tų kalbose. Kad geriaus tik
tų prie čarterio etc.

Na ir kamgi pavydėti ki
toms draugijoms tokio dai
liai skambančio visose kalbo
se antgalvio?

Kamgi rėkti kunigų gerk
le: “Palaiminti ubagai dva
sioj”, kuomet patįs nenori tų 
palaiminimų?

K. Rugienius,
580 Pritchard Ave., 

Winnipeg, Mann., 
Canada.

Keikalaujame gabių vyrų, i 
kurie galėtų miklei atlikti ' 
darbą pardavimo mūsų pro- 
pitės lietuviškoje kolionijo- 
je. Mokestis nedėlinė. At
sišaukite šiuo adresu: A 

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

(46—49)
NEUŽMIRŠKITE SAVO 

VAIKUČIUS.
Męs tik ką aplaikėme iš Vilniaus 

puikią vaikams knygelę V. Pirtvinskio 
“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 į “Lai

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

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
Kiekviena progresyviška 

draugija, kurios tikslas yra 
šviesti liaudį, privalo apsi
rinkti “Laisvę” savo organu. 
Kadangi “Laisvę” leidžia 
darbininkų draugija, todėl 
jai yra gerai žinomi draugi
jų reikalai. “Laisvė” savo1 
agitacija pakels kiekvieną 
draugiją kaip dvasiškai, taip 
ir materijališkai.

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

- “Laisvės” Adm.

Draugijos 

 

kurios apsirinko “Laisvę” 
savo organu:

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Justino Klotinio, 

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

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

(45—46)

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

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

(45—46)

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

C. PILĖNAS 
Normandie Park Co.

30 E. 23rd Street, New York City

Draugai, Amerikiečiai!
Remkite vienintelį Lietu

vos darbininku laikrašti 
“Vilnį”.

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

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

4

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 

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

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

Vėliavų nešėjai: P. Milewskas, 301 
Calidonlan 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.

Telephone 1307 Main.

Visiems lietuviams žinomas

ADVOKATAS
NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street, 

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St. 
Telephone 3347 Main.

LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.

tvarkosi ir miršta,visai neži
note ir negalit žinoti, nes iš 
Suv. Valstijų agitatorius į 
Canada yra labai sunku at
siųsti, antra, tai S.L.A. kon
stitucijoj pasakyta, kad kuo
pa tvėrėsi i ŠIO narių, o čia, 
Canadoj, labai sunku yra tu
rėti dešimts narių kuopoj. *

Męs, tvėrėjai “Susivieny- 
jimo Lietuvių Canadoj”, ma
nom, kad čia kuopos gali 
tvertis tik iš 5-kių narių, o 
kad (langiaus kuopų susi
tvers, tai ir tie nariai nežus, 
kur persikėlę į kitą miestą, 
kadangi ir ten galės rasti 
kuopelę iš 4—5 narių. Męs 
manom išdirbti aiškią ir 
lengvą konstituciją, pritin
kančią prie gyvenimo sanly- 
gų, ir žmones pripratinti 
prie vienuodumo, prie tvar
kymosi, o kuomet susitvers 
kuopos,kuomet jos sutvirtės, 
išmoks ir pripras vieną kon
stituciją pildyti ,tuomet tik 
bus galima padaryti ryšius 
su S.L.A. 27 ir 28 seimas 
S. L. A. svarstė apie užre
gistravimą čarterio Cana
doj, o nežino, kad čia jau nei 
vienos kuopos nėra ir užmir

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

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.

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

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

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 
remiaši 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, rodo^ 
ir taip jau išsigarsinu- 
sios, betgi nesiliauja 
garsinusios ir vis nau
jesniu būdu. Jos išlei
džia tūkstančius ant pa- 
sigarsinimų.

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

“Laisvės” biznio
Vedėjas.

■I

WA'1

5c

25c

20c
75c
50c
10c

AGENTŪRA 9

Brooklyn, N. Y.

i

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

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

“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 lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik..................................  15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTI N IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

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

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

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

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis. 
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
atvaizdiha 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.............................. ląc

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

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
■ mano tverti šeimynišką gyvenimą, 

būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti daug • pamokinimų. 
Kaina............................. 10c

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

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte.- Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra, tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk- 

s lų, padaro raštą be vertės, beveik ne
suprantamą kitam žmogui. Ypač šią 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina
•tik............................................. 10c

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

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

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

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

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

PASAULIŲ RATAS, 
kaina.......   .

