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Sudinamituota mainierių
svetaine

Kėsintųsi užmušt Ch.Moyer, 
mainierių organizatorius.

CU MOYER. W. sTrn Federation 
of Miners organizatorius, žin mas soci- 
jalistas, kuris liarl.i linky judėjime da
lyvauja jau 2" mėty.

Perskaitę žemiau talpinamų žinių pa 
tirsite, jog jį norėjo užmušti jdūkusi 
rhainieriy priesy minia.

mo kariumenės. Tas daro 
jam garbę.

Pranešama, jpg vario mai
nas manoma uždaryti iki 
tam laikui,kol mainieriai ne
susitaikins.

Moyer randasi dabar He
lena ir liepęs išnaujo atida
ryt unijos ofisus. Tų nežmo
niškų ir tik kapitalistams 
naudingų riaušių kėlime 
Moyer kaltina I. W. W. Ji
sai sakų, kad laike kelių pa
starųjų savaičių į Butte, 
privažiavo keli šimtai I.W. 
W. narių. į

Šiuomi laiku atskilusieji 
nuo mainierių unijos susi
tvėrė I. W. W. skyrių ir prie 
jo prisidėjo tik 2,000 narių, 
kuomet prie Western Fede
racijos pridera apie 9,000.

“Milwaukee Leader” rašo, 
kad mainieriai būtinai nori 
užlaikyt unijos vienybę \ir, 
jeigu reikės, tai Western fe
deration turės susilieti su 
United Mine Workers.

Dabar, betgi, klausimas, 
kodėl taip razbaininkiškai 
elgiasi I. W. W. šalininkai? 
Neapykantą prieš uniją dau
giausia skleidžia finai. Mat. 
prieš kelis metus Missabe 
Iron Ranges tapo praloštas 
streikas ačiū darbininkų ne
ganėtinam solidariškumui.

Villa paėmė Zacatecas.
Sukilėlių (konstitucionali- 

stų) vadas Villa po smar
kiam mūšiui, šturmu paėmė 
miestą Zacatecas. Mūšyje 
žuvo apie 2,000 sukilėlių.Už- 
mušta generolas Ortega, su
žeista taip-pat keli genero
lai.

Huertos kariumenė 
bėgo.

pa

kai pNuteistuosius palydi, 
karžygius.

Kansas City.—17 unijistų, 
kuriuos nuteista už vadina
mą dinamito suokalbį ir ku
rie vyksta į Leavenworth© 
federališką kalėjimą,Kansas 
City unijistai labai iškilmin
gai priėmė, kaipo mylimus 
svečius.

vome parašę “Laisvėje 
Butte ramu, dienok taip nė
ra. r 
23 d.biržeh \ 
dinimo rubežiu.

Po užpuolimui ant mainie
rių unijos (Western Federa
tion of Miners) parodos lai
ke, kurioje sužeista keli uni
jos viršininkai, į Butte nuva
žiavo senas ir atsidavęs uni
jos organizatorius Ch. Mo
yer, kuris, kaip žinoma, bu
vo vedėjas streiko vario ka
syklose Calumete, Mich., ir 
kur jį beveik mirtinai sužei
dė kapitalistii bernai.

Ch. Moyer norėjo sutai
kinti mainierius su plūku
siais Industrial Workers of 
the World nariais. Moyer 
paliepė atsistatydint mainie
rių unijos viršininkams, ant 
kurių I.W.W. turėjo nuožiū
rą. Buvo manyta, kad tuo 
nusileidimu bus įgyta vieny
bė, bet kas tau davė! Kada 
ėjo mainierių mitingas, kd- 
rio tikslu buvo atgabenti su
sitaikymą abiem pusėm, tai 
I. W.W. šalininku minia už- v
puolė ant seno,istoriško mai- 
nieriu unijos namo, pradėjoSn.ulvt i ^irinVnsnic =nvn 1 Jonaa GlfdzlUS, 40 kuopos L.

Tuo
met (ir tai visai teisingai) 
reikalauta, kad būtų apšauk
ta streikas, bet mainierių re
ferendumas :'j balsų daugu
ma išsitarė prieš streiką.

Šiais metais unija gausiai 
šelpė Colorado ir Michigano 
streikierius, tai riaušininkai 
šaukė, kad jiems perdaug 
reikią mokėti (tai, mat, ko
kis jų supratimas apie vie
nybę!).

Žinoma, nieks nieko nega
lėtų sakyti prieš finus, kurie 
dėl nurodytų priežasčių atsi
metė nuo W.F. of M. ir pri-

■ sMėjo prie I.W.W. Lai sau 
prisideda. Bet jie pradėjo 
“kovot” revolveriais ir dina- 

, mitu, kas meta bjaurų šešėlį 
> ant jų viso judėjimo.

šaudyt į susirinkusius savo 
brolius ir, galop ,jiem pavy
ko išdinamituoti tą puikią 
svetainę.
“Laike šaudymosi, kuriame 

dalyvavo ir šerifai, užmušta 
ir sužeista kelios ypatos. U- 
nijos organizatorius Moyer 
turėjo išbėgti iš miesto, nes 
ant jo gyvybės buvo padary
ta pasikėsinimas. Įšėlusi in- 
dųstrijiečių minia, kurioj, 
veikiausia, buvo ir provoka
torių, pradėjo šaukti, kaip 
tikri patrijotiški chuliganai: 
“Nulinčiuoti Moyerį, nulin- 
čiuoti jo gaują!”

Butte miestas yra valdo
mas socijalistiškos adminis
tracijos. Jeigu tame mieste 
valdytų kokia nors kapita
listiška partija, tai tikrai bū
tų įvykusios skerdynės, bet 
socijalistiškas miesto majo
ras, draugas Duncan, griež
tai atsisako nuo partrauki-

IV Metas

Baisi ugnele veik nu
šlavė Salemo miestą.
Vieną iš seniausių Ameri

kos miestų, Salemą, Mass., 
patiko baisi nelaimė. Ugne
lė, kuri čia siautė, suardė 
veik pusę miesto, Rūšiuoda
ma daug brangių senovės at
minimų. Laike ugnies žuvo 4 
ypatos,o sužeista iki 50.Nuo- 
stolių padaryta iki 20 milijo
nų dolerių.

Ugnies pasekmė bus dar ir 
ta, jog daugelis darbininkų, 
nustos darbo.

Paskutiniai pranešimai 
skelbia, kad 10 Lynno ugna- 
gesių žuvo, kuomet sugriu
vo fabrikus siena, kuri juos 
palaidojo. Didesnė pusė gy
ventojų liko be pastogės.
Gaisro metu Saleme faktiš

kai egzistavo karės stovis, 
kad vagįs negalėtų įsivyrau
ti ir nepradėtų plėšti. Vie
nas vagis užmušta.

Ugnis prasidėjo W.J. Ker
no dirbtuvėje. Netoli tos 
vietos yra daug-medinių ša
pų, todėl taip greitai ir išsi
platino ugnis.

S.S. narys. Velionis prigėrė 
besimaudydamas.

Paskutinį kartą Amerikon 
buvo pribuvęs 1906 metais. 
Paėjo iš Raseinių pav., Erž- 
vilkio par.

Buvo labai draugiškas ir 
tylus. Prigulėjo prie Lietu
vos Sūnų Draugijos Atholy, 
Mass. \

Gaila mums draugo, kuris 
iš mūsų būrio taip netikėtai 
dingo. Apie laidotuves pra
nešiu vėliau.

P. A. Dėdynas.

Suareštavo Ettorą.
Dillonvale, Ohio.—Čia su

areštuotas Juozas Ettor, va
das I.W.W., kuris pastaruo
ju laiku darbavosi tarpe 
mainierių. Jį kaltina ragi
nime prie riaušių.

Didysis Westinghouzo 
darbininkų streikas.
E. Pittsburg, Pa.—Strei- 

kierių reikalavimai atmesti 
per prezidentą E. M. Herr. 
Taigi, streikas gali dar ilgai 
užsitęsti.

Drg. J. Karpavičius pri
siuntė mums laikraštį “The 
Industrialist”, kuris yra or
ganu Allegheny pavieto in- 
dustrialės unijos (ji nepri
guli nei prie Federacijos, nei 
priel.W.W.).

Iš to laikraščio sužinome:
E.M. Herr, vyriausis bo

sas Westinghouso įstaigose, 
leidžia paskalas,' būk strei
kuoti nori tik 15 prOc. dar
bininkų, o 85 proc. norį grįž
ti.

Koks begėdiškas melas ir 
vaikiškas argumentas. Kur
gi tai matyta, kad 15 žmonių 
galėtu daugiau reikšti, kaip 
85?

Darbininkai patįs su di
džiausiu noru streikuoja.

Amerikos Darbo Federa
cijos organizatorius Pitts
burgh) distrikte, John Lewis, 
išvien su kitais A.D.F. orga
nizatoriais, pranešė, jog jie 
mielu noru sutinka Alleghe
ny industrialei unijai išduoti 
čarterį nacionališkos unijos 
ir tuomet minėta unija vi
suomet gautu nuo Federaci
jos kaip dorišką, taip mpini- 
gišką pagelbą.

Mr. Lewis paskelbė, jog A- 
merikos Darbo Federacija 
ant savo konvencijos prieš, 
du metu nutarė mielai.išduo
ti čarterius industriališkoms 
unijoms.

Tą pasiūlyjimą priims ar 
atmes patįs unijistai. Pada
rys taip, kokia bus jų ant to 
valia.

Suvienytos bažnyčios 
Turtle Creek ir E. Pittsbur- 
go stoja už streikierius.

“The Industrialist” atsi
šaukia į tos apygardos biz
nierius ir sako, jog jie turi 
remti streiką, kadangi strei- 
kieriai yra jų kostumieriai. 
Streikieriai nori gauti dides
nę algą, reiškia kompanijos 
neinąs bus mažesnis, bet biz
nieriai daro bizni ne iš kom
panijos, o iš streikierių.

Taigi, Pittsburgh ir apy
gardos biznieriai, remkite šį 
streiką.

knygų bus išbraukti, ir vė
liau nieko negausią. Ant šio 
pranešimo buvo daug pasi
priešinimo. Vieni sakė: 
“Tegul tie pinigai liekti jam, 
Bishoffui, ant pazvanų, 
(mat, daugiausia tikinčiųjų 
žmonių buvo sudėti pinigai, 
bet jie nežinojo, kad Bishof- 
fas buvo žydas, ir jam jokių 
pazvanų nereikia.), kiti ėjo 
pasirašyt.

Norintieji gauti 10%, lai 
atsišaukia pas p; Macgrane 
Coxe, Referee in Bankkrup- 
cy Poįt Office Building,New 
York City. Bet dabar išmo
ka po 10%, o vėliau gal dau
giau gaus.

Reikia priminti, kad kada 
•nors atsisuks ir į Brooklyną 
nelaimingos koronės rykštė, 
ir gal nevieno vargdienio a- 
šaras išspaus, kad sunkiai 
uždirbti centai, ir nuo kas
dieninio pragyvenimo nuo 
burnos atitraukti duonos 
ęąsniai nupleškės į lietuviš- 
kai-lenkiškai-žydiškas tar
ias. Lietuviai, apsisaugo- 
kit! Yra valdiškų ir valdžios 
kontroliuojamų banku, ko- 
dėl-gi ne į jas pasidėti savo 
centus?

Tasai pats Bishoffas, bū
damas žydu, o pastaram jam 
laike garsinosi tik katalikiš
kame (lietuvių) laikraštyje 
“žvaigždėje”, mat, tamsiau
si žmonės ją skaito. Taipgi 
kas metai išleidinėjo Šven
čiausios Panelės Nepersto- 
jančios Pagelbos, tai Sal
džiausios Širdies Marijos,tai 
tokio pat saldumo ( širdies 
Jėzaus kalendorius ir siunti
nėjo savo depozitoriams ir 
šiaip jau atsišaukiantiems.

Brolięi lietuviai, apsaugo
ki! savo biedną turtelį! Jus 
matot, kas dabar Chicagoje 
dedasi su tokiomis banko- 
mis. Ateis eilė ir prie mūs.

Zapyškietis.

Kiek žmonių užmušama ir 
sužeidžiama Lietuvoje?

Maža statistika už 10 dienų.
Pasirodo, jog žmogaus gy

vybė nėra taip jau brangi 
Lietuvoj. Štai aš, pagal pra
nešimų Lietuvos laikraščių, 
sudariau mažą statistiką, 
kiek per 10 dienų užmušta ir 
sužeista žmonių Lietuvoj. 
Žinias apie užmušimus ir su
žeidimus ėiriiau iš sekančių 
aikraščiu: “Šaltinio”, “Vie- 
nybės”, “Lietuvos Žinių”, 
“Lietuvos Ūkininko” ir “Vil
ties”. Žinoma, ta statistika 
ne visiškai pilna, nes ne apie 
visus'užmušimo ir sužeidimo 
faktus patiria laikraščiai. 
Vienok, iš žemiau paduoda
mų faktų užtenka, kad pada
rius .išvedima, kiek dar žiau- 
rūmo ir tamsumo yra Lietu-

“Batiuška” Olšauskas 
jau kanauninkas.

Žinomas Kauno oberpolic- 
meisteris, didžiausias darbi
ninkų nevydonas ir skebų 
draugas,kuris ne vieną susi
pratusį darbininką perdavė 
į caro nasrus — gavo naują 
titulą. Jisai jau kanaunin
ku.

Naujas vyskupas Karevi
čius, kuriuo taip gėrisi net 
pirmeiviai, matomai, suteikė 
jam tą “otličije po službie”.

Gerai būtų, kad prieš dar
bininkiški Amerikos lietuvių 
laikraščiai nusiųstų pasvei
kinimo telegramą tam jėzui
tui ir burbonui.

VMJ. Kųn. Dambrauskas liko
1) Kuktiškių par., (šven- pralotu. Tai tas pats, ką 

čionių pav.)berniukas Kuk- pavadino lietuvius caro bur
anas užmušė šautuvu mer
gaitę Sakalytę.

2) Virvagaliuos, (Nau
miesčio pav.) bernas šovęs 
nėr langą į ūkininku susirin
kimą. Vienas ūkininkas 
pavojingai sužeistas.

3) Zapyškio par. Rama
nauskas su Giedraičiu taip 
smarkiai susipešė Garlevos 
karčiamoj,kad padarė Gied
raičiui galvoj penkias sky- sigailėtų duoti po centą nuo

galvos ant šifkortės.

dingieriais.#
Vadinasi, turėsime 

pralotą ir kanauninką.
Na o mūsų biednasis Fabi

jonas Kemėšis, “Draugo” re
daktorius? Tam, veikiau
sia, seilės varva, kad jo 
“frentai” kįla cinuose.

Ar nebūtų tik geriau 
drožt atgal į Kauną? Tiki
mės kad ir socijalistai nepa-

Perdaug advokatų.
Neseniai atsibuvo Wiscon

sin© advokatų suvažiavimas. 
Advokatai bėdavojo, kad jų 
profesijos žmonių yra jau 
nerdaug ir jog ton profess
ion įsileidžiama daug ne- 
kompetentišku žmonių. Da
bar jau ant kožnų penkių 
šimtu gyventojų išpuola 1 
advokatas, reiškia ant 100 
familijų—1 advokatas.

Taigi, žmonės turėtų peš- 
ties ir pešties, kad advoka
tams būtu darbo, c

Popiežius davė medalį plieno 
trusto šului.

Vyskupas Alerding iš Fort 
Wayne, Ind., tik ką sugrįžęs 
iš Rymo, parvežė nuo popie
žiaus aukso medalį teisėjui 
Gary, prezidentui 
trusto direktorių.

Tai, mat, kuom popiežius 
rūpinasi.

plieno

Babelio bokštas.
Philadelphia, Pa. — Čia 

prieš federališką industria- 
line komisiją stojo vienas iš 
vedėju milžiniškos dirbtuvės 
“Baldwin Locomotive 
Works”. Jisai paaiškino, 
tarp kitko, kokių tautų žmo
nės dirba toj įstaigoj.

Pasirodo, jog tai tikras 
Babelio bokštas. Ten dirba: 
3.020 amerikiečių, 2,345 ai
riai, 1,418 lenkų, 1,215 rusų, 
972 vokiečiai, 753 austrijie- 
čiai, 693 italai, 299 . anglai, 
127 škotai, 57 švedai, 46 lie
tuviai, 32 graikai, 29 f rancū- 
zai, 24 canadiečiai, 21 dąnas, 
21 šveicaras, 18 norvegų, 17 
rumunų, 12 slavų,' 11 turkų, 
6 mexikieciai, 6 ispanai, 5 ce
chai, 3 persai. ,

Subankrutijusio Bishof- 
fo banko depozitorių 

susirinkimas.
Didžiuma depozitorių bu

vo lietuviai.
R

Pereitą subatą, birželio 27 
d., atsibuvo, rodosi, paskuti
nis Henry Bishoffs Banking 
House depozitorių susirinki
mas pačto name.

