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Gelžkeiiai laimėjo
didelę bylą

Washington, D. C.—Fede- 
rališka valdžia pralošė augš- 

• čiausiame teisme bylą, kuri 
verta septynių šimtų milijo
nų dolerių. Valdžia provo- 
josi su transkontinentališ- 
kais gelžkeliais dėlei žemių, 
kurios buvo gelžkeliams pa
dovanotos daug-maž 50 me
tų atgal.

Mat, gelžkelių magnatai 
tuomet sakėsi patįs vieni ne- 
Įjiegią pratiesti linijų ir rei
kalaują pašelpos. Gerada- 
ringa valdžia davė jiems 
šimtus tūkstančių akiai pui
kios žemės. Kaip kur ta že
mės juosta, padėkime nuo 111 O J v t vz O V 04 y Į z Cl\4V IX 1111 C 1 1 LA v z J 1 •

Omahos iki Pacifiko, turi 40 g°s cialyj.
I 1 /YF1 1 TT1 Imyliu pločio. Vienok, duo-j Y ^rbinmkams

dama ta gausia dovana, vai- būti labai, labai atsar- 
džia padarė pastabą, jog že- !«'ials ,su ^i? visais privati- 
mė turi būti grąžinta, jeigu nlais bankais, 
joje rasis minerališki turtai. į

Na, o turtai, kraip tik ir ra- > 
dosi pavidale žibalo versmių • 
ir valdžia norėjo atgaut že
mę, bet augščiausias teismas i 
palaikė gelžkelių pusę. Tei- ■ 
sėjai daugiausia rėmėsi tuo-i 
mi, kad valdžia pasivėlino! 
su bvlos užvedimu, ka reikė-1 
ję atlikt prieš 14—15metų.

Lekiantis botas.
Hammondsport, N. Y.--, 

Lekiantis botas vardu“Ame-, 
rika”, kuris, kaip manoma, ■ 
pirmasai perlėks per A tian-į 
tiška vandenyną,. ] 
tinkantis savo i 
laike 
Keuka. ’

Prisižiūrint keliems šim
tams publikos, jisai tai skri- plieno dirbtuvėse pradėjo ei- 
do oru, tai lengvai rėžė eže- ti geriau. Ketinama dirbt 
ro bangas. “Amerika” sve- pilnas laikas. '
ria 3,500 svaru. VidutiniŠ- -------------

v I

kai imant, ji gali padaryt | Rockefelleris mielaširdingas 
Į valandą 68 mylias. i dėl “salaveišių”.

. Pirmutiniu žmogum, ku- Smaugdamas Colorados 
ris ant Amerikos lėks per darbininkus, Rockefelleris,

į, bus leitenantas betgi, turi labai minkštą šir
dį dėl “salaveišių”. Štai, vi
sai neseniai jisai pasiuntė 
jiems į Londoną $10,000.

Toks tokius pažino ir ant 
alaus pavadino.

Plieno fabrikose geriau 
dirbą.

Pittsburgh.—Turbūt išsi- 
pasirodė I gando, kad nesustreikuotų 

uždaviniui | plieno dirbtuvių darbinin- 
bandymu ant ežero *7 *-

Atlantika, 
Porte.

žinios iš užnuodyto šaltinio.
Denver, Colo.—Colorados 

mainu operatoriai, kad pa
traukus visuomenės opiniją 
savo pusėn, įsteigė savo laik
raštini biurą, kuris savo ži
niomis, siunčiamomis laik
raščiams, mulkins visuome- 
nes nuomonę.

Mat. dabar laikraštija pa
smerkia Colorado anglių 
magnatų žiaurumą. Tai 
jiems rūpi pasistatyt save 
nekaltais avinėliais.

>

Westinghauzo darbininkai 
tebestreikuoja.

Pittsburgh, Pa. — West
inghauzo 13,000 darbininkų 
tebestreikuoja. Bosai neno
ri nusileisti. Konferencija 
abiejų pusių atstovų pasibai
gė be pasekmių.

Kaip girdėti, tai žada su
streikuoti* ir Cleveland© 
Westinghauzo dirbtuvės 
darbininkai.V

Senatas svarsto apie trustus
Klausimas apie Shermano 

prieštrūstini įstata jau per
keltas senatam Galima lauk
ti aštraus pasipriešinimo 
klausime apie pritaikinimą 
tų teisių kasliųk darbininkų 
ir farmerių organizacijų.

Mainierių vadovas kalėjime.
Trinidad, Cok).—Dan Lee, 

sekretorius mainierių unijos 
Papetowne, pasodintas kalė- 
jiman sąryšy su užmušimu 
devynių darbinikų Rocky 
Mountain Fuel Co. laike kp- 

vos streikierių su mainų sar
gyba ties Forbes.

Kaip grybai po lietaus ban- 
krūtyja Chicagos bankai.
Chicagos privatiniams 

bankams kad nesiseka, tai 
nesiseka.

Nespėjo dar žmonės už
miršti apie durų uždarymą 
Lorimero banke ir dar tri
juose bankuose, kurių veiki
mas buvo sujungtas su Lori
mero banko veikimu, kaip 
su ban krūtyje Fern woo d
Trust and Saving bankas, 
kuris randasi pietinėj Chica-

Perkūnija pasidarbavo. v
Washington, D.C. — Dvi

dešimts žmonių sužeista, aš- 
tuoni namai smarkiai paga
dinta ir šeši namai paversta 
griuvėsiais dinamito sprogi
mu, kuomet perkūnija tren
kė į aliejaus rezervuarą. 
Gaisras labai greitai išsiplė-

Vistik pavyko jis užgesint.

kai, išreikšdami solidariš- 
kumą su Westinghauzo dar
bininkais, todėl ir darbai

Skebai žada streikuoti.
Kad sulaužius Colorado 

mainierių streiką privežta 
galybės skebų,bet... ir skebai 
žada streikuot,kuomet jiems 
numušė užmokesnį nuo 5 iki 
10 procentų.

Nebus susimylėjimo.
%

Prezidentas Wilsonas 
pranešė generališkam pro
kurorui, jog jisai nesusimy
lės ant tų unijistu, kuinuos 
nuteisė vadinamoj dinamito 
gabenimo byloj.

. Nežinomuosius palaidojo.
Quebec, Canada.— 22 d. 

birž. ant Mount Hermon 
p rotes toniškų kapinių palai
dojo visus tuos žmones, ku
rie žuvo ant “Empress of 
Ireland” ir kurių lavonai ne
buvo pažinti.

Tai vis buvo daugiausia 
vargšai-bevardžiai.

Milijonas vaikų serga 
džiova.

Atlantic City, N. J. — Čia 
prasidėjo suvažiavimas A- 
merikos medikališkos drau
gijos.

“Milijonas Amerikos mo
kyklų vaikų serga džiova!” 
— Toksai tvirtinimas buvo 
padarytas daugeliu dakta-

Žymiai prasiplatinęs ir si
filis.

REVOLIUCIJA 
ALBANIJOJ.

Į Vienna (Austrija) atėjo 
žinių; jog Albanijos revoliu- 
cijonieriams gana gerai klo
jasi. Jie jau šturmavo uos
tą Durrazo ir paėmė jį.Jiems 
taip-pat pavyko paimti El- 
basaną, kuris randasi 64 
mylių atstume į pietus nuo 
Scutari. Jie sakosi paimsią 
greitu laiku Avlona,}Berat ir 
Fieri. , ♦

Kaip žinoma, revoliuciją 
Albanijoj kelia šiuomi sykiu 
musulmanai, kurie nori išvy
ti iš savo šalies neapkenčia
mą ir niekeno nekviestą sve
čią, kurį pasodinta ant Alba
nijos trono, kunigaikštį Wil- 
helmą Widą. i

Vėl susidūrė laivai.
Cuxhaven, Vokietija. — 

Šimtai žmonių, kurie būda- C 7
mi ant garlaivio “Cobra”, se
kė lenktynes, kuriose daly
vavo ir karaliaus jachta 
“Meteor”, vos tik nenusken
do, kuomet garlaivis “Cob
ra” susidūrė su didžiuliu 
North German Amerikos li
nijos garlaiviu “Koenigin 
Luise”.

“Cobra”, ekskursantų gar
laivis ,pradėjo skęsti. Paki
lo baisiausia suirutė, betgi 
žmonių nežuvo; visi išsigel
bėjo. Laivo tarnai stojo 
prie pompų ir “Cobra” 
mingai pasiekė dokų, 
buvo jau beskęstanti.

lai- 
nors

Pranašauja naują revo-

Žinomas Italijos revoliuci- 
jonierius Malatesta prana
šauja naują revoliuciją savo 
tėvynėje. Jisai sako, kad a- 
gitacija už republikos Įvedi
ma einanti vis didyn.

Malatesta tvirtina, jog ir 
kariurhenė jau pradeda re- 
voliucijonizuotis ir ateinan- 
čioj revoliucijoj dalis karei
vių palaikys žmonių pusę.

Kad tai o jo žodžiai—pa
siektų dievulio ausį.

Bet kas tada bus su Vatika
nu ir Kvirinalu? Kas bus 
su Pijum ir Viktoru Ema
nueliu m?

Pačto darbininkai strei
kuoja.

Paryžiaus (Franci jo j)
pačto žmonės smarkiai su
judo, kuomet senatas atmetė 
pridėčką prie jų algų, kuris 
siūlė $80 į metus, vietoj se- 
niaus gaunamų $60.

Apgindami savo teises,nu
tarė streikuoti. Greitai jie 
padarė pačto ofise mitingą, 
iš visų pusiu užsibarikadavę 
laiškų ir laikraščių maišais.

23 d. birželio paryžiečiai 
negavo pačtos. . 6
. Prekybos ministeris, pri

buvęs ant mitingo,veltui mė
gino perkalbėti pačtorius. 
Šie užsispyrė ir gana.

Dabar, mat, streikų gady
nė.

------------- c
Bažnytėlę apvogė.

Lisbonas, Portugalija. — 
Garsiąją Coimbros. katedrą 
apvogė ant $40,000. Areš
tuotas bažnyčios iždo globė
jas.

25 advokatai nuteisti.
Peterburgas, Rusija.—Tik 

ką pasibaigė teismas 25 ad
vokatų, kuriuos patraukė 
teisman vadinamoji teisin
gumo ministerija už taria
mąjį anos įžeidimą. . Mat, 
laike žydelio Beilio bylos, 
puikiausi Rusijos advokatai 
išreiškė savo pasipiktinimą 
dėl netikusio ministerijos el- 
aiMpsi.

Caro teisėjai nuteisė veik 
visus advokatus nuo 3 iki 6 
mėn. kalėjiman. Advokatą 
gi Sokolova, žinomą Peter
burgo ^socijaldemokratą, 
kandidatą į Dūmą, nuteisė 
net ant 8 mėnesių.

Valdžiai tatai labai svar
bu, nes visi tie advokatai,su- 
lyg rusų įstatymų, negalės 
būti kandidatais į Dūmą.

Orlaivininko Zeppelino fir
mai nesiseka.

Berlyn, 24 birželio.—Pra
nešama, jog Zeppelino diri
žablių pasažierinė linija tu
rėjusi pereitais metais $62,- 
500 nuostoliu, nors kėliau- 
ninku skaičius buVęs gana 
didelis, didesnis, negu se
niau.

Išdalies tatai yra todėl, 
kad pasažierių gyvybės ap
draudimas yra labai didelis.

Graikija ir Turkija.
Theodor P. Jan, preziden

tas pan-helinistų (graikų) 
unijos Amerikoj, padarė 
platų pranešimą, kaip perse
kiojami graikai Makedoni
joj.

Jisai sako, kad jaunieji 
turkai nori išvyti visus grai
kus iš Turkijos ir konfiskuo
ti jų turtus. Iš Trakijos jau 
išvyta daug graikų valstie
čių ir jų nuosavybė konfis
kuota.

Turkai ypač Įpyko ant 
graiku, kuomet, po karei, 
Graikijai kliuvo sf.los Miti- 
lena ir Chios ant Egejiškos 
jūros.

Klausant tu graikų pasi
skundimų, nežinia ar galima 
jiems tikėt, nes visos Balka
nų tautos viena ant kitos šu
nis karia ir visos sakosi e- 
sančios “šventos”.
Uždės taksas ant svetimže- 

mių pelno.
Francijos valdžia mananti 

uždėti taksas ant svetimže- 
mių pelno.

MAXIM
Kad ir sirgdamas džiova, i 

kad ir saugojamas ant kiek
vieno žingsnio caro šnipais, 
kad ir patrauktas teisman 
ir grasinamas ištrėmimu į 
Sibirą,—vistik garsusis Ru
sijos rašytojas, didis socija- 
listas ir darbininkų užtarė
jas Maxim Gorky sako, jog 
jisai nebėgsiąs iš Rusi jos,nes 
norįs mirti savo tėvynėje. » X

Suodžiai ir dūmai.
Londono miestui suodžiai 

ir dūmai per metus padaro 
•nuostolių ant $20,000,000.

“Vorwaerts” traukiamas 
teisman.

Vokietijos, socijaldemok- 
ratų organas “Vorwaerts” 
traukiamas teisman už at
stovo Liebknechto straips
nius apie ištvirkimą ir parsi
davimą Prūsijos karališkų 
prayadyrių. .

Tai bus proga dar daugiau 
šunybių iškelt.

Nauji ministerial.
Londonas, 24 d. birželio.— 

Portugalijoj susidarė naujas 
ministepų kabinetas. Prem
jeru būsiąs žinomas repub- 
1 ikonas Mašado.

Mainieriai jau dirba.
Madrid, Ispanija. — Raga

naus pasibaigė tasai garsu
sis mainierių streikas Rio 
Tinto apygardose. Prie dar
bo stojo 2,000 mainierių.

Rodosi, bosai bus nusilei
dę.

Socijalistų dienraštis smar
kiai kįla.

Kadaise didžiai skurdęs ii* 
net iš vokiečių socijalistų pa
šelpos gyvavęs Paryžiaus so
cijalistų dienraštis “Žmoniš
kumas” dabar atsistojo ant 
kojų ir kad auga, tai auga.

Ypač jo įtekmė pakilo lai
ke pastarųjų rinkimų.

Skaitytojų šiuomi laiku 
turis jau 70,000.

Dienraščio redaktorium 
yra garsusis socijalistas Ža
nas Žoresas.

Užmušė 10,000 chiniečių.
Chinijos razbaininkai 

“Baltieji Vilkai” užpuolė 
I ant miesto Tao Čau ir užmu
šė 10,000 gyventojų.

GORKY
Gorky šiuomi laiku rašąs 
veikalą teatrui ir svajojąs 
apie gryną darbininkišką te
atrą.

Sugrįžus Gorky’iui Rusi
jon, tūkstančiai darbininkų 
pasveikino jį, kaipo savo kle- 
sos poetą, kuris stoja po re
voliucijos puse ir kurį jokios 
reakcijos audros negali par- 
laužti. ?

Naujais svečiais iš 
Lietuvos bus moterįs.

. J

Amerikon ketina atvažiuoti 
Čiurlionienė, žemaitė ir 

Petkevičaitė.
Vis tankiau ir tankiau Lie

tuvos inteligentai įvairių 
krypsnių atkreipia savo akis 
ant Amerikos lietuvių. Vis 
tankiau ir tankiau aukos iš 
amerikiečių kišenių turi į- 
vykdint tą ar kitą sumany
mą Lietuvoje.

Pas mus jau svečiavosi 
Vanagaitis, Tumas, Olšaus
kas, Yčas, Basanavičius ir 
atstovai soc.-dem. partijos. 
Visi jie rinko aukų.

Dabar “Laisvė” gavo se
kantį pranešimą nuo savo 
korespondento iš Vilniaus:

Rudenio metu Anferikon 
ketina atkeliauti Sofija Ky- 
mantaitė-Čiurlionienė su pa
skaitomis. Kaip žinote, Čiur
lionienė yra bene iškalbiau
sia lietuvė moteris.

Gerbiamoji Čiurlionienė 
yra gera žinovė lietuvių dai
liosios literatūros ir dailės. 
Tatai, galima tikėtis, kad A- 
merikos lietuvius ji supažin
dins su dabartiniu Lietuvos 
dvasios kultūros stoviu. 
Čiurlionienė nėra politikė — 
tai iš jos nėra nei ko laukti 
išgirsti apie Lietuvos politi- 
kinį padėjimą.

Ateinančiais gi metais ir
gi su paskaitomis Amerikon 
atkeliaus Lietuvos literatės 
Žemaitė ir G. Petkevičaitė.

S. Nep.

Prekyba ir pramonė.
“Vairas” rašo:

Utenos ir Užpalių ūkio bū
reliai ketina sutaisyti linų 
pardavimą tiesiai į fabrikas, 
be tarpininkų. Taip-pat ir 
grūdus žada vežti tiesiai 
.Prūsuosna.

Alkiškių sodž. (Akmenės 
valse.; Šiaulių apsk.), 13 ūki
ninkų, sudėję tūkstantį rub., 
nusipirko separatorių ir 
bačka sviestui mušti. Jau 
pirmais metais jie turėjo ne
maža pelno. Pamatę tai kiti 
ūkininkai, taip-pat panoro 
prisidėti draugijom Dabar 
yra apie 30 narių. Vietoje 
ranka sukamo separatoriaus 
statys dabar garinę dirbtu
vę. Joje darys sviestą 
sūrius, varškę ir 1.1.

Šiauliuose steigiama nau
ja saldainių dirbtuvė“Rūta”.

Vabalninke (Kauno gub.) 
balandžio 22 d. buvo linų ū- 
kio žinovo Koffo paskaita 
apie linų dirbimą ir jų su
tvarkymą.

šakių “Žagrės” susirink- 
me (geguž. 7 d.) sumanyta^ 
dalyvauti su savo arkliais 
Tilžės mugėje. Šituo tikslu 
susirinkimas išrinko P. Tė
veli, šio dalyko sumanytoją, 
kad jis negaišuodamas va
žiuotų Prūsuosna ir užmegs- 
tų tenai prekybos ryšius.

Kaip naikinama Lietu
vos miškai?

“L. ž.” skaitome:
Lietuvos miškai pradėta 

naikinti nuo Zigmunto I lai
kų (1506—1543 m.), padidė
jus kiek gyventojų skaičiui. 
Jų plotas ilgainiui vis maži
nėsi, ir dabar jau sunku bū
tų nurodyti tas vietas, kur 
seniau miškų būta. Tik kur- 
nekur likę kelmai liudija 
apie jų garsią praeitį.

Tų kelmų didumas duoda 
taip-pat supratimątkokių se
niau miškų būta. Pavyz
džiai, pląčiai žinomasai mū

sų poeto Dionizo Poškos 
ąžuolas Baublys (Barzdžių 
dvare, Ras. ap.) turėjo iš ap
ačios kelmo 17 aršinų ir 9 
verškus platumo; jo stuob
rys turėjo daugiau 700 aiš
kių sluogsnių? taigi spėjama 
gyvenus jį apie 800 metų.

Šių dienų Lietuvos miškai 
užima Kauno gub. 760 tūkst. 
dešimtinių, iš jų 191 tūkst. 
deš. priklauso valdžiai, 569 
tūkst.—-šiaip savininkams, 
dvarams, Vilniaus gub.— 
807,217 dešimtinių, iš jų 266 
tūkst. deš. valdžios ir 524 
tūkst. deš.—šiaip savininkų; 
Suvalkų gub.—-407 tūkst. 
deš., iš ju 205 tūkst. deš. — 
valdžios ir 202-tūkst.—šiaip 
savininkų.

Didžiosios valdžios girios 
Kauno gub. skaitėsi: Vabal
ninku (Žalioji)—9,252 deš., 
Vainutos (Ras. apskr.)— 
6.167 deš., Abelinės—5,547 
deš., Rumšiškio—5,145 deš., 
Penionių (Ūkm.)—3,832 deš. 
Kaip matėme, dvarams pri
klauso daugiau miško, kaipo 
valdžiai. Ir patįs ju miškų 
©lotai didesni už valdžios gi
rias. Pavyzdžiui, Rietavos 
kun. Oginskių dvarui pri- 
Kiause 20.000 nes. miško, ku
ri kainuoja apie 30 mii. rub
liu. Langirių dvarui (Ras.) 
—13,000 deš., Rokiškio gr. 
Tizengatfzenui—12 tūkst. 
deš., Nariškinui (Žagarės ir 
Gruzdžių dvarams)—14.- 
907 deš., gr.Flateriui (Šviek- 
šnos ir Vilnėnų dvarams) — 
8000 deš., Plungės dvarui— 
6000 deš., Pakruojo, šaduvos 
(bar. Ropui) —6,600 deš. ir 
1.1. Indomus buvo Nariški- 
no miškų ūkis. Vedė ji tam 
tikras mokytas girininkas 
su 3 padėiėjais. kurie turėjo 
savo valdžioje 92 medininku. 
Kasmet kertama buvo 198 
deš., kirtimas išskaitytas bu
vo 120 metų. Pašalinio pel
no gaunama kasmet iš miš
ke už ganymą—5,500 rub., 
už šienavimą—4000 rub. ir 

i naturalėmis pareigomis— 
5,500 rub. Nustatytoji kirti
mo tvarka dabar, matomai, 
suirusi, nes Nariškino miš
kai nyksta ir tirpsta, ir iš jo 
didžiausiu miško plotu beli
ko neiškirsta gal kokia 
penkta dalis, jei ne mažiau.