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

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

75c

20c

LAISVES”

SPAUSTUVE
I ________________

“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 M- 
spauzdinti aiškioj, gražioj formoj ir teisin

goj, visiems suprantamoj, letuvių kalboj,tkd 
neškit į “Laisvės” spaustuvę.

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

M

183 Roebling St., Brooklyn,

LAIVAKORČIŲ

Keliaujantiems Lietuvon visuomet parūpi- 
nam konsulio pasportus ir kitus kelionei rei
kalingus daiktus ir abelnai, kiekvieną pasa- 
žierį aprūpinant nuo visokių klapatų kelio
nėje. Mę^ 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:

a

183 Roebling St
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VIETINES ŽINIOS• dolerių.

Koncertas.
Subatoj, 27 d. birželio, at

sibus lietuviškos muzikos 
konservatorijos New Plaza 
Hali, kampas Havemeyer ir 
Grand gatvių, Brooklyn, N.

Policija areštavo 12 kazįr- 
ninku, kurie radosi po num. 
145 W. 14th St.

Šiomis dienomis į New 
Yorko valdišką iždą tapo at
gabenta $43.000.000 aukso.Taigi, kas gyvas visi atsi-!_ ___  _ ______ _____

lankykit, nes įžanga pigi, tik pinįgaį buvo sulieti į aukso 
25c. ----- 3'~ O OA * 1 “ ~
kare.

I rasicles 8:30 vai. va- išmotus. Tuos pinigus atve- 
I žė Suv. Valst. ekspreso kom
panija po ginkluota apsau
ga.

Gelžkeliu pinigai buvo ve
žami 
ruošė
tižiausia ginkluota apsauga. 
Auksas buvo sudėtas į mai
šelius po $50.000 į kiekvieną. 

Už atvežimą 43 milijonų, 
kompanijai bus užmokėta

Pranešam, kad drg. A. C. 
Herman skaitys prelekciją: 
Oras ir jo veikmė. Van 
Cortlandt Parėk, New York. 
Atsibus 28 d. birželio, 2 vai. 
po pietų. Neužmirškit 
važiuoti.

nu-

perfkiuose 
vagonuose

atski- 
po di-

25 d. birželio, ketverge, at-1 $50.000.
sibus nepaprastas 19 kuopos! rai pelnas!...

Pradžia 7:30susirinkimas.
■ vai. vakare, tautiškam na

me, 101-103 Grand st., Broo
klyn, N>. Y.

Todėl darugai turite būti- ris išvežioja iš vagonų pri-

New Yorke gelžkelio dar
bininkas F. Wilkinsonas, ku-

tinai atsilankyti, nes yra 
daug svarbių dalykų dėl ap
kalbėjimo. Būtų geistina, 
kad visi pribūtų. Taipgi ne
pamirškit ir naujų draugu 
atsivesti prisirašyti prie 19

889 - 
kiu te

Vestuvių laisniai.
ižas Dagelis, 22 m. —
- 3rd S. Adelė Lazaus-

22 m. — 714 Myrtle

buvusius daiktus, pareikala
vo iš gelžkelio kompanijos 
$25.000 už sužeidimą. Kuo
met jis važiavo su savo veži
muku, tai traukinys sumušė 
jo vežimuką, sulaužė jam 
kelis šonkaulius ir' taip 
smarkiai sužeidė.

Gelžkelio gi advokatai pa
davė Wilkinsona į teismą, 
reikalaudami nuo jo $100 už 
tai, kad reikėjo taisyti gar
vežį, kuris jį sužeidė.

Ar tik nepasiliks darbinin
kas kaltu?

na Juozapaičiutė, 14 m. — 15 
‘ * Green Lane.

Mikolas Gramalauskas, 21 
m. — 25 Little St. Leokadia 
Petkutė. 19 m. — 25 Little

Cypress Hills linijos ele- 
veiterio užsidegė vienas ka
ras, kuriame buvo 40 ypatų. 
Priežastis užsidegimo, tai į

Ir vėl keturi kuni
gai padavė teisėjui prašy
mus. kad būtų paliuosuotas 
iš kalėjimo “socijalistiškos 
bažnyčios kunigas” White, 
kuris tapo nuteistas ant še
šių mėnesių kalė ji man.