Depozitorių susirinko per 
pora šimtų, baugiausia bu
vo lietuviai. Visai mažai 
lenkų bei vokiečių. Išrinko 
naujus truštisus. Kada bu
vo trustisų nominacija, tai 
vieni kitus persistatė, ir pir
mininkui užklausus, ar visi 
sutinka su dabar nominuo
tais trustisais,tai niekas nie
ko priešingo neatsakė.Kada, 
vėliaus, pasakė, kad lietuviš
kai bus paaiškinta, tai nepa
žįstamas jaunas apiplikęs 
žmogus pasakė štai ką: “Iš
sirinkote dabar trustisus,ku
rie rūpinsis jūsų dalykais”. 
Tada ‘ lietuviai depozitoriai 
pradėjo protestuot, kad jie 
jų nerinkę, bet jau jų protes
tas buvo pervėlus.

Kada tas pats lietuvis pa
aiškino, kad kurie sutinką 
ant 10%, tai laikas tęsis 30 
dienų, ir jeigu per tą 30 die
nų neatsišauks,tai visiškai iš

KANADOS LIETUVIAMS.
Kanados parlamentas pri

ėmė naujas teises apie Įgiji
mą pilietiškų popierų Kana
doj.

Lietuviams tatai labai 
svarbu žinoti.

Ypatos, kurios gaus pilie
tiškas popieras Kanadoj, 
skaitysis piliečiais visose Di
džiosios Britanijos žemėse ir 
bus globoje Anglijos įstatų 
visur.

Sulyg seno įstato Kanados 
piliečiu galėjo būti ypata, iš
gyvenusi Kanadoj 3 metus. 
Dabar reikės išgyventi 5 me
tus ir išduoti tam tikras eg- 
zamenas. Seniau to egza- 
meno nereikėjo, bet užtat se
na Kanados pilietystė nebu
vo pripažinama Anglijoj ir 
kitose kolionijose.

Įmokėjimas valdžiai taip- 
pat dabar bus didesnis.

Tikslas naujo įstato suly- 
gint teisėse visus Anglijos 
pavaldinius, visviena kokia
me pasaulio sklypely jie ne
gyventų.

Nori gelbėti bereikalingai 
mirštančius žmones.

Amerikos daktarų suva
žiavimas, kuris dabar atsi- 
būria Atlantic City, N. J. nu
tarė pradėti vesti agitaciją 
už įsteigimą sveikatos de
partment©, kurio sekreto
rius būtu lygus su kitais mi- 
nisterių kabineto nariais.

Kuomet valstybė daugiau 
rūpinsis sveikatos reikalais, 
tuomet,, daktarų nuomone, 
pusantro milijono žmonių, 
kurie serga ir miršta kasinė
tai nuo išgydomų ligų, galės 
gyvent ir darbuotis visuome
nės naudai.

]es.
4) Užupeje (Kauno gub., 

Surviliškiu" valsčiaus) Aki 
smert užmušta veselninkas. 
Priežastis—girtybė.

5) Luokėj (Šiaulių pav.) 
per mišparus užmušta žy
das. Policija parsigabeno 
šuni, kuris užuodė sentikius.

6) Šiauliuose (Kauno gu- 
ber.) dvaro darbininkai, ge
rai išgėrę, ėjo kratyti Šuš
vėje ūkininkų pastatytų bu
čių. Tarpe jų kilo kova.Vie- 
nam ūkininkui perdurta nu
gara.

7) Lieplaukėj (Kauno g.) 
peštukai susimušė su kacą- 
pais. Keli sužeisti.

8) Aleksote armėnai pri
mušė darbo žiūrėtoją ir mer
gina, kurie tuojaus nugaben
ta ligonbutin.

9) Panevėžio teismas tu
rėjo kokią tai bylą už užmu
šimą.

10) Lietuvos didžiūnas 
Bispingas nuteistas ketu
riems metams katorgon už 
užmušimą kunigaikščio Liu- 
beckio.

11) Jūžintų uriadninkui 
per šv. Jurgį išmušta koja. 
Per šv. Jurgį visuomet tenai 
muštynės.

12) Andrūnų (Šiaulių pa- 
viet.) M. Kiegis. piktume už
mušė savo tėvą, 80 metų se
nį.

13) šereikų sod., Lygumų 
par. (Šiaulių pav.) Dovydai
tis užmušė basliu Tamošaitį. 
Buvo tai kerštas dėl žemės.

14) Pagiriuose, Garliavos 
par., Poderio dirbtuvėj, vi
rindamas dažams aliejų,mir
tinai apdegė” jaunas moki
nys.

Tai ir viskas. Dabar spręs
kit patįs, skaitytojai, kiek 
daug žmonių be laiko nuėjo 
i kapus, kiek daug sužeista 
ir tai tik bėgyje dešimties 
dienų.

EXTRA!
Užmušė Austrijos tropo 

įpėdinį ir jo žmoną.
Leidžiant “Laisvę” spau- 

don extra gauta žinia, jog 
nedėldieni, 28 d. birželio, už
mušta Austrijos trono įpedi- 
nys, erzherzogas 
das ir žmona*

Juodu užmušti 
rajevo, kuomet 
stacijos karietoje. Spaustu
vininkas vardu GabrinovIČ 
metė bombą. Betgi bomba 
neužmušė juodviejų. Tuo
met šalę stovintis studen
tas pradėjo šaudyti iš 
revolverio ir kulkos, vie
na po kitai srigdamos j 
opias vietas, paguldė erzher- 
zogą ir jo žmoną ant vietos.

Abudu pasikėsintojai su
imti ir pasodinti kalėjimam 
Sarajevo yra didžiausias 
miestas Bosnijos, kuri pris
kirta prie Austrijos. Bos
nijoj, betgi, daugiausia gy
vena serbų, kurie dega dide
le neapykanta prie Austri
jos.

Taigi, užmušimas bus pa
sekmė aštrių tautiškų vaidų.

Užmuštasis Ferdinandas 
buvo katalikiškos reakcijos 
vadovas, didelis militarizmo 
šalininkas ir uolus atžaga
reivis. /

Italijoj areštuoja streiko 
vadovus.

Ryme ir kituose miestuo
se areštuota 10 žymiausių 
streiko vadovų, kuriuos kal
tina už revoliucijonišką kur
stymą. / Sako, • areštuos ir 
daugiai!.

Kiek lėšuoja užlaikymas Co
lorado kariumeųes?

Washington, D. XL— Už
laikymas federates kariame- 
nes Colorado mainų, distrik- 
te apsiena $10.500 į Savaitę.

Ir tai vis ačiū Rockefelle- 
rio užsivertimui.

y



Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga. Į
Drg. J. Perkūnas dirbs 

prie “Laisves”.
’Smagu mums pranešti 

skaitytojams, jog nuo 1 d. 
liepos prie “Laisvės” redak
cijos pristoja dirbti drg. J. 
Perkūnas, kurio vardas 
Amerikos lietuviams darbi
ninkams užtenkamai plačiai 
žinomas.

“Laisvei” dvigubai padi
dėjus, atsirado tiek daug 
darbo, jog seni darbininkai 
veik jau neįvaliojo jo atlikti. 

' Tat mums linksma, jog Hrg.
J. Perkūnas dirbs sykiu su 
mumis ir, tikimės, mūsų 
skaitytojai maloniai priims 
šią žinią.

)

“Laisvės” kankinių numeris.
Kankinių num. buvome 

pažadėję išleisti šį mėnesį. 
Teatleis mums • skaitytojai, 
jog netesėsime išpildyt savo 
prižado šį, birželio, mėnesį. 

. Skaitytojai teiksis valan
dėlę dar palūkėti. Padidė
jus “Laisvei”, redakcija pir
mą laiką buvo pasijutus per
daug apkrauta darbais. To
dėl ir kankinių num. šiek 
tiek vėliaus reikės išleisti.

Paaiškėjo taip-pat, jog di
dieji vasaros karščiai nebus 
parankus laikas kankinių 
numeriui išplatinti. Taigi, ir 
šitos dėlei priežasties reikia1 
trunutį palaukti.

Užtat, tikimės, pačiu kan
kiniu num. skaitytojai liks 
pilnai užganėdinti.

rame atsitikime — jie nieko 
nepeš.

Socijalistiška lietuvių 
spauda ant tiek jau šiandien 
prasiplatinusi, jog jai nėra 
bėdos pranešti visuomenei 
apie visa tai, ką tautiškai 
klerikališkas blokas norėtų 
užslėpei. Ir ji tatai daro.

Pasekmės to viso mūsų 
tautiškiems Serafinams ir 
cherubinams labai liūdnos. 
Jų įtekmė miniose tirpsta, 
kaip ta vaškinė žvakelė.

VISI ANT TOS BĖDINOS 
WILSONO GALVOS.

Ant kiek mūsų preziden
tui sekasi privatiniame gy
venime, an kiek visi jįgiria 
už paprastumą, džentelme
niškumą ypatiškame apsiė
jime, ant tiek jam vis labiau 
ir labiau pradeda nesisekti 
viešamjame gyvenime.

Kuomet apie Wilsona kal
ba darbininkai, jie negali 
neprisiminti sau kruvinų 
tragedijų W. Virginijoj, Mi- 
chigane ir Colorado ir to is
toriško momento, kada Wil-

o

prabilta apie karę su Meksi
ka ir kaip vėliau tas didysis 
šalnas mažytę peliukę pa
gimdė! Atsiminkite, tik, 
kaip patrijotiškai šnekėjo 
Wilsonas, būdamas kandida
tu ant p '-ezidento apie Pana
mos kanalo nacijonalizaciją 
ir kaip vėliau Wilsonas ap
gavo savo patrijotiškus kli- 
jentus. Atminkime, kaip 
daug jisai žadėjo darbinin
kams ir kaip jojo įstatymda- 
viai nepaliuosavo net unijas 
nuo kapitalistiškų teismų 
globos!

torisko momento, Kada wl 
šono pasiuntinys puldinėj 
prieš Rockefellerį.

Gražus tai buvo paveik
ias, kada delegatas šios ša
lies prezidento klaupė ant 

j kelių prieš Jo Didenybės Do
lerio Majestotą.

Bet... ne tik darbininkai 
pradeda užsigrįžti nuo Wil
sono — darbininkams nieko 
nesuteikė Wilsono reformos 
(muitų, bankų,trustų)—nuo 
Wilsono pradeda užsigrįžti 
ir Jo Majestotiška Didenybė 

: Doleris.
Žymiausių biznierių orga- 

ov vgimv x «-1 nas “Nations Business” iš- 
randasi ‘ Lais- reiškia savo neužsiganėdini- 

i ma Wilsono politika.
Žymus republikonų kon- 

o’resmanas (žiūrėk “The 
I World” už 23 d. birželio)

t

Kąlinių išvogimas iš 
Paviako.

Šiuomi’ ' pranešame, jog 
naujas papildytas rankraš
tis “Kalinių” išvogimo iš Pa-, 
viako” jau 
vės” red.

Jį pagamino draugas, ku-' 
ris pats dalyvavo kalinių iš- ’ 
vogime. *

Tasai nepapi’astai įdomus Humphrey tos partijos New 
rastas tilps Laisvės kanki-,Yorko pavieto komitete, pa
ntų numery. ----- -i------siremdamas faktais, tvirti- 

: na, jog biznis šios šalies kas- 
I dien puoląs žemyn ant $20- 
i 000.000. Veikiant naujam 

'Sumani, nuosekli ir ener- | niuitų įstatymui, įvežimas 
giška kova, kurią taip gabiai P'’eknJ , v. svetimų salių 
veda “Naujienos” prieš pri- i auga, o išvežimas Amerikos 
vatiškus bankus, verta dj. prekių j užjūri mažėja. _ 
tižiausios atydos. i Wilsono pasakymas, jog

• Tasai mokėjimas “Naujie- šnekos apie biznio puolimą 
nų” nutverti koki nors opu, ■ m tlk psichologiškas įsi
degantį reikalą tik patvirti- vaizdinimas, o ne tikras fak- 
na nuomonę, kaipo tai labai itas’ susilaukė plačių komen-

■ • yfeprigul- i tarijų ir faktiškų atitaisymų
kurio ve-' štai, Rochesterio, N. Y. biz- 

. Į nieriai, kaip praneša specia- 
kaliios, mokėtu “pamaty't7r lis “The Cal'” koresponden- 
aprašyt tą, kas kito miesto tas-perklausinėjo trisdešim- 
laikraščiui anaiptol nėra 
taip prieinama.

TYLI, LYG ŽEMES 
PARDAVĘ.

reikėję Chicagoj , ......
mingo laikraščio, kurio ve-l^tm, Rochesteno, N. 
dėjai, rausdamies vietos rei-L. .... . .........

ti stambiausių to miesto biz
nierių apie reikalu stovį. Iš 

Čhicaga"vis labiau darosi!30 biznierių 11 apleido savo 
centru įvairių reformistiškų! įstaigos^ dirbančių darbi- 
judėjimų. Mums, 1___"
viams, ypač dėjosi galvon ta-

lietu- ninku net iki 50%.
Vanderliepas, prezidentas 

me mieste pradėtoji kova su “National City Bank of New

žemaičių vyskupo 
manifestas.

Žemaičių vyskupija susi
laukė naujo vyskupo, p. Ka
revičiaus. Neseniai atsibu
vo to vyskupo iškilmingas 
ingresas.

Vilniaus liet, laikraščiai, 
kaip pirmeiviški, taip ir kle- 
rikališki, negali atsigėrėti 
naujuoju vyskupu. “Liet. 
Žinios”, užmiršdamos, kad 
vyskupas Karevičius yra 
klerikalų partijos galvinis, 
pasidėjo į kišenių visą savo 
pirmeiviškumą ir gieda Do
vydo psalmes naujam vysku
pui, kuris prabilo lietuviškai 
ir maloniau teikėsi priimti 
lietuvius klerikalus, negu 
lenkus dvarininkus.

Vilniaus davatka “Viltis” 
elgiasi lyginais taip, kaip 
anos garsiosios, Vinco Ku
dirkos taip gabiai pajuoktos, 
davatkos-pereklės.

“Vilties” redaktoriai, pa
virtę į žemės dulkę, su tikru 
byzantišku nusižeminimu 
rašo apie puikiąsias Kauno 
ceremonijas.

Męs norime čia padaryti 
mažą ekstraktą iš pono vys
kupo kalbos.

Žemaičių vyskupijoj esa
ma 670 kunigų, uolių apašta
lų klerikalizmo. Į tuos kuni
gus naujasai vyskupas ir 
kreipiasi visųpirmiausia, 
kaipo į savo padėjikus. °To- 
liaus vyskupas savo kalboj 
sumini visą eilę klerikališkų 
draugijų, kurias, vyskupo 

♦nuomonę, reikia remti. Tai 
yra — šv. Kazimiero dr-ja 
(10.000 narių), Blaivybė — 
(40.000 narių), toliaus “Sau
le”, šv. Zitos dr-ja, šv. Juo
zapo ir tt. Visos tos draugi
jos aiškiausiai juodžiausios 
spalvos.

Ponas vyskupas iš pat sa
vo pirmo žingsnio užsireko
mendavo save, kaipo uolus 
lietuviškas klerikalas.

Ponai pirmeiviai, gaik- 
čiodami iš nusistebėjimo, 
kad vyskupas demonstravo 
savo lietuyiškumą, dar kartą 
išdavė sau ubagystės paliū- 
dyjima politiškoje trumpa
regystėj. Pro patrijotiškus 
medžius jie nepamatė kleri- 
kališko milžino — girios!šundaktarija. Dabar atėjo 

eilė privatinių bankierių, ku
rie ant šios ašarų pakalnės, 
turbut, niekam nepriversti 
išduot “rokundą sumenijos”, 

Vienok, šiuo straipsneliu 
męs netiek norime pagirti 
“Naujienų” kovą, kuri veda
ma be baimės ir papeikos, 
kiek atkreipti savo skaityto
jų atydą ant ypatingos tylė
jimo taktikos, kurią privati
nių bankų klausime užima 
visa mūsų tautiškai-klerika- 
liška spauda. Ji — ne tik 
“Lietuva” ir “Katalikas”, 
bet ir “Vien. Liet.”, “Atei
tis”, “Draugas”, — tyli, ta
rytum žemes būtų pardavu
si, tarytum, pilną burną van
dens būtų pripilusi.

Męs tyčia peržiurėjom 
anų laikraščių žinias net 4— 
5 N N. — bet ten apie priva
tinių bankų bankrutyjimą 
nei gu-gu.

Nežinome, ar dešiniosios 
spaudos orgaūai yra padarę 
formališką sutartį užsidėti 
ant savo burnos apinasrį 
ar tai jie jau instinktyviškai 
nujaučia, kad apie tokius ir 
tokius dalykus nereikia ra
šyti, kadangi tatai galėtų už
kenkti’tūliems “tautos stul
pams”.

Vienok, ir viename ir ant-

York”, karštai kviečia biz
nierius rūpinties politika, 
nes Wilsono administracija 
nuvesianti visus į pelkes. 
Tasai balsas stambiųjų ka
pitalistų yra atkreiptas 
prieš Wilsono administraci
jos smulkiai buržuaziškus 
palinkimus pasukti atgal ka
pitalistiško išsiplėtojimo ra
tą į smulkiosios miesčionijos 
laikus, apie ką taip svajoja 
pietinių valstijų politikie
riai.

Didžiojo kapitalo laivas 
nori plaukioti laisvai, nevar- 
žoriaas jokių administraty- 
viškų pinklių.