Lietuvos miškų eksploata
cija varoma labai plačiai ir 
intensyviai, ypač dvarų miš
kų, kurie naikinami papras
tai be jokio plano ir tvarkos.

1910 metais Vilinaus gub. 
valdžios eksploatuojama bu
vo vidutiniškai 123 tūkst. 
kub. sieksnių, Kauno gub.— 
fi5 tūkst. kub. sieksnių ir Su
valkų gub.—82 tūkst. kub. 
sieksnių. 1911 metais Kauon 
gub. buvo parduota iš turgų 
3,353 deš. iškirstinai ir 130,- 
527 kelmų parinktinai, viso 
labo už 721,754 rub. Be to 
(gi dar miško dalis išparduo
dama valstiečiams jų kūro ir 
statymo reikalams.

Miškų prekybos stovį Lie
tuvoje gali &ek-tiek apibu
dinti šie skaitmens.

Kauno gub.1911 metais ge
ležinkeliais išvežta buvo: 
Liepojos-Romnų—13 su pu
se mil., Švenčionių (siauruo
ju)—l,2mil. pūdų.

Kaip išrodo ant laukų?
Sėja jau visoje Kauno gu

bernijoje kaip ir pabaigta. 
Paliko dar tik sėmenįs sėti. 
Vasarojus dygsta visur ne
blogai. Žiemkenčiai javai
irgi neblogai išrodo,

u. ■
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Ką ant to turi pasakyt 

darbininkai?
žinokit, kas parašyta ant p. 

Balučio kaktos!
Atėjo laikas kiekvienam 

šios šalies .švariam lietuviui 
žinoti, kuomi, ištikrųjų, yra 
p. Balutis, pono Olszewskio 
laikraščio redaktorius. Jau 
ne tik socijalistai, netik ra
dikalai, bet ir menkiausi pir
meiviai pradeda bjaurėtięs 
ta gąšlia figūra, kuri, kaip 
cirko klounas, švaistosi ant 
mūsų visuomeniškos dirvos.

Negali būti bjauresnio 
prasižengimo prieš visuome
nę, kaip tas, kurį padarė p. 
Balutis.

Jisai paskelbė visuomenės 
žiniai, jog Lietuvių Socijalis- 
tų Sąjungos viršūnėse yra 
šnipas!

Pasirodė, jog ne tik jokio 
šnipo nebuvo viršūnėse, bet 
ir tarpe eilinių žmonių. Tū
las Kohkolauskas, kūVis yra 
taip giminiškas Sąjungai, 
kaip devintas vanduo nuo ki
sieliaus, — jeigu ir rašė ko
kį donosėlį, tai net nepri.ro- 
dyta, kad tas donosas buvo 
išsiųstas Rusijon, bet užtat 
žinoma, kad tų donosų gami
nime yra prisipažinęs p. B. 
vienamintis p. Mikelionis.

Visi Sąjungos ir Waterbu- 
rio Soc. kuopos pasistengi
mai ištirti dalyką neprivedė 
prie pasekmių, nes p. Balutis; 
bijojosi viešai parodyt savo 
tuos “dokumentus”.

L.S.S. 34 kuopa laike sei
mo S.L.A. Waterbury para
šė p. B. du laišku, kad daro
dy tų visus bjaurumus, ku- • 
riuos skelbė ant Sąjungos ir 
Konkolausko. Balutis neaU1 
sakė. iI

“Laisvės” reporteriui p. S 
Balutis pasakė: “<......
kuopa man ne teisėjai. Ne-i Buerų karėje žmogaus nu- 

lėšavo $40.000;

Tyrinėjimai, tyrinėjimai ir 
tyrinėjimai!

Suvienytų Valstijų indus- 
rialė komisija, kuri tyrinė
ja darbininkų ir jų organi
zacijų reikalus, iš Patersono 
jau persikėlė į Philadelphia. 
Pirm to ji buvo buvusi di- 
džiamjam New Yorke.

Tyrinėjimą k;» tyrinėji m a i 
ir tyrinėjimai! / .

Išklausinėjimai,, /egzame- 
n avim ai ir dejavi^ųO!

Bet iš tų pelų nęiM grūdų. 
Iš tyrinėjimų sotus nebebūsi 
gi! ’ i

Tiesa, ir socijUlištai stojo 
prieš tyrinėtojus^"bet jie, 
kaip visados, tik pasinaudo
jo proga pasigarsinti, pasi
skelbti kuomi esą, ko norį.

Jokių reališkiy pasekmių, 
jokios vilties, kad pagerėtų 
gyvenimas, jeigu bus pasi
aiškinta prieš federališkus 
viršininkus, negali būti.

Kad gyvenimas pagerėtų 
reikia kovoti.

Dulce pro patria mori!
Saldu mirti už savo tėvy

nę — sako senas rymiečių 
priežodis.

Kad šiandien kovos lauke 
nirštama ne už tėvynę, bet 

už kapitalo plėšriuosius in
teresus,žino kiekvienas susi
pratęs darbininkas.

Vieton to męs paklausi- 
ime: o kiek lėšuoja nužudy- 
i mas žmogaus laike karės? 
Žmogaus nužudymas moder- 

Į n iškošė karėse labai bran- 
• -i-i oi!£us — daug-maž $15.000. 

ciCihkų 34j (penkiolika tūkstančių!).
į. “i Buerų karėje žmogaus nu- 

tun tiesos man lįsti į akis.' žudymas lėšavo $40.000; 
Mūsų Lietuva turi vertes Balkanų gi karėje $10.000.

Gerai. O dabar dar pa- 
i vyzdys: kasant Panamos ka- 
I nalą žmogaus gyvenimo ap
saugojimui išleista $2.43. 
Sveikatos reikalams, kasant 
Panamos kanalą, išleista tik 
penktas procentas tos visos 

Į pinigų krūvos ,kurie išleista 
tam kanalui iškasti.

A'pskaitykite patįs, kai]) 
brangi žmogaus gyvybė.

i (The Star).

Mūsų “Lietuva i__  ___
ant keliolikos tūkstančių ir 
mūsų advokatai uždyką 
mums patarnaus. Mes nie
ko nebijom. Męs parodėm 
viską, ką turėjom!”

Taigi, vietoj aiškaus atsa
kymo prieš visuomenę, tasai 
ponas pasakoja apie Olszew- 

' skio turtus, nenusimanyda
mas, jog tuo pačiu p. Olszew- 
skiu bus kada nors išmestas 
lauk, kuomet ųusidėvės.
-y Męs laukėme Waterburio 
svirno ir dar manėme; kad ji
sai turės nors krislelį doros, 
kad visuomenes akyse paro
dytų tuos savo “dokumen
tus”, gautus iš tamsių šalti
nių, kuriais pasiremdami vi
si socijalistų nevydonai šau- .. .. .
kia, jog soc. tarpe esama do-;s 
nosų rašėjų.

Bet Balutis nutarė praryt 
savo gėdą. Jo akys dūmų 
nebijo. Jis nenorėjo dalyko 
ištirt, nes jam daugiau tinka 
nakties miglos, kur pasek- 
mingiau galima varyt savo 
nelemtas šmeižiko biznis.

Tegul kiekvienas pagalvo- 
♦ ja, ko vertas tokis šulas. (O 

taip, jisai šulas gi!) Tą pri
valo žinoti ne tik socijalis
tai, bet ir tie, kurie darbuo-

Mažai pelno iš kovos su 
socijalizmu.

New Yorke ba n krūty j o 
laikraštpalaikis “The Live 
Issue”, kurio išimtinas tiks
las buvo vesti kryžiaus karę

Nepadėjo nei jėzuitų pi
nigai. Mažai pelno kovoti 

Įsu socijalizmu. Tą gali pa
tvirtinti ir mūsiškis “Drau
gas”.

Tėv. MyL Draugijoje.
Draugai socijalistai, kur 

jūs neęidarbuosite, bet kiek
viena proga pasinaudokite, 
kad drėbti tam subjektui į 

' akis, jog ant jojo kaktos pa
rašyta žodžiai: tu moki 
šmeižti, bet bijai ištyrimo.

“Arbūzas”.%
Visi dar prisimenam tą 

milžinišką streiką vario ka
syklų darbininkų Calumet, 
Michigan, kuris, kaip žino
ma,tapo pralaimėtas streiki
ninkais. Tuomet “Calumet 
and Hecla Copper Mining 
Comp.” bosai dejavo, jog jie 
negali nusileisti prieš strei
kininkus, kadangi jie ir pa
tįs yra elgetos.

Šią savaitę apskelbta, jog 
pereitais metais tos kompa
nijos šėrininkai pasidalino 
$1.800.000 pelno.

Ir jie tą “arbūzą” sušveis 
akies mirksnyje.

>•

Prostitute, kaipo
šios šalies ramstis

Kontraktoriai, pamatę, 
jog jiems gali išeiti didelė 
plragaištis, tuoj nusileido ir. 
streikas tapo išlaimėtas. 
^Vienok, nors ir streikas iš

laimėtas, bet mintis, jog uni
ja gali apsieit ir be kontrak- 
torių tarpininkystės, neiš
nyks. Taigi, minėtas strei
kas, galbūti, ne tiek mums 
simpatiškas, kad pasisekė, 
bet jog jis suteikė mums pa- 
tirimo ir mokslo, kaip gali
ma apsieiti be tarpininkų.

Butte jau ramu.
Tūla dalis mainierių 

Butte, Mont., gana triukš
mingu būdu išreiškė savo 
neužsiganėdinimą iš Wes
tern Federation of Miners.

Męs atsargiai tik pranešė
me “Laisvėje” apie pačias 
riaušes, nenorėdami sekti 
paskui kapitalistiškus laik
raščius, kurie tyčia išpūtė 
tas riaušes, kad įgilti socija- 
listišką Butte administraci
ją. Pilnai nušviesti dalykus 
galima bus vėliau. Tuo tar
nu, galima tik spėti, jog va
dinamos I.W.W. riaušės,kas- 
žin, ar nebuvo tik suruoštos 
kompanijos žmonėmis, tos 
kompanijos, kuriai labai 
svarbu išgriauti mainierių 
unija. Tas prasikaltimas, 
kurį užmeta vadinami I. W. 
W-istai mainierių unijai (fe
deracijai), jog jie ne gana 
duosniai šelpė Colorado ir 
Michi gan o streikierius, yra 
visai be pamato, nes unija 
išdėjo daug pinigu streikie- 
rių sušelpimui. Reikalauti 
gi tokio šelpimo, kad visab- 
oatuštėtų kasa, gali tik tie, 
kuriems rūpi išgriauti pati 
unija. Mainierių unija, šiaip 
ar taip kalbant, iškovojo 
mainieriams geriausias dar
bo sąlygas, ir griauti tokia 
unija. būtų naudinga vien 
kompanijai.

Dabar Butte ramu. Soci- 
jalistiška miesto adminis
tracija apsiėjo be kariume- 
nės, kas daro jai garbę. Į 
Butte vyksta drg. Ch. Moy
er, organizatorius W. F. of 
M. Jisai sakosi tikįs, jog 
draugišku būdu pavyks su
taikinti abidvi mainierių 
sriovi.

iš

Tėvynės Mylėtojų I)r-joj.
Drg. J. P rusėtaitis praneša:

Tėv. Mylėtojų Draugijos 
šiemetiniame seime nieko 
Įdomaus nenutarta. Į Cent
ro Valdybą išrinkta: prezi
dentu dr.Žymontas,vice-pre- 
zidentu, d r. A. Rutkauskas, 
knygium—M. Damijonaitis.

Literatūros komitetan įė
jo Balutis, Sirvydas ir Rač
kauskas.

Sekretorius bus p. Žeman- 
tauskas, o iždininkas Povy- 
laika. '

Užtenka tų vięhų vardų, 
t'ad išanksto pasakyt, jog 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
nariai šiemet gerų, naudin
gų darbininkams, knygų ne
gaus.

LITERATIŠKI VAGILIAI.
Štai kokį laišką mums pri

siuntė Saulės Brolis:
'““Kaip teko užtėmyti kelia- 

tą kartų, tai jau yra tokių 
autorių, kurie nori savintisV 7 
kas yra svetima.

Kurie skaitė “L. ŽuYnala”, 
tai atmena, kad 2-rame nu
meryje patilpo mano para
šytas iš dabartinio darbinin
kų gyvenimo vaizdelis “Ne
reikia”. Gi žiūriu 22-rame 
Seinų “Šaltinio” numeryje 
telpa tas pats mano vaizde
lis, bet po juom pasirašo ko
kis tai p. Amerikietis.

Tatai aš griežtai protes
tuoju prieš panašius auto
rius, kurie savinasi, kas yra 
svetima; taip-pat protestuo
ju ir prieš “Šaltinį”, kuris 
vogtus raštus talpina.

Beto, ir redakcijoms
ketų labjaus pažiūrėti į tai, 
nes su laiku galima turėti 
daugiaus autorių, negu vei
kalų. Saulės Brolis.

Dar vienas faktas, kaip 
katalikiškas žmogelis, juo
dašimtiško “šaltinio” šali
ninkas, vagia dvasios maisto 
iš bedieviu laikraščio!

Neseniai “Laisvėj” prane- 
šėm, jog tautiškų Amerikos 
laikraščių redakcijos skun
džiasi ant “Vilties”, kuri si- 
stematiškai vagiliauja.

Apie “Rygos Naujienas” 
nėra ką nei sakyti. Beveik 
kiekviename to laikraščio 
numery po inicialu L. per
spausdinama straipsniai, 
kurie tilpo “Laisvėje” prieš 
metus ar du.

Doringų gi esama žmonių 
tų bogomazų ir klerikališkų 
juodašimčių! t

rei-

Apsiėjo ir be kontraktorių.
Streikas namų statymo 

darbininkų Londone (Angli
joj) prieš operatorius yra 
mums tuo įdomus, jog jis ne 
tik laimėtas, bet jog laike 
paties streiko darbininkų 
unija padarė tiesioginiu bū
du,be kontraktorių tarpinin
kystės, sutartį su teosofijos 
draugija pastatyti jai rūmą. 
Suprantama, jog tuomet da
lis pelno, kuri turėjo papult 
į kontraktorių kišenių, kliū
na visiems darbininkams.

Šiandien nėra temos, apie 
kurią būtų taip daug, su to
kia kyšteri ja ir su tokia 
veidmainyste kalbama, kai
po apie taip vadinamą karę 
su prostitucija ir “baltąja 
vergija”. Męs matome at
skirus miestus doros konvul
sijose naikinančius paleistu
vystę tokiais būdais, ku
rie palieka ' viską taip, 
kaip buvus. Męs ūmai patę- 
mijame netikėtą ir nužiurę^ 
tina doros troškimą pas tū
lus politikierius ir laikraš
čius, kaip tik pasitaiko jiems 
proga patraukti tuomi vi
suomenės atydą. Neretai 
jų užpuldinėjimų ir šūkavi
mų priežasčia yra visai kas 
kita, o ne “baltoji vergija”.

Oficijališka teisė perse
kioti ir bausti baltosios 
vergijos vertelgas, kurią sa
vinas! mūsų fęderališka val
džia, pasirodo labai tuščia ir 
komiška, sulyginus su tuo, 
kaip, neoficijališkai, atsine
ša link prostitucijos karės ir 
laivyno departamentai. Ka
pitalizmas ir militarizmas 
abu stengiasi palaikyti siste- 
matišką prostituciją. Jie 
trįs sudaro nešventą trejybę 
(traicę). “Seniausia pasau
lyje profesija” žydės tol, kol 
tik daugelis mūsų “gerbia- 
miausių” draugijos narių 
trauks sau iš jos pelną. Fak
tiškai, tiek daug yra tų, ku
riuos nelaiminga, visų nieki
nama moteris palaiko, jog 
galima, be didelio perdėjimo, 
sakyti, jog vienas kampinių 
mūsų draugijinės tvarkos 
akmenų yra prostitutės kū
nas.

“Geriausios” d r a u g i j o s 
klesos tunka jos uždarbiu. 
Kuo daugiau ji gali uždirbti, 
tuo labiaus ją išnaudoja fi
nansiškai, taip kad nuolat 
tęsdama savo amatą, jinai 
vos-ne-vo's gali pragyventi. 
Kaip parodo vėliausi tyrinė
jimai, policija, uoli moraly
bės Saugotoja, apkrauja pro
stitutes nuolatiniais mokes
čiais ir išranda, jog paleistu
vystės protekcija ir “milži
mas” geriau apsimoka, negu 
doros saugojimas. Teismai 
perijodiškai duoda paliepi
mus areštuoti paleistuves ir 
suareštuotas baudžia pini- 
giškai, papildymui miesto iž
do: ir visas miestas naudo ja
si tokiu būdu iš tos tamsios 
vertelgvstės, gautais pini
gais. Henry George, būda
mas kandidatu ant New 
Yorko majoro, pasakė, jog 
jei jis tans išrinktu, tai pir
mučiausiai panaikins šiste- 
matiškus areštus ir bausmes 
nelaimingųjų moterų. Ad
vokatai ir profesijonališki 
pinigų užstatytojai (bonds
men) gauna savo vanagišką 
dali. Žvmųs piliečiai gauna 
nesvietiškas randas už na
mus, kuriuose ta veltelgystė 
varoma. Visokį biznieriai( 
skaito prostitutes 5 neapgi
namomis aukomis ir nesvie
tiškai brangiai už viską lu
pa. Gydytojai skaito jas tik
romis aukso kasyklomis. Ne- 
p a s i ga n ė d i n d a m i 1 e g a 1 i šk u 
atlyginimu už medikališka 
natarnavima, gydytojai iš- 
mistiną įvairiausias būdus, 
idant išgavus kuodaugiaus 
prostitutės pinigu.

Pavyzdžiui privesime iš
traukas iš “protokolo dvy
liktos metines konferencijos 
Npw Yorko valstijos sanita
rišku prižiūrėtojų”: konfe
rencija atsibuvo gruodžio 
mėnesy. 1912 m. Tuo pačiu 
nrotokolu naudosimės kalbė
dami, kaip buvo Detroit mie
ste prieš uždarymą viešų pa
leistuvystės namų.

Detroito sveikatos prižiū
rėtojas. savo prakalboj kon
ferencijoj, šiaip pasakė apie 
sutvarkymą pramoniškos 
paleistuvystės:

“Visa sunkenybė, kad pri- 
, derančiai užsilaikyti, yra už

krauta ant prostitutės, o ne 
ant miesto. Jeigu pirmusyk 
ekzaminuojant ją atrasdavo 
sveika, tai jai buvo įsakoma, 
jog ji yra sveika ir turi užsi-

laikyt sveiką, nepaisant viso 
pavojaus užsikrėsti. Jai ne
duodama jokios korčiukės 
parodymui, kad ji sveika ir 
kad sveikatos departamen
tas tą paliudija, bet jai įsa
koma, jog ji turi užsilaikyt 
sveika, tankiai eidama ant 
egzaminavimo pas geriau
sius ir brangiausiai apmo
kamus speci j alintus. To re
zultatas apsireiškia tame, 
jogūprostitutės, kurias pir
miau egzaminuodavo kas 
dvi savaiti, dabar egzami
nuoja kas savaitė”.