Kaip žinoma, jau teisėjas 
atmetė vieną tokį prašymą.

Kas vakaras ant kampo
sugedęs aparatas. _ Liepsnų- Grand ir Berry gatvių sto
jantį karą pasisekė davežti vį keliatas bomų ir taipgi

kėse randasi būreliai, kurie 
susineša per tam tikrus sig
nalus. Praeiviams, einan
tiems vėlai vakare, reikia 
apsisaugoti, kad neapkraus- 
tytų jūjū kišenių.

Paišiukas.

iki. De Kalb Avė., kur ugne- 
gesiai ivžgesino gaisrą. Žmo
nių nežuvo ir nei viens nesu-

joj 72 studentai apturėjo di- 
pliomus.

Šiomis dienomis New Yor
ke ant 3 avė. areštavo elgetą, 
kuris nuolatos kibo prie pra- 

1 eivių. Pas jį 'atrasta kiše- 
niuj brangenybių, brilijantų 

j ir tam panašiai ir kvitą iš- 
| siuntime $200.00. Elgeta 

Garlaivis New York, ku-, tapo nuteistas ant šešių mė
tis susidūrė su Pretoria vi-! nešiu kalėjimam
dury j okeano, išplaukė į An-!---------------------------- -------- -

New Yorke po num. 530; 
Grand St. ekspliodavo benzi
nas drabužių dažymo dirb
tuvėj. 5 vyrai liko pavojin-

■■ (i rti ilnMnm.nnna—MSWWSMS——u—oatssM—MM——.

Reikalaujame gabių Hetuvių orga- 
nizatoraus pagelbininkais lietuviškoje 
kolionijoje Cranford, N. J. Mokestis 
nedėlinė nuo $15.00 iki $20.00. Atsi
šaukite ypatiškai.

J. K ASHMORE
136 Grand Street, Brooklyn, N. Y. I

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjarnos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Išgydau Vyrus Greitai

Reikalaujame Merginų.
Reikalaujame merginų 

prie darbo į fabriką. JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI I
Naujienos už 25 c

Ad resas

Stejla*

Tik 1 doleris!

WILLIAM HOLLAND 
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

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

Jaigu bori jas pamatyti ir pa
rkaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterįj idčjęs į konvertą2 o 
gausi “Naujienas" per ištisus du mėne
sius^ Adresuok :

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

IT Ą Į) ICOCFI P Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
* sVIVIVx7V1LL1J• operacijos, arba apvyniojimų;. skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Šokios nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; šiluma', energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunamai
DO/YQT A TITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
lllvDlnlllIu* tampymo. Mano gydymas prašalima 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.
CVpIĮ IC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėves, išbėrimai, va- 
D 1 1 11- rio spalvos 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 ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdmgų vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnių nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina krai ją, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
vi-ados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.

APlOSi I Naujos ir senos, bjaurios ir įsisenėję,kaip
kJlurll 1 VO GIVJV/O. taj Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose pijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STRICT Į JO A išg-ydau pas tuos, kuriuondaktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 
*“ *. 1 dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu ižgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, kg užtikrinamo, jog visada atneša geras, 
nasekmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies' Gerkles. Plaučiu, Krutinče, Pečiu. Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu. Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš nętlkiu j gydymą laiškais, todėl neklauskite manės patarimu, Kurio gyvenate toliaus

MBMMKVMnorn.

HD RVRNr 208 W‘ 42nd St” arti Broadway MIX. DI A11E, NEW YORK CITY, N. Y.

FJ—I

Draugijos ir organizmųyHj
evoliucija.