Kad Wilsonas užganėdin
tų Vandedieną ir jo viena- 
manius, mažai beliko vilties, 
Dar jnažiau beliko vilties, 
kad Wilsonas užganėdintų 
plačiųjų darbo minių reika
lus. Jam ir jo demokratiš
kai didžiumai kongrese liko
si neužvydetina rolė plaukio
ti tarpe Sciles ir Charibdos, 
taikinties tįi prie plačiųjų 
minių, tai prie kapitalistiškų 
bubnų tūzų, bhškyties prieš- 
ginybėse ir. neužganėdinti 
nei vienų, nei kitų.

Wilsono politikę j nėra pa
stovumo. Atsiminkime tik, 
kaip triukšmingai, \^u kokiu 
patrijotišku kačių koncertu

Pavydu ir pikta juodajam 
“Draugui”.

Darbininkų visuomenė nu
tarė nepraleisti tylomis 
Hoosick Falls kruvinų atsiti
kimų. Darbininkų visuome
nė nutarė kovoti už žodžio 
laisvę, kuris jai taip gerai 
pridera, kaip ir ponams iš 
“Draugo”.

Matydamas, kad aukos 
bylos vedimui gausiai plau
kia, “Draugas” sielojasi, kad 
taip daug žmonių stoja po 
socijalistų puse. Nors ir su
kandęs dantis, “Draugas” 
vėl pripažįsta, jog socijalis- 
tai ir jų spauda įgijo didelę 
įtekmę.

“Draugui” parūpo aukau
tojų kišeniai ir jis bėdavoja, 
kad taip daug pinigo išeis 
ant apsigynimo nuo fanatiš
kų razbaininkų.

Suprantama, “Draugui” 
būt malonu, jeigu tie pinigai 
papultu ar tai į bedugnį Chi- 
cagos klioštoriaus kišenių, 
ar į dalmoną “Saulės” prezi
dento, ar, kaipo petrapini- 
giai, būtų supilti į Rymo Va
tikano skrynias.

Ne tie laikai, pone Keme
šį!

REVOLIUCIJA

būna ir

Liebk-

*
Konkolausko

Tą patvirtina, kad “D. B.” 
redaktorius be jokios opera
cijos galvoje virto “Jauno
sios Lietuvos” redaktorium.

* *

iki pusiau
“Jaunosios ......... ..............
nei pusės! darbininkams kursus. Tik

Prostitute, kaipo 
šios šalies ramstis.

-- ----- ? 
sos plytos jūsų prakeiktame 
mieste yra sulipdytos vergų 
krauju. Tai yra visas persi- 
prašymas, kokį jūs iš manęs 
gausite”.

Norfolko visos plytos yra; 
sulipdytos prostitutės kūno; 
duoklėmis. Jos užmoka dalį' 
kunigų algos ir perka dei
mantus vertelgų pačioms ir 
dukterims. Jos parūpina au
tomobilius ir perteklių tur
čiams ir stato bažnyčias Kri
staus garbei! Kiti miestai 
gal taip-pat yra blogi, bet 
nei vienas jų neturėjo drąsos 
pasigirt tuomi viešai; savo 
tvarkdario lūpomis. Tas ap
švietė visą koktu bjaurumą 
dolerio garbinimo. Norfol
kas parodo, jog dvynai krau
geriai, kapitalizmas ir mili- 
tarizmas, eina ranka rankon 
šalies ištvirkinime. Ir nuo 
to nėra vaisto tol, kol paleis
tuvystę galima bus priverst 
atiduot savo algą į vertelgų 
mašnas.

O kol kas, perstokime bu
vę veidmainiais — dievaš- 
ninkais, ir liaukimės bubniję 
apie mūsų augštą dorą.

J. Stropus. •

(Pabaiga).
Niekas kitas, bet įsteigi

mas geresnių paleistuvystės 
namų, suvienyjo visus pilie
čius ir jų energiją. Kaip 
ten nebūtų, matomai, visi jie 
persitikrino, jog parūpini- 
mas jūreiviams prostitučių 
yra pelningas Norfolkui 
biznis. Biznis yra biznis. 
Vertelgystės interesai vėl 
gauna savo “keletą milijo
nų”. Laivyno departlnentas 
teisingai apkainojo Norfol- 
ko gerus norus ir pasistengi
mus ir męs skaitome, jog 
“kaipo to darbo pasekme lai
vyno valdžia neišleidžia da
bar Norfolkan viešėti nei 
vieno užkrėsto jūreivio”. 
Taigi, tėviškas laivyno de
partamentas duoda miestui 
suprast, kaip augštai stato
ma jo pasistengimai užlai
kyti augštesnės rūšies palei
stuvystę. Daktaras toliau 
sako: “Baltam jūreiviui nė-, 
valia lankytis pas negres 
prostitutes”. Tokiu būdu 
palaikoma geriausios pieti
nės draugijos įstatai.

Laivynas, matomai, gali 
būt puikia doros mokykla. 
Tame-pat raporte gydytoja 
Elizabeth Muncie, iš Brook
lyn©, sako:

“Viena penkta dalis Suv. 
Valstijų kariūmenės ir lai
vyno nuolat guli ligonbu- 
či.uose (serga veneriškomis 
ligomis). Kalbant vien apie 
laivyną, tatai reiškia, jog 
trįs dideli karės laivai, po 
1000 jūreivių, kas metą “ser
ga” po visą mėnesį.

Aky vaizdo je to fakto, jog 
20 nuomištis kariūmenės ir 
laivyno tarnaujančių serga 
veneriškomis ligomis ir atsi
menant praeitą rudenį įvy
kusį Suv. Valstijų jūreivių 
chuliganišką užpuolimą Se- 
attle’je, pasirodo, jog Suvie
nytų Valstijų kariška tar
nystė yra labai atsakanti 
vieta doriems jaunikaičiams.

Norfolkas yra žinomas, 
kaipo geriausiai išgarsėtas 
Amerikoje prostitucijos cen
tras. Laivynas jam užjau
čia, spalvų skirtumas aty- 
džiai prižiūrimas, merginos 
yra kuosveikiausios ir tikrai 
didžiuojasi savo profesija, 
nes ta profesija entuzijas- 
tiškai giriama visame Nor- 
folke, ir jos pajiega padaryt 
(Jaugiau biznio į trumpesnį 
laiką, negu kur-nors kitame 
mieste, tuomi žymiai pake
lia miesto pramonę. Mie
stas tarpsta iš gėdos ir tuo
mi didžiuojasi. Ne vien ver- 
telgystė noriai tunka iš iš
tvirkėlių ir nelaimingų, bet 
ji kalta dar sunkesniame da
lyke. Sulyg minėto raporto, 
pusė merginų tenai greit 
tampa silpnaprotėmis. Ro
dos, kad vertelgystės bruta- 

Miškumas jau pasiekė savo 
augščiausį laipsnį, pelnyda- 
mo& pardavinėjimu pusiau 
^bepročių moterų kūno! So
doma ir Gomora paleistu
vavo bent vien dėlto, jog my
lėjo paleistuvystę, o ne dėl

kompanijoms nei trustams 
ką vien tik skriaudomis, mi
nių nelaime gyvena, bet vis
kas visų prigimta, viskas 
bendari įsteigta, viskas ben
drai operuojama ir viskas 
neatbūtina dėl bendro gyve
nimo—turi prigulėti visiems 
žmonėms išvien, kaip soci- 
jalizmas nurodo.

Ir tu, darbininke, jei da 
nepriguli prie Socijalistų — 
Lygybės, Pakajaus, Laisvės 
kūrėjų — būrio, prisirašyk. 
Stojus petys-petin, kova už 
gyvenimą bus daug lengves
nė, ir Naujos Gadynės aušra 
kils tuomi greičiau.

J. Perkūnas.

Amerikos gąrbe, jeigu hau- 
simės ir pajus valgę?

* •< * *
“Keleiviui” nepatiko nau

jas “Kovos7’ antgalvis.
Ar tik nebūtų proga su

šaukti naują konferenciją, 
kad užprotestavus?

čiru-Virti...

Iš “šventosios”
Marijampolės

MARGOS MINTIS 
APIE VISKĄ-

Laikai darosi vis nerames
niais. Hoosick Falls fanati
kai sumušė socijalistus. 
Montrealio fanatikai užpuo
lė ant socijalistų artistų. Ko
kie tai niekšai padegė namą 
darugo Dundulio Wesvillej. 
Tarytowno dievobaimingi 
piliečiai pavaišino kiauši
niais L W. W. “vajaunin- 
kus”.

Bet tai vis dievočių darbe
liai. Gaila, kad nuo jų neat
silieka ir L W. W., kurie 
Butte, Montanoj, su revolve
riais užpuolė ant federacijos 
mainierių.

Matyt ,tai to paties plauko 
karžygiai. *

William Morris, didis An
glijos poetas - amatninkas - 
artistas-socijalistas, paguos
damas žmones, ką penėdami, 
rėdydami, dengdami ir visu- 
kuomr svietą aprūpindami 
visoj savo istorijoj, kenčia 
vienvalinę priespaudą, bied- 
nystą, nevalią,—drąsiai vi
sados tvirtindavo, kad vie
natinis minių pasigelbėjimas 
tai—revoliucija. Ir teisybė. 
Tik revoliucija. Reformos, 
ką negriauja šaknies pikto, 
paprastai nereiškia nieko, 
apart vien trugdymo skriau
džiamųjų pasigelbėjimo — 
pratęsimo jų nelaimės. Juk 
gyvenimas reformuotas nuo 
amžių. Nuo amžių, vardan 
teisybes, šlakštyta mielašir- 
dystė, steigti įstatymai, ka
rūnuoti ir nekarūnuoti ka- 
i aliai, ir tt. Bet atsižvel
giant į platųjį svietą net ir 
šiame XX-tame šimtmety jis 
persistato tik vienu dideliu 
ligonbučiu — visur skriau
džiamos minios kenčia, de
juoja, dejuoja, dejuoja... 
Rods, tos brūtališkosios ver
guvės, baudžiamų sistemos 
savo formose jau neveiklios. 
Bet kapitalizmas čia/ Ir ver
gai čia. Ir baudžiauninkai 
čia. Gi skirtumas tik tas, 
kad anuolaikiniai darbo 
žmonės, būdami “gyvenimo 
viešpačių” savastimi, turėjo 
jų neva užuojautą, paguodo- 
nę, kaip bile-kokia šį-tą kaš
tuojanti savastis, gi — šią
dien garbinamas tik pelnas 
— žmogus prieš auksą ne
reiškia nieko. Jau žinomos, 
pertai, reformos — iš vaisių 
jų. Ir neužginama — viena
tinis minių pasigelbėjimas 
tai — revoliucija. Ir ji čia. 
Ji tvylo pačiame gyvenime— 
bebundančiose, save brangi-

>:= *

Nuo industrijalistų “Dar
bininkų Balso” 
klerikališkos 
Lietuvos” nėra 
žingsnio.

*
Kada Sirvydas pamislija 

apie habašninką J. Paukštį, 
veikiausia, jo sąžinės dirks- 
niai pradeda virpėti ir jis 
pamislija: “o kasžin, jeigu 
ne aš ir ne mano liežuvis bei 
atkaklumas, tai velionis bū
tų dar gyvas”.

Yra pasakojama apie lordą 
Braugham, anglų visuome- nančiose, parazitizmu besi- 
nės veikėją, jog kovodamas bjaurinčiose miniose, 
prieš prekystę vergais, jisai 
sykį kalbėjęs Liverpooly’je 
vergų prekystės centre, kri
tikuodamas tą vertelgystę. 
Suprantama ,vertelgos labai 
jo kalba užsigavo ir sukurs
tė tamsią minią, Hkad neduo
tų kalbėtojui kalbėti. Kart
kartėmis jisai bandė, kalbėti, 
bet kiekvieną sykį kildavo 
tokis triukšmas, jog jisai bu
vo priverstas galutinai nu
stoti. Bet minia tuomi ne- 
pasiganėdino. Ji reikalavo 
persiprašymo. Keletas “ge
riausių piliečių”, žinoma, 
prašė Broughamo, kad jis 
sutiktų persiprašyti, nes mi
nios ūpas buvo labai grasi
nantis. Galop jisai sutiko 
persiprašyti.' Jam atsistojus 
visa didžiulė salė nutilo. Se
nas liūtas priėjo prie plat
formos krašto, peržvelgė mi
nią ir žiauriai pratarė: “ Vi-

Ir ne
žiūrint ant jį beginančių 
dangaus ir pragaro galybių, 
kapitalizmas, ką apiplėšė gy
venimą nuo grožio; ką sukė
lė žmones prieš žmones, lyg 
kad žvėris prieš žvėris; ką 
paraudino padangę karėmis 
ir paskandino tautas skolose 
per amžius• neišmokamose; 
ka vaikelius, da negimusius, 
užkeikia biednystei, nežinei, 
skaudžiam gyvenimui ir 
ankstybam myriui; ką par
stūmė 
jomis 
bais įgavę minių pasitikė
jimą (titulus) paralyžiuoja 
jų dvasią; ką nustūmė darbo 
žmones žemiau galvijėlių — 
kapitalizmas turi griūti 
Revoliucijai — Socijalizmui 
— lemta triumfuoti. Žemė 
ir visi bendro gyvenimo ne- 
atbūtinumai joj ir ant jos 
neturi prigulėti ponams,

moteris v po ko
tų, kurie vy-

(Pabaiga).
Jinai (Žagrė) užsiima pre

kyba, ūkės reikalais. Jon 
priguli suvirš 1.100 dievobai
mingų storųjų ūkininkų ir 
jų sūnelių, kunigėlių. Toj 
draugija visuose Suvalkų 
gub. didesniuose miesteliuo
se turi skyrius. Jos apyvar
ta į metus siekia į 301.897 
rub. Praėjusiais metais gry
no pelno turėjo 3.500 rublių. 
Žinoma, kaip ir pridera die
vobaimingiems jikininkams, 
jie rūpinasi ir savo šeimy
na, t. y. “bernais”, “mergo
mis”. Visuotiname susirin
kime kalbėjosi, kad ūkinin
kai tu r duoti pavyzdingą gy
venimą savo tarnams. Ma
tai, atsitinka, kartais tokių 
ištvirkusių tarnaičių, kad 
garnys pačiam ūkininkui ir 
jo sūnui pritariant atneša 
kūdikėlį. Taigi susirinku
sieji patarė šeimyną bažny
čion raginti eiti, o kai baž
nyčią tankiau lanko, tai die
vas jų vargus palengvina. 
Bet ne vien tik tas ūkinin
kams rūpi, jie norėtų turėti 
ir geru, išmanančiu darbi
ninkų, tatai ir nutarė steigti

I nemislyk, kad už savo pini
gus. Juk negražu būtų ,kad 
darbininkai už svetimus pi
nigus mokslus eitų. Matai 
da ir čia krikščionių katali
kų darbininkų draugija. Jon 
daugiausia prigįili kunigų 
gaspadinės, pakajavos, baž
nyčios tarnai ir šiaip jau die
vobaimingi seneliai darbi
ninkai. Tai “Žagrė” ir nu
tarė kreiptis į tą draugiją, 
kad jinai steigtų kursus, ka
me darbininkai galėtų pra
mokti katalikiškai laukus

* * j dirbti. Paduosiu žinių žiup-
„T_. T .' „ * .. . .. I snelį ir apie ta kataliku dar- 

Vien. Liet. Gediminai ir .binįnl<ų draugiją. Jos va- 
Sirvydai nuduotu širdingu- , das-pirmininkas siuvėjas 
m u šneka apie nabasmnką J., (prbtuvės savininkas Anta- 
I aukštį. v 1 nas Staugaitis. Jo dirbtuvėj

9aį a: \ac! jie nieko nerašo ■ f]įrpa suvirš 10 darbininkų, 
apie Mikoįaimo serus ir apie | jjs jr darbininku save 
tai, kas velionį nugabeno ii vadina, juk ir jis dirba. Ta- 
beprotnamį. 1 • •• ••

Kokį vardą velionis dau
giausia minėjo beprotnamy?

Nagi, ponučiai, pasakyki
te! *

Dabar aš suprantu,ko lan
kėsi Balutis Brooklyne.

Nagi, ir “Vien. Liet.” nei 
burbt apie privatiškų bankų 
bankrutyjimą Chicagoje.

Vėl sutartis.

Sako,kad geri tėvai neturi 
gerų vaikų. Bet 
priešingai.

Buvo Vokietijoj puikus 
socijalistas Vilius 
nechtas.

O kuo blogesnis jo sūnus 
Karlas ,tas prūsiškas Buree
vas, kurio vardas visiems 
Vokietijos žulikams įvaro 
kinkų drebėjimą? X

“Vien. Liet.” redaktorius 
Gediminas, kaip jisai pats 
prisipažįsta, seniau dirbęs 
prie “žvaigždės”.

Manau, kad “V. L.” gali
ma neblogiau snausti, kaip 
“žvaigždėj”* *

Tegul to 
reikia daugiau gailėties, ne
gu piktinties, bet kodėl gi 
jam vėl pavestas visuome
niškas darbas aukų rinkimo 
tarpe Waterburiečių Perkū
no bylos vedimui?