Tas buvo labai naudinga 
“brangiai apmokamiems 
specijalistams”. Miestas pa
vedė prostitutes gydytojų 
malonei. Jie galėjo išnau
doti jas, kiek tik jie norėjo. 
Nebuvo apribuota egzami
navimų skaitlius, nei didu
mas atlyginimo už ekzami- 
navimą, taip jog gydytojas 
galėjo priversti taip tankiai 
egzaminuotis ir tiek mokėti, 
kaip tankiai ir kiek jam no
rėjosi. Mergina turėdavo 
pasiduot gydytojo reikalavi
mams arba būt išmesta iš 
pramonės. Jeigu yra kokis 
atsakantesnis pienas begė
diškam plėšimui nupuolusių 
moterų, negu čia aprašytas. 
i;ai męs dar neesame apie jį 
girdėję. Reikia pagirti De
troito piliečius už jų pasi
bjaurėjimu tokia tvarka, ku
ri, po smarkios kovos, tano 
panaikinta spalio 15, 1912 
metuose./

s-
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Gydvtojui Powhatan S. 
Shenck. sveikatos komisijo- 
nieriui Norfolk’e, Va., teko 
išvilkti aikštėn begėdiškiau
si susi vienyj imą
tęs, militarizmo ir prostitu- 
ciios. Ir tai dedasi Virgini
joj, rycieriškumo gimtinėje, 
<ur moterų nekaltybė taip 
abai garbinama ir kiekvie
nas vyras skaitomas doru ir 
ištikimu; ten, kur vienatinė 
:ikru gentlemenų vieta, sau- 
ėtoj pietų šaly, kur gerbi

mas moters nekaltybės ir 
dievo meilė eina ranka ran
kon, nesuteptos purvina do
lerio įtekme! Tą patvirtina 
savo graudulingose apysa
kose Thomas Nelson Page ir 
sensacijonalistas Thomas 
Dixon. Teisybė, rycieriški 
Dixie šalies senuoliai plakė, 
kankino ir pardavinėjo mo
teris. bet tai buvo tik “nig
gers”—negrės, arba pusiau 
“niggers” ir jos nebuvo skai
tomos moterimis. Taip ly
giai dabar ju sūnus neskai
to moterimis darbininkų 
dukterų.

Štai ką minėtas sveikatos 
komisijonierius papasakojo:

“Aš noriu padėkavoti jūsų 
valstijos sveikatos komisijo- 
neriui už suteikimą man 
progos apsakyti jums pa
prastu, neapdailintu būdu, 
ką miesto valdžia gali pada
ryti ir ką daro pagerinimui 
sąlygų link draugijinės li
gos.

“Teisingumas verčia ma
ne pasakyti, jog tą darba 
męs ne tiek patys saunoriai 
pasiėmėme, kiek buvome 
prie to priversti, ne vien dėl 
mūsų gyventoju sveikatos, 
bet ir dėl palaikymo mūsų 
pramonės reikalų.

“Mano ’ gimtinis miestas, 
Norfolk, Va., randasi prie 
jūros ir turi karišką prie
plauką, todėl tenai visada 
randasi tūkstančiai mūsųI k
Suvienytų Valstijų laivyno 
matrosų, kuriems daleidžia- 
ma eiti liuesai i miestą sve
čiuotis. Tankiai mūsų mies
te randasi nuo 6000 iki 7000 
jūreivių. Generališkas lai
vyno chvrurgas skaudžiai 
barėsi už užkrėtimą jūrei
vių, tvirtindamas, jog pir
mutinė Suvienytų Valstijų 
pareiga yra užlaikyti svei
katoje savo karės spėkas. 
Tapo išrinkta tam tikra ko
misija po vadovyste gydyto
jo Lunno. Jisai pranešė, 
kad tame .mieste nebuvo 
daugiau užkrėtimų, kaip ki
tuose priejūriniuose mies
tuose, ir jisai

neišleisti miestan svečiuotis 
nei vieno laivyne tarnaujan
čio laike gegužės, birželio, 
liepos, rugpjūčio ir rugsėjo 
mėnesių. Tas reiškė keletą 
milijonų dolerių metinio 
nuostolio mūsų vėrtelgystei, 
todėl męs nutarėm patįs iš
tirti dalyką”.

Kada laivyno viršininkai 
nusprendė, jog jeigu Norfol- 
kas neparūpins geresnės rū
šies merginų mūsų gerbti
niems jūreiviams, tai jie ne
bus daugiau išleidžiami ta
me mieste svečiuotis, tuomet 
męs tikėjomės, jog dorieji 
Virginijos sūnus linksmai 
atsidus ir tars: “Ačiū dan
gui, mūsų miestas atsikratys 
nuo gaujų ištvirkusių vai
kėzų, ir nupuolusios moterįs 
kurios renkasi čionai užga
nėdinti mūsų laivyno vyrus, 
išsinešdins kitur ir mūsų 
miestas vėl taps doru“.

Bet ne taip buvo. Vertel- 
gystės interesai tapo užgau
ti. “Keletas ' milijonų dole
rių” atimta iš pramonės! 
Kas nors reikia daryt. Tai
gi, “draugijos stulpai” (iro
niški Ibseno žodžiai, kaip ge
rai jie pritinka), vertelgys- 
tės savininkai susivienijo vi
si, “kad ištyrus”. Tyrinėji
mo pasekme buvo išdirbtas 
projektas parūpinti geres
nės klesos moteris laivyno 
jūreiviams, kad apsaugojus 
Suv. Valstijų laivyną nuo už
sikrėtimo ligomis.

Rodos Norfolkui tas pil
nai pasisekė. Kaipo prosti
tucijos centras jisai plačiai 
žinomas. Visi gerbiami pi
liečiai juomi didžiuojasi. 
“Tasai komisijos išdirbtas 
projektas”, — gvdytojas 
Shenck toliau kalbėjo, — 
“visų mus piliečių, kunigų, 
visuomeniškų veikėjų, gydy
toju, paprastu gyventojų -ir 
pačių prostitučių skaitomas 
geru ii’ dorišku darbu, ir 
sveikatos departmentas nu
tarė visomis pa.jiegomis

ti”.
(Pabaiga bus).

Stoka vandens.
Pagal Edward Bellamy.

Buvo tai sausa šalis. Gy
ventojai negalėjo gauti van
dens ir maldavo dievo, ir 
j ieškojo ' visur ir niekas 
jiems nepagelbėjo. Žinoma, 
radosi ir tenai žmonių, kurie 
pasinaudojo gera proga. Jie 
gerai žinojo vandenio šalti
nius, ir kai]) iš jų pasinaudo
ti. Šitie žmonės, vardu ka
pitalistai atsišaukė į minią 
ištroškusių ir sako:

“Męs matome, kad jūs be 
vandens visi ištrokštumėte 
Nuo to galima jus išgelbėti, 
tiktai jūs turite mums užtai 
tarnauti”. Ištroškusieji visi 
sako:“męs ir mūsų vaikai iš
tikimai tarnausime jums, 
geradėjingi kapitalistai, bile 
tik jūs mums duosite van
dens”. Kapitalistai, supras
dami reikalą gerai, visiems 
davė darba. Padarė rinką 
ir labai didelį kubilą dėl van
dens supilimo.

Vienus pristatė prie van
dens nešimo iš šaltinio, kitus 
pridabot, kad ištikimai tar
nautų ,trečius, kad pajieško- 
tu naujus' šaltinius, ir jau 
darbas visas buvo gerai su
tvarkytas. Tai dabai’ sako 
kapitalistai šitiems ištroš- 
kusiems: “jūs gausite
už kiekvieną kibirą, kaipo 
atlyginimą, po vieną centą, 
bet, kaip reiks jums ir jūsų 
šeimynoms atsigerti, tai tu
rėsite mums mokėti po du 
centu, už kiekvieną kibirą, 
nes męs už tokią jums su
teiktą geradėjystę turime 
padaryti sau pelną”, žino
ma, ištroškusieji žmonės ncy 
suprato, kad jie bus išnaudok 
ti per kapitalistus ir jiems 
ištikimai tarnavo su savo 
šeimynoms, ir visiems į vie
na kubija pilant, prisipildė 
pilnas. Kadangi jie gaudavo 
vieną centą už kibirą, bet, 
kaip jiems reikėjo pasisem
ti. turėjo mokėti du centu už 

(kibirą, tai jie negalėjo savo 
uždarbiu išpirkti to van
dens, kuri supylė kubile. 

^Žinoma, kapitalistų buvo 
rekomendavo mažai, tai nors jie ir po

daug aikvojo, bet negalėjo 
kubilą ištuštint.

Darbininkaijmpildė kubi
lą pilną, ir ' 
jau negalėjo g^uti centų, už 
Kuriuos galėtų nusipirkti 
vandenio, tada kubilas nei 
kiek netuštėjo ir kapitalis
tai, matydami, kad jiems 
pelnas jau sustojo eiti, pra
dėjo nerimąstauti ir pasiun
tė savo agentus į visas apie- 
linkes, kad patrauktų prie 
pirkimo vandens, bet ištroš
kusieji jiems atsako:“duoki
te mums darbo, kaip kad 
męs pirmiau dirbome, tai 
męs ir vėlei pirksim”. Kapi
talistai jiems atsako: “argi 
jūs nematote, kad rinkos 
kubilas perpilnas ir su tuom ' 
prasideda krizis, ik darbi
ninkai tur sunkiai nukęsti?” 
Žinomas, dalykas, cįarbinin- 
kai, turėjo 'progą'pasiimti 
patįs šaltinius, bet jie neži
nojo, kaip ir kokiu būdu, to
dėl priversti buvo trokšti. 
Kapitalistai paėmė visas 
vandens srioves ir šaltinius 
po savo sargyba, kad prie jų
jų negalėtų ištroškusieji pri
eiti. Tik iš rinkos kubilo už 
du centu galima buvo pirkti 
kibiras vandens. Kadangi 
tas troškimas juos kankino, 
tai jie pradėjo nerimauti. 
Tą matydami, kapitalistai 
pasiuntė jiems švelnias ra
mintojus ir kunigėlius,Nyet ii 
tas nieko jau nepagelbėjo, 
tada kapitalistai, norėdami 
pasilikti labdariais, pradėjo 
galus pirštų vilginti kubile 
ir krapyt ant trokštančių, 
idant troškimą nors ant lai
ko apstabdyti. Bet ir tas jau 
trokštančių nenuramino, ir 
kapitalistai, matydami pavo
jų iš trokštančių pusės, su- 
mislino surinkti sau apginė- 
jus. Iš trokštančių išrin
ko tvirčiausius vyrus ir ap
ginklavo juos žmogžudystės 
įrankiais ir jau buvo gerai 
apsaugoje savo rinką nuo 
trokštąnčiu, bet per didelį 
aikvojimą kapitalistų šeimy
nų, rinka ištuštėjo ir vėl 
trokštančius pradėjo samdy
ti ir už kiekviena kibirą mo
kėjo po vieną centą, bet kaip 
darbininkams reikėjo gerti, 
tai jie turėjo mokėti du cen
tu kapitalistams. Greitai 
vęl tas kubilas prisipildė 
pilnas, ir vėl jie lieka be dar
bo su savo šeimynoms ir tas 
•jiems sugadina < ramumą. 
Tuomet atsirado drąsus a- 
gitatorius, kurį kapitalistai 
įsigeidė prašalint iš tarpo 
gyvų, betrjie bijojo jo gyvas
tį kliudyti, kadangi už jo pe
čių stovi armija ištroškusių * 
ir jisai šaukia į tą minią iš
troškusiųjų :“ar ilgai jūs 
duositės save apgaudinęti 
tais kapitalistų agentų 
švelniais 
ilgai jūs

nų, kurie

žodžiais?
klausysite 

šventintu 
jums sako,

ka-

kad 
šičia karalystė biednųjų ir 
ištikimai tarnaukite ant šios 
ašarų pakalnės, o ponas'die- 
vas užtai suteiks jumis dan
gaus karalystę? Ir jie ju
mis sako, kad turite trokšti, 
nes tai dievo toks daleidi- 
mas. Bet jie jums meluoja! 
Todėl jūs turite,trokšti, kad 
jūs gaunat tik vieną centą, 
bet kįtip jumis reikia pirkti, 
tada turite mokėti du centu 
už kibirą”. Ir taip agitato
riui bekalbant, žmonės pra
dėjo suprasti jo žodžius. Ir 
pradėjo jo vis labiau klausy
ti, sakydami, kad tai tikra 

I teisybė. Jis pasakė jam: ^jei
gu žinai kelią,tai ir vesk mus 
iš šito vargo!”
torius jiems sako: “imkit ki
birus, neškite vandenį, kaip 
ir nešėte ir gausite, kiek už- 
sitarnausit! šaltiniai pri
guli visiems!” Ir tada jai^ 
niekam nepritrūko vandens 
ir visi buvo užganėdinti savo 
darbu, ir niekad be darbo 
nebuvo. Kam kiek reikėjo, 
tai ir nešė ir kubilas negalė
jo perdaug prisipildyti.

Jonas Kansierius.

Tada agita

be darbo ir
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Byla su Hoosick Falls 
fanatikais jau prasidėjo

Aukob bylos vediniui su 
Hoosick Falls fanatikais.
Per išleistuves drg. S. 

Maison ir familijos iš Eas
ton,Pa., drg. F. Laurinaičiui 
priminus apie stebuklingą 
Ignašių ir bylą su Hoosick 
Falls fanatikais, paaukavo 
tų bylų vedimui: K. Janec- 
kis $1.00, S. Meškauskas, J. 
Pupleisis, A. Meškauskas, J. 
Jankauskas, M. Jankauskie- 

----- r x_._ -------- - Į nė, M. Babijonavičienė, A. 
respondents?^ Red.), bet tas; Babijonavičia, P. Kniukštai- 
ir tą pati sake.--------------------jtg, £>, Danielius ii- F. Lauri-

Mušeikos pastatė viena' naitis po 25c., F. Garnienė ir 
liudininką, kuris sakė , kad, M. Meškauskas po 20c., J, 
Rimkūnas ir Saulis buvę pas; Stankiene, V. Nerienė, F. 
jį stuboj, kada muštynės į-1 Malkaitis, S. Kulaitis ir Ą. 
vyko. Urba po 10c., P. Meškauskas

Sparr su Orintu turėjo du ir Meškaukienė po 5c.
Pusė tų aukų pasiųsta 

“Kovai”, o pusė “Laisvei”dėl 
bvlos vedimo prieš Hoosick 
Falls fanatikus. Per drg. P. 
Laurinaitį gavom $2.20.

pradėjo klausinėti “kerštą” 
R. Rimkūną. Tas&i teisino
si, jog tą vakarą Sparr su 
Orintu nėra visai matęs. Po- 
tam klausinėjo Bronislovą 
Šaulį (ar tą “Lietuvos” ko-

19 d. birželio drg. A. J. 
Gudzin, C. Sparr ir advoka
tas J. R. Parker. nuvyko į 
Hoosick Falls, N. Y. Tą die
ną turėjo atsibūti pirmoji 
teismo sesija.

Drg. Gudzin sekančiais 
žodžiais praneša /‘Laisvei” 
apie tos dienos nuotikius:

“Pirmiausia nuėjom į ad
vokato Ezra Tiffany ofisą.
Jo neradus namie, gavom at
sakymą, kad sugrįžš 6 vai. 
vakare.

Tuomet ėjom prie teisėjo' liudininku, bet kada reikėjo. 
Moon į jojo krautuvę (paint'stot teisman, tai juodu atsi-1 
shop). Jo moteris pranešė,' sake liudyt. Vienas susir-

mas, A. Valeika, P. Šopa, A. 
Vaišnoris, J. Kiškis, Sv Sas
nauskas aukavo po 25c., M. 
Baika, P. Savickas po 20c., J. 
Beliauskas, J. Plokštis, J.Be- 
leckas, K. Gerulskaitė; O. 
Babilienė, J. Bertulis, J. Va
leika, B. A. Simonavičius, J. 
žiogas, J. Lukošius, M. Nor
kus, J. Beleckas, G.Kvetkau- 
skas, J. Šidlauskas, M. Pau- 
ga, A. Ginčauskas, M.Celkiu- 
tė, F. Gricius, E. Rumšis, K. 
Gerulskis, A. Pilibaitis, J. 
Versiackas, R. Stašis, S. Ga
relis, J.J. Zibovič aukavo po 
10c. J. Zdaneviče 5c. Išviso 
aukų surinkta $8.26. Iš tų 
pinigų pusė pasiųsta Vidikui 
$4.13, antra pusė Perkūnui

Išviso šiame “L.“ numery- 
$13.18 

miau buvo 129.43

S. Gorsky.

Iš dvasiškų tėvelių 
gyvenimo.

Vertė V. Paukštys.

( Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių) 
praeities).

kame tai pentinas stubas. mą ir viešai pasakė bijąs liū- 
Tada nuėjom į tą vietą, kur dyt, kad jo. yeužmuštų. 
sumušė U.- Sparr ir A. Orin-1 Advokat/fi išklausinęjus 
tą. Sparr išrodė visas vie- abidvi puses, mūsų advoka
tas, kur juos sumušė.

Nuėjus į Finix Hotel ant 
vakarienės, atradom teisėją’ 
Moon prie baro geriant su’’ 
kokiais tai nepažįstamais"............... .. ........ ...
vyeais. Jisai pasakęs mus j()g vistik jie bus pwJuoti i 
advokatui, kad jo nuomone Į' 1 ’ 
mušeikos turi būti nubausti. I 
Tiktai jisai teisino pirmuti- | 
nį iš užpuolikų Rapolą Rim-Į 
kūną, kuris paėmę Sparr už Dviejų areštuoiųjų "teisėjas 
rankų ii* vedė į saliūną, idant nepaleidžia ir už kauciją, 
užfund.vtų išsigert.^ Sparr, Kaip girdėjom, tai tuos ke- 
atšisakius, R. Rinikunas kir- turis suareštuotus teisėjas 
to su kokiu tai įnagiu, pana- sutiktu perduot į grand jury 
siu į kokią tai paipą. Teisė-iįr tik išteisint pirmutinius 
jas pasakojo, kad Rimkūnas1 (hi. 
tą vakarą ’.nedalyvavo mus- Publikos buvo jdmas court 
tynėse. roomas. ....

Pasisekė ištirt, kad Rim- žiūrėjo per langus. Advo- [Mass- te
kūnas yra ypatiškaą drau- katas Parker pasakė taip su-1 Canjbrid^ėkaais iL:S.S. 71 
gas teisėjo, nes abudu pngu- graudinančią -prakalbą, kp. laikytame savo susirinki- 
i prie to paties muzikantų ! jog publikoj pašūiko neišdil-lme 14 ¥irže?llio,Il;91'4 m., išrin- 

beno ir griežia vestuvėse. ; d omas įspūdis. ko dvi sekanti \ypatąs dėlei
8 vai. vakare atsibuvo tei- ■

tai pareikalavo 
apkaltinamuosius 
jury.

atiduoti
grand

Moon atsisako.

grand jury. s
Dar keturi mušeikos liko

si areštuoti ir 
mas- atsibus kita

išklausinėji-
savaitę.

kauciją

ne) susirinkime S. P. Shonas 
pakėlė klausimą, ai' nepaau- 
Kautumėm J. Perkūno bylos 
vedimui. 2 kp. draugaisume- 
tė $1.10. Taipgi p. S. P. Sho- 
no iš pavienių ypatų prašy
ta, kad aukautu tokiam da- 
lykui, kuris užtikrins laisvės 
žodi. Aukavo.: S. P. -Shonas 
$1.00, Ant. Shonas $1,. Georg. 
Andžiukaitis $1. Ant. Žoly
nas ir Andrius Serbentą po 
50c., Bladas Gyloseryče, Wil. 
Martkeviče, Ant. Bernotą,J. 
Žilinskas, Awt. B.olišauskas 
ir Jokūbas*Bč:akeriiče po 25c. 
Išviso drg. J. Perkūnui su- 
aukauta. ir pirisiųsta per-drg. 
Shoną $6.60..

.’Haverhill,Kiti nejtilpo, tail Jurkūnas :»

smas, tai yra, pirmutinis iš-! nesigraudina, nes jam 
klausinėjimas 
advokatas J. 
klausinėjo ':
Sparr h- A. Or hitą. Paskui dalykas, 
apkaltinamųjų :

1 (lomas įspūdis. ko dvi .sekanti \ypatas dėlei
Tiktai teisėjas Moon visai! rinkimo aukų T>. A. Simona- 

'l'~ — ‘ i rūpi .vičių ir A. Belecką, dėlei ve
dimo bylų drg. Vidiko su 
Stankum ir drg. Perkūno su 
Hoosick Falls fanatikais, 
kuriems sekančios aukos bus 
skiriamos per pusę: Vidikui 

Su- 
Auka- 

Banevi-

i rūpi 
Pirmiausiai du vyriausiuoju mušeikas 

R. Parker iš-i kokiu nors būdu atleisti, 
skundėjus C.' Dar vienas nepaprastas 

Hoosick Falls 
j advokatas • teisme nesirado nėi vieno 

trumpai išklausinėjo skun-į stenografisto, kuris ištisai; $4.13, Perkūnui $4.13. 
dėjus. Sparr su Orintu at-1 užrašytu kalbas. Hoosick i linkta aukų $8.26. 
sakinėjo be jokių klaidų.; Falls teismas neužlaiko nei' vusiuju vardai: M. 
žodžiu pasakius, išpasakojo! jokiu rekordų. ! čiutė *$1,_A. Babilius 50c., A.
visą istoriją taip gerai, kad : Kitą kartą turėsime ga-; Baltrinaitis 50c., K. Jassas, 
mūsų abudu advokatu džiau-. benties su savim į Hoosick' V. Anesta, Jonas Turauskas, 
gėsi iš savo užsiganėdinimo. Falls teismą savo stenogra-;P. Babilius, K. Bitis, J.Jasin-

Toliaus advokatas Parker fistą. 7 !skas, K. Vaišvila, J. Kantri-

visą istoriją taip gerai, kad'

Išviso “L.