Šita knyga suteikia kiekvienom daug žinojimo ir 
išminties. Moję išaiškinta kiekvienam supran
tama kalba draugijos ir organizmų išsivysty
mas. Ta'gi, jei nori dasižinoti daugjįjaslap&ų,. 
turi būtinai tą knygą perskaityti, f

Kaina 5Oc

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budatnS i 
neprotingi dasileida perviršuroą— vyrai nlisilpnei. nerviški, sunaikinti I 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma I 
gamtos.— vysi tio vyrai tur pareikalauti viena 16 tu* knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeinie.
Ta knyga te i p-gi ^pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodijlma kraujo, arba syflli. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuaflpneima, Abel- 

v na pragaišti Spėkų, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubegtmus, Rheuma* 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiatinai 
išgydyti sava nuomusė, privatrrai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgavę sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuosknygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykins slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami už prastus,* 
bevertės, vaistus iki kolai k nsperskaitimf Aitą knygą Ji 
posakis kodiel jus kentėti ir keip galėt gaiiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra'duodama VYSAI DYKAL 
Męs užmok am ir paėta. Išrašik aiBkeie sava varda. pa
varde ir adresų ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygoj
Siusk Ji šendena, \

DR. JOS. USTER & CO.
L. 34)6 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

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

Vardas ir pavardė.......

50,000 
KNYGŲ
DYKAI O I EI VYRUi

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rol- 

! kla daryti apsfrgus, taip-pat 
ir kur greit 
pelai ta knyga

Išsigydyti, ly-

“DAKTARAS”
l>arodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD >EML\O

Labai puikys

Venskie Armonikai
su 21 perlo kleviniu, 8 basais

Vertės $18.4)0. tik už $7.50

Tokspat Armonikas
21 plieninių klapanų. 12 basų

Vertės $25.00, tik už $1-4..2^5

ŠITOJ KNYGOJ “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti,, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikrasdėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii-

- gųnpsisatT^Vh.---------------------------------------
KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap- 

rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdčs- 

, tinčja, jcg kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra- 

’ site.
ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks

liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą '‘Daktaras1!, nes dideles daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi 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 huo to iš 
ryto iki 4 po pietų. Ncdėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtuy^oj vakare nuo 6 iki 8.

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

a i ai pi'tB
ir didelis

Su 12 Lietuviškų dainų. vertės $45.00,
Atiduodame tik už .....................$19.50

Tą grafafoną gvarant (Jojame ant 10 metų.

Męs užlaikome specijališkai rusę meistrę, kuris pataiso visokius 
Muzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

Atsilankę pas mus nors sykj, ateisite visada. Reikalaukite kataliog).

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

Išsiųsdink šiandien tikti 
vieną dolerį, o upturė 
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 musę raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 uoi. pas

AL. STEPONAITIS 1
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
Geriausia Laivakorčių V

$150 o

$300
Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS

.elephone 5018 Orchard

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

spaudas draugystėms.
Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu

A. STRUPAS
N () v EI /r Y MANU FA CIT.' R E R 

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

g ljcu OUgdUHIld UUUb iclivo “INKVIZICIJA”
liko pataisyta ir jis suspėjo
išplaukti į laiką. Ant jo iš-i ) ra tai knyga, kurioje telpa; 
važiavo 415 pasažieriu ir iš- inkvizicijos, katalikiškos ti- 
vežta aukso vertės 2.7<)().()()(). ■ Kvbos ir dvasiškijos istorija.

_________ Šita knyga bus viena iš aky-
A!.HrVA».VAv.>k4;iAcQnr.; viaus’iu knygų, kokios kada

1 nors yra išėjusios iš po lietu-
• viškos spaudos. Ji netrukusi 
bus gatava ir kainuos $1.00.1

alist Party konvencija atsi
bus Rochester^'j 4 ir 5 d. lie
pos. Konferencijoj daly
vaus apie 200 delegatų. Tai 
bus didžiausia konferencija, 
kokia kada nois buvo parsidavinės ir laikraščiuose! 
ta New Yoiko valstijoj. dauginus nebus garsini

F. MILOŠAUSKISBrooklyne 
Co., iškilo

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.09 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$600

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių 
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8 431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N Y.

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

• Išdirbu visokias
K 1 KARDAS “BADGES”, GL ZIKUS IR

ir pinigų siuntimo 
AGENTŪRA

o „

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę, 
kur galėsi pasirinkti pagal 
savo norą.

109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

COB

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 gamt<» 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN".

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $ 1.50
Užsieniuose $2.00

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

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

M. JOSEPHSON 
N BANKIERIUS

105 Stanton St., New York 1915 m