Nei šis, nei tas.* * *
Ir kas gi šioj gadynėj ne

siskundžia? New Yorke su- 
bankrutyjo vienas pajų ma- 
nuiaktorius, kuris seniau 
darė gerą biznį.

Sako, žmonės liaujasi pa
jus valgę.

Po plynių, kas gi bus su

įsai Staugaitis revoliucijos 
metais labai uoliai Seinų ku
nigų juodašimčiu proklama
cijas platino. Toj draugija 
savo tarpe apart kunigų turi 
garbės nari dvarininką Gau- 
ronskį. Matai ji išrinko į 
garbės narius dėlto, kad ji
sai labai dievobaimingas, 
tai, žinoma, ir darbininkams 
labai geras. Draugija turi 
išviso katalikų darbininkų 
1041 narį. Jinai turi 10 sky
rių: Marijampolėj, Vilkaviš
ky, Naumiesty. Virbaly, 
Kalvarijoj, Pilviškiuos ir ki
tuos miesteliuos. Jos turtas 
siekia 4312 rublių. Jos na
riai gali būti visi, kas tik ka
talikais darbininkais vadi
nasi. O darbininkai, juk ir 
ūkininkai, tai jos nariais ir 
gali būti. Apart tuodviejų 
draugijų, yra dar švietimosi 
draugija “Žiburys”, kurios 
tikslas platinti> tafp dievo
baimingų lietuvių katalikiš
ką šviesa. Ta draugija Su
valkų gubernijoj turi 49 sky
rius. išviso 3260 nariu. Kny
gų dvasinio ,katalikiško tu
rinio 6970 ir 11000 taip jau 
pasaulinio ir katalikiško tu
rinio. Toj draugija apart 
pradedamųjų mokyklų turi 
ir progimnazija, toj progim
nazija mergaičių. Matai ka
talikams inteligentams ne
buvo pačių, tai toji progim
nazija gamina inteligentams 
katalikiškas pačias. Mari
jampolėj yra da Gyvojo Ra- 
žančiaus ir Šventojo Dzido-' 
riaus draugijos, bet jų čia 
neaprašinėsiu. Tik nema
nyk, kad Marijampolė tokia 
katalikiška.Juk visa Lietuva 
šventa, tai ir jos miestai visi 
turi būti katalikiški Yra 
dar ir daugiau “šventų” vie-
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šokiai?
su kitokie fy-ziški kūno pra-

v I • kad drg. A. Našlaitis jau ūp-
Jų melagingos i leido ligonbutį ir gavo dar-

paskalos
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Bessell’is, ilgą laiką gyvenęs Ryme ir gerai 1 
draugavęs su popiežiais Inocentu VIII ir 
Aleksandru VI, liudyja, kad minėtais susi- 
nešimais popiežiai labai džiaugdavosi ir no
riai išduodavo leidimus kunigams bei vie
nuoliams susinešti, tik... už žinomą mokestį. 
Bessell’is tvirtina, kad popiežiai nesigėdin- 
davo net raštelius išduoti žemesnei dvasiški- 
jai, jog už tokią ir tokią sumą pinigų, yra 
pavelyta tokie ir tokie lytiški susinėsimai ir ‘ 
ant tiek ir tiek laiko.

Buvo užsivilkę užrašai apie pasilinks
minimus, įėjusius madon popiežių kamba
riuose dar nuo vienuolikto metašimčio. DaL^ 
liausios Italijos kurtizietės niekur taip ne
būdavo tankiomis viešniomis, kaip popie
žiaus ir kardinolų kambariuose ir visados 
jos darydavo centrą. Apie puotą, iškeltą 
vieno kardinolo laikuose Renesanso, yra pa
sakyta, kad ten daug daugiau buvo Ispani
jos kurtiziečių, negu iš Rymo vyrų.

Ne tame visa svarba, kad katalikiška 
dvasiškija maudėsi paleistuvystės šaltiny, 
ne tame svarba, kad vienuoliai su vienuo
lėms laimingai gyveno porose, bet tame, kad 
jų visas pasielgimas, kaip rūkstančios lem
pos dūmai, gulė ant žemesniųjų sluogsnių 
žmonijos.

Visi gerai žino, kad bažnyčia niekados 
nebuvo užsidarius durų nuo žmonių, bet vi
suomet, kaip tik įmanydama, stengdavosi 
įkalti katalikams į pakaušį “dorą”, maldin
gumą ir tt. Suprantama, kad dvasiškija, be- 
kaldama žmonijai “dorą”, užkrėtė juos sa
vąja “dora”, užkrėtė juos savais įpročiais ir 
užkrėtė juos savąja dvasia. Viename re
formatų straipsny, kuriame apkaltina ka
talikišką dvasiškija, štai kas sakoma:

“Vokietija, ačiuojant dvasiškų tėvelių 
ištvirkimui, paliovė melsties ir visai pametė 
savo krikščionišką dorą. Paleistuvystė, 
girtuokliavimas, neteisingos prisiegos, už- 
mušėjystės, vagystės, plėšimai, išnaudoji
mai ir daug kitų dalykų — tai pasekmė ka
talikiškos dvasiškijos mokslo”.

Neapykanta tarp žmonių dėl dvasiškijos 
vis augo didyn ne vien tik dėlto, kad dva
siškija rodė žmonijai blogą pavyzdį, nedorą 
pasielgimą, bet, suprantama, kaip vienuo
liai, taip ir klebonai dar stengdavosi savo 
galę, kokią jie tais laikais turėjo, vien tik 
ant savo lytiškų užganėdinimų ir sunaudoti. 
Vienuolio-ištvirkėlio jausmai užsidegdavo 
ne vien tik pamačius dailią “Kristaus sužie- 
dotinę”, bet ir kaimietę su miestelėne. “Ne 
vien tik vienuolės kūnas yra saldus, sušuko 
rankas ištiesęs klebonas prie valstietės”. 
Vienuolių ir klebonų jausmai tankiau užsi
degdavo prie valstiečių, negu prie seserų- 
vienublių, nes jie su valstietėmis tankiau su
sieidavo. Apart to, jeigu valstietė arba ko
kio nors miestelėno pati tąpo nėščia, tai apie 
tai nei vienuoliui, nei klebonui nereikia rū
pinties, nes ta “bėda” visuomet puola ant 
vyro. > Tokiu būdu, vienuolis, patekęs į para
piją, gauna pilną progą naudoties ta laime, 
kurios jis per visą laiką troško. Ištvirkėlis 
klebonas tuomet galėdavo užganėdinti savo 
jausmus ne su desėtkais, bet su šimtais mo
terų ir niekas jau negalėdavo uždrausti. r

Dabar negalima būtų buvę pilnai nupieš- 
viduramžinių vienuolynų ištvirkimą, jeigu 
nebūtų užsilikę svarbiausi tų laikų doku
mentai: atleidimas griekų už pinigus ir už 
kiekvieną grieką žinoma suma. Už tokius 
griekų atleidimus tėvai išdavinėdavo tam 
tikras kvitancijas su savo parašais ir su 
“švento tėvo” antspauda. Toj kvitancijoj 
aiškiai nurodydavo už kokį grieką kokia su
ma užmokėta ir tt.

Tų laikų žmonės apie Rymą šiaip šne
kėdavo :

“Ryme galima viską daryti, kas tik pa
tinka, bet ten yra vienas griekas, kurio ir 
pats popiežius neatleidžia, tai neturėjimas 
pinigų”.

Ir ištikrųjų, su pinigais ten galima vis
ką buvo padaryti ir prieg tam, dar pagarsė
ti, kaipo labdaringiausiam žmogui, bet už 
tai be pinigų galėjo ir teisingiausias žmogus 
papulti į heretikų surašą, kurių laukdavo 
žiaurus teismas ir laužas.

Katalikiška bažnyčia buvo įvedus XII 
metašimty užmokestį už griekų atleidimą ir 
nuo to laiko pardavinėjo paliūdyjimus grie
kų atleidimo. Ta prekyba ėjo per keturis 
metašimčius, t. y. iki pusei XVI metašimčio. 
Pardavinėjimas griekų atleidi^ d paliudysi
mų bei indulgencijų, buvo vienas iš pelnin
giausių dvasiškijos šaltinių ir indulgencijos, 
dar labiau prisidėjo prie praplatinimo iš
tvirkimo bei paleistuvystės tarp dvasiškijos. 
ir pašalinių.

(Pabaiga bus).
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Lietuvių pirmeiviškuose i _ 
laikraščiuose tankiai galima mankštinimai neprieinami, 
pastebėti pakeliamą klausi
mą apie šokius. Žinoma, šo
kiai visada pasmerkiama. 
Autoriai, kurie pasmerkia 
šokius, kaip galima spręsti, 
tai žmonės, kurie patįs nešo
ka,'ir šokiams griežtai prie
šingi.

Angliškuose laikraščiuose 
galima pastebėti visai ką ki
tą; čia didžiausi šokių prie
šai, tai kunigai ir davatkos, 
ir tai jie nieko neturi prieš 
šokius, bet priešingi esą tik 
naujiemsiems šokiams (Tan
go ir kitiems), nes tai esą 
vulgariški, nepadorus.

Socijalistai (anglai) į šo
kius mažai teatkreipia aty- 
dos, bet galima, kartais, pa
stebėti pajuokiant kunigė
lius ir davatkas už priešin
gumą šokiams.

Dabar apie pačius šokius. 
Kaip tūli tvirtina, gilioj se
novėj žmonės šokdavę susi
kibę į ratą apie ugniakurius, 
garbindami dievus. Vėliaus 
tikėjimiškoms apeigoms be
sitobulinant, šokis buvo pa
silinksminimu, kuom jis ir 
šiandien yra. Senovės lai
kuose, be abejonės, šokiai 
buvo visai kitokie, negu jie 
yra šiandien. Mat, viskas ei
na sykiu su civilizacija. Ką 
galima patėmyti ir šiandien, 
sulyginus amerikiečių šo
kius su slavokų ar kitos ko
kios nors labiau atsilikusios 
tautos šokiais. Žmogaus gy
venime svarbiausi dalykai— 
tai maistas, drabužis ir pasi
linksminimas.

Abelnai, prie pasilinksmi
nimo galima priskaityti: te
atrus .muziką, dainas, įvai
rius žaidimus ir šokius.

Žmogus pačioį jaunystėj 
pilnas gyvumo ir energijos, 
šokdamas išmankština savo 
sąnarius.

Tą galima patėmyti ir pas 
daugybę gyvūnų, kurie savo 
linksmumą išreiškia krutėji
mu, lakstymu ir šokimu.

Todėl ir vartojama visuo
se kraštuose visokie žaidi
mai. o tarp jų ir šokiai. Šo
kis yra netik pasilinksmini
mas ir pramankštinimas kū
no sąnarių ,bet sykiu ir dai
lės šaka, kaip kad: dainavi
mas tėplioryste ir t. p.

“Laisvės” num. 39 tilpo 
straipsnis. “Ar reikalingi 
šokiai?” Tame straipsny S. 
V. išreiškia labai bloga nuo
monę apie šokius, bet ji tin
ka iš dalies tik lietuviams, 
bet nevisur ir nevisiems.

Lietuviai, paprastai, reng
dami šokius ar balius, susi- 
jieško pigiausią .svetainę, 
kur randasi pusėtinai dul- 

' kių. Muzikantus gauna to
kius. kurie griežia “tikrai 
lietuviškai”. Žinoma, iš ša
lies žiūrint į tokius šokius, 
jie daro gana blogą įspūdį; 
“Šokikai” sušilę, suvargę ir 
apdulkėję. Bet reikia at
minti. kad tie žmonės nėra 
Šokėjai, ka eina reguliariš- 
kai ant šokių ,bet tik pasitai
kius baliui ar piknikui kelio
lika sykiij per metus.

S. V. sako, kad jaunuome
nei reikėtų atprasti nuo to 
bergždžio darbo. Esą, “per 
visą savaitę sunkiai dirbus, 
sulaukę subatos, skubinasi į 
svetainę, kur oras tvankus, 
pilna dulkių ir dirbą, kur kas 
sunkiau, negu dirbtuvėj”. 
Bet ar ištikrųjų taip yra su 
visais šokiais?

Pavyzdžiui, jeigu paimti 
viešas šokių, sales, tai ten 
oras taip geras, jeigu tik ne- 
geresnis, kaip teatruose ir 
kitose susirinkimų salėse. 
Šokti galima per visą vakarą 
ir netik kad nedirbti sunkiai, 
bet ir nesušilti. Prie to, ką 
turėtų daryti tie, ką per vi
są savaitę turi sėdėti prie 
darbo, o subatos sulaukę tu
ri eiti ant kokio nors “show” 
ir vėl sėdėti per vakarą? 
Ir į ką tąda žmogus bepavir- 
stum? Juk didžiumai iš mū-

Toliaus S. V. sako, kad šo
kiai.kenkia žmogui netik kū
niškai, bet ir dvasiškai, nes 
lankantieji šokius nesilanką 
į visuomeniškus • susirinki
mus, neskaitą laikraščių ir 
t. p.

Tas netiesa; abelnai, šo
kančiųjų tarpe, galima rasti 
daugiau neskaitančių, negu' 
skaitančių, bet priežastis ta
me: jeigu paimsim šokančių
jų tarpe neskaitančiųjų pu
se, tai atrasime, kad jie ne
skaitė ir prieš pradėsiant 
šokti ir gal būtų nepradėję 
skaityti, jeigu būtų nešokę 
ir visą gyvenimą.

Juk męs gana gerai mato
me. kur toji pusė neskaitan
čiu, kurie ir nešoka, pralei
džia savo atliekamąji laiką. 
Jiems smuklė, “bolių” bady
mas, “armonikas’ ir kortos, 
tai mylimiausi daiktai. Prie 
to, tie žmonės gyvena susi- 
kimšę.užsilaiko nešvariai.Su 
šokančiais (aš turiu omeny- 
ie tuos, kurie eina i viešas 
šokimo sales)yra priešingai; 
iie tankiai, sueidami su sve
timtaučiais. prisižiūri jų ap
siėjimams, išmoksta manda
giau apsieiti (pasielgti) su 
žmonėmis, švariau rėdosi ir 
gražiau gyvena. Pasirodo, 
kad iš neskaitančiųjų pusės 
visuomenei visgi naudinges
ni, tie. kurie šoka. Iš skai
tančiųjų mažiau randasi šo
kančių užtai, kad jie užsiėmę 
skaitymu, tankiai, pasilinks
minimui paskirtą laiką, pa
švenčia skaitymui. Bet ku
rie ir šoka, skaitymo ir vi- 
sumeniškų darbų nepameta.

Toliaus S. V. sako: “rodo
si. tokius žaislus, kaip šokiai, 
galima pavadinti net nemo
rali šku darbu”.

Žemiau paduodu ištrauka 
iš socijalistiško laikraščio, 
kuri pati už save kalba. The 
Departament of Justice Wa
shingtone. su presbiteri jo
nais, išrinko komisiją, kuri 
svarstė anie dabartinės 
draugijos ydas.

Presbiteri jonu komisija 
savo raporte sako, kad Suv. 
Valstijose randasi 100.000 
baltųjų vergių ir priežastimi 
to morališko nupuolimo iš
randa moteriškų drabužių 
madas, šių dienų literatūrą 
ir šokius.

“Department of Justice 
istorijoj, ant kiek man žino
ma. nebuvo atsitikimo, kad 
merginos būtu nupuolusios 
doriškai is nriežąsties madų, 
literatūros ir šokių” — sakė 
vienas D. of Justice tyrinė
toju, perskaitęs presbiterijo- 
nu komisijos raportą.

Sulvg Depart, of Justice, 
svarbiausia priežastis puoli
mo morališkai .tai biednvstč 
Umvertv) (žiūrėk “Buffalo 
Socialist” num. 105 šių me
tų).

Ant galo, reikia priminti, 
kad šokių mums visai nėra 
reikalo naikinti, jeigu jų dar 
nenaikina augščiau kultūriš
kai pakilusios tautos. Bet 
na gerinti šokius tai mums 
labai reikia. Juk pas mus la
bai sunku užtikti šokius be 
svaiginančių gėrymų. O 
svaiginanti gėrimai kaip tik 
ir padaro didžiausią ydą šo
kiams. Todėl, jeigu kas apie 
šokius rūpinasi, tai turėtų 
pirmiausia pasirūpinti, kaip 
šokius atskirti nuo svaigi
nančių gėrymų.

Just. Stančikas. 
Rochester, N. Y.

Ir mano žodis apie šokius.
“Laisvės” N. 39 p. S. V. 

pradeda kryžiaus karę prieš 
šokius, išvadindamas juos 
net nemorališkais.