Meldžiu pataisyti sekan
čią klaidą: “L.” No. 44 at
skaitoje turi būti siu drau
gų: K. Vinciuno, R. B a row,

(Tąsa).
tuomet, kuomet jis išeis pas savo pažįsta
mus į svečius, į jo namą ateis trĮs vienuoliai, 
kurie jau spėjo užkariauti netik jo pačios, 
bet ir dukterų širdis. Lorentio vedė paleis- 
tuvingą gyvenimą ir jis nelabai atkreipė į 
pačią atydos, nes jos- ir neapkentė. Bet su
viliojimas dukterų jį baisiai sujudino ir jis 
būtinai nusprendė atkeršyti už tai.

Vakai*e jis visai ramiai ir meiliai atsi
sveikino su pačia ir padūktomis ir išėjo, bet 
bet greitu laiku sugrįžo su svečiais, kurie 
taipgi turėjo tam tikras priežastis neapkęs
ti vienuolių ir'įėjo į savo namą per kitas du
ris. Greitu laiku atėjo ir f ranciškonai. Jie 
numetė savo melagingą šventinybės kaukę

šimtam moterų, našlių ir mergaičių; taipgi 
daugeliui seserų-vienuolių.

Povylas III, dar būdamas popiežiaus pa
siuntiniu Ankonijoj, turėjo iš ten bėgti, nes 
išžagino vieną įžymią jauną moterį. Kad 
gavus kardinolo kepuraitę, jis pardavė savo 
seserį Juliją popiežiui Aleksandrui VI, o
pats gyveno su jaunesniąja sesere. Bonifa
cas VIII užlaikė sugulovėmis savo dvi jau
nas giminaites. Dar būdamas Lienijos kar
dinolu, o paskui jau tapęs popiežium, Alek
sandras VI labai pagarsėjo rengime nakti
nių balių, kuriuose dalyvaudavo įžymios- 
moterįs, merginos ir augštesnioji dvasiški- 
ja, bet būdavo neįleidžiami moterų vyrai ir 
mergaičių tėvai bei broliai. Ten būdavo di- 
džjausia paleistuvystė. Pijus III turėjo nuo 
daugelio įvairių sugulovių apie 12 sūnų ir
dukterų.
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Bet kas žingeidžiausia. kad patįs įžy
mesnieji ii1 garsieji popiežiai, ačiuojant am
žinam ištvirkimui, turėdavo sifilį, kaip tai:

sako: “Stačiai gėda ir pasakyti, kad ant jo 
viso kūno negalima buvo surasti sveikos vie
telės, neužkrėstos baisia paleistuvystės li
pi”. Didžiojoj pėtnyčioj, kuomet eina visi 
bučiuoti popiežiaus kojų, jis nieko nedasi- 
Icisdavo pabučiuoti savo kojų, nes jos buvo 
žaizdose, suėstos sifilio. Laike reformaci
jos buvo parašytos tam tikros eilės, kuriose 
figūravo kardinolas su išpuvusia nuo sifilio 
nosia ir reikalaujama greičiausios operaci
jos. Tose eilėse kardinolas šaukiasi prie 
minios, rodydamas savo nosį, rodydamas ją 
būsiančiu popiežium, veidrodžiu išmintybės, 
niekados nesuklystančia; nenūsifenkenčia 
prieš heretikystę, tvirčiausiu pamatu kata
likiškos bažnyčios, vertu didžiausios pagar
bos ir t.t. Nors tokios eilės satyriškos, vie
nok jos nupiešia teisingai dalykų stovį. Juk 
Vatikane* ir viešpatavo vien tik ištvirkimas.

Kas pirmiau dėdavosi Vatikano rūmuo
se, jokiu būdu negalima aprašyti, nes pati 
laisviausia, pati nekalčiausia cenzūra tą už
draustų. Užtenka pasakyti, kad kurtizanės 
merginos bei moterįs, kurios atsižymėdavo 
meilėj ir mokėdavo pasenusio “Kristaus vie
tininko” sukelti'lytiškus jausmus, užvis la
biausia būdavo gerbiamos Vatikane ir joms 
tos laimės užvydėdavo dauguma Europos 
karalienių. Tom moterim statydavo prie 
Vatikano puikiausius namus, įtasydavo baž
nyčiose altorius ir net laike mišių minėdavo^ 
jų vardus, kaip dabar mini carų arba kitų 
valdonų ir popiežių. Dar ir dabar yra Ry
me bažnyčios ir altoriai, užvardyti popiežių 
mylimųjų vardais. ą

Bet užvis labiausia Vatikanas atsižy
mėjo ištvirkimu prie popiežiaus Aleksandro 
VI, nario garbingos Borgio šeimynos. 
Aleksandras VI pasiekė popiežišką sostą, 
papildydamas daugybę įvarių prasikaltimų, 
tarp kurių buvo net užmušėjystės. Supran
tama, pasiekęs savo tikslą, panorėjb pasi
naudoti tais vaisiais, prie kurių taip sunku 
buvo prieiti.

D. Staniulio, V. Bituko ir J.įliai. Namuose buvo du kambariai su mau
dynėmis. Viename užsidarė motina su vie
nuolyno perdetiniu, o į kitą suėjo dūkterįs 
su dviem jaunais, pilnais gyvybės vienuo
liais.

Tuomet, kuomet jau, pagal Lorentio iš- 
rokavimo, turėjo prasidėti pats karštis, jis 
su savo draugais slapta priėjo prie durų ir 
momentališkai atidarė maudynių duris... 
Už kelių minučių vienuoliai gulėjo ant grin
dų suristomis rankomis ir jojomis, o pus
nuogės moterįs klūpojo ant kelių ir malda
vo pasigailėjimo. Bet Lorentio, tuom tar- . c
pu, buvo be jokios mielaširdystės. Jis jau 
iŠ anksto išnešė .savo nuosprendį ir jį išpildė.

Tarnai atnešė bačką skystos smalos. 
Garbingus tėvelius aptepė smala, o perdėti- 
nrai, kaipo vyriausiai galvai, ištepė ir veidą. 
Paskui atnešė maišą paukščių plunksnų, pa
bėrė jas ant ‘grindų ir pradėjo jose kočioti 
suu ištus'tėvelius. Kuomet jau vienuoliai ta
po panašus į 'pekliškas baidykles bei velnius, 
tuomet atrišo ji is rankas ir kojas, įkaišo 
gerokai nagžiik mis ir išvijo iš namų.

Toliaus'istorikas sako:

Ant tiek vienuoliai buvo rambus, kad 
nei vienas iė jų nenusiskandino, idant išsi
gelbėjus nuo tokios baisios pajuokos. Jie 
bėgo miesto gatvėmis, o šimtinė minia lydėjo 
juos, besikvatodama, iki vienuolyno vartų, 
kur jie ir pasislėpė.”

Ir ištiktųjų, sunku jau ir sugalvoti tokį 
paveikslą, kokį perstatydavo viduramžių

Blažiuno aukauta dėl bylos 
vedimo su Hoosick Falls fa
natikais po 25c., o ne po 10 c. 
Nors abėlnam skaitliu j su
vesta teisinga k

F. Petrasiunas.

Iš “šventosios”
(

Marijampolės.
musų korespondento.)

Caras ir popas žiūri, kaip kankinami Rusijos politikos kaliniai.
Kas gi negirdėjo apie pagarsėjusį Rygos “muzėjų”, kur baisiai kankino kali

nius, Orio centralą, Tobolsko, Saratovo ir t.t. karcerus? Bepiga dvarponi jai, kunigi
jai, popijai ir juodašimčiams lėbauti, kada jų priešai kalėjimuose. /

Po teveliu ei j melų pas 
mus tai kai grybai po lietaus^ 
pradėjo aug'ti 'katalikų šven-. 
tų j ų d raugi j os- d i ’au gi j elbs. •

Tik užsuik į mdestellį, jei (tik 
yra bažnytėlė ^;u klebonėliu,, 
tai būtinaii rasi k(Jcio nors 
šventojo draugiją, o jeigu 
lenais gyvena dar jaunasis 
kunigėlis,, tiiii ir katalikų’ 
draugiją rasi. Ir koki čia 
dyvai, kad dabar ‘“krikščio
niškos’” draugijos, taip kaip 
ant miekuu k’ūa. Juk .linais 
triukšmingais metais jau vi
sai buvo apsėdę šįveniti Lie
tuvą visokį bedieviai cicili-' 
kai. Dabar gi u.uos ttriukš-į 
madarius Lietuvos raudon- 
siūliams Sibiran išgabenus,: 
plati veikimo dwva atsivėrė 
mūsų avelių ganytojams. 
Valdžiai “išnaikinus” bedie
vius, dabar ir kunigėliai gali 
'darbuotis, nieks jų dvasios 
ramumėlio nedrumsčia. Ir 
kaip gi nekrutėti, Dieve, ser
gėk, jei ir vėla privistų šven
toj Lietuvoj cicdikų, tai vis- 
tik kunigėliai, Romos atsto
vai, turėtu kuomi atsiremti.- 
še, sakytų, juk kuom męs 
blogesni už ciciilkus-bedle- 
vius, juk ir mums žemės ge
rovė rūpi ir męs rūpinamės 
n u sk 14 aus tų j ų re i kai ais.

Nors ir darbuojasi mūsų 
dvasios tėvai”, ką jaučia 
albėti. Žinoma, kaip Kris

taus įpėdiniams pridera, jie 
vieną luomą prieš kitą ne- 
siūndo, o tik santaiką gaivi
na ir meilės grūdą sėja. Dar 
koks skeptikas skaitytojas 
sakys, kad aš tik juokauju,o 
aš iš tikros širdies kai bu.Ne
tiki? Važiuokim į Mariam- 
polę, į anų metų cicilikų sos- 
tapilę, bedievių lizdą, visai 
ką kitą dabar pamatysi. Da
bar čia, brolau, ne tik šven
tojo Popiežiaus šventintų 
rąžančių gausi, bet ir krikš
čioniško muilo, katalikiško 
tepalo vežimams tepti.Drau
gi jos visos katalikiškos ir 
švento Dzidoriaus yra, ra- 
žančiaus gyvojo ir t.t. Vaik
ščioji žmogus gatvėmis ir 
nebežinai, ar danguj tarp 
šventųjų, ar ant žemės. Kur 
nepasisuksi, visur tik iška
bos su parašu katalikiškų 
draugijų. Žmonės, susitikę, 
žemai, žemai nusilenkę ir 

f t
Kristų pagarbina, net ir žy
dai nekrikščionįs(kur gi ma
tei žydą krikščiJnj) ir tie 
susitikę taria: “Pagarbints 
Dievs”. Taig,i toj šventoj 
Mariampolėj viena didžiau
siųjų krikščionių draugijų 
žinoma lietuviui, vadinasi

(Pabaiga bus).

Yra tarp žmonių patarlė:
“Koks gaspadorius, tokia ir šeimyna”.
Šita patarlė geriausia tinka katalikiš

kai -dvasi ški j ai XIV—XV metšimčio. Su
prantama, tuomet lygiai paleistuvystė vieš
patavo, kaip tarpe dvasiški jos, taip ir tarpe 
parapijonų, bet, rodosi, paleistuvingiausį 
gyvenimą vedė patįs bažnyčios karaliai sy
kiu su “vietininku Petro apaštalo”, popie
žium, kuris sėdi Ryme.

Galima pilnai užtikrinti, kad nėra tokių 
paleistuvystės būdų, kokie nebūtų buvę 
praktikuojami Vatikane ir paties popie
žiaus kambariuose. Ten iškilmingai žydė
davo įvairiausi paleistuvystės būdai ir sykiu 
būdavo “haremas”, kuriame laikydavosi de- 
sėtkai įvairių tautų, moterų. Apart to, Va
tikaną lankydavo augštos, karūnavotos mo
terįs ir jos noriai imdavo dalyvumą orgijo
se, kurios tuomet buvo įėjusios madom

Bažnytinis istorikas Fišartas rašė apie 
ištvirkimą, kokis viešpatavo viduramžiuose 
popiežių rūmuose:

“...jeigu jau tokis ištvirkimas viešpata
vo tarp žemesniosios dvasiški jos, tarp pa
prastų kunigų ir vienuolių, tai tarp augėles
niųjų -dvasiškių buvo daug didesnis, daug 
bjauresnis ištvirkimas; jie stačiai buvo pa
skendę iki pat ausų purvuose. Dauguma 
popiežių buvo dėl žemesniosios dvasiškijos 
paleistuvystės vadais. Daugelis žmonių, 
pagal popiežiaus nuopelnus, taip jį ir vadin
davo; vietoj sakyti: “Šventas tėvas, Kris
taus vietininkas”,—sakydavo: “Šventas tė
vas—ištvirkimo skleidėjas”, o daugelį kar
dinolų vadindavo “begėdžiais šunimis” ir 
“suvadžiotojais”.

“Dailiais” ir “mandagiais” išsireiški
mais yra papuošta ne vienas puslapis popie- 
žijos istorijos. Apie Joną XXIII Didrikas 
Nimskis praneša,Jog jis, būdamas Bolog- 
nos kardinolu, atėmė garbę suvirs dviem

nas pavirto į didžiausi ištvirkimo lizdą, ko
kis dabar sunku surasti didžiausiuose pa-^ 
leistuvystės namuose. Rodosi nėra pasauly 
iš paleistuvystės tokių žaislų, kurie nebūtų 
buvę vartojami Vatikane prie “švento tėvo” 
Aleksandro VI, galvos katalikiškos bažny
čios. Ir tuose žaisluose imdavo dalyvumą 
kardinolai, vyskupai, klebonai, vienuoliai ir 
paprasti kunigėliai. Visi, vienas pęrkitą, 
skubėdavo pribūti ant tų žaislų, * k; pa
linksminus” šventą tėvą ir, tuom paciKJai- 
ku, užganėdinus savo lytiškus jausmus, r 
šiuose žaisluose uoliai dalyvaudavo įžymi 
moterįs, kaip tai: valdonų, kunigaikščių ir 
karalių pačios ir dukteris. Tapti priimtu į 
Vatikano rūmus, skaitėsi už didžiausią gar
bę kiekvienam, nors kiekvienas žinodavo, 
jog reikės imti aktyviškas dalyvumas visuo
se žaisluose jo moteriai, dukteriai arba se
seriai...

Tie pasilinksminimai ir žaislai, buvo sa
votiškos rūšies. Ypatingai popiežiui patik
davo žaislas “arkliukų”, kurį jis pats išgal
vojo. Dėlto žaislo buvo Vatikane tam tikri 
kambariai. Tų kambarių grindis buvo iš
klotos minkštais brangių žvėrių kailiais, sie
nos iškabinėtos nuogų polelių paveikslais, 
pasieniais įtaisyta ilgi divonai, o kampuose 
stalai su įvairiais gėrymais ir užkandžiais. 
Kadangi jo šventenybė negalėdavo su pa
prastais kardinolais bei kunigais imti da
lyvumą žaisluose, nes tai jau būtų perdaug 
“mužikiškai”, tai jam buvo įtaisyta galerija, , 
kurioj jis sėdėdavo ir džiaugdavosi savo 
proto gabumu, kad pavyko išgalvoti tokį 
puikų žaislą.

(Toliaus bus).
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Klara Zetkin.

MOTERIS
IR JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
VERTĖ Iš VOKIŠKO 

EUPHROSINA.

(Tąsa).
Sulyg tuo ekonomišku neišvengtinumu 

moteris, nežiūrint į visus smulkiosios buržu
azijos šauksmus, turi pasilikti industrijos 
darbo dirvoje, fabrike, ir ta dirva dėl jos 
veikimo diena nuo dienos prasiplatina ir su
tvirtėja.

Ačiū tam ekonomiškajam neišvengtinu- 
mui, kaip šeimyna, taip ir kapitalistas, ne
gali šiandien apsieiti be moteries dirbtuvės 
darbo. Ant kiek kapitalistas iš baimės, kad 
nepralošus, ačiū konkurencijai ant pasaulio 
turgaus, yra priverstas pažeminti kainą sa
vo išdirbiniu ir tuomi sumažinti darbo už
mokestį abelnai, ant tiek vyras mažiau te
gali užlaikyti pačią ir vaikus, ir ant tiek 
daugiau moteries dalivurhas industrijos fa
brikiniame darbe lieka ekonominu būti
numu. *

Abelnai paėmus, vienok, moteries, kaip 
ir mašinos, darbas savyje turi mažai taip 
vadinamos gamtiškos tendencijos (palinki
mo), kad pažeminti darbo užmokestį, ./Tų
dviejų darbo pajiegų tikroji tendencija yra 
tai sumažinti visuomeniškai reikalingo dar
bo dalį daugumo, pripuolančio kiekvienam 
draugijos nariui.

Pažeminimas darbo užmokesties nepa
eina nuo to, kad randasi mašinų ir moterų 
darbas, bet vien tik nuo to, kad išdirbystė 
yra paremta ant išnaudojimo pamato.

Tiktai kapitalistiškasis surėdymas su 
savo išnaudojimu tas dvi ekonomiški pajie- 
gi padarė prakeiksmu esančio gyvenimo, 
įrankiu pabloginimo darbininkų klesos pa
dėjimo, nežiūrint ant to, kad moteries ir ma
šinos darbai yra elementais laimes ateityje 
ir patarnaus pamatu dėl suorganizavimo 
geresnio, negu šiandieninis surėdymas.

Mašina paliuosuoja žmogų nuo sunkaus 
ir nualsinančio darbo, ir suteikia progą pa- 

_ įvairinti išdirbystę ir įgyti geresnį draugi
jinį surėdymą, o moteries darbas apsireiš
kia, kaipo ekonomiškas pamatas, be kūno 
moteries išliuosavimas ir lygteisystė būtų 
buvę visai negalimais dalykais.
? Moteris, kuri dirba sykiu su vyru ir įgi
jo ekonominę neprigulmybę, turi įgyti ly
gias teises, kaip iš politiško, taip ir iš juri
diško atžvilgių. Moterų klausime dalykas 
eina ne apie tai, kad pritaikius naująsias 
ekonomines sąlygas, kuriosna papuolė mo
teris, prie esančios draugijinės ir politiško- 
kos tvarkos, paremtos ant senųjų ekonomi
nių sąlygų; kalba eina apie tai, kad pritai
kinti draugijinį surėdymą prie naujųjų 
ekonominių sąlygų.

Moterų klausimas bus išrištas tik tite- 
met, kada fyus draugijos rankosna paimta 
išdirbystės įrankiai. Tuomet, ir tiktai tuo
met, gaus išrišimą konfliktai (susidūri
mai): tarpe žmogaus darbo ir mašinų — iš 
vienos pusės, ir vyro ir moteries darbo — iš 
kitos pusės.

Tuomet ir mašinos ir moteries darbas 
apreikš savo gamtišką tendenciją — suma
žinti visuomeniškai reikalingo darbo daugu
mą iki galimiausiarp minimum naudai visos 
žmonijos.

Panaikinti arba tik aprubežiuoti mote
ries darbą šiandien — reikėtų netik ekono
miškai moterį pavergti, bet ir sužiniar vyti 
ją prostitucijon arba ji būtų vedus ar ne
vedus, užversti ant vyro dvigubą darbą ir 
pastatyti jį blogesniame padėjime, negu 
šiandieninis. Nesuprantama vienok , tas, 
kad ir iš progresistų tarpo, nors ir retai, vis
gi, pasigirdžia balsai apie reikalingumą ap
rubežiuoti moteries d^rbą. Tas reikalavi
mas niekuomi nemažiau reakcijoniškas^at- 
galeiviškas), kaip kad stengimasis atnau
jinti buvusias amatininkų gildijas (draugi
jos viduramžiuose) ir išgelbėti amatus, 
smulkiąja pramoniją ir smulkiąją buržu
aziją.

Neturime vyrų ir moterų darbo reika
lus pastatyti vienus kitiems priešingai. Juos 
reikia suvienyti, kaip kad darbininkų reika
lus abelnai ir pastatyti prieš darbdavių inte
resus.

Nuo to l.aiko, kaip moteris numetė nuo 
savęs ekonomišką prigulmybę nuo vyro, ji 
papuolė po ekonomiškuoju jungu kapitaliz
mo. Ji randasi dabar tokiame jau pat pa
dėjime, kaip kad vyras darbininkas, ir ken
čia nuo to paties pikto, kaip ir jis.

Žinoma, ne jos noru yra dirbti už kaip 
galint žemą darbo užmokestį ir tuomi nu
žeminti darbo užmokestį vyrui. Kad išven
gus moteries darbo konkurencijos ar bent 
susilpninus ją, tuščiu yra reikalavimas pa
naikinti moteries darbą. Iš to padėjimo ran
dasi tiktai vienas išėjimas. Moteris-prole- 
tarė ir vyras-proletaras turi susiprasti sa
vo solidariškume ir, susivienyję, bendromis 
spėkomis dėti kelią prie geresnės ateities. 
Vienybė moterų-proletarių ir kova už drau
gijinę ir politišką pilnateisystę netik pagei
daujami dėl proletarijato, bet yra klausimu 
gyvenimo.

it MOTERIS IR DRAUGIJINIS 
GYVENIMAS.

Moteris tiktai patolei galėjo be didelio 
nuostolių sau ir draugijai būti išskirta iš 
draugijinio gyvenimo, pakolei neišsivystę 
draugijinės sąlygos buvo aprubežiuotos 
siaurais rėmais, pakolei gyvenimo sąlygos 
draugijos vienutės radosi po įtekme apru- 
bežiuoto skaitliaus raikalų.

Netiktai moteries, o ii- vyro reikalų 
skaitlius buvo aprubežiuotas; bet juose mo
teris lošė taip jau svarbią rolę, kaip ir vy
ras. Klausimuose, paliečiančiuose šeimynos 
užlaikymą ,o nekuriose vietose — ir klausi
muose, paliečiančiuose kaimo gyvenimą, 
moteris naudojasi kaip kada balsavimo 
teise.

Ačiū tų laikų siauram šeimyniškam gy
venimui ir aprubežiuotam turgui^ tai buvo 
atsakanti ir “savo parapijos” politika dėl 
žmonių minčių užėmimo tu laiku siaurais 
vietinius gyventojus paliečiančius klau

Ant kiek išsivystę išdirbystės būdai per
keitė ekonomiškuosius ir draugijinius suti
kins iš snfulkių vietinių į plačius, nacijona- 
liškus ir internacijonališkus, ant tiek bū
das draugijinių sątikių irgi padaro tą patį 
progresą.

Visos tautos reikalai užėmė vietą pir- 
mesniųjų parafijos reikalų, kad vėliau užlei 
dus pirmininkystę tarptautiškiems reika
lams. Nuo to laiko, kaip žmogus pradėjo iš
dirbti dalykus ne dėl vietinio, bet dėl pasau
lės turgaus, jį pradėjo interesuoti visi drau
gijiniai sątikiai ir sąlygos, turinčios įtekmę 
pasaulio turguj. Jis pradėjo stengtis, kad 
padarius tas sąlygas ant kiek tik galima tin
kamomis savo interesams. Tas tapo atsiek
ta ant kiek tas galima prie viešpatavimo 
kliasinių prieštaravimų ir žiaurios konku
rencijos.

Buržuazija keliu ^evoliucijų ir užgrobi
mo politiškos galės sutvėrė sau jteisę regu
liuoti savo naudai išdirbystės ir turgaus są-

Proletarijatas, nors ir apskelbtas poli
tiškai laisvu, vienok, ačiū savo ekonomiškai 
prigulmybei, neturi jokios politiškos galės, 
ir todėl negali padaryti draugijines sąlygas 
atsakančias savo reikalams.

Buržuazija, vienok, prieš savo norą pri
leido tą, ko negalėjo išvengti, būtent: dali- 
vumą darbininko draugijiniam gyvenime, 
kas jam buvo galima ačiū jo naujai pilietiš
kai lygybei. Ir buržuazija su neužganėdini
mu žiūri į tai, kaip darbininkas protaujan
čiai atsineša į politiką ir svarsto jos blogą 
ir gerą įtekmę į jo gyvenimą, kad reikalau
ja taipgi, kad būtų paimta atydon ir jo žo
dis tuose klausimuose, kur statoma ant ri
zikos būvis ir gyvastis.

Bet kiekviename atvejyje buržuazija 
pasirūpino, kad proletarijato balsas nebūtų 
išgirstas jo pilname aiškume.

Visos taip vadinamos šalies apšvietos 
įstaigos, kurios randasi proletarijato klia- 
sos priešų rankose pasirodė gana galingu 
įrankiu tam, kad apmuilinus akis pro
letarijato. Kaslink proletarijatd dali- 
vumo draugijiniame gyvenime, tai jis to
li kur kas menkesnis, negu ta rolė, kokią pro- 
letarijatas lošia ekonomiškame gyvenime. 
Proletarijato dalivumas politikoje apsiru- 
bežiuoja žinomomis pareigomis: “mokėti 
mokesčius ir laikyti liežuvį už dantų”. Vie
nok jyyro-proletarijato dalyvumas politiko
je yra abelnai priimta taisykle civilizuotame 
draugijiniame gyvenime.

5 Žinoma, tokios politiškos sąlygos iki ži
nomam laipsniui išsivystė po įtekme ekono
miškųjų sąlygų.

Kitaip stovi dalykai su motere. Josios 
ekonomiškoji reikšmė randasi griežtame 
prieštaravime su jos draugijiniu stoviu, 
ypatingai, su jos politiškomis teisėmis. Jai 
šiandien nesuteikiama net tos .menkos tei
sės, kuriomis vyras-prpletarijatas naudoja
si ; kaip iš politiško, taip iš juridiško atžvil
gių moterįs padaroma draugijos didžiausia 
beteisių kliasa. Tame laike, kuomet mote
ries ekonomiškasis darbavimasis prisitaikė

(Toliaus bus). i

MOTERIMS 
NAUJIENOS

PASIKALBĖJIMAS ROŽYTES SU MOTINA. no, tik tu viAia, mama, nie- laiške nei žodelio negali su
ko nežinai. Ogi Macochas ir rasti. Pagaliaus, žiūrėk, jau 
Šmitas ar tai buvo dori ku- visai .pražūsta su visa “karš- 
nigai? O tokių kunigų, kaip 
tie du, šiandien yra galybės. 
Jeigu nori plačiau dasižinoti 
apie kunigėlių dorą, tai pasi
skaityk “Laisvėje” veikalą 
“Iš dvasiškų tėvelių gyveni
mo”.

— Kad aš, Rožyte, “Lais
vės” neturiu.

— Duok man . du doleriu, 
tai aš tau užrašysiu ant visų 
metų. Tuomet tu mama 
daug-daug dažinosi apie mo
terų skriaudas ir vargus.

— Tai palauk, Rožyte, gal 
ir rasiu pančiakoj du dole
riu.

rasti. Pagaliaus, žiūrėk, jau

Kad pamatyčiau.
Kad pamatyčiau 
Tave mylimiausia — 
Dainelę nupinčiau 
Iš jausmų saldžiausių.

Žalių žolynėlių 
Į jąją įpinčiau 
Kvapsningų gėlelių 
Žiedais padabinčiau.

— Rožyte, Rožyte, dukre-! 
le mano miela, tegul nors ta
ve dievo apveizda apsaugoja 
nuo tokių nedorybių!...

— Kas tau, mama, yra, 
apie kokias nedorybes tu 
kalbi ?

— Dar klausi apie kokias! 
Jeigu tu, dukrele, šiandien 
būtum girdėjusi kunigėlio 
pamokslą, tai tikrai būtum 
priet dvasios šventos sugrį
žusi ir ant visados atsisakiu
si nuo tų farmazonų.

— Jeigu pas tave, mama, 
dar nors truputėlis proto 
yra, tai kunigėlis su savo pa
mokslais ir tą iš galvos išva
rys.

— O tave cicilistai ne tik 
iš proto išvarys, bet^ir tavo 
nekaltą dūšią ant amžių pra-’

Padangėms išskrisčiau 
Su savo mintimis; 
Gražybę išvysčiau, 
žvaigždėtoms naktimis.

tau norėjau pasakyt apie su- 
fragistes. Sufragistės pra
deda neapkęsti bažnyčių to
dėl, kad bažnyčios po seno
vei nori, palaikyti moteris 
vergijoj. Jeigu moterįs nuo 
amžių yra paniekintos ir 
skriaudžiamos, tai už tai 
daugiausia kalta bažnyčia. 
Tu žinai, mama, kad senovėj 
bažnyčia moteriškę nelaikė 
visai žmogumi. Ji tuomet 
buvo laikomazgyvulio vietoj. 
Senovės krikščioniška baž
nyčia manė, kad moteris nei 
dūšios neturi.

— Ar tai galimas daiktas, 
Rožyte? j

— Netik galimas, bet taip 
buvo. Ir tiktai tada, kada, 
moterįs pakėlė balsą prieš 
savo niekintojus ir skriaudi- 

puldys. Nemislyk, Rožyte, Į kus, — tiktai tada bažnyčios 
kunigėlis balamutstvom ne- i galvos pripažino moterį 

žmogumi ir suteikė jai dū
šią. Vienok nuo to laiko, ka
da moteris liko pripažinta 
žmogumi, ji dar ir šiandien 
neturi žmogiškų teisių, ji 
dar ir dabąr rokuojama kai
po vyro s

— Tiesa, dukrele, 
dokai vyrai visuomet ganu-; sirinkimuose, ar tai baliuo- 
bina moteris. Aš irgi ne vie-, 
na antausį gavau.

— Ir štai dabar, kada mo
terįs turi atlikti vyrų dar
bus, kada jų jungas liko ne
pakeliamas, — daugiau ap- 
sišvietusios iš jų pareikalavo 
sau žmogiškų teisių, idant 
galėtų apginti save nuo 
skriaudikų, — tai visi kuni
gėliai beveik visose bažny
čiose didžiausiu balsu pra
dėjo keikti ir niekinti tas 
moteris. Ir jie jas niekina, 
mama, ne todėl, kad jiems 
rūpėtų tų moterų dūšios. Jie kiam vaikinui parašyti rim- 
jas keikia vien todėl, kad at-Įtesnį laišką, tuomet jau “ta- 
grasinus minias moterų nuo 
pasekirrfo pėdomis sufragis
čių. Kunigai bijo, kad mote
rįs neapsišviestų, nes jie ži
no, kad tik tamsios moterįs 
atsiduoda dvasiškiems tėve
liams su dūšia ir kūnu, o ap
šviestos to nepadarys. Ku
nigai gudrus, jie žino, kąd 
jeigu moterų gyvenimas ant 
šio svieto - bus geresnis, tai 
jos nesirūpins apie aną svie
tą, neneš kunigams dolerįų 
arba, kaip Lietuvoj, sūrių, 
kiaušinių, vištų ir tt. Ir pa
čios moterįs neis tuomet į 
klioštorius, nebtis davatko
mis, na, ir žinoma, tuomet 
kunigai neturės su kuom pa- 
leistuviaut.

— Viską, Rožyte, pasako
jai gerai, tik ant galo ėmei ir 
sumelavai.

— Ką gi taip sumelavau?
— Kur tu, dukrele, matei, 

kad kunigėliai paleistuvau
tų?

— Apie kunigėlių paleis
tuvavimą visas pasaulis ži-

užsiima ir niekų neplepa.
— O ką gi gero jis tau 

šiandien papasakojo?
— Ogi anie tas ištvirku

sias Anglijos sufragistes.Ar 
tai žertas, dukrele, jau tos 
lakmitkos netik kad ministe- 
riams pelenais akis užpila, 
netik kad karalių nori už
mušti, bet jau ir ponui die
vui ramumo neduoda. Jos 
jau pradėjo ir bažnyčias de
gint. Ar vienysi, Rožyte, 
šiandien kūni.gūlis sakė, kad 
šįmet jos bombomis išsprog
dino ir sudegino jau dešimtį 
bažnyčių. Ir tu manai, jos 
tai savo protu atliko? Kur 
tau! Vis tai cicilistų primo- 
kintos.

— Niekus pliauški, mama. 
Kur tu matei ar girdėjai, 
kad socijalistai girtų tokius 
sufragisčių darbus? Nie
kuomet. Socijalistai tiktai 
pripažįsta sufragisčių reika
lavimus teisingais it pagiria 
jas už drąsų kovojimą. O 
jeigu sufragistės pradeda 
neapkęsti bažnyčių ir sprog- 
rėsi į tas priežastis, tai, gal- 
yra tūlos priežastys. Jeigu 
tu, mama, atydžiai prisižiū
rėsi į tas priežastis, tai gal
būt, pati pirmutinė paginsi 
sufragistės už tokį jų darbą.

—Vardan dievo-tėvo ir sū
naus ir dvasios šventos... Te
gul mane ponas dievas ap
saugoja. Aš bijau apie tai ir 
pamislyt.

— Ko žegnojiesi, mama, 
lyg davatka biesą pamačiu
si? Čion nieko baisaus nėra. 
Tiktai tylėk ir klausyk.

— Tsss... tik neminavok 
bieso, Rožyte, nes į mūsų 
stubą gali perkūnas trenkti.

— Nebijok, mama, perkū
nas tavęs nekliudys. Jeigu 
jisai už bjaurius žodžius 
trankytų namus, tai nei vie
na klebonija neliktų sveika, 
nes ten lizdai visokių blogy
bių. "Dabar klausyk, ką aš

' Iš visko nupinčiau 
Aš vieną dainelę, 
Ir jąją paskirčiau 
Mieliausiai panelei.

Kaz. J. Bi-skas.

VAIKINAI BIJO ŠVIESE
SNIŲ MERGINŲ.

“Laisvės” No. 41 Vasaitis 
savo straipsny sako, būk 
tai dėl apšviestesnių vaikinų 
stokuoja merginų. Iš dalies 
galima pilnai su tuom sutikt, 
bet aš žinau nemažai prasi
lavinusių merginų ir jau pil
nai suaugusių, bet jos neiš
teka.

Kame gi čia randasi prie
žastis? Kodėl jos neišteka?

Man rodosi, kad ir vaiki 
nai bijo apšviestesnių mergi
nų. Kad taip yra, o ne ki
taip, tai aš prirodysiu fak
tais.

astis ir vergė. ! Pasitaiko susipažinti su 
tie lai-i vaikinais ar tai viešuose su

se, pasikalbi su jais sykį, ki
tą, pradedi vienas kitu žin- 
geidauti, apsimainai adre
sais ir pradedi susirašinėti.

Iš syk, suprantama, para
šo vaikinas paprastą laišką, 
kuomet jam atsakai, tuojaus 
prasideda karštas susiraši
nėjimas. Ir pakol eina susi
rašinėjimas apie “saldžius 
bučkius”, apie įvairius niek
niekius, tai vaikinai pradeda 
bombarduoti • laiškais, išlie- 
dami savo meiliškus jaus
mus, bet tik pabandyk to-

vo meilužis” paretina laiškų 
rašymą, vienok dar galuti
nai nepertraukia susirašinė
ti.

Pagaliaus, pabandai to
kiam vaikinui parašyti rim
tą laišką, ir užklausi jo pa
našiu būdu: “Jei sakaisi my
lįs mane iš tikros širdies, 
tai ar ta tavo tyra mei
lė gyvens amžinai, ar 
branginsi ją ir sykiu žmo
niškus jausmus, ar moki sa
ve suvaldyti ir nepasielgsi su 
manim brutališkai, kas tan
kiausia suardo šeimynišką 
gyvenimą?” Jeigu jam para
šai, kad aš jieškad tokios 
meilės, kuri suteiktų laimę 
mano gyvenime, nes jeigu po 
priedanga šliubo man reiktų 
paleistuvauti, tai iš anksto 
aš permatau, kaip žūtų nia- 
no gražios svajonės, bran
gus idealas, visa laimė ir vil
tis mano gyvenimo.

Gavęs tokį laišką, “mano 
meilužis” jau atrašo visai 
ką kitą, bet apie meilę tame

čiausia” savo meile ir dau
giau ne tik laiškų nerašinė- 
ja, bet jau ir susitikti bijosi.

Aš tą esu patyrus iš savo 
gyvenimo ir turėjaeu susira
šinėjimus net su trims to
kiais “meilužiais” ir ne ko
kiais ten fanatikais bei gir
tuokliais, bet su socijalistais.

Gal čia man (Jaugelis už
mes, kad aš neturėjau tiesos 
užduoti tokių klausimų, bet 
man rodosi, jeigu mane gy
venimas išmokino pažinti 
gerą ir blogą, jeigu aš esu 
prisižiūrėjus į dorų žmonių 
šeimynišką gyvenimą, jeigu 
mane pats gyvenimas pri
vertė pažinti rr branginti do
rą, tai manau, kad tas pats 
gyvenimas, tos pačios aplin
kybės turi tą pačia įtekmę ir 
ant kitų. Todėl aš pilną tie
sa turiu duoti užklausimus, 
o doras, tikrai mylintis vai
kinas, turi taip pat atsakyti.

Vienok, pasirodo visai kas 
kita. Apšviestesni vaikinai 
(suprantama, ne visi), kaip 
tik įieško kvailų merginų, 
kurios tik rašytų ir kalbėtų 
apie “karštus bučkius”, apie 
Įvairius tuščius dalykus, žo
džiu, apie įvairias kvailybes. 
Kaip tik tokiems vaikinams 
nasitaiko daugiau protau
janti mergina, tai jie nešasi 
nuo jos, kaipo šuo nuo šalto 
vandens.

Todėl aš ir sakau, kad vai
kinai (tik ne visi) bijo ap- 
šviestesniu merginų.

K. S. Lietuvaitė.

ŽINIOS.
Montello, Mass.

7 d. birželio moterų “Biru
tės” draugija parengė mass- 
mitingą su prakalbomis ir 
kitais pamarginimais.

Pirmiausia jaunos mer
gaitės sudainavo “Sveiki 
broliai dainininkai”. Pas
kui prasidėjo prakalbos. 
Pirma kalbėjo p. Stirbienė, 
pirmininkė “Birutės” drau
gijos, paskui K. Navickas, J. 
Ustupas ir H. Žaliukas. Kal
bėtojai aiškino apie naudin
gumą draugijų ir moterų ko
vą už lygias tiesas. Paskui 
gražiai padekliamavo p-lė 
Dudoniūtė, Stirbiūte ir Ja- 
nauskienė. Reikia pastebė
ti, jog buvo ir Rožytės su 
motina pasikalbėjimas, kurį 
atliko p. Mineikienė su savo 
dukteria.. Pasikalbėjimas 
nusisekė gerai. Reikia pa
sakyti, jog Mineikienė viena 
iš žymesniųjų kovotojų už 
laisvę ir drąsiai stoja prieš 
publiką su savo vaikais.

Žmonių buvo gana daug ir 
visi likosi užganėdinti. Prie 
draugystės irgi keliatas na
rių prisirašė.

Buvo vieno agento praneš
ta, kas tą dieną užsirašys 
“Laisvę” ar “Kovą” ant me
tų, tas gaus dovanų “Šakę” 
ant pusės metų. Girdėjau, 
kad “Laisvę” apie tuzinas 
užsirašė.

Demokratas.

17 metų amžiaus užmušėja.
Šiomis dienomis tapo New ' 

Yorke areštuota tula Ona 
Magaluzo, 17 m. amžiaus 
mergaitėj už organizavimą 
užmušti savo mylimąjį! J. 
Marinb. Jinai prikalbind tū
lą W. Fliką, kad jis užmijštų 
jos mylimąjį. Pastarasis tą 
atliko ir tuojaus tapo sua
reštuotas. Ji nusikirpo plau-. 
kus, apsitaisė vyriškais dra
bužiais ir ilgai slapstėsi. Vie
nok detektyvas ją sulaikė 
gatve einant. Jinai prisipa
žino, kad Fliką prikalbino 
užmušti jos mylimąjį ir pa
sidalino su juomi $25.00, ku
riuos pas užmuštąjį atrado.



KORESPONDENCIJOS.
TRIUKŠMADARIAI JAU 

TEISIAMI.
Montreal, Canada.

Jau buvo “Laisvėj” rašy
ta, kad 23 d. gegužės suardė 
fanatikai parengtą socijalis- 
tų vakarą; taipgi buvo pažy
mėta, kad socijalistai mano 
tuos fanatikus skųsti.

Dabar gi socijalistai ap
skundė policijai. Vietinis 
policijos teismas ištyrė da
lykų stovį ir pripažino, kad 
tai augštesnysis teismas turi 
tokius dalykus teisti. Taigi, 
visus triukšmadarius (ketu
ris) pastatė po $100.00 kau
cijos ir atidavė augštesniam 
teismui.

Dabar jau prie triukšma
darių prikibo policija ir 

'ji traukia teisman. Reiškia, 
kuopa paliuosuota nuo visų 
išlaidų.