Man rodosi, kad šokiai nė
ra taip jau perdaug blogu 
dalyku, kaip S. V. nurodo. 
Jeigu tik protingai naudo- 
ties šokiu pramoga — tai ta
sai pasilinksminimo būdas 
yra labai reikalingas sma
gesniam laiko praleidimui.

nuo seniai žino, jog 
kios žymės, kad stdeikieriai 
būtų sukėlę tą qetvarkę. 
Kiekvienas iš jų pa 
sitikimą, kada Toby Lan- 
gowski pasakė kongresiona- 
liškam komitetui, kad jis bu
vo operatorių pasamdytas 
pristoti į Sopris lokalą ir 
pradėti betvarkę. Tony Lan
go wski pristojo prie minėto 
lokalo ir liko lokalo sekreto
rium, gaudamas $3.00 į sa
vaitę iš unijos ir $3.00 į die
ną iš operatorių. Langows- 
ki atliko savo rolę atsakan

čiai. Jis pagamino dinami
tą, kuris expliodavo, ir bėda 
buvo verčiama ant streikie- 
rių. Jo liūdyjimas parodė 
visuomenei, kokiais keliais 
eina Colorados anglių opera
toriai, kad paniekinti'unijis- 
tus.

Imant i domą, kad impor
tuoti žmogžudžiai, apvilkti 
Colorados valstiečių kariau
nos uniforma, šaltai nužudė 
devyniolika vyrų, moterų ir 
vaikų Ludlow’e, ir kad ang
liakasiai neužmuša nei mo
terų, nei vaiku, o tik tokiuos, 
kurie žvėriškai užpuolė ant 
jųjų.Prisaikintųjų teismo ty
rinėjimo pasekmės turi pa
rodyti Suvienytoms Valsti
joms, kaip yra supuvęs kapi
tališkas valdymas Coloradoj.

Adjutantas Generolas 
John Chase, kuriam nepasi
sekė suardyti streikas, tapo 
prašalintas per Suvienytų 
Valstijų kariumenę, išsireiš
kė sekančiai:

“Iš Suvienytų Valstijų ka- 
riumenės prezidentas Wilso- 
nas daro monies ir kožną 
syki bando daryti jovalą stu- 
boje”. (Vistik federališka 
kariumenė nepadarė nei še- 

. šėlio tų šunybių, kokias pa- 

. pildė generolo Chase kariu
menė. Red.).

Žinoma, dabar Colorados 
. angliakasiu operatoriai 
. griebiasi ir už šiaudo, kad 

įgyti atgal visuomenės įtek
mę, kuri jau žuvo ant visa
dos. T. Klevelis.

ena at-

Nueidamas vakaran, nu
vykęs į pikninką ar šiaip į 
kokį nors pasilinksminimą, 
negi, nešiesi visuomet kny
gą-

Šokiai pas mus įėjo ma- 
don. Įvairios senoviškos pa
kraipos draugijos rengia ba
lius, kad daugiau pasipel
nius, kad daugiau jaunuo
menės į savo pusę patrau
kus.’

Pirmeiviškos draugijos 
taip-pat rengia įvairius va
karus su šokiais, bet čia jau
nuomenė turi progą gražiau, 
mandagiau pasilinksminti,. 
išmokti gražaus apsiėjimo, 
nes pirmeiviškų draugijų 
parengtuose vakaruose nėra 
taip daug svaiginančių gėry
nių. u

Pinigai, kuriuos jaunimas 
sumeta, nepaleidžiama ant 
vėjo, bet stengiamasi su
naudoti tos pačios jaunuo
menės apšvietimui.

Kas tiesa,, tai šokiai žmo
gų labai nuilsina. Ypatin
gai lietuviškas jaunimas 
taip jau trypia, kriokia ir 
taip sušįla, kad nei galo siū
lo nerastum sauso. O dar 
blogesnis, mūsų lietuvių pa- 
nratimas. kad sušilę, pra
kaitų apsipylę, dar bėga a- 
laus išsigerti.

Šitokiu elgimos ne vienas 
mūsų draugas į kapus nuke
liauja.

Bet patįs šokiai tame ne
kalti. Reikia tik šokius at
sakančiai suorganizuoti, rei
kia daugiau pasilsėti, o tuo
met šokis tik atgaivins, su
ramins žmogų, padarys jo 
gyvenimą linksmesniu.

Patariu taip-pat' mūsų 
vaikinams, kad jie pasigailė
tų silpnesnių merginų ir ne
tampytų jas taip nemielašir- 
dingai nuo pirmo iki pasku
tinio šokio. Tankiai geriau 
šokančios merginos led gy
vos palieka nuo tokio au
dringo ir be paliovos dūluo
jančio šokimo.

Geriau sutvarkius šokius, 
jie ir šitame surėdyme duos 
mums daug smagumo, juo 
labiau, kad męs neturime ki-j REIKALE 
tokios progos patraukti savo i 
pusėn daugiau jaunimo.

Vieftoj kritikuoti perdaug 
šokius, vely stengkimės pa- “Laisvoji Sakykla” tilpo A. 
naikinti Hitus blogumus mū- Našlaičio atsišaukimas į vi
sų gyvemmo. suomenę, kame jisai prašė
n vi M V- Omskas. ; su§elpti jį ligoje.' Brooklvn, N. Y. i ,. 1 r s J........ ___ _______________ 1 Šiuomi męs pranešame,

Todėl ir anasis A. Našlai
čio atsišaukimas, kuris rašy- 

Po dviejų savaičių apsira- tas visai kitose negu dabar 
minimo Colorados angliaka- salygose negali būti paragi- 
siu operatoriai atnauiino 
klaidingas paskalas. būk,nimu P«e šelpimo, 
streikieriai šovę į federališ-

ti tris savaites atgal iš gerų 
šaltinių, kad angliakasių o- 
peratoriai pagamins šautu
vus ir sakys, kad šautuvai j 
prigulėjo streikieriams. Tas, 
pranešimas tilpo laikraš
čiuose tuomi laiku. Taip- 
pat yra ir šovimas į federa- 
lišką pulką panašios rūšies 
melas. Operatoriai persta- [ 
to, būk šūviai buvę paleisti iš | 
unijistų kolionijų. I

Colorados gyventojai jau

“Keleivis” išleido naudin
gą knygelę apie kataliku ku
nigą Schmidtą, kuris papjo
vė merginą Oną Ammuller.

Kaina tik 10 centų.
Ypač reikia rūpinties iš- 

platint tą knygelę tarpe kle- 
rikališkos minios. Gerai bū
tų,kad kuodaugiausia jos pa
siuntus Lietuvon.

J. fs* > K 'W'//
ŠIŲ DIENŲ JUDOšIAL

Šių dienų Judošiai — kunigai pabučiavimu parduoda 
Kristų ir jo mokslą kiekvieną sykį, kada tik gauna nuo 
kapitalisto maišiuką pinigų. Visas skirtumas-tarp seno
binio Judošiaus ir šiandieninių jo brolių tame, kad anas 
už savo auka gavo grašius, o šie gauna dolerius.

(Tąsa).
Kambarys turėjo astuonias duris. Dvi 

liustros puikiai apšviečia kambarį. Popie
žius, su artimiausiais savo draugais, ateina 
ant tos galerijos ir atsisėda savo kėdėj. 
Priešais jį stovi stalas, apkrautas įvairiau
siais gėrimais ir valgiais. Tuom tarpu vie
nas iš kardinolų paduoda ženklą, pradeda 
griežti okrestra, atsidaro visos aštuonerios 
duris ir... prasideda žaislai.

Į kambarį įeina astuonios poros vyrų ir 
moterų. Vyrai eina ropomis, neva arkliai, o 
moterįs sėdi ant jų viršaus, neva raiteliai. 
Pagal takto muzikos, “arkliai” pradėdavo 
spardyties, trankyties... ir tt. Kuris “ar
klys” įveikdavo visus ir ant jo išsilaikydavo 
“raitelis”, ta pora eidavo prie popiežiaus 
stalo ir ten puotaudavo. Nuveiktieji turė
davo popiežių linksminti įvairiausiais ištvir
kimo būdais, šlykščiausios išvaizdos šokiais, 
net iki nuogumo. Ir čia, akyvaizdoje tų 
“žaislu”, kuriuos atlikinėdavo “arkliai” sta- 
čiai gyvuliškai, grieždavo muzika, sėdėdavo 
kardinolai ir pats bažnyčios galva ;— popie
žius. Bet neužtenka dar to: tie patįs kardi
nolai, kad geriau įtikus savo viepačiui — po
piežiui, patįs eidavo ir žaizdavo “arkliukų” 
rolę. Nusiėmę sutoną, kaip tie drigantai, 
bėgiojo ropomis po svetainę, o ant jų sėdė
jo kokių nors svietiškų valdonų pačios, duk- 
terįs, seserįs ir tt.

Popiežius Inocentas VIII išmislino 
ve ką:

Vatikane buvo didžiulis kambarys su 
maudynėmis. Dabar tame kambary įtaisy
ta didelis prūdas dėl maudymosi su įvairiau
siais parankumais. Pirmiaus tame kamba
ry buvo pasieniais įtaisytos vanos, o vidury 
minkšti suolai, stalai su įvairiais alkoholi
niais gėrymais ir tt. Tame kambary Ino
centas, o po jo ir Aleksandras, taisydavo 
abelną maudymąsi. -

Tą atlikdavo labai paprastu būdu. Pa
gal paliepimą popiežiaus, pašaukdavo kokį 
tuziną tėvų-vienuolių ir tiek pat seserų-vie- 
nuolių ant paskirto laiko. Išrinkdavo vie
nus iš dailiausių, kaip tėvų, taip ir seserų. 
Buvo net tam tikri žodžiai dėl iššaukimo 
vienuolių į tokias pirtis. Ateidavo kardino* 
las ir pasakydavo:

“Jo šventenybė iš mielaširdystės pave- 
lyjo pasinaudoti Vatikano rūmuose pirtimi”.

Vienok, visi gerai žinojo, kokios tos pir
tis ir kaip jomis reikės naudoties.

Užsitarnavę tokią mielaširdystę nuo 
popiežiaus, vienuoliai ir vienuolės ateidavo į 
Vatikano rūmus ant paskirto laiko. Juos su
tikdavo sargas-vyskupas, pertikrindavo pa
gal surašą jų vardus ir įvesdavo į kambarį. 
Kambarį buvo paruoštas stalas su įvairiau
siais gėrymais ir valgiais. Kaip gėrymųose, 
taip ir valgiuose buvo įmaišyta tiek daug 
sukeliančių lytiškus jausmus vaistų, kad 
daugelis net iš proto išeidavo. Bet tas po
piežiaus žaislams nei kiek neužkenkdavo...

Pati galva bažnyčios, popiežius, įeida
vo į tam tikrą kambarį, kuriame buvo įtai
syta jam kėdė po lubomis; iš to kambario 
buvo langas, per kurį, sėdžiant kėdėj, matė
si visos maudynės ir visas rūmas. Ten atsi
sėsdavo popiežius ir žiūrėdavo į kambarį.

Kuomet jau jis susitvarkydavo, tuomet 
paduodavo ženklą ir vyskupas įleisdavo į tas 
maudynes vienuolius ir vienuoles. Kuomet 
sueidavo vienuoliai ir vienuolės į abelną pir
tį su suerzintais vaistų lytiškais jausmais, 
tuomet prasidėdavo ten orgija, o bažnyčios 
galva, šventas tėvas, žiūrėdavo į tą orgiją ir 
džiaugdavosi iš to.

Tokiais darbais užsiimdavo viduram
žiuose “Kristaus vietininkai”. Galima leng
vai suprasti, kaip dvasiški šulai buvo ištvir
kę ir kaip į juos turėjo žiūrėti žmonės, ku
riuos jie mokino “doros ir padoraus gyve
nimo”.

Apie tai žinomas ištorikas Cimmern ra
šė šešioliktam metašimty:

“Apart lytiškų susinešimų, kurie yra 
skaitomi normališkais, buvo tarp dvasiški- 
jos susinėsimai priešgamtiški, tankiai patįs 
šlykščiausi”.

Viduramžiu bažnyčia būtų labai prasi
žengus pati prieš save, jeigu ji nebūtų pasi
naudojus ir iš tų priešgamtiškų lytiškų susi
nėsimų. Olandijos garsus pamokslininkas
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MOTERIMS
NAUJIENOS

gerai žinojo visas karęs bai-| imnazij Išsiųsta į
5S“ “ lė™ BKoks nuošimtis moterų 

dirba dirbtuvėse?

Klara Zetkin.

MOTERIS
IR JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.
_ VERTĖ IŠ VOKIŠKO 

EUPHROSINA.

prie naujų išdirbystės būdų ir ima vis pla
tesnį ir platesnį plotį, jos draugijinės teisės 
tebėra tos pačios, kurios buvo tinkamos, 
kuomet viešpatavo smulkioji namų išdirbys- 
tė ir senasis šeimyniškas gyvenimas.

Nuo to laiko, kaip didžioji industrija iš
stūmė smulkiąją, nuo to laiko, kaip moteris 
perstojo išdirbti dalykus savo vartojimo, jos 
interesai tapo pernešti iš šeimynos į draugi
ją. Prie naujųjų išdirbystės sąlygų moteris 
ir tada, kada ji pati nedalyvavo industriji- 
niame užsiėmime, ačiū persimainiusiam vy
ro užsiėmimui, liko visai kitokiuose sąti- 
kiuose linkui draugijos. Sąlygos šeimyniš
ko gyvenimo nepaėjo daugiau vien tik iš-' 
imtinai nuo noro šeimynos galvos, šeimy
niškas gyvenimas dabar susidėjo po įtekme 
šeimynai nepasiekiamų ir negalimų tiesio
giniai kontroliuoti sąlygų turgaus, taip vi
so politiško, kaip ir ekonomiško gyvenimo.

Daugumas darbo užmokesčio, ilgumas 
darbo dienos, būdas darbo, tęsimasis poilsio 
valandų, paskirstymas švenčių, visos aplin
kybės, turinčios įtekmę į šeimyniško gyveni
mo gerbūvį, nepaėjo jau nuo valios vyro, bet 
nuo užmačių darbdavio, nuo sąlygų išdirby
stės ir turgaus. Kainos reikmenų šeimyniš
ko gyvenimo tokiu būdu buvo nusprendžia
ma per faktorius (veikėjus), kurie radosi 
toli nuo paties šeimyniško gyvanimo, ir pri
gulėjo nuo painių draugijinių ir politiškų 
sąlygų. Konkurencija staiga mus privedė 
prie kolionijų ir muito karių, kurios vis 
aukštino ir aukštino kaina ant neatbūtinųjų 

. gyvenimo reikmenų. Nauji pagerinimai in
dustrijoje šiandien išmeta ant gatvės tėvą, 
o lytoj vyrą. Užrubežinės karės iš priežas
ties varžimosi už politišką, industrijinę ir 
vaizbišką viršenybę, vidurinės karės iš prie
žasties perkeitimo valdžios formos be pasi
gailėjimo ištraukia iš šeimynos tėvą, sūnų, 
Arba brolį, nužudo maitintoją arba sugrą
žina $ šeimynai bespėkį ar raišą. Didelė 
dalis uždarbio nueina ant užmokėjimo tie
sioginių ir netiesioginių mokesčių, Tas vis
kas išnaikina šeimynos gerbūvį, išsklaido 
jos atskirus narius ir atiduoda juos skurdui- 
ir biednystei. Vaikai negali išsivystyti su- 
lyg savo ypatybių ir palinkimų, — čion vėla- 
gi sprendžiančiąją rolę lošia ne šeimyniškos, 
bet išlaukinės sąlygos, — didelė dalis apšvie
tus įstaigų yra uždaryta dėl vaikų beturčiu 
kliasų. Jei su pagelba meldimų ir labdarin
gų įstaigų susimylėjimo nepavyksta ten pa
pulti, tai rūpinimasis apie duonos kąsnį ati
ma jiems progą pasilikti tose apšvietos įstai
gose tą laiką, kuris reikalingas apšvietos 
įgijimui. Sunkiose sąlygose įgijimo gyveni
mo reikmenų atima tėvui progą palikti šei
mynoje kokį nors “dykaduonį”, ir kūdikis 
yra verčiamas taip anksti, kaip tik tas ga
lima, stoti prie darbo.

Vienu žodžiu, moteris, kaipo pati, kaipo 
šeimininkė kaipo motina, — visada ir visur 
randasi po įtekme ekonomiškų spėkų, kil
nos viešpatauja ant jos šemynos, vienok ne
turi jokios galės tų spėkų reguliavime.

Betgi, jai po visam tam dar nenorima 
pavelyti interesuotis tuomi verdančiu šalti
niu gyvenimo, iš kurio paeina jos laimė ir 
bėdos kur kas didesniame laipsnyje, negut iš 
jos veiklumo, kaipo “namų šeimininkės” se
nojo surėdymo.

Ar ji neturi klausinėti, kodėl jos skys
toji arbata, jos rūpioji duona, kietoji mėsa, 
plonasis kartūnas liko brangesniais, kodėl 
padarė raišą jos mylimąjį, atėmė darbą vy
rui, kodėl jos kūdikiai paskirti sunkiai be- 
vilties jaunystei ,o ji pati — nemaloniam pa- 
senimui pirm laiko, kodėl uždarbis vyro su 
kiekvienu metu sumažėja, o darbo diena pa- 
siilgina? Ąr ji neturi jieškoti atsakymo į 
šimtą ir tūkstantį klausimų, kurie stoja 
prieš ją ir prieš josios artimus jų sunkiame 
gyvenime? Ar ji tu r užsiganėdinti su vis- 
kuom, kas ją varo keliu, vedančiu prie pra
pulties, neturėdama tiesos interesuoties 
priežastimis savo nelaimių?