Pirmiau kuopos buvo įga
lioti du draugai J. Deltuva ir 
G. Šmitas vesti bylą, bet da
bar jau paliuosavo.

Reikia pastebėti, kuomet 
socijalistai apskundė triukš
madarius policijai, tai kata
likai pradėjo juos pirmiau 
bauginti kunigu, o paskui 
vyskupu, bet dabar, kuomet 
byla pripažinta už svarbią 
ir pati valdža paėmė į savo 
rankas, tai visi tie, kurie 
baugino kunigais ir vysku
pais, kaipo kokiais baubais, 
dabar vaikščioja tartum 
muilo priėdę.

Matomai, taip nepraeis.
Gerai Žinąs.

Athol, Mass.
14 d. birželio vietinis dva

sių ganytojas parengė pik
niką. Bet, matomai, bijojo, 
kad į tą pikniką neatvyktų 
bedievių, tai jokių apgarsini
mų nebuvo, o savo avelėms 
pranešė bažnyčioj. Ant pik
niko nebuvo jokių pasilinks
minimų, apart krūmuose sė
dėjimo ir nekuriu davatkėlių 
namo sugrįžimas po 12 vai. 
nakties.

7 d. birželio čia susitvėrė 
jaunimo patelis iš 18 narių 
po vardu “Jaunimo Apšvie
tus Ratelis”. Mat, daugelis 
bijosi prie L. S. S. kuopos 
prisidėti, tai sumanyta nors 
toks ratelis sutverti.

Kaip tas ratelis gyvuos ir 
veiks, tai priklausys nuo tų 
pačių narių gabumo.

J. G. Atholietis.

NORWOODIEčIAI STATO
SVETAINĘ.

Norwood, Mass.
Ir męs už keturių mėnesių 

susilauksime nuosavos sve
tainės. 16 d. birželio jau pa
darėm kontraktą su statėju 
namų, kuris apsiėmė Labda
rystės Draugijos namą už
baigti iki 15 d. spalio 1914 
metų.

Manoma, kad svetainė lė- 
šuos apie 8.000, vienok drau
gystė mano tas lėšas pa
dengti.

Turiu pastebėti, kad ne
perseniai atsibaladojo į šį 
miestelį “dvasių gaudyto
jas” ir stengėsi visokiais bū
dais kenkti Labdarystės 
draugijai. Net prie to priei
davo, kad parengtus drau
gystės vakarus boikotuoda
vo nepaisant į tai, kad už 
boikotavimą įstatymiškai 
galima nubausti. Dabar gi, 
kuomet jau ištikrųjų pradė
ta namas statyti, tai vėl iš 
kailio neriasi bepravar- 
džiuodamas ir atkalbinda
mas žmonės nuo draugystės. 
Tai, girdi, būsianti ne Lab
darystės draugija, bet 
“Blogdarystės” įstaiga.

Matomai, vargšas, gavo 
kinkų drebėjimo ligą, kad 
darbininkai galės susirinkti 
ir be juodosios armijos tar
ties apie savo reikalus.

Aidas.

MOKSLIŠKOS PRAKAL- 
'*BOS.

Montello, Mass.
9 d. birželio, 7:30 vai. vak. 

“Vyčių” kuopa pagarsina, 
kad bus didžiausios moksliš

kos prakalbos. Aš nesu 
mokslui priešingas ir nuėjau 
tų prakalbų pasiklausyti. 
Bet štai, įeinu į svetainę, ogi 
žiūriu, kad kun. Urbanavi
čius laiko pamaldas. Aš ma
niau, kad apsirikau, bet pa
žvelgiau į susirinkusią publi
ką, kad viso labo gerbiamos 
publikos 7 vyrai “Vyčių” 
kuopos. Tuomet priėjau 
prie vieno pažįstamo ir pa
klausiau, ar bus prakalbos. 
Jis man liepė pasirinkti ge
resnę vietą ir atsisėsti, nes 
vėliaus vietos nebūsią. Aš 
pasiskubinau užimti geresnę 
vietą ir nekantriai pradėjau 
laukti “Vyčių” mokslo. Bet 
štai, jau 8:45 vai., o žmonių 
tiek prisirinko, kad vos ga
lėjau suskaityti aštuoniolika 
ypatų ir tam skaičiui buvo 
visi “Vyčiai”. Tuomet ponia 
Juškienė, kaipo zuikis iš ko
pūstų, pakėlė galvą ir pasa
kė: “Prakalbų nedarysime, 
nes reikia eiti apačion, kur 

( airių kunigas laiko mišparus 
ir pasimelsti”.

Na, ir išėjau iš svetainės 
pilnas “vyčiško” “mokslo”. 
Tai matot, kaip mūsų “vy
čiai” darbuojasi ir ka jie pri
pažįsta už moksliškiausias 
prakalbas.

Demokratas.

NORĖJO KORESPON
DENTĄ SUMUŠTI.

Jersey City, N. J.
Mūsų fanatikai iš kailio 

neriasi, kad pagavus vietos 
korespondentą ir jį sumu
šus. Nuožiūrą turi ant D. 
Pilkos. Šiomis dienomis be
einant D. Pilkai, tūlas poli- 
cistas pradėjo Pilką šaukti, 
kad jis užeitų į vieną namą. 
Pilka ėjo su savo draugu ir 

(abudu užėjo. Visų pirmiau
sia paprašė parodyti knyge
lių. Bet kiti tuojaus pašoko 
ir pradėjo klausti, kur jo 
randasi Redakcija. Kuomet 
P. paaiškino, jog jokios 
redakcijos neturi, o tik 
pardavinėja knygutes, tuo
met jam buvo atšauta: “O 
kodėl tu rašai koresponden
cijas, kiek męs išgeriam bač
kučių?” Vienok, su pagel- 
ba draugo, P. pavyko iš
sprukti iš girtu kompanijos.

Taip gi girdisi, kaip dau
gelis katalikų griežia dantis, 
kad reikia išmušti cicilikai.

Nieko geresnio nuo tokių 
ir negalima laukti, kurie ži
no vien tik dvi garbingas 
įstaigas bažnyčia ir karčia- 
ma. Vaikinas.v

Newburgh, N. Y.
13 d. birželio Socialist 

Party surengė ant tyro oro 
milžiniškas prakalbas, ku
rios prasidėjo nuo 8 vai. va
karo ir tęsėsi iki 12 vai. nak
ties. Kalbėjo trįs kalbėto
jai. Jie aiškino priežastis 
bedarbių ir apie abelną dar
bininkų gyvenimą. Taipgi 
aiškino skirtumą tarp Soci- 
alist Party ir kitų partijų.

Žmonių buvo 0 tiek daug 
prisirinkę, kad policmanai 
turėjo skirstyti kelią dėl ve
žimų ir gatvekarių. Taip gi 
buvo dalinami agitatyviški 
lapeliai ir pardavinėjama li
teratūra.

Bet štai, pradėjus socijali- 
stams kalbėti, atsibaladojo 
ir “salaiveišių” armija, atsi
stojo šalę socijalistų ir pra
dėjo atlikinėti savo ceremo
nijas. Mat, jie manė, kad 
patrauks prie savęs publiką, 
bet vieton patraukti, pasi
girdo iš publikos balsai: “Ša
lin iš čia! Nuvyt šalin 
triukšmakelius!”

“Salaveišiai” matydami, 
kad niekas jų neklauso, pra
sišalino.

Pasirodo, kad jau žmonės 
pradeda suprasti, kurioj pu
sėj randasi teisybė, o kurioj 
mulkinimas.

Beje, rašau apie svetim
taučius, bet visai užmiršau 
parašyti ir lietuvių “nuopel
nus” tose prakalbose. Bekal
bant kalbėtojams, atėjo keli 
susikabinę lietuviai ir pra
dėjo lermą kelti. Bet, varg

šus, policmanas su buože nu
vijo. I

Mat, jie manė, kad galės 
tikrai'katalikiškai' pasielgti, 
bet, nabagams, nepavyko.

Vainilavičius.

KEISTAS PASIELGIMAS.
Williamstown, Pa.

Šiuomi laiku buvo paren
gęs L. S. S. V rajonas t pra
kalbas. Pasikalbėjus su ne- 
kuriais draugais, buvo man 
patarta, kad aš susineščiau 
su 28 kuopos sekretorium L. 
S. Kupčinsku ir pasirūpinčia 
užimti vietą dėl prakalbų.

Aš tą viską atlikau. Pir
miausia susinešiau su Kup
činsku ir jis paskyrė dieną 
dėl prakalbų. Ant paskirtos 
dienos nusamdžiau svetainę, 
išgarsinau, kad bus prakal
bos ir tt.

Žmonių susirinko pusėti
nai ir laukia kalbėtojų. Lau
kiam, laukiam, o ju kaip nė- 

Publika pra-'-Švilpukas,ra. taip nėra.
dėjo nerimauti ir daryti ren
gėjams užmetimus, bet męs 
pradėjom raminti, kad kal
bėtojai pavėlavo traukinį ir 
atvažiuos sekančiu. Publi-
ka ir vėl laukia. Bet štai 
gauname telegramą, kad 
kalbėtojai negali pribūti.

Publika, išgirdus tokį 
pranešimą, pradėjo kolioti 
rengėjus, o kiti draugai da
vė pipirų man, kad aš tą 
viską padaręs.

Kadangi aš niekuom ne
kaltas, tai reikalauju, kad 28 
kuopos sekretorius draugas 
Kupčinskas pasiaiškintų, 
kodėl taip keistai pasielgė 
rajono komitetas, neatsiųs- 
damas ant paskirtos dienos 
kalbėtojo. P. G. K-lius.

Nuo red. Talpiname šį at
siliepimą žymiai sutrumpi
nę, nes P. G. K-lius parašė 
visą istoriją, kaip jis kalbė
josi, kaip svetainę užėmė, 
kaip garsino ir tt. Tas prie 
dalyko nepriklauso.

NAUJA. NEPRIGULMIN- 
GA PARAPIJA.

Scranton, Pa.
7 d. birželio susitvėrė nau

ja, neprigulminga prie Ry
mo trusto, lietuviškh parapi
ja po vardu “Lietuviška 
Tautiška Katalikiška Dievo 
Apveizdos” parapija. Susi
rašė 500 parapijonų ir pasi
žadėjo kiekvienas duoti po 
$10 dėl pastatymo naujos 
bažnyčios, o kas išgalės, tai 
duos ir daugiau. Mat, scran- 
toniečiai likosi labai nu
skriausti per savo brolius- 
fanatikus ir Rymo agentus 
ir neturėjo nieko kito daryti, 
kaip tik pasistatyti sau na
mą .kuriame galėtu atlikti 
savo privatiškus reikalus.

*Čia jau trečias metas, kaip 
randasi kunigas Mickevi
čius; yra jau ir vieta su j ieš
kota dėl bažnyčios. Reikia 
pastebėti, jeigu lietuviai nu
pirks tą vietą, tai bus 
gražiausia visame 'Scranto- 
ne. Ant augšto kalnelio na
mas su 18 kambarių, akras 
žemės, visas užsodintas įvai
riais medžiais ir matosi vi
sas miestas. Kainuoja tas 
namas $8.500. Parapijonai 
mano nupirkti tą namą.

Kas bus toliaus — apie tai 
pranešiu.

Bačių Juozas.

NAUJA ŠVENTĖ.
Manchester, N. H.

15 d. birželio čia buvo ap- 
vaikščiojimas naujbs šven
tės “Vėliavos diena” (Flag 
day), kurioj dalyvavo visos 
žymesnės tautos. Maršavo 
žymesnėms miesto gatvėms. 
Iš šalies žiūrint į tą parodą, 
tai net keistą įspūdį, daro: 
nekuriu draugijų įtariai eina 
apsikabinėję visokiais bliz
gučiais, kryžiais, medaliais, 
kardais, senovės šautuvais, 
durtuvais ir įvairiausiais 
žmogžudiškais įrankiais. 
Klausimas, kokiem kipšam 
valkioties gatvėmis su to
kiais papuošalais? Ar tai 
dėl to, kad parodyti saVo 
protėvių barbariškumą?

D. L. K. V. draugystė ir
gi norėjo parodyti savo ga
bumą ir neatsilikti nuo kitų 
tautų. Vienok prasnaudė 
nusamdyti vietos muzikan-
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tų, tai prisiėjo šaukti iš Ki
to miesto ir užmokėti virš 
$75.00. Mat, nerangumas 
prie to ^privertė. Nieko ypa
tingo nebūtų buvę, jeiguį ki-1 
tų “nelaimių” nebūtų atsiti
kę. Per visą laiką D. L. K. 
V. draugystė nuolatos kel
davo lermą ir sakydavo, kad 
lenkai prieš juos ir puspa
džio neverti ir jie niekados 
paskui juos parodoj neitų. 
Bet štai, gal pats kipšas taip 
surėdė, kad mūsų lietuviai 
buvo pastatyti užpakaly 
graikų, kurių hetuviai dar 
labiau neapkenčia. Ant ry
tojaus anglų laikraščiai’ap
rašo parodą ir pamini kokios 
tautos joje dalyvavo, o apie 
mūsų lietuvius nei gu-gu. 
Visas triūsas nuėjo ant šuns 
uodegos!... Kazys.

VARDAN TEISYBĖS.
Cambridge, Mass.

“Laisvės” No. 46 tūlas p.
rašydamas iš 

Caųibridge’iaus korespon
denciją, nupeikia tūlų vaiki
nų pasielgimus, kurie stovi 
ant gatvių ir užkabinėja 
praeivius. Tas yra tikra tie
sa ir aš su tuom pilnai sutik
čiau, jeigu Švilpukas būtų 
prisilaikęs teisybės ,bet jis 
sumaišė ir tas ypatas, kurios 
visai tokiais dalykais neuž
siima. P-nas Švilpukas nu
rodo, kad 11 d. birželio orga
nizuota gauja, po vadovyste 
Radvilos, atėjo mušti visai 
nekaltų ir ramiai sėdinčių 
vaikinų. Tiesa, tą vakarą 
susipešė Alusevičius su savo 
buvusiu draugu L. Petravi
čium už kokius tai senus da
lykus, bet tai tik jiedu ir pe
šėsi; jokių organizacijų ne
buvo ir jokios mano vadovy
stės nebuvo. Aš nesuprantu, 
iš kur tą viską Švilpukas ga
lėjo ištraukti? Aš visai su 
tokiais nesusidedu ir manau, 
kad nei vienas Cambrid- 
ge’iaus lietuvis nieko blogo 
ant manęs negali pasakyti, 
kad aš kur nors blogai pasi
elgęs. Nenorėdamas prisi
imti ant savęs visai nekaltą 
užmetimą, turiu pasakyti, 
kad Švilpukas rašė visai me
lagingai prikergdamas prie 
tų peštynių mano vardą. Pa
tartina Švilpukui daugiau 
prisilaikyti teisybės ir neįve
sti į keblų padėjimą redakci
ją, kad paskui duoti vietą at
šaukimams.

V. Radvilas.

Hartford, Conn.
Šiuomi laiku vietos lietu

viai gavo pamatyti perstaty
mą plačiai žinomos knygos 
“Raistas”.

L. S. S. 49 kuopa nepaliau
ja darbavusis. Dabar, kuo
met užėjo karščiai, tai išva
žiuoja į parkus ir ten rengia 
diskusijas, draugiškus pasi
kalbėjimus ir tt. 28 d. bir
želio vėl turės išvažiavimą į 
“Goodwin Parką”.

L. U. N. kliubas irgi ne
blogai darbuojasi. Dabar 
yra parengti f erai, o paskui 
žada rengti prakalbas.

Švento Kazimiero draugy
stė tankiai parengia disku
sijas, kuriose dalyvauja ir 
socijalistai. Labai pagirti
nas darbas, kad duoda pro
gą žmonėms išgirsti abiejų 
pusių nuomonę.

Ukėsas.

Fitchburg, Mass.
14 d. birželio atsibuvo tū

lų lietuvių vestuvės. Vestu
vės buvo tikrai lietuviškai- 
katalikiškos: apie tuziną 
bačkučių alaus, keli galionai 
degtinės ir, išsyk, susėdę už 
stalo, ramiai tuštino bačku
tes ir keikė socijalistus, kad 
jie pradeda nepripažinti nei 
vestuvių, nei krikštynų ir jo
kių iškilmių nepadaro. Pas
kui jau pradėjo sau galvas 
skaldytis ir bėgioti kruvini, 
kaip ant karės lauko. Mat, 
čia yra drg. Baronas su M. 
Stanevičiūte civiliškai apsi
vedę, tai visuomet fanatikai 
pirštais bado.

Taipgi turime du Romos 
agentus, kurie iš parapijonų 
kas mėnuo gauna po $250 ir 
už tuos pinigus žada jiems 
duoti daugaus karalystę.

Ar tai negeras “biznis?”
J. Lietuvis.
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Grand Rapids, Mich.
Birželio 7 d. L. S. S?51 kp. 

laikytame susirinkime nuta
rė įkurti agentūrą laikraščių 
ir literatūros pardavinėji
mui. Taipgi buvo pakeltas 
klausimas apie drg. J. Per
kūno sumušimą. Kuopa iš
rinko tam tikrą komitetą pa
rinkti aukų Perkūno bylos 
vedimui.-

Birželio 18 d. T. M. D. 58 
kuopos choras statė ant sce
nos komediją “Gudri našlė”. 
Lošimas, nusisekė gana ge
rai. Po perstatymui choras 
sudainavo vieną dainelę, ku
ri išėjo neblogai.

Bet kas reikia paminėti,
tai naujas “sceniškas veika
las”, kuris pirmu sykiu čia 
buvo perstatytąs — lietuviš
kos imtynės! Išėjo ant sce
nos p. Vaičiūnas su p. Vab- 
niu, na, ir pradėjo imties...
Ir kaip keistai išrodė, kad 
suaugę, rimti vyrai, pradeda 
Lietuvos piemenų žaislais 
užsiimti. Reikia išnešti pa
peikimas ir rengėjams, ku
rie daleidžia. tokius žaislus 
ant scenos atlikti, kokius 
Lietuvos piemenįs atlieka 
kiaules ganydami.

V. Juškaitis.

Norwood, Mass.
Lietuvių ' Labdarystės 

dr-ja susitvėrė 1912 m. su 
tuom tikslu, kad pasistačius 
nuosavą namą. Draugystė 
sutverta, ant laisvų pamatų 
ir joje darbavosi ir darbuo
jasi pirmeiviai. Iš tos prie
žasties mūsų atžagareiviai 
iš kailio nėrėsi, kad kaip 
nors užkenkus draugijai. 
Vienok, tas jiems nepavyko.

Dabar pranešu, kad jau 
namo statymo darbas pradė
tas. Kontraktą padarėm. 
Namas kaštuos $7.650 be 
elektriškų įtaisymų.

Taigi, draugai ir draugės, 
kurie buvote pasižadėję au
kauti dėl pastatymo svetai
nės ir dar iki šiol neaukavo
te, dabar jau pasiskubinkite, 
nes darbas pradėta^. Sve
tainė bus užbaigta 15 d.< 
gruodžio, 1914 m. Pinigus 
siųskite sekančiu būdu: 
“Money orderį” išpirkite ant 
vardo kasieriaus P. Jasulai
čio, bet laišką su “M. O.” sių
skite sekančiu antrašu:

T. Skaizgiris, 457 Plea
sant st., Norwood, Mass.

Taipgi girdėjau, kad“ $irš- 
minėtos draugystės 28 d. 
birželio, Dean svetainėj, at
sibus prakalbos ir bus gar
sus kalbėtojai. Taigi ateiki
te pasiklausyti ir, persitik
rinę, prisidėsite prie Lietu
vių Lab. draugystės.

A. Pratašius.

PIRMOS PRAKALBOS.
Albany, N. Y.

21 d. birželio ir čia tapo 
surengtos dar pirmos pra
kalbos per pasidarbavimą iš 
Schenectady, N. Y., 154 kp. 
draugų. Kalbėjo drg. J. 
Semsis. Jis trumpai perbė
go lietuvių praeitį ir dabartį, 
nurodė, kad lietuvių tautai, 
kaip ir kitoms tautoms, išsi
gelbėjimu nuo dabartinio 
vargo yra vien tik socijaliz- 
mo įvykimas. Paskui drg. 
J. Vilkelis skaitė paskaitą su 
plačiais išvedžiojimais te
moj: “Kas yra socijalizmas 
ir kaip jis gyveniman įvyk- 
dinti”. Prelegentas savo už
duotį labai puikiai atliko. 
Taipgi buvo deklamacijų. 
Deklamavo O. Budzenskaitė, 
M. Bubliauskiutė ir J. Gedi
minas.

Aukų surinkta padengi
mui lėšų $4.19. Literatūros 
parduota už $200.

Labai pagirtinai užsilaikė 
publika laike prakalbų ir 
kuomet kalbėtojai pabaigė 
kalbėję, tai dar nenorėjo 
skirstyties. kalbėtojai, ma- 
tvdami, kad dar publika ne- 
siskirsto, uždavė klausimus, 
gal kam buvo neaišku, arba 
gal kas mato klaidingumą, 
ką čia jie kalbėjo, bet visi at
sakė, kad viskas aišku ir jo
kių klaidingumų nemato ir 
išreiškė norą, kad kuotan- 
kiausia būtų rengiamos to
kios prakalbos, nes, girdi, jie 
iki šiol snaudę ir nieko ne
girdėję.

Taigi, draugai, kaip m a-" 

tot, publika simpatizuoja, 
tik męs turime nesnausti. 
L. S. S. kuopelė sutverti dar 
peranksti būtų, tai ar nega
lima būtų sutverti kokis 
nors progresyviškas ratelis, 
kuris galėtų daugiau užsiim
ti apšvietos reikalais. Apie 
tai męs turime pagalvoti ir 
greitu laiku tą įkurti.

Reikia pastebėti, kad ir 
čia buvę samdoma tokie 
žmonės, kurie suardytų pra
kalbas ir buvę žadama po 
$5.00, bet tas jiems nepavy
ko.

Gėda tokiems žmonėms...
J. Lokis.

NEPAPRASTOS SU
TUOKTUVĖS.

Philadelphia, Pa.
Savaitė tam atgal, vieną 

subatos vakarą drgg. J. K. ir 
P. T. “bevakaruodami” po 
miestą sugaišo net iki 6 vai. 
ryto.Kadangi pastarasis da 
pakaktinai nebuvo atsibalia- 
vojęs — tad jis, sulyg lietu
viškai - tautiško papročio, 
paprašė pirmesniojo, kad jį 
nuvestų kur piršliuose. J.
K. daug nemąstęs sako:

— Jeigu tu nori, einame, I 
aš tave nuvesiu pas našlę — į 
V-nę. Kai nueisime — tu | 
piršk man ja — pastebėjo P. • 
T.

—Gerai, tik tu būk man
dagus — pridūrė J. K.

Taip anksti'svečiams suė
jus, namiškiai dar buvo ne
tvarkoje: vieni dar gulėjo, 
kiti jau kėlėsi. Pirmiausiai 
juos pasitiko minėtos našlės 
— šeimininkės sesuo, kurios 
J. K. paklausė, kur gaspadi- 
nė.

— Turbūt jau atsikėlė — 
pasakė ta.

Netrukus pasirodė ir gas- 
padinė. J. K., kaipo piršlys, 
išvydęs jąją, prabilo:

•— Atvedžiau meistrą...
— Gerai... visgi geriau, 

kaip nieko — pratarė ji.
Žodis po žodžio ir susita

rė. Piršlys jaunajai duoda 
tik 24 vai. apsimąstyti. Abu
du sutiko, atsisveikino ir iš
ėjo. • Ant rytojaus jau ne 
jaunikis piršlio jieškojo. bet 
piršlys jaunikio. Vargais 
negalais suradęs jį, užsiminė 
apie vakarykščią sutartį,bet 
jaunikis ir girdėti nenorėjo 
ir paaiškino, kad buvo labai 
girtas. “Aha — tai tau šian
dien mažai štymo” — manė 
sau piršlys.

— Einame į kliubą, — sa
ko piršlys, — aš tau pridėsiu 
štymo.

Kaip buvo pasakyta, taip, 
ir padaryta.

Už valandos ar kitos jau 
jiedu sėdėjo už stalo pas bu- 
siamąją sužiedotinę.

Jaunoji, dėl kokių ten 
priežasčių, atsisako nuo ci
viliško šliubo ir griežtai rei
kalauja bažnytinio. Tuomet 
piršlys, neva už '■sulaužymą 
sutarties, jaunikį vedasi per 
duris lauk. Jaunoji, abejo
dama netekti jaunikio, šau
kia atgal. Jie sugrįžta ir 
užveda kalbą apie pervedi
mą turto ant jaunikio vardo, 
kurios pirmutinis vyras nu
mirdamas paliko $1.700 vai
kams. Potam ant galo ne- 
stokuojant taip sakant “šty
mo”, prie visko susitaikinta 
ir šliūbas tapo priimtas civi
lišku būdu...

Triksas.

E. Arlington, Vt.
Linksma pranešti iš mūsų 

miestelio, kad vietos gyven
tojai (lietuviai) pradeda 
darbuoties. Štai, 21 d. bir
želio, kelintas veiklesnių 
draugų susirinko ir svarstė 
apie kooperacijos naudą. Po 
apsvarstymui atrado,jog bū
tų didžiai naudingas darbas, 
kad šitam miestely susitver
tų kooperatyviška krautuvė
lė valgomų daiktų. Susirin
kusieji visi tam svarbiam ir 
neatbūtinai reikalingam 
darbui pritaria. Sekančioj 
nedėlioj vėl bus daromas su
sirinkimas dėl platesnio ap
kalbėjimo to dalyko. Velyti- 
na visiems draugams ir 
draugėms darbuotis kaip 
kuris išgali, kaip tai: protiš-

dis stotųsi kūnu.
J. Voverė.

Necanicum, Oregon.
Pas mus labai linksma gy

venti ant farmų, nes dabar 
pats gražumas: medžiai ža
liuoja, kvietkos žydi, šilta, 
oras sveikas. Daugelis viso
kių fruktų, laukinių uogų ir 
tt. Bet kas svarbiausia, tai 
kas rudenį pasėjo javus, tai 
dabar jau .išaugę ir žmonės 
veža grūdus į namus.

Labai linksma, kad pasi
mato atvažiuojant į Čia vis 
daugiau lietuvių, kurie apsi
gyvena ant farmų, bet - tik 
tas liūdna, kuomet paklausi, 
iš kur sužinojai apie šią šalį, 
tai pasako, jog iš laikraščių. 
Bet paklausk, ar patįs skai
to, tai atsako, jog nuo kitų 
girdėjo. Ar ne gėda tokiems 
lietuviams, kurie patįs ne
skaito laikraščių, bet žinio
mis jų naudojasi.

Jeo. Apinaitis.

Stoneyburn, Scotland.
Pastaruoju laiku ir mūsų 

lietuviai pradėjo judėti ant 
visuomeniškos dirvos. Taip
gi ima dalyvumą ir moterįs, 
kurios rašosi Did. Brit. L. S. 
S., dalyvauja vakarų rengi
me ir 11.

5 d. birželio L. S. S. kuopa 
buvo parengus prakalbas. 
Kalbėjo ką tik pribuvęs į 
Škotiją drg. A. Baranaus
kas, kuris puikiai nupiešė 
dabartinį darbininkų padėji
mą ir nežmonišką kapitalis
tų išnaudojimą, — taip-pat 
nurodė,kaip vargsta Lietu
vos darbininkai, kaip juos 
persekioja ir siunčia. į Sibiro 
tyrus. Kalba publikai labai 
patiko. Aukų agitacijos fon- 
dan surinkta virš svaro.

Reikia drg. A. Baranaus
kui ištarti širdingą ačiū už 
jo prakalbą.

* ' * iA .

Mūsų miestely randasi se
kančios draugijos: L. S. S. D. 
B.kuopa,pašelpinės draugys
tės kuopa (pirmeiviška), 
Kaziuku draugija, Kazimie
ro skaitykla, katalikiška pa- 
šelpinė draugija ir Blaivi
ninkų draugija. Kaip to
kiam mažam miesčiuky, kur 
randasi lietuvių apie 400 y- 
patų, tai jau ir perdaug.

Laikraščių į čia pareina: 
“Rankpelnio” apie 30 egz., 
“Laisvės” 3, “Kovos”, “Ke
leivio”, “Šakės” po 2 egz. ir 
kitų laikraščių pareina po 1 
ar 2 egz. Tik “Išeivių Drau
go”, kuris čia ant vietos lei
džiamas, pareina 5 egz.

K. Dekeraitis.

RED. ATSAKYMAI.
Bizūnui. Apie Cambrid- 

ge’iaus lietuvišką karę pa- 
talpinom pirmiau gautą ko
respondenciją. Atleiskite, 
kad negalim sunaudoti.

švilpukui. Atleiskite, kad 
negalim sunaudoti jūsų ko
respondencijos, nes jau bu
vom padavę statyti anksčiau 
gautą.

S. Topolis. Drauge! 15 d. 
gegužės buvo išvažiavimas, 
o tik dabar parašėt kores
pondenciją. Labai pasenus 
ir jau visuose laikraščiuose 
pirmiau buvo minėta. Ne- 
tips. Stengkitės tuojaus pa
rašyti.

Ėx-Kryžiokas. Paprasti 
atsitikimai. Visur tokios 
pat keliamos vestuvės ir tas 
publikai nežingeidu. Netilps.

Burdingonui. Atleiskite, 
kad negalim sunaudoti jū^ų 
korespondencijos, nes jau 
panašią apie tas prakalbas 
sustatėm anksčiau atsiųstą.

Atitaisymas klaidos.
“Laisvės” No. 46-tam. (li

pusioj korespondencijoj iš 
Cambridge, Mass, apie ne
gražų- pasielgimą, jaunimo, 
per klaidą parašiau vardus 
visai kitų draugų. Meldžiu 
atleidimo, užtat pats prisipa
žįstu prie kaltės ir atitaisau 
klaidą. Vietoj ką buvo Bro- 
nas ir Baltušis — turėjo bū
ti J. Kaz. ir K. Bei.

Švilpukas.
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KOVA”Čia ne-

Aptiekorius ir Savininkas

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

'■L

BRANGUS DRAUGAI:
Tūriu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

TEISINGIAUSIA < Fjnpjp|r 4 
IR GERIAUSIA API I H K A

LIETUVIŠKA J** *

JUOKŲ KĄSNELIAI

kad tu, Magdute, myli tą so
či jalistą Joną ir nori su juoni apsivesti.

Mergina: — Taip, kunigėli. Tik, atsiprašau, ne
spausk manęs taip labai.

Kunigas: — Tai negerai, dukrele, kad tu myli soci- 
jalistą. Tavo meilė yra netikra, velniška, bedieviška. 
Eikš, dukrele, su manim į klebonija, tai aš atlaikysiu už 
tave maldas, gal tada dievas tau suteiks tikrą, dievišką 
meilę. Tada tai aš tave mylėsiu daug geriau, negu ta
sai bedievis.

tas, — aprašysiu dalį savo 
turto-bažnyčiai, bet pirmiau 
pasakyk man, ar darbinin
kai po mirčiai taipgi eina į

Irgi “astronomas”.
Sykį ant pikniko tarpe 

jaunų merginų ir vaikinų 
buvo senbernis, kurio plikė 
atrodė, kaip arbūzas. Iš va
karo jis buvo girtas ir ne
miegojęs, bet laike žaidimo 
pats pirmutinis bėgiojo pas
kui jaunas merginas, nepasi
duodamas jauniems konku
rentams. Mat, merginoms 
jis norėjo pasirodyt, kad dar 
greitas ir vikrus. Bet saulė 
taip įkaitino senberniui pli
ką labuonę, iš kurios dar bu
vo neišgaravęs vakarykščias 
alkoholis, kad jis, besivyda
mas jauną mergaitę, krito, 
kaip negyvas. Jo draugai, 
jį atgaivinę, užklausė:

— Kas tau, Pilypai, taip 
staigiai pasidarė?

’ — Nagi saulė užmušė, — 
atsakė senbernis. Ln nonpčne

— Tai kodėl gi mūs visų | ° nepes?s' 
neužmušė? — vėl klausia be-1 
sityčiodami draugai.

— Jūs, durniai, nieko ne- ■ 
suprantat apie saulę, — aiš
kino supykęs senbernis, — 
Mat saulė yra karšta: ji vi-1 
sus paguldytu, kaip mane,! kojima ir vyras likos pagau

tas. Kada policija parvedė 
vyrą į namus, pati, išmetinė
dama jam, pradėjo kalbėti:

— Atsimink, Raidai, kada 
aš buvau mergina, o tu vai
kinas, tu vis sakydavai, kad 

' aš — tai dėl tavęs visas pa- 
i saulis, o dabar nori pabėgti 
i nuo manęs...

— Taip, sakiau, kad tu dėl 
manęs visas pasaulis ir ne
apsirikau taip sakydamas, 

' nes dabar visam pasauly ne- 
I galiu pasislėpti nuo tavęą,— 
atsakė nelaimingas Ratilas.

EXPEUER
I J? „ . , , .

Druti muskulai neatneša naudos,’ 
jei Jus Rornatizmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU

skausmų. <>į> h'k'iiov uo Ir SOt

F. Ad. Richter & Co.
FEARL ST., NEW YORK.

Tėmikit antAnkero
ženklo apsaugohno

PA1NEXPELLER”
Žmogus jei kauikinamas skausmais yra 
be pat'elbo.s kaipo akrutas sudaužytas 
ant skani. Ar kenčiate skausmus Roma* 
tizmo, Neuralgijos, Užsišaldymo ir t. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

NAMINIAIS

Gaunama visose aplinkose už 25 ii- 50 C.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York. 

mi/Jjf tint tint tflnkvrkt -- Qriifclu uihnuinn!iin^t

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois 
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA, 
galima apsidrausti gyvastį, 

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

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios. 
Platesnes žinias suteikia p

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

SCHNEIDER BROLIAISergantieji 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. Landes
Jis jums be pinigų duos rodą 

ką turite daryti, idant gelbėti 
' gyvastį ir išaiškįs jums ligą. 
" Gydau jau per 20 metų kuopa- 
" .sėkmingiausiai 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

I
jie yra brangus. Chemiškai ir 
mikroskopiškai ištiriu kraują ir 
šlapumą. Neatidėliokite ant 
vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
garsų

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

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

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny- 

f gėlę dovanai!
....................................................

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptieks one ir 
Massachusetts, valstija’ Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

n

KRIAUCIAI
Klausyk mano z idzio!

Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 
kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms geras ir kainos pigios.

LIUTKUS
131 Grand St 

BROOKLYN, IX
(Arti Berry St.)

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Karmų žemės 
ligvsu moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. 1) 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 akerį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonu<^k man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoslm visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County,

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

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

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

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

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

Morris HILLQUITH

30 Church St.
1815 E. Moyamensing Avė.Kova”

Telefonas'885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

A. SHRUPSKI

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

Sufragisčių Brolis.

n

kapitalis-

495 Broadway 
South Boston, Mass.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

6 Loring st.,
f arti F.ir7tb »ts.

Laisves” advokatas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. liOSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

pietų.

1 v./ »

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

73 Grand St., 
Palei Wythe Ave.

— Taip, eina, bet ne visi, 
— atsako kunigas. — Tie, 
kurie prieš darbdavius neke
lia balso, nestreikuoja, kurie 
klauso bažnyčios šventos, — 
tie visi eina į dangų. Bet so- 
cijalistai, unijistai, tie bedie
viai streikieriai — visi ena į 
peklą.

— Na, tai aš noriu eiti į 
peklą... — vos krutindamas 
lūpas pratarė kapitalistas.— 
Man gyvenant, atsibodo tu
rėti reikalus su kvailiais 
tamsūnais ir streiklaužiais. 
Taigi, nors po mirties norė
čiau būt su išmintingais 
žmonėmis.

Taip ir išėjo kunigas, nie-

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
P. draugeli.

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

Brooklyn, N. Y.

sus paguldytu, kaip
tik oras nedaleidžia.

— Tai kaip saule prie ta
vęs galėjo prieit, kad oras

Pati — tai visas svietas.
Atsibodo Ratilui gyventi 

su pikta žmona ir jis išdūmė 
i platų pasaulį. Vienok pati 

i padavė į laikraščius pajieš-

nedaleidžia?.
— Aš sakiau, kad jūs nie

ko nežinot, — vėl aiškino 
senbernis. — Supraskit da
bar: oras irgi kaip kur yra 
Draplyšęs. skylėtas, tai man 
ir pasitaikė ties skyle galvą | 
nakišt.

Bereikalingai supyko.
Vieną sykį nulindęs kuni

gėlis prisiartino prie savo 
gaspadinės, uždėjo jai ranką 
ant peties ir sako:

— Brangiausia Barbute, 
tik tu viena esi dėl manęs pa
linksminimo aniolu.

Ištaręs tuos žodžius, kuni
gėlis siekė pabučiuot Barbu
tę į veidą. Bet Barbutė pa
šoko ir piktai suriko:

— Kas tau, kunige, yra, 
kad taip negražiai šneki? Tu 
vadini mane palinksminimo 
aniolu, ar tu manai, kad aš 
nežinau, jog aniolai visi nuo-

Mirštantis kapitalistas.
Vieną kartą mirtinai su

sirgo kapitalistas. Jam prieš 
akis stojosi visokios baiseny
bės. Kapitalistas liepė pa
šaukti kunigą.

Kunigas, išspaviedojęs ka
pitalistą, pasakė jam, kad jo 
dūšia tik tuomet eis į dangų, 
jeigu jis pusę savo turto ap
rašys bažnyčiai šventai.

— Gerai, kunige, — sako 
vos kvėpuojantis

į Akušerka;
§ Pabaigi:si kuriuj Womans Medical 

College, Baltimore, Md. y

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVE”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis

TRIS GEROS KNYGOS: •

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

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

MEILES KARŠTLIGE knygelė apie 
meile..........................................................................2Oc.

Imant v^as tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pastos ženkleliais šiuo adresu.

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

PIRMUTINIS LIE1UV)AkaS[NLM:\ ORKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS
e)I
» F. Stropiene

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

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

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

Slietuviai. KREIPKITĖS pas savuosius
M<?s patčmijom, kad būtinai yra reikalingas lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS Taitri. 
n.ęs ir insteigčrr ta užeijros narna, kuris randasi 
po numeriu 498<. Wn.HlliliRtoiv St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangu# 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarin us Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius. pribuvusius iš kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvyne ir parūpinant i asportus ii 
konsulio

Darbšti pati.
, Juozas: — Ale tamista 

darbščią pačią turi.
Antanas. — Taip, tamista, 

jau ką darbšti, tai darbšti. 
Jeigu, kartais, neturi ką 
veikt, tai išpjausto guzikus 
iš mano kelinių ir vėl juos 
siuva.

Restaurante.
Savininkas į patarnauto

ją: — Kodėl tas žmogus taip 
supykęs išėjo laukan?

Patarnautojas: — Tur
būt, jam višta nepatiko. Ka
da jis valgė tą pačią vištą sa
vaitė atgal, tai labai užsiga
nėdino. Bet šiandien tik pa
ragavo ,trenkė vpeilį ir išėjo.

_____ i.----»
Perjaunas kayalierius.
Duktė: — Tai *.tu, mama, 

sakai, kad Dulevicjia turi tik 
50 metų. '•

Motina: — Taip, dukrele.
“ ' “ : — O, tai aš už jo 

Jei jis turėtų bent
Duktė 

neisiu. 
70 metų, tada būtų kas kita.

Svirplys.

“SAKE”
Mėnesinis juokų bei satyros laikraš

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

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

Adresas:
“ŠAKĖ”, 

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 
“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

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

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

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

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

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STR.,

BELSHILL, SCOTLAND.

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

su dubeltavais

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

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

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

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

Parduodam Laivakortes
ant dručiau«iu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau* 
šia kaina iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių. Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor- 

čiu kainu, pažymėdamas. iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums of Tisą ypatiškai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZlUSjr’J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., . 261 W. Broadway

Corner Spring Street $OL)TH BOSTON MASSNEW YORK CH Y, N. Y. *UUI ’
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Jeigu nori du zuikiu nušauti
—tai yra įgyti kelis centus ir pra
platinti šviesos žiupsnelį—parsi- 
traukie puikią “Laisves” išleidi
mo knygelę
Ženyba 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
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. “Že- 
nyba” liuosai eina ir Lietuvon. <

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

“LAISVE” 183 Roebling St Brooklyn, N. Y
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Važiuojantiems į Lietuvą arba norin
tiems parsitraukti gimines bei pažįstamus 
iš Lietuvos, geriausia yra kreiptis į

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

PARENGĖ PIRMAS L. S. S. RAJONAS

Atsibus 5 d. Liepos 
(July), 1914 m.

Schutzen Parke, - Meriden, Conn.
(Ten, kur visuomet lietuviški piknikai atsibuna).

“Lietuvos Balso” drau 
gijos reikaluose.