Dar aiškiau moteris atjaučia savo pri- 
'gulmybę nuo draugijinių sąlygų, kaipo dar
bo spėka, išdirbantį jau ne dėl šeimynos, 
bet dėl draugijos, kaipo moteris, likusi ne- 
prigulminga nuo vyro, bet papuolusi kapi
talisto vergi j on.

Interesai fabriko darbininkės yra palie

čiami visais valstijos įstatymais. Kaip 'ir 
kiekvienas kitas draugijos narys, ji turi tu
rėti tiesą susinešti tiesiog su visomis valdiš
komis įstaigomis, išreikšti pati savo geidi
mus ir reikalavimus ir apreikšti protestus. 
Jai turi būt visupirma suteikiama balsavi
mo teisė visose draugijinėse įstaigose. Jo
sios draugijinės priedermės tikrai niekuo- 
mi nesiskiria nuo vyro-darbininko, kuris jau 
turi balsavimo teisę.

Įstatymai, reguliuojanti fabriko ir 
amatninko darbą, yra gana svarbus, kaip 
dėl darbininko, taip ir dėl darbininkės. Jai 
gana svarbu ar ji gali užsiimti tuomi, kuo
mi nori ar ne, jai taipogi svarbu, ar ji gali 
persikelti iš vietos į vietą, kad pagerinus sa
vo padėjimą: mat, nuo laisvės pasiskirimo, 
būdo užsiėmimo ir vietos užsiėmimo paeina 
proga surasti atsakantį darbą sau. Dėl jos 
taipogi ypatingai svarbu — ar valdžia yra 
atstovu tik viešpataujančių Išlašu arba,nors 
ir dėl formos, apgirta ir darbininkų kliasos 
reikalus; ar ji aprubežiuoja nepasigailėtinai 
ekspliotatciją darbininkų per kapitalistus 
arba visai nesirūpina apie tai.

Klausimai apie įvedimą visuotinos aš- 
tuonių valandų darbo dienos, apie užginimą 
nakties ir šventadineių darbų, apie įkuny- 
jimą higijeniškų ir sanitariškų sąlygų ne
sveikosiose industrijose, sutrumpinančiose 
ir be to jos trumpą amžį, — visi tie klausi
mai teipogi arti liečia ją, kaipo ir vyrą.

Dėl jos ne visvien, ar kapitalistas nuo
latos pažemina jos uždarbį, arba jis privers
tas prisilaikyti minimališkos (mažiausios) 
užmokesties, suteikiančios jai progą įgyti 
nors neatbūtinus daiktus jos gyvenime.

Įstatymai apie pensijas, apie pašelpos 
suteikimą neturtėliams, įstatymai apie ap
sisaugojimą nuo nelaimės atsitikimų ir taip 
toliau, — visi lygiai svarbus, kaip dėl darbi
ninko, taip ir dėl darbininkės, juk ir ji gali 
byle minutė pulti auka industrijos. Darbo 
sąlygos yra tokios ,kad niekuomet negali sa
ve apsirūpinti ekonomiškai užklupus ne
laimei.

Ir įstatymai apie teisę susirinkirųų ir 
organizavimosi turi lygiai svarbią reikšmę 
kaip dėl vyro, taip dėl moteries. Ta teisė 
duoda jai progą parodyti šiokį-tokį pasi
priešinimą prieš kapitalo galę; stoka tos tei
sės suriša ją per rankas ir kojas ir perduoda 
neaprubežiutai galei kapitalo.

. Teipogi teisė susirinkimų duoda mote
rei progą jai lygioje draugijoje išaiškinti ir 
apginti savo reikalus. Teisė organizacijos 
prigelbėtų moterei susivienyti, kad išeiti ko
von su kapitalu ir patiestų kelią linkui savo 
išsiliuosavimo.

Visi įstatymai, paliečianti draugijinę ir 
valstybinę tvarką, turi vienodą reikšmę dėl 
visos darbininkų kliasos, kaip dėl moterų, 
taip ir dėl vyrų. Mokesčiai spaudžia moterį, 
kaipo išdirbėją ir kaipo vartotoją. Ir vals
tybė ir kapitalistas randa daugybę kelių dėl 
sumažinimo josios ir taip jau ubagiškos 
įtekmės. Iš vienos pusės sumažina jos už
darbį, iš kitos — brangina daiktus vartoji
mo, ir, jeigu jai atsiranda deficitas, draugi
ja iškilmingai pasiūlo jai prostituciją — tą 
šios gadynės žemiausį iš žemiausių užsiėmi
mų. Bet ir šiame atvejyje, vienok,-įvairus 
parazitai ir išnaudotojai, o tankiai ir vals
tija arba vietinė draugija, nepraleidžia pro
gos apdėti ją mokesčiais.

Kiekvienas diplomatiškas žingsnis, 
kiekvienas biržos manevras (bandymas) 
gali turėti įtekmę ant pažeminimo josios 
uždarbio, arba visai jį jai atimti.

Biržos spekuliacijos, išsivysčiusios iki 
plačiausių rybų, veda su savim baisius indu
stry inius krizius, išmetančius tūkstančius 
moterų ant gatvių, vejančius jas į ligonbu- 
čius, publiškus namus ir privedančius prie 
saužudystės. Karės baisiai atsiliepia ant 
industrijos ir atima jai uždarbį per kelis 
metus. Visos sąlygos jos gyvenimo randasi 
nepertraukiamame sąryšy su sąlygomis 
draugijinio gyvenimo ir su visomis draugi
jinėmis taisyklėmis.

Kaip galima reikalauti nuo moteries, 
kad ji uždarytomis akimis ir sudėjusi ran
kas stovėtų prieš gyvenimo veidą, kuris pri
meta jai tūkstančius pareigų ir nesuteikia 
jokių teisių?

Ar galima moterei, esančiai svarbiu 
faktorium (veiksniu) šalies industrijoje, su
tveriančiai savo krauju ir prakaitu šalies 
turtus, ir pasiliekančiai sau tik ubagišką 
kąsnelį, — ar galima jai užginti laisvę susi
rinkimų, kuriuose ji galėtų apsvarstyti savo 
reikalus?

Ar neturi-gi ji turėti tiesą pasiųsti įsta- 
tymdavystės įstaigosna tokius atstovus, ku
riems ji pilnai užsitiki ir kurie ištikrųjų rū
pinasi apie liaudies gerbūvį?

(Toliausbus).

Daugelis iš mūsų visai ne
atkreipia atydos, koks nuo
šimtis moterų dirba dirbtu
vėse, kaip jis auga ir kodėl 
taip smarkiai auga. Dauge
liui iš mūsų visai neateina 
galvon mintis, kad greitu 
laiku moterįs užims dides
nę dalį dirbtuvėse, negu vy
rai. Štai męs randame sta
tistiką iš Rusijos dirbtuvių, 
kiek moterų dirbo tose dirb
tuvėse, kurios yra po val
džios priežiūra.

1891 metais visose dirbtu
vėse, kurios tik priklauso 
valdiškam kop,troliui, ant 
100 darbininkų dirbo 26 mo
terįs, 1901 m., t. y. per 10 me
tu, iau ant kiekvieno šimto 
darbininku dirbo 31 mote
ris, 1911 metais ant 100 dar
bininkų dirbo 52 moterįs! 
Reiškia, 
moterų, 
moterų 
kur už vis pavojingiausia dėl 
jų sveikatos. Kaip apskaito
ma ,tai audimo išdirbystėje 
dirba 500 tūkstančių mote
rų. Šioj pramonijos šakoj 
daugiausia moterįs gauna 
džiovą ir miršta viduramžy. 
Bet argi kapitalistams tas a- 
peina? Neikiek! Jie tik rū
pinasi, kad daugiau gavus 
nelno. kad daugiau išspau
das iš darbininkių prakaito.

Bet nemažiau, jeigu tik 
nedaugiau, kenkia moterims 
ant sveikatos prie išdirbimo 
įvairių chemiškų daiktų. Cu
kraus išdirbystėj dirba 27 
tūkstančiai moterų, chemiš
kose dirbtuvėse suyirš 65 
tūkstančiai, stiklo dirbtuvė
se, kur užvis kenksmingiau- 
šia moterų sveikatai, dirba 
50 tūstančių moterų. Reikia 
atsiminti, kad jos ten dirba 
ant lygių sąlygų su vyrais, 
nes dėl moterų nėra jokių 
įstatymu, kurie galėtų ap
saugoti ju sveikatą bei regu
liuoti darbo sąlygas, kurios 
galėtų nors kiek sulaikyti 
moters užnuodvjimą orga
nizmo, pirma laiko pagimdy
mą ir mirtį. Kapitalistas už 
tai neatsako; jis priima dar
bininkę ant lygių darbo išly
gų su vyrais ir reikalauja 
nuo moters lygaus darbo, 
bet, suprantama, moka jai 
daug žemesnę alga, negu vy
rui. Apie tai valdžia visai 
nesirūpina.

Suprantama, kapitalistas, 
galėdamas moterį statyti 
prie darbo ant lygių išlygų 
su vyrais, bet mokėti jai 
daug žemesnę algą, visados 
stengiasi vyrus atleisti, o 
moteris į jų vietą priimti. 
Apart to, vyrai tankiau pa
sipriešina kapitalisto išnau
dojimui, o moterįs daug nuo
lankesnės, daug tamsesnės 
ir nesusiorganizavę, per tai 
kapitalistui daug mažiau 
vargo su moterim, negu su 
vyrais darbininkais .

Bet męs čia paėmėm skait
lines vien tik jį tų dirbtuvių, 
kurios yra po valdiška kont
role^ bet kiek moterų vargs
ta dar visai mums nežino
muose urvuose? Aš neabe
joju, kad dar tiek jų randasi 
visai nežinioj ir apie jų dar
bo sąlygas nei lapė nesuloja.

V. Čibiras.

didesnė pusė dirba 
Už vis daugiausia 

dirba audinyčiose,

1907 metais, laike rinkimų 
į seimą, vyrų dalyvavo 642- 
000, o moterų 707.000. Čia 
jau aiškiai matom; kad mo
terįs daugiau interesavosi 
tais dalykais, negu vyrai. 
Paskutiniais gi rinkimais 
(1913 m.) tapo išrinkta 19 
moterų atstovų į seimą. 
Dauguma iš moterų atstovų, 
12 iš 19, buvo socijalistės ir, 
daugiausia, fabrikų darbi
ninkės, amatninkės ir tar
naitės. Dalis jų buvo išrink
ta jau ne pirmą sykį, kaip 
tai Chilija Persines, buvus 
liaudies mokyklos mokytoja, 
o dabar žymi partijos veikė
ja ir gerbiama poetė, jau 
antru sykiu išrinkta. Klesi- 
nė kova lygiai išskirsto mo^ 
teris, kaip ir vyrus. Tas jau 
tapo pastebėta, kuomet rei
kėdavo svarstyti koks nors 
įstatymas, paliečiantis dar
bo sąlygas. Kuomet buvo 
svarstoma apie naktinį dar
bą, tai tūlos moterįs ėjo iš
vien su buržuaziniais dele
gatais, bet moterįs socijalis
tės atkakliai kovojo prieš 
tai. Patįs parlamento atsto
vai pradėjo daugiau supras
ti apie moteris, kuomet jos 
atkakliai kovodavo už savo 
reikalus. Jos pradėjo įnešti 
parlamentan įvairius įstaty
mus dėl pagerinimo darbo 
sąlygų moters-darbininkės.

Moterįs atstovai išdirbo

taipgi buvo užmuštas ant 
karės lauko. Pagaliaus, tū
lą laiką ji buvo ypatišku sek
retorium Alfredo Nobelio, 
išradėjo dinamito. Su jos 
pagelba Švedijos magnatas 
išdirbo akademijos pieną ir 
daug įvairių naudingų dar
bų. Bet už vis labiausia ji at
sižymėjo ir pagarsėjo 1890 
metais, kuomet parašė kny
gą po antgalviu “Šalin gink
lai !” Toj knygoj jinai apra
šė visas karės baisenybes ir 
šaukė prie panaikinimo ka
riu. Ta knyga sukėlė di- 
džiausį triukšmą. Beveik 
per paskutinius dvidešimts 
metu jinai važinėjo ir skaitė 
lekcijas apie blėdingumą ka
rių ir, kaip įmanydama, 
kvietė prieš jas kovoti.

ten paėjo. Ruminija ją su
grąžino atgal į Rusiją, pri
pažindama kaipo Rusijos 
pilietę. Rusijos įgi valdžia 
suareštavo už sauvališką su
grįžimą atgal ir teismas nu
baudė ją ant 3 mėnesių kalė- 
jiman, o paskui ištrėmimu į 
užsienį.

Ir taip, vargšė, neturi sa
vo vietos, kad apsigyvenus.

Pagimdė 21 kūdikį.
Philadelphia, Pa. Tūla 

moteris, Wilgelmina Stapls, 
40 metų amžiaus, 20 kūdikių 
motina, pagimdė* dar vieną 
mergaitę, t. y. dvidešimts 
pirmą iš eilės. Ji ištekėjo už 
vyro turėdama 15 metų am
žiaus. Jos vyresnysis sūnus 
turi 21 metus.

Rochester, N. Y.
Čia susitvėrė pirmeivių 

moterų ir merginų draugi
jėlė, kurią pakrikštijo “Lie
tuvaičių Kliubas”. Rodos, 
antras iš eilės susirinkimas 
atsibuvo 19 d. birželio. Na
rių ant šio susirinkimo jau ;Vo žadėjęs su jaja ženytis, o 
buvo 21. t 1 • • - • - 1 - -_____
Kliubo” tikslu dabar yra, tai žasties jinai gavus7 
o n nnonlnmn rimu mro 1 _ ___ i — ••____ __ M 1____ • _

Keistas teismas.
Žinoma New Yorko valsti

jos šunų užlaikytoja ponia L 
Veirgam, patraukė teisman 

! 69 metų senį E. Cimmerma- 
1 na už tai, kad jis pirmiau bu- 

___  _   __ _ __  _ r j 
Svarbiausiu “Liet. I dabar atsisakęs. Iš tos prie- 

’ 1____________ 1 „___  “širdies
sutverti pešelpinę draugys-: skaudėjimą”, kuri apkainuo- 
t?- . ,v. . ! ja šimtu tūkstančių ir reika-

Nors, “Lietuvaičiu Kliu-į jauja, kad Cimmermanas jai 
bas” tik tebesitveria, bet jau tą suma apmokėtu.

daugelį Įstatimdavystes pro- ketina surengti Lietuvių 
jektų apdraudimui motinys-1 Svetainės naudai vakarą su 
tės, apie įtaisymą prieglau- fėrais. Fėrai susidėsią iš “L. 
dos pamestiems kūdikiams, i Kliubo” narių išsiuvinėtų 

įvairių siuvinių; taipgi jau.apie apsaugą moterų ir vai
kų darbo sąlygų dirbtuvėse, 
apie tarnaites, apie kovą su 
prostitucija ir tt. Motęrįs- 
atstovai taipgi nemažai lai
ko pašvenčia partijos reika
lams ir, galima sakyti, nei 
kiek^neatsilieka nuo vyrų. 
Bet vienas iš didžiausių nuo
pelnų, tai platus supažindi
nimas visuomenės, kaip ka
pitalistai moteris išnaudoja 
dirbtuvėse.

Tai taip Finlandijos mote
ris darbuojasi ant visuome
niškos dirvos.

ŽINIOS

Iš LIETUVOS. 
Nauja moterų draugija.

_ _ _v Pastaruoju laiku Lietuvos 
nlenuoja ir teatra sulošti.i kunigėliai, kaip įmanydami, 
Ka “L. Kliubas” veiks atei-, tveria šv. Zitos tarnaičių 
tyje, dar jos neturi pasibrie-' draugijas. Koks tikslas tų 
žę. t k draugijų? Ar tai pagerini-

Kadangi prie “L. Kliubo”. mas tarnaičių būvio, ar ap- 
priguli veik visos progresy- rūpinimas, kad jų taip neiš- 
viškovs moterįs ir merginos, naudotų? O, ne! Kunigams 
tai aš patarcia joms suorga- visai kas kita rūpi. Štai kaip 
nizuoti “Lietuvių Moterų ra§0 “Vairas”: 
Progresyviško Susivienyji-1 «Isteigg Peterburge ba
lno Amerikoje kuopą, ku-jan(]^j0 27 d. lietuviu šv. Zi- 
n0.1 e, beabejones, rocheste- 
rietėms būtų platesnė dir
va veikimui, ir tuomi pa
čiu kartu prisidėti prie grei
tesnio subudavojimo Pro- 
gresyviškos Moterų Organi
zacijos Amerikoje.

Just. Stančikas.

Ką “L. Kliubas” veiks atei- tveria šv’ Zitos tarnaičių

nizuoti “

New Britain, Conn.
14 d. birželio 34 S.L.A. kp. 

buvo surengus prakalbas. 
Publikos susirinko apie 60 
ypatų. Pastaruoju laiku la
bai mažai lietuvių lankoęi 
ant prakalbų. Pirmiau tau
tiečiai šaukdavo, kad tai šo- 
cijalistų prakalbos, tai ir ne
silanko, bet dabar ir ant jų 
prakalbų nesusirinko.

Pirmas kalbėjo M. Vokie
taitis apie mierius S. L. A., 
nieko neužgaudamas.

Antras kalbėjo Tareila. 
Šis iškėlė į padanges S. L. A. 
ir nupeikė visas kitas orga- 
nizacija^ ,apdraudos kompa
nijas ir tt. Ant galo perser
gėjo lietuvaites, kad jos vi- 
įai nesusidėtų su tais lietu
viais, kurie pripažįsta inter
nal jonalą, nes, girdi, nepri
pažįsta tautiškumo, tai ir te
gul eina sau pas francūzes 
arba žydelkaites.

Taigi, socijalistai, apsi
saugokite, nes S. L. A. kal
bėtojai jau pradėjo organi-i Irgi krikščioniškas šliūbas. 
zuoti merginų trustą prieš 
jus.

Po prakalbų buvo sulošta 
veikalas “Netikėtai”, kuris 
pavyko gerai.

B. Salaveičikas.

tos tarnaičių bei darbininkių 
draugiją. Susirinkiman atė
jo daugiau, kaip 200 žmonių. 
Išrinkus valdybą, kalbėjo Jo 
Ekselenciįa vyskupas nomi- 
natas kun. Karevičius apie 
tai, kad lietuvaitėms tarnai
tėms reikia organizuoties, 
nes, išsisklaidžiusios po di
dėli miestą, jos dažnai nusto
ja tikybos , do ros ir atsižada 
savo kalbos. Paaiškino ir 
materijalinę tos draugijos 
naudą. Narių draugijon įsi
rašė daugiau ,kaip šimtas”.

Matomai, kad dvasiškija 
organizuoja ne dėl pagerini
mo jų būvio, bet kad neišsi
žadėtų jos savo tikybos, ar-

MOTERIS LAIMĖJO.
St. Louis, Mo.

Sufragislėms pavyko su
rinkti 23.00’0 parašų, kurio 
skaitliaus užteks, kad laike 
rudeninių rinkimų būtų per- 
balsuotas amendmentas apie 
suteikimą moterims balsavi
mo teisių. Taigi, jeigu bal
suotojai norės— taiMissou-' 
ri valstijos moteris galės j^^aiškiaū pasakius,kad ga- 
gauti balsavimo teises. įlėtų jas savo rankose vai- 

: dyti.

viską ma-
Neturi vietos.

Odesa. Žydė Akovič, gi
mus Odesoj ir pabaigus čia

■m ■ i n69

Moterų armija.
Laike generališkos mote

rų kliubų konvencijos Chica- 
goj buvo apskaitliuota, kad

kliubų priklauso vienas mili
jonas, šeši šimtai tūkstančių 
moterų, kurios yra ne vien 
tik šalininkės gavimui mote- 
rimslygių teisių, bet ir kovo
tojos.

Reiškia, daugiau kaip mi
lijonas balsų, reikalauja sau 
lygių teisių su vyrais.

FINLIANDIJOS 
MOTERIS.

1905 metais, kuomet Rusi
joj virte-virė revoliucija, 
Finliandijos moterįs kovojo 
už savo teises. Ir štai, Fin
liandijos seimas suteikia mo
terims lygias tiesas.

Kaip gi moterįs atsinešė 
prie lygių tiesų ? Kad daug 
apie fai nekalbėjus, męs čia 
pažvelgsim į balsavimo pa
sekmes ir aiškiai 
tysime.

Mirė žymi visuomenes 
veikėja.

Vienna, Austrija. Po tri
jų savaičių sunkios ligos mi
rė baronienė Berta von Zutt- 
ner. Jinai buvo duktė Aus
trijos feldmaršalo grafo von 
Krinskio.. Jinai buvo išauk
lėta kareiviškoj šeimynoj ir

Washington. Čia atsibu
vo originališkas šliubas pa
nelės E. Long su Ed. Steven- 
sonu. kurie tarnavo mokyto
jais St. Louis mokykloj - dėl 
nebyliu. Jaunikis ir jaunoji 
irgi nebyliai, tokiu būdu bu
vo pašauktas ir kunigas ne- 
bylis. kuris, akyvaizdoj kelių 
desėtkų svečių-nebylių, atli
ko ženklais bažnytines cere
monijas.

Mergaičių vargai.
Juodimai (Ežerėnų aps

kričio), netoli Rokiškio, turi 
įsistaisę audimo dirbtuvę. 
Toje dirbtuvėje, kaip rašo 
“Vilnies” No. 16, dirbo išti
sus metus mergina O. Z. ir 
staigu naktį iš 1 į 2 gegužės 
pražuvo. Niekas negalėjo 
suprasti, kur ji būtų dingusi. 
Tik po kelių dienų dirbtuvės 
savininkas paėmė iš O. Z. 
tris laiškus, kuriuose mergi
na paaiškino, kad ji apleidu
si dirbtuvę dėl meistero Štei
no, kuris norėjęs ją priversti 
netikusiai elgties. Meistras 
prikalbinėjęs ją ir už "prie
lankumą jo jausmams” ža
dėjęs išmokyti gerai austi ir 
pridėti algos. Mergaitė ne
sutiko pasiduoti seno pa
čiuoto ir vaikuoto 50 metų 
vyro geiduliams. Tuomet 
meistras ėmęs jai taip ker
šyti, kad kito kelio nebelikę, 
kaip tik bėgti iš dirbtuvės.
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KORESPONDENCIJOS.
NEPAVYKO.

Youngstown, Ohio.
Birželio 23 d. čia tapo su

imta pabėgėlių porelė, J. 
Glavinskas su Plečkaitiene 
iš Woodland, Pa. Glavins
kas tūlą laiką buvo ant “bur- 
do” pas Plečkaičius ir, kai
po dievmaldingas vaikinas, 
prikalbino “runyti” gaspadi- 
nę.

Moteris pagriebė nuo savo 
vyro $1,000 ir leidosi abudu 
į platų pasaulį. Atvyko į 
Youngstowną. Iš tos laimės, 
užėjo į tautišką saliūną šir
dį atvėdinti. Čia suranda 
savo buvusį pažįstamą, kuris 
jau pirmiau girdėjo, jog Gla
vinskas turėjo artimus ry
šius su Plečkaitiene. Pama
tęs jį. tuojaus užklausė:

—Ar tai jau “runiji” su 
Plečkaitiene?

Glavinskas prisipažino ir 
dar pasigyrė, kad $1,000 pa
griebę nuo vyro. Pagirdo ir 
kiti lietuviai? Suprantama, 
prasideda “puota”, pasveiki
nimai ir 1.1. Bet atsirado to
kiu. kurie tuojaus davę žinią 
policijai. Policija suarešta
vo ant stoties jau besiren
giant toliaus važiuoti. Paso
dino į belangę ir davė žinią 
vyrui. Vyras atsiuntė de
tektyvą, kuris tą porelę nu
vežė atgal vyrui.

A. ž.

Montello, Mass.
21 d. birželio Lietuvių Biz

nierių draugija parengė pra
kalbas. Kalbėjo dr. J. Šliu
pas. Po prakalbų gavau 
progą atsišaukti, ar nepaau
kautu kiek vedimui bylos su 
Hoosick Falls fanatikais,ku
rie žvėriškai sumušė drg. J. 
Perkūną ir kelis kitus drau
gus. Atsišaukimas tapo pri
imtas ir aukavo sekančios 
ypatos:

Stankus, J. Taukevičia ir 
K. J: Navickas po 50 c.; J. 
Šlicas, A. Rudžes, T. žižis, F. 
Donaitis, J. Gecevičia, A. 
Kaspara, P. Mockus, A. Ja
kobinas. J. Kolabas, A. Bu
dys, P. Dubendris, S. Tamo- 
šunas, V. Petrauskas, J. 
Slankauskas, P. Palčauskas, 
J. Buivadavis, J. Stripinis, 
P. Vaičiūnas. P. Vizbaras, A. 
Bačiulis. P. Klimas, P. Mar
gis. A. Liutkus. M. Tuinila, 
Akelaitis. J. Vaitekūnas. P. 
Kučius, J. Strazdas, J. Pet
rauskas. P. Kazlauskas, P. 
Grigas, F. Rožėnas ir F. Ur
bonas—no 25c. Smulkių— 
$2.97. Viso labo surinkta 
$13.22. Išėmus 16c. persiun
timo lėšų. “Laisvės” redakci
jai pasiųsta $13.06.

Turiu pažymėti, jeigu bū
tu tvarkos vedėjas ponas 
Kazlauskas navelines atsi
šaukti Į publiką prieš pra
kalbas arba bent pasakęs, 
kad po prakalbu neišsiskir
stytu. tuomet būtų galima 
buvę daug daugiau surinkti. 
Bet paprašius man tvarkos 
vedėją, kad pavelytų rinkti 
aukas, iis atsakė, jog Perkū
no ir Miehelsono neanken- 
čiąs. nes jie tarp žmonių sė
ja neapvkanta. Matomai, 

' gėdijosi pasakyti, kad visų 
socijalistų neapkenčia. Pra
dėjus mums ginčvtis, išgirdo 
apie tai ir dr. Šliupas ir pa
sakė. kad jis irgi n ri jaučia 
tam dalykui, bet aukos turi 
būt renkamos po prakalbų.

Gal pirmininkas ir visai 
nebūtu pavelijęs rinkti au
kų, bet jį privertė kiti tos 
draugijos nariai.

P-nas Kazlauskas giriasi, 
kad suprantąs bizni ir žinąs, 
kaip elgtis su žmonėmis, bet 
šiuom kartu jis visai ne biz
niukai pasielgė.

K. J. Navickas.

ATSAKYMAS . “KATALI
KO” KORESPONDENTUI. 

Nashua, N. H.
“Kataliko” N25 korespon

dentas J.A. Žemaitis rašo vi
sai melagingą koresponden
ciją, jog čion gerai einą dar
bai. Aš visai nesuprantu, iš 
kur Žemaitis ištraukė, kad 
čia eina gerai darbai.’ Aš 

I

pats neseniai atvažiavęs į šį 
miestą turėjau daug draugų 
ir tai kelias savaites vaikš
čiojau n'uo dirbtuvės prie 
dirbtuvės, pakol gavau dar
bą. Pagaliaus, argi p. Že
maitis nemato, kai]l armija 
bedarbių kas rytas maršuo- 
ja nuo vienos dirbtuvės var
tų prie kitos? Kam taip me
lagingai rašyti ir suvedžioti 
žmones?

Neužtenka to, Žemaitis 
rašo, kad tąrp vietos lietu
vių labai žemai stovi apšvie- 
ta ir už tai pipirina kitus. 
Ant kiek man žinomą, tai ir 
pats p.Žemaitis nekaip aug£- 
tai stovi. Jeigu jis augščiau 
stovėtų, tai čia dirva plati ir 
tuomet galėtų šį bei tą veikti 
dėl apšvietos labo, bet dabar 
jis ir pats nieko, o nieko ne
veikia, bet liežuviu gali ge
rai kitiems kailį perti. Man 
rodosi, kad net nei prie vie
nos vietos draugijos nepri
guli. O per laikraščius pasi
rašo “didvyriu” ir “visuome
nės” veikėju. Jeigu jau po
nas Žemaitis trokšta taip ap
švietos, lai ateina ir prisira
šo prie L.S.S. 192 kuopos. 
Svetainė 1 randasi 2 Factory 
St. ir ten visuomet būna šis 
bei tas veikiama arba svars
toma apšvietos labui.

J. R. Pušinis. t

SUSITVĖRĖ NAUJA 
KUOPA.

Harvey, Phoenix, Ill.
Šiame miestelyj randasi 

nemažai lietuvių, bet apšvie- 
ta stovi labai žemai ir gir
tuoklystė pakilus gana augš- 
tai.

20 d. birželio 137 L.S.S. kp. 
iš Kensingtono parengė 
prakalbas su tikslu sutverti 
L.S.S. naują kuopą. Kalbė
jo T. J. Kučinskas. Kalbė- 
jas nurodė karių blėdingu
mą ir darbininkų vargus. 
Kalbėjo gana geFai ir ant 
publikos padarė nemažą į- 
spūdį. Žmonių irgi buvo ne
mažas būrelis, kurie užsilai
kė ramiai išskyrus vieną, ku
ris pradėjo keikti kalbėtoją. 
Bet kalbėtojas pareikalavo 
pašaukti policmaną ir tas 
gaivalas nurimo.

Po prakalbų susitvėrė 
nauja L.S.S. kuopa iš 8 žmo
nių. Linkėtina naujai kuopai 
kubgeriausios pasekmės.

Nepoilgam drg. Kučins
kas važinės po III. valstiją 
su prakalbomis, tai patarti
na ir kitotns kuopoms pana
šiai padaryti.

Kunigo Auklėtinis.

East Chicago, Ind.
20 d. birželio L.A.U. kliu- 

bas parengė balių. Žmonių 
buvo gana daug ir visi pasili
ko užganėdinti, tik, supran
tama, šokiais ir gėrymais. 
Laike baliaus tūli draugai 
pasiprašė kliubo valdybos, 
kad pavelytų užrašinėti laik
raščius, ant ko valdyba mie
lai sutiko. Tuomet buvo pra
dėta užrašinėti įvairių laik
raščių ir, kaip girdėjau, už
rašyta keliatas darbininkiš
kų.

Turiu pastebėti, kjid pir- 
miaus kliubas buvo labai 
priešingas užrašinėjimui lai
kraščių, ypač darbininkiš
kų, bet dabar, pasirodo, kad 
jau pradeda suprasti darbi
ninkų reikalus. Už tai ver
tas pagyrimo. Geistina,kad 
jis taptų tikru * darbininkų 
užtarėju.

Maištų Tamošėlis. 

Reinerton, Pa.
19 d. birželio čia iškilo di

delė perkūnija ir . pridirbo 
nemažai blėdies. Vienoj vie
toj trenkė perkūnija į medį 
ir suskaldė jį į šipuliukus. Po 
tuom gi medžiu stovėjo vie
na moteris ir likosi nesužeis
ta. Paskui vėl buvo užde
gus perkūnija vieną “štėbe- 
lį”, kuriame radosi kelį šmo
tai dinamito. Būtų iškilus 
ekspliozija ir nežinia kokios 
būtų iš to išėję pasekmės. 
Bet, ant laimės,atsirado drą

sus žmoįgus, J. Raulinajtis, ir 
spėjo užgesinti. .

Patartina nelaikyti na
muose dinamito ir kitokių 
sprogstančių medegų.

Viską Matęs.

Rockford, Ill.
19 d. birželio S.P.L. sky

rius parengė prakalbas pa
minėjimui 10 metų sukaktu
vių atgavimo Lietuvoj spau
dos. Buvo užkviestos ir ki
tos draugijos prisidėti prie 
apvaikščiojimo. Prisidėjo 
prie S.L.P. skyriaus S.L.A. 
77 kuopa, Simano Daukanto 
draugija, S.P.L.J. Ratelis ir 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugija, bet pastaroji netu
rėjo savo kalbėtojo.

, Kalbėtojais buvo: P. Gri
gaitis, V. S. Jokubynas ir M. 
J. Bacevičia. Visų kalbėto
jų kalba krypo į vieną pusę.

Geistina, kad rockfordie- 
čiai ir ant toliaus išvien dar
buotųsi.

A. P. N.

Orange, Mass.
Mūsų miestelyj gal tam

siausi žmonės, suprantama, 
lietuviai, nes čia dar turime 
lietuviškių daktarių-šnabž- 
dūnių ir tokių žmonių, kurie 
į tas šnabždūnes tiki.

Neseniai pas vieną lietuvį 
buvo krikštynos ir, besilink
smindami, užmiršo apie kū
dikį. Paskui apsižiūrėjo, 
kad tas visai silpnas. Pak
vietė “daktarką”, o ta pripa
žino, kad vaikas esąs apžiū
rėtas negerom akim, na, ir 
pradėjo savotiškai “gydyti”. 
Kasžin, ar tik nenugydis vi
sai?

Tai matot, kokia tamsy
bė viešpatauja tarp lietuviu.

L. P.

Great Neck, N. Y.
20 d. birželio L.S.S. 168

kuopa statė scenoj vieno ak
to farsą “O. S. S. arba Šliū- 
binė iškilmė”. Sulošta silp
nokai. Geriausia lošė F. 
Naunikis, J. Blažytė ir V. 
Stoškus. Kiti aktoriai buvo 
ne savo rolėse. Po perstaty
mui drg. K.Jukeliūtė sulošė 
monologą “Prostitutė” ir V. 
Stoškus p&sakė“Džian Bam
bos” spyčių. Abudu savo ro
les atliko gana gerai. Pas
kui prasidėjo šokiai. Publi
kos buvo mažai. Kuopa ne
daug turės pelno.

Mat, mūsų miestelio lietu
viai dar nelabai supranta to
kius vakarus ir nebenori ant 
jų lankytis.