Kenosha, Wis. 24 d. geg. 1 
ant mitingo draugijos “Lie
tuvos Balsas” nutarta nu- : 
siųsti atitaią^mas“Lietuvos” 
redakcijai tos koresp., kuri 
tilpo “Lietuvos N13. Tą ko
respondenciją rašė nekokis 
L. B. Draugas, kuris nėra 
mūsų draugijos nariu, o vien 
tik šiaudiniu draugu, nes nė
ra draugijos iždan nei cento 
įmokėjęs. '

Koresp. pasakyta, jog 
draugija turinti per 80 na
rių. Tuo tarpu, pilnų sąna
rių yra 103. Draugija,nors 
yra tautiška, vienok jos sie
kiai yra platinimas apšvie

stos ir tarpe narių nėra jokių 
nesutikimų. Čia nei tautie
tis,nei socijalistas negali vis
ką į savo vėžes kreipti, nes 
kaip vienas, taip ir antras 
taptų nubaustas.

“Liet.” koresp. pasakoja, 
būk “laikui bėgant, į draugi
jos valdybą įsiskverbė soci- 
jalistai”. klausimas, ar ga-i 
Įėjo socijalistai įsiskverbti įl 
valdybą, jeigu juos visuome
nė būtų neišrinkusi.

Toliaus jis vėl meluoja, 
kad naują valdybą renkant, 
socijalistai prakišo. Aš gi 
pasakysiu, kad naują valdy- 
bmrenkant, nei socijalistai, 
nėr tautiečiai jokio susirinki-1 
mo neturėjo, veik visi per-! 
vien balsavo, kas yra labai 
pagirtina. Vadinasi, j.okios 
ten kovos ir socijalistų pra- 
kišimo visai nei nebuvo. Ir 
dabartinėj valdyboj yra trįs 
socijalistai, o kiti draugai ir 
yra visi susipratę.

“Liet.” v korespondentas 
tyčia nori'patraukti į savo 
pusę pirmininką Dapkų, tai 
jį priskaito prie savųjų. Aš 
gi pasakysiu, kad draugas 
Dapkus yra žmogus bešališ
kas ir nieko bendro su pana
šiais “Lietuvos” korespon-| 
dentais neturi. Jis yra ly
gus su visais mūsų draugais 
ir lygiai pildb konstituciją. 
Kaslink balsavimo pasek
mių, tai draugas Dapkus ga
vo ne 50 balsų, bet 32, o so
cijalistai gavo prieš ne -32 
balsu, bet 13.

“Lietuvos” koresponden
tas sako, jog socijalistai iš
kirto šposą, įpiršę “Laisvę”, 
organu. Čia vėl melas. So

kad organu liktų “Laisvė”. 
Nekurie įnešė, kad organu 
liktų “Draugas”, o iš tautie
čių įnešta “Kova”, “Šakė”, 
“Keleivis”, ant galo “Katali
kas”, “Lietuva” ir “Saulė”.

Leidus per balsus, vienbal
siai organu tapo aprinkta 
“Laisvė”.

Ar čia socijalistai įpiršo. 
Reiškia, taip norėjo draugi
jos nariai.

L. B. Draugas sako, jog 
per mitingą kas ten atsisto
jęs pasakė, kad “Lietuva”ne- 
apsiimanti būti organu jo
kiai draugijai. Nors kores
pondentas ir žinojo, kas pa
leido tą žinią, bet, matomai, 
tyčia neįdėjo korespondenci
jom O ta žinia pasklido per 
parapijos sekretorių (Baž
nytiniai visuomet geriausia 
informuoti apie privatinio 
bankieriaus, pono Olszews- 
kio laikraštį. “L.” red.) Pa
rapijos gi sekretorius girdė
jo apie tai nuo vietinio xkle- 
bono.

gas paskalas, jeigu ne “Lie
tuvos” prieteliai?

Korespondento melagin
gu nias ir iš to aiškus, jog so- 
cijalistai su 13 balsų negi ga
lėjo pravesti organu “Lais-

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau pusbrolio Antano, Pran

ciškaus ir Juozo Glazauskų, Kauno 
gub., Baseinų pav., Kražių parapijos.

Meldžiu atsišaukti.
J. Glazauskas

349 10th St., Moline, UI.
Pajieškau Juozo Rakinsko, Kau

no gub., Šiaulių pavieto, Žagarės vals
čiaus, Reiklaičių kaimo. 4 metai Ame
rikoj. i Turiu svarbų reikalą.

Meldžiu atsišaukti .
J. Balčiūnas

97 Root St., • Aurora, 111.

Pajieškau brolių Augusto ir Kaspa
ro Matuliokų, Kauno gub., S’aulių 
pavieto. L'gudų ka>mo. Turiu
svarbų reikalą, todėl meldžiu atsišauk
ti. '

• Kaz. Matuliokas
P. O. Box 37 Buckner, Ill.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 45 metų. Reikalinga paso- 
go nemažiau 2000 dolerių. Aš esu 30 
m.. Rusijoj baigiau 4 kliasas gimnazi
jos. Norinčios apsivesti, malonės at
sišaukti ir prisiųsti savo paveikslą.

A. Gurskis
1503 Second St., Minneapolis, Minn.

Pajieškome galinčio chorą mokint 
vyro. Pageidautina, neturintį užsič- 
mio—•'bedarbio, kad apsigyventų m 
sų mieste.

Platesnių žinių dėlei kreipkitės 
. Aido Choro pirm.

P. Čepas
P. O. Box 94, Norwood, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos 
aš esmių jaunikaitis’ 23 m. amžiaus 
turiu gerą užsiėmimą ir turiu save 
locną farmą, labai dailioj v'etoj prie 
pat miesto. Merginos gali atsišaukti 
nuo 17 iki 30 metų. Geistina būtų, 
kael atsišaukti! blaivos, doros mergi
nos, kurios myli gražų šeimynišką gy
venimą arba našlės.

Malonėkit’savo paveikslą prisiųsti.
Mr. W. Bruzzies

Gen. P.O. Barnet, B., C.,Canada 
(47—51) J

Reikalaujame gabių vyrų, 
kurie galėtų miklei atlikti 
darbą pardavimo mūsų pro- 
pitės lietuviškoje kolonijo
je. Mokestis nedėlinė. At
sišaukite šiuo adresu:

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

4.

stai VE CHICAGOS MILŽINAS

STATE BANK of CHICAGO
Saugiausia ir patogiausia jstaiga pinigams 

pasidėti, dėlto kad:
1. Banko kapitalas ir atsarga daugiau kaip 4 

milijonai dolerių.
Bankas stipriai Valstijos Valdžios ir Chicagos 
Clearing House (Apyskaitų Biuro) kontro
liuojamas.
Šiame banke sudėti Valstybės, Illinois Val
stijos ir Chicagos miesto fondai.
Mokama 3 procentai nuošimčių metams.
Lietuviams visuose banko reikaluose patar
nauja banke dirbantieji lietuviai.

Valandos: nuo 9 ryto iki 3 po piet.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

PIRMAS
DIDELIS PIKNIKAS!

Ant Pikniko kalbės visiems gerai žinomas 
kalbėtojas J. Šukys iš Brooklyno.

Žmonės net iš Bostono ir New- Yorko ketina da- 
lyvaut, neatsilikite ir jūs, draugai skaitytojai!

Nuoširdžiai visus kviečia
L. S. S. l=mo Rajono Komitetas.

P. S. Nuo Meriden stoties reikia paimt West Main 
st. karą ir važiuot iki Capitol avė., ten išlipt ir eit 
po dešinei apie 10 minutų ir jau parkas. Atvažiuo
jantieji karu nuo Waterbury arba nuo New Britain, 
turi išlipt ant Capitol avė. ir eit, kaip augščiau paro
dyta, tik, Suprantama, jau po kairei.

.. I , , ........

Ant galo koresp., dejuoja: 
kas gi dabar bus? Ogi išėjo 
taip, kaip ir nubalsuota. Tai 
ir viskas.

Todėl “Liet. Balso” drau
gija reikalauja vienbalsiai 
atšaukti aną pjudančią ko
respondenciją, ko “L-va” lig 
šiol nepadarė, kitaip reikės 
kreipties teisman. Dr-tė “L. 
B.” neturi piktumo ir nema
no, kad “Liet” tyčia patalpi
no aną koresp., bet pasitai
ko,kad koks vilkas avies kai- 
lyj nori supjudyt draugus.

Sekr. F. Bartkus

| Didelis Socijalistų

I PIKNIKAS
Parengtas VIII Rajono L.S.S.A., kuriame 

I dalyvaus ir “NAUJIENŲ” BENDROVE 

i NEDELIOJ, 5 LIEPOS-JULY,1914 
» *

| Schutz Park
, Riverside, 111.
Prasidės 9 vai. išryto. Įžanga 25c. ypatai.

Tikietus galite gauti iš kalno pas kiekvieną 
Chicagos Socijalistą ir “Naujienų” Redakcijoj.

^^sss^gamA g

Knygos
UOMI JIS YRA IR 

' I? Parašė O. Amerin-
io Europietis. “ Šią kny- • 
perskaityt kiekvienam j 

ir tam, kuris tiki į soči- H 
n, kuris netiki. Kiek-"Jj 
listas, perskaitęs šiąjj 
; lengvai atremti savo™ 
vieną gi nesocijalistą ši 
krins, kad socijalizmas 
mė ir kad tik per socija- 

lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik..................................  15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

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

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

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

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

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS SLAP
TYBĖS ARBA KRUVINI DOMAZO 
MACOCHO DARBAI. Paraše 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
etu. Kaina tik................... 15c

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im- 

^-ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pilnatys, 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 {lYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
Vmano tverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori i » 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny- | j 
gelėje gali rasti daug pamokinimų. 4. 

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

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

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

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

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

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

PASAULIŲ RATAS, 
kaina............................. ..

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kai!! * i

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

15c

75c

10c

20c

25c

20c 
75c 
50c
10c

LAISVES”

SPAUSTUVE
Laisvės Spaustuvė yra didžiausia iš visų 

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

Platinkit “LAISVĘ 
X 

1

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

taip, 
grin-

skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

183 Roebling Brooklyn,

LAIVAKORČIŲ

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

a

183 Roebling St Brooklyn, N. Y.



VIETINES ŽINIOS

Išgydau Vyrus Greitai

x muštas.
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Draugijos ir organizmų
evoliucija

Rašykit:

LAISVE

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

Telephone 1307 Mam.

Visiems lietuviams žinomas

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

Telephone 5018 Orchard 
i

Geriausia Laivakorčių

Reikalaujame gabių 'ietuvių orga
nizatorius pagelbininkais lietuviškoje 
kolioni.ioje Cranford. N. J. Mokestis 
nedėlinė nuo $15.00 iki $20.00. Atsi
šaukite ypati.škai.

t
S.

135 Grand Street. Brooklyn

ssr'iTWL WI

GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, ver tės $45.00, 
Atiduodame tik už ...................

Tą grafafoną gvsrant u<>|ame ant 10 metų.

SPECIJAUSKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW VORKE DAR NIEKAD NEBUVO

r*

f
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Atsišaukite greitai.
Sūnus Nastazijos Klimą-! 

šausktenės iš Philadelphijos, 
— Jonas Klimašauskas 13; 
metų randasi ant Ellis 
Island kaslegarnėje. Jeigu 
nebus greitai atsišaukta ir 
neprisiųs afidavitą per'no-i 
tarijų, tai bus tuoj sugrąžin-i 
tas atgal.

Taip-pat, su tuo vaiku tu-' 
rėš grįžti Andrius Butro-. 
mickis, kuris yra globėjas.

Taip-pat reikalaujam Ste-; 
fanijos Žemaitaitės (po vyru1, 
pavardės nežinome), kurii 
paeina iš Panevėžio, Kauno

Atvažiavo josios pussese
rė Felicija Aleknaitė iš Pa
nevėžio. Kam teks skaityti 
šitas pajieškojimas ir kas 
gali duoti nurodymus, atsi
šaukite kogreičiausia ant 
šio adreso S. Jankus, 436 W. 
23 st., New York.

Susipešė dėl merginų.
Ant Morgan avė. (Bi^ook- 

lyne) prieš kelias dienas bu
vo smarkios peštynės tarpe 
vienos cukernės darbininkų 
ir vaikėzų gaujos, kuri vi
suomet bjauriai kabinėjasi 
ir pajuokia fabrikos mergi
nas, kada šios eina iš darbo.

Tuomet darbininkai nuta
rė bomams atkeršyti ir vie
ną vakara bilo peštynės. 
Vienas iš vV' ”tų tapo už-

Naujas Kliubas Brooklyne.
Neseniai hrooklyne susi

tvėrė naujas kliubas po var
du “Lietuvių Amerikos Mok
slo ir Politikos Kliubas”, ku
ris jau turi apie 60 narių.

• L. A. M. ir P. Kliubas yra 
mokslo, pasilinksminimo ir 
politikos organizacija.

Tikslas ir mitriai tos or
ganizacijos apdengia viską, 
kas yra reikalinga dėl gero
vės kliubo nariu ir Lietuviu 
tautos.

Tikslas ir mieriai tos or
ganizacijos yra: — Platinti 
ir gaminti žmoniškumą, 
mandagumą ir draugiškumą 
tarp savo narių ir abelnai 
tarp mūsų tautos.

Sutverti ir užlaikyti kliu
bo mokslainę, kurioje nariai 
galėtų lavintis. Angliškoj 
kalboj ir abelnam moksle.

Įsteigti knygyną kliubo 
kambariuose, kur nariai 
lėtų laiką praleisti prie 
švietos.

Rengti p rakai bas ir 
skaitąs reikalingas dėl
suomenės, kartas nuo karto, 
kada kliubas matys reikalin
gumą.

Įsteigti gimnaziją, kur 
nariai, katrie panorės, galės 
pasimankštinti.

Imti pilną dalivumą poli-

ga-
ap-

pa
vi

riams išsiimti ukėsystės po- 
pieras, rengti politiškus su
sirinkimus ir patarti na
riams laike balsavimo.

Užprotestuoti visas negei
stinas Bilas, įneštas^ prieš 
kongresą arba valstijos legi
slature.

Ginti lietuvių tautą nuo 
visokių šmeižimų ir užmėti- 
nėjimų.

Pagelbėk nariams dastoti 
miestavus bei politiškus dar
bus.

Gelbėti narius laike bėdos 
ar nelaimės.

Imti dalyvumą apvaikš- 
čiojime tautiškų ir šios ša
lies švenčių. ' K

Abelnai stengtis platinti 
gerovę dėl narių kliubo ir 
Lietuvių tautos.

K. Labanas.

Neužmirškite gimnastikie- 
v čių pikniką.
Subatoje, 27 d. birželio 

Lietuvių Gimnastikos Kliu* 
bas rengia puikų pikniką,ku
ris atsibus Glendale Schuet- 
zen Parke (Myrtle avė., 
Glendale).

Pradžia 2:30 po pietų ir 
trauksis/ki vėlai nakčiai.

Muzika po vadovyste D. 
K. Venckaus. Įžanga ypatai 
25 centai.

Šiuomi pranešame, jog L. 
I. Š. D. board direktorių su
sirinkimas atsibus ne 27, bet 
28 d. birželio “Tėvynės” red. 
bute.

Susirinkime dalyvaus S. L. 
A. ir S. L. R. K. A. atstovai.

Maloniai kviečiame komi
siją “Apšvietos” draugijos 
atsilankyti, kad galutinai iš
aiškinus reikalą apie daro
mus L. I. š. D. užmetimus.

Primename, joį subatoj 
27 d. birželio New Plaza 
Hall (kampąs Havemeyer ir 
Grand strs) 8:30 vai. vaka
re atsibus liet, muzikos kon
servatorijos koncertas.

Tikietu kaina 25c.

GERA PROGA.
Visiems lietuviams, kurie 

tik myli skanius gėrymus ir 
puikų alutį, kuris importuo
jamas Diogenes Brewing 
Co. Primename, jog tai yra 
geriausias alus ir dar naujas 
saliūnas, kurį atidarė 25 bir
želio (June), 1914 m.

W. LASKEVIČIUS 
459 Keap St.,kam.Ainsley St.

BROOKLYN, N. Y.
(48—49)

PIKNIKAS!
Lawrenco L. S. S. 64 kp. rengia di- 

žiausį pikniką ant 4 d. liepos, Juni
per. Bark kempėje. Piknikas bus vie
nas iš puikiausių: griežŠ J. Zablacko 
orkestrą, bus žaislų sų laimėjimais, 
skanių gėrimų ir užkandžių. Kalbės 
garsiausis kalbėtojas F. J. Bagočius. 
Ant šio pikniko ’yra užkviesta visos 
apielinkės miestelių socijalistų kuopos 
ir vietinis anglų socijalistų lokalas. 
Kviečiame visus, kaip vietinius, taip ir 
iš apielinkės lietuvius ir lietuvaites at
važiuoti, o busite pilnai užganėdinti. 
Piknikas prasidės nuo 9 vai. ryto ir 
trauksis iki tamsos. įžanga 25c.

Karus imkite ant Hampshire gat
vės, su užrašu: Methuen Town Farm.

R E N C. IM O K O M H’ E T A S.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:
LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPI.M. 
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.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Narbutas, 815 Jenne St., 

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

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607 

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

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

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

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

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

. Draugai, Amerikiečiai!
Remkite vienintelį Lietu

vos darbininku laikrašti 
“Vilnį”.

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

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės'-pirktos pas mus 
bus iščystyjamos'Ųykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand ątreet 

BROOKLYN,

NOT ARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
Brooklyn, N. Y.

Netoli Manhattan Bridge.
Vakarinis Ofisas: 121 Sands St 

Telephone 3347 Main.

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

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgi; apsi
saugoti.

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

-J
oi
lk4

VA DIpOUpI F Aš gydau VARICOCELE be jokio skausmo, 
V Vlululu. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
DDACT A TITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
I 1i 1 1 • tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnejusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.CVpiI IC Jtųgu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
011 1L. 10. 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 gabu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo? Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-
visados atgavimą tobulo ir pilno vyri: k įmo.
\I APTOQ I Nauji s ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip

1 v/0 lul\Jkz0» tai Triperis, Plūdimai,Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje. z

O | CT I J D A ISaydau pas tuos, k oriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 
, *‘N- j į,e jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu. kuriu negalima. Mano gydy
mo -°udas chronišku Ilgu yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras, 
pasekmes. Gyd^u Ausu, Galvos. Širdies' Gerklės. Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, į’ilvo. 
Žarnų, inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visąs kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

DR RVPNI7 208 42nd St., orli Broadway VI\. D irt 11 E, NEW YORK CITY, N. Y.

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

Kaina 5Oc.

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

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

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEmYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtuyčioj vakare nuo 6 iki 8.

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

ir pinigų siunųmo 
AGENTŪRA

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

M. JOSEPHSON
BANKIERIUS

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
ai basypili, ntibiegitna sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išinietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma* 
tlztna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gaJ būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir larfai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejniu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta kn^yga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita kon verta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenae, Ckic*«o:

Godotinas Tamista: Pag-al Ta mintos prižadiejma, aš noriečjau 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai vėna justi knygadel vyru.

Vardas

Adresas: Steitas

Labai puikus

Venskie Armonikai
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už $7.£50

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

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

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kata iog>.

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

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

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

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

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

Tik 1 doleris!

183 ROEBLING ST., BROOKLYN, N.Y

LIĮpTUVISKA

APTIEKA o
o

e 

e

105 Stanton St.. New York

ATVDA!
DRAUGYSTĖMS,KUOPOMS 

IR KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KUKARDAS “BADGES”, GUZIKUS IR t 
ŽENKLELIUS. S

visokiems piknikams, šermenims ir tt. S 
Darau visokius medalius įr visokias ant- & 

spaudas draugystėms. \
Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 

sem polius. £
A. STRUPAS

NOVELTY MANUFACTURER
123 Ferry St., Newark, N. J. 3

Dep. L. 35

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas...............................$1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka...........................25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

. Brooklyn, N. Y.
ĮSTEIGTAS 1886 M.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$150

$300

J600

$1000
Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa

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. SOth St. New York, N Y.

“INKVIZICIJA

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

inkvizicijos, katalikiškos ti
kybos ir dvasiški jos istorija. 
Šita knyga bus viena iš aky- 
viausių knygų, kokios kada 
nors yra išėjusios iš po lietu
viškos spaudos. Ji netrukus 
bus gatava ir kainuos $1.00. 
Ją galima bus gauti tik da
bar orderiuojant nuo išleis
tuvės, nes ji per agentus ne- 
parsidavinės ir laikraščiuose 
daugiaus nebus garsinama.

F. MILOŠAUSKIS
25—2nd St., So.Boston,Mass.

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

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

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $ 1.50
Užsieniuose $2.00

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

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS
1915 m.

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