P. Gužutis.

Cambridge, Mass.
“Laisvės” No. 46 tūpusio j 

iš Cambridge’iaus korespon
dencijoj p. Švilpukas stam
biai apsilenkė su teisybe. 
Jis pagarsino Baroną ir Bal
tušį, o linkui antrosios pusėŠ 
nieko nepasakė. Ar tai gali 
Švilpukas darodyti, kad mi
nėtos ypatos dalyvavo peš
tynėse apart Alasevičiaus? 
Nors Švilpukas sako, kad A- 
lasevičiui padėjo kiti mušti, 
bet grynas melas: niekas nei 
rankos nepridėjo ir jiedu tik 
tarp savęs pešėsi.

Pagaliaus, Švilpukas sako, 
kad kas vakaras stovi ant 
kampų ir užkabinėja praei
vius, o ypatingai merginas.. 
Tas tiesa, ir ne vien kad už
kabinėja, bet dar bjauriau
siais žodžiais vadina. Bet ko
dėl'p. Švilpukas tikrųjų kal
tininkų tame darbe nepami
nėjo? Tuom tarpu tie, apie 
kuriuos Švilpukas tyli, yra 
smarkiausi minėtame darbe. 
Vienok, aš pavardžių jų ne
garsinu, nes aš neatstovau
ju nei vieną, nei kitą pusę.

Man rodosi, kad darbinin
kiškas laikraštis, tai turi bū
ti darbininkų veidrodžiu,ku
riame galima būtų matyti 
tikra teisybė, o ne kokių ten 
peapykantų išpylimas.

Vytis.1

“LIETUVIŠKAS 
PIKNIKAS”.

Exeter, N. H.
21 d. birželio, subatos nak

tį, tūli lietuviai, kurių čia 
pavardžių dar neminėsiu, 
gėrė per visą naktį, paskui, 
prieš auštant, prisipylė “ga
lionus” rudžio, nuėjo už mie-

laisvę/
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sto į giraitę, susikūrėuignį ir 
vėl pradėjo gerti. Paskui, 
kada jau alus pradėjo “ne
tilpti”, tai sumanė ‘'tautiš
ką”. žaislą—imtynes. 1

Ar tai gražus pasielgi
mas? Dabar svetimtaučiai 
ir juokiasi, kokius piknikus 
lietuviai taiso.

Tėvo Vaikas.

Easton, Pa.
Tūlas Jonas Gailius, karš

tas katalikas ir parapijos or
ganizatorius, labai žiauriai 
elgėsi su savo žmona: jis 
daugiau nieko nežino j o,kaip 
tik bažnyčią, saliūną, kuria
me organizuodavo parapiją 
ir, parėjus namo, pačią su
mušti. Pati ilgą laiką kentė, 
bet, matomai, neteko jau 
kantrybės ir, kuomet vyras 
išėjo dirbti, pasiėmus ketu
ris mažus kūdikius, nežinia 
kur dingo. Vyras, parėjęs iš 
darbo ir neradęs žmonos su 
vaikais, tuojaus pardavė vi
sus rakandus ir dabar jiėš- 
ko naujų mylimųjų. Koks 
likimas tos moters ir mažų 
kūdikių, niekas dabar negali 
pasakyti. Preskys.

Hudson, N. Y.
Šiomis dienomis apleido 

mus draugas A. Bubliaus- 
kas, vienas iš smarkiausių 
čionykščių veikėjų ant vi
suomeniškos dirvos. Gyven
damas per keliatą metų, 
kaip tik įmanydamas, dar
bavosi, nors ir daug turėda
vo nukęsti nuo fanatikų, bet 
į tai nepaisė. Dabar, išva
žiavus jam, męs pasilikom 
bespėkiai ir tie visi pienai, 
kurie buvo padaryti tolimes
niam veikimui, suirs.

Linkime draugui koge- 
riausios kloties ir kitame 
mieste darbuoties.J. S.

Detroit, Mich.
Drg. Reporteris praneša:

Į mėnesinį L. S. S. 116 kp. 
susirinkimą atėjo delegatai 
nuo 157 kuopos su įnešimu, 
kad nuo šio laiko abi kuopos 
stengtųsi nesurengt prakal
bų vienoj ir toj pačioj die
noj.

116 kuopa tą įnešimą pri
ėmė. Nutarta pasiųst $10 
L. S. S. nupirkimui preso. 
Ant galo buyo renkamos au
kos bylai su Hoosick Falls 
fanatikais.

, Athol, Mass.
Pas mus įvairių naujiem] 

yra iš lietuvių gyvenimo, 
kaip tai: peštynių, teismų, 
vaikų vagiliavimų ir tt. Apie 
tai nei neminėsiu, nes viską 
aprašyti, tai reikėtų vietos 
laikraštį išleisti, bet tik pa
sakysiu, kad tą viską atlieka 
tikros romiško piemenio 
avįs, o piemuo visai to nema
to ir jeigu mato, tai jokios 
atydos neatkreipi^. Jis vien 
tik užsiima socijalistų ir jų 
laikraščių pasmerkimu ir tt.

** *
Ilgą laiką kleriįgliški ir 

tautiški laikraščiam būbnijo 
apie vietos jaunimo ratelį, 
kurio vadovu buvo garsus 
vyras p. J. Karosas. Bet da
bar to ratelio špykiai išbirė- 
jo ir juos vėjas išnešiojo po 
laukus,’kad ir vardo nepasi
liko. O kiek jie; vargšai, tu
rėjo darbo, kad į tą ratelį 
nepriimtų tų “nedaverkų” 
socijalistų, o tik ištikimus 
žmones,

Priežastis išįrimo to rate
lio, tai pats organizatorius 
kuris pamatė, kad tas ratelis 
nenori suktis į tą pusę, į ku
rią jis liepia, tai ir pradėjo jį 
ardyti.

** *
Dabartiniuoju laiku susi

tvėrė naujas jaunimo rate
lis, po vardu “Lietuvių Jau
nimo Apšvietos Ratelis”, 
prie kurio priklauso 21 na
rys, t. y. visi pažangesnieji 
vaikinai ir merginos. Rate
lis pastatytas ant gerų pa
matų ir, galima sakyti, kad 
jis gyvuos ir suksis, nepai
sant ant visų priešų stengi
mosi pastoti jam kelią.

19 d. liepop nutarė, naujas 
ratelis parengti pikniką su 
dainomis ir deklarhacijomis, 
todėl užkviečia visus Atho-

lio ir apielinkės lietuvius at
silankyti.

< Ji Kavlaičia.

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 
Detroit, Mich.

Gerbiama “LaiŠvės” Re
dakcija!

“Laisvės” No. 46 L. S. S. 
51 kuopos delegatas K. S. 
Urbaitis, dalyvavęs XI rajo
no konferencijoj, užsipuola 
ant manęs, būk aš padavęs 
neteisingas žinias iš konfe
rencijos.

Matomai drg. Urbaičiui 
nepatinka, kad aš pasakiau, 
jog abiejų pusių aiškintojai, 
t. y. 116 ir 157 kuopų, paro
dė, kad naujoji kuopa susi
tvėrė vien tik iš ypatiškumų 
ir veikia tose pat rybose, kur 
veikė 116 kuopa. Delegatai 
gi iš kitų kuopų nubalsovo, 
kad abidvi kuopos pasiliktų 
ir veiktų pagal L. S. S. kon
stituciją ir jeigu kuri kuopa 
prasižengtu, turi būt iš
braukta iš Sąjungos.

Drg. Urbaitis, kaipo dele
gatas, sako, kad nutarimas 
skambąs sekančiai: “Jeigu 
kuris narys ar vienos ar ki
tos kuopos prasižengs, turi 
būt išbrauktas iš kuopos, o 
ne iš Sąjungos”.

Patariu drg. Urbaičiui 
perskaityti XI rajono 2-ros 
konferencijos protokolą, til
pusi “Kovos” N. 25, kuris 
skamba sekančiai: “Abidvi 
kuopos turi prisilaikyti L. S. 
S. konstitucijos, o kad ne, tai 
rajono komisija su delega
tais ištyrus, suspenduos ar 
vieną ar kitą”.

Taigi, mano paduotos ži
ruos, šutiniui su XI rajono 
protokolu. Tai kur teisybė, 
ar Urbaičio, ar D. Reporte
rio?

Toliaus drg. Urbaitis sa
ko, kad kuopos, kaip 116, 
taip ir 157, sutiko gyvuoti be 
jokių priešginumų viena ki
tai ir konferencija maloniai 
tą sutikimą priėmė.

Štai kaip buvo: kuomet 
delegatai nubalsavo, kad pa
siliktų abidvi kuopos, tai ne- 
kurie 157 kuopos nariai pa
sakė: “Jūs norėjot,kad męs 
nusiųstum savo čarterį cent- 
ran ir prisidėtum prie 116 
kuopos, bet męs dabar gy
vuosime ant lygių tiesų, kaip 
ir jūs”. Tuomet 116 kuopos 
nariai patėmijo.kad jei 157 
kuopa nenori savo čarteri 
siusti, tai lai nusiunčia 116

4- Z

kuopa savąjį ir prisideda 
prie 157 kuopos. Tuomet ki
lo nesutikimai tarp abiejų 
kuopų delegatu ir 51 kuopos 
delegatas drg. Stankus įnešė 
sekantį įnešimą:

“Jeigu abidvi kuopos ne
galit susitaikyti šioj konfe
rencijoj ir nepripažįstate 
mūsų nutarimų, tai pasilikįt 
taip ir ant toliaus ir turit 
abidvi kuopos elgties pagal 
L. S. S. konstitucija; bet jei
gu kuri prasižengsi t, tai bū
sit išbrauktos iš Sąjungos”.

Tuomi viskas ir užsibaigė. 
Ar tai galima skaityti, kad 
susitaikė?

Taigi, bereikalingai drg. 
Urbaitis primeta man. būk 
aš noriu išbraukti iš Sąjun
gos kuopas. Man visai nerū
pi nei vienos, nei kitos kuo-
pos braukimai, man abidvi 
geros. Bet jeigu aš pranešu 
ju veikimą ir elgimąsi, tai ar 
aš tame kaltas, ar jos, kad 
panašiai elgiasi?

Detroito Reporteris,
Nuo red. Tiktai dėlei fak

tiško atitaisymo duodame 
vietos savo nuolatiniam ko
respondentui, drg. D. Repor
teriui.

Šiomis dienomis mes vėl 
gavome visą pundą kores
pondencijų kaip iš senos, 
taip ir iš naujos kuopos 
draugų. Nei viena tų kores
pondencijų, netilps, kadangi 
visos jos yra polemiško tu
rinio. Iš tų koresp. mums 
paaiškėjo, jog ligi abiejų 
kuopti susitaikymo šaukia 
dar labai toli. Męs negalime 
būt teisėjais, nes negalim at
vykt į Detroitą.

Šiaipgi apie visuomenišką 
veikimą abiejų kuopų prane
šimus visuomet talpinsime.

Minersville, Pa.
25 d. birželio turėjo būti 

lietuvių darbininkų susirin-

kimėlis. Vakare susirinko 
gana diktas būrys žmonių 
prie U. M. W|. of A. svetai
nės, bet svetainės durįs bu
vo uždaros. Pasigirdo bal
sai, kad saliuninkai papirko 
svetainės savininką ir tas 
neatidaro durų. Tuomet vi
si nuėjo pas W. Narijauską 
į krautuvę. Nuėjus ten, bu
vo tokių, kurie reikalavo, 
kad kalbėtojai ragintų lietu
vius neiti į karčiamas nors 
per tris mėnesius, pakol kar- 
čiamninkai neduos didesnių 
stiklų. Mat, pastaruoju lai
ku karčiamninkai sumažino 
stiklus, tai girtuoklėliams 
tas labai nepatinka .̂ Kalbė
jo A. J. Banučauskas ir kiti 
draugai. Banučauskas nu
rodė, kad reikalinga sutver
ti tam tikra draugija, įkurti 
knygynas, kad kiekvienas 
darbininkas galėtų užeiti ir 
pralėkti liuosą laiką ,tuomet 
daug pasekmingesnė kova 
bus su girtuoklyste, nes dar
bininkai turės kur užeiti ir 
praleisti liuosą laiką, kurį 
dabar praleidžia karčiamo- 

Lse. Po apkalbėjimui susi
rašė keliolika draugų, kurie 
rūpinsis kovoti su girtuok
lyste. Lašas.

, Los Angeles, Cal.
21 d. birželio L. S. S. 39 kp. 

atsibuvo 'vakaras su prakal
bomis, dekliamacijomis, di- 
aliogais,' spyčiais “Džian 
Bambos su Keide” ir tt.

Buvo perstatyta veikalas 
“Gyvieji Nabašninkai”; sce
nos mėgėjai lošė visi gana 
puikiai, ypač atsižymėjo Ta
das (I. Muraškauskasj, Žin- 
dulis (J. Stanelis), Žindulie- 
nė (M. Eik) ir Kvailevičia 
(J. Karvelis), geriau neat- 
loštų ir profesijonalai. De- 
kliamacijose atsižymėjo na
tų rališka ypatybe p-lė B. 
Minkiutė “Skriaudžiamųjų 
Lietuvių Daina” ir “Be Mok
slo” p-lė A. Minkiutė. Gerai 
sulopė dialogą“Šeimynos Tė
vas” P. Rufus su j. Skind- 
mor.

Vakarą atvėrė A. Smith 
ir kalbėjo apie žmogaus gy
venimą nuo pat jo atsiradi
mo ant žemės, jo kova už 
būvį, jo civilizacija, kultūra 
iki šių dienų, ir nurodė, kad 
tik socijalizmo gadynėj jis 
bus laimingas, nes jis bus lai
svas, jį niekas neišnaudos ir 
niekas negalės jo skriausti. 
Visi žmonės bus lygus gyve
nime. Ant pat galo kalbėjo 
užkviestas žymus anglų kal
bėtojas A. R. Holston. Čia 
reiktu duoti papeikimą pub
likai, kuomet anglas pradėjo 
kalbėt, nekurie tuoj ėmė 
bėgbiš svetainės,ar tai nesu
prasdami kalbos, ar dėl kitų 
priežasčių.

Kalbėtojas puikiai aiškino 
apie socijalizmą. Publikos 
buvo pusėtinai prisirinkę, 
daugumas neatėjo, kad ne
buvo šokių ir svaiginančių 
gėrimų ,kuriuos veik išnaiki
no nedėliomis vartoti.

Publika buvo užganėdin
ta.

Kuopai dar liko pelno apie 
$15.00. Keliauninkas.

Iš KALĖJIMO.
Pottsville, Pa.

11 d. birželio atsilankiau į 
kalėjimą, kad apžiurėjus 
knygynėlį ,bet pasirodė, kad 
ten didžiausia betvarkė. 
Daugelis kalinių nori skaity
ti ir užlaiko knygas ir laik
raščius gana tvarkiai, bet 
daug yra tokių, kurie, kaip 
tik pagauna į rankas knygą 
ar laikraštį ,tuojaus sudras
ko. Atsiranda ir tokių, ku
rie, išeidami iš kalėjimo, pa
vagia geresnes knygas ir iš
sineša. Knygynėlio užveiz
da yra Jerusevičius ir aš jį 
prašiau, kad išduotų per lai
kraščius pilną atskaitą, ko
kios knygos ten randasi ir 
kokios sunaikintos, kad pa
garsinus laikraščiuose, bet> 
jis nuo to atsisakė. Tuomet 
apsiėmė atlikti tą darbą J. 
B-kis, jeigu jam bus pevely- 
ta kalėjimo užveizdos. Tuo
met aš paprašiau kalėjimo 
užveizdos, kad J. B. būtų 
paliuosuotas nuo kalėjimo 
darbo dėl sutvarkymo kny
gynėlio ir perstačiau visą 
dalyką, kad visuomenė ap

kauja kalėjiman knygas ir 
laikraščius, o tūli kaliniai 
jas naikina. Tuomet kalėji
mo užveizda pranešė kali
niams, jeigu tik kuris bus 
pagautas naikinant knygas 
arba laikraščius, tai taps su
laikytas ant 3 mėnesių ilgiau 
kalėjime. Gal tokie vaistai 
ir pagelbės kiek.

Vienok geistina, kad ir tie 
kaliniai, kurie mėgsta skai
tymą ,patįs rūpintųsi knygy
nėlio stoviu.

A. J. Banučauskas.

Craigneuk, Škotija.
Gegužės 29 d. vietinė L. S. 

S. 6-toji kuopa parengė kon
certą su šokiais. Ant kon
certo buvo perstatyta iš 
“Laisvės”juokinga komedija 
“Daktaras”, Maikio su Tėvu 
pasikalbėjimas; potam visa 
eilė monologų ir deklamaci
jų. Viskas atlikta vidutiniš
kai. Žmonių ant koncerto 
atsilankė pusėtinai ir visi 
užsilaikė ramiai. — Nors tą 
patį vakarą ir kitas buvo ba
lius, parengtas kitų dviejų 
katalikiškų draugijų “Spin
dulio” ir “Blaivybės”, kad 
tik scijalistams užkenkt, bet 
tas nieko nereiškė, nes kuo
pai atliko keliatas šilingų 
pelno.

Biržulio 12 d. ta pati L. S. 
S. 6-toji kuopa parengė drg. 
A. Baranauskui prakalbas. 
Publikos ant prakalbų atsi
lankė mažai (nes tą dieną 
angliakasiai gavo algas, tai 
ir nebuvo laiko kada lanky- 
ties ant prakalbų, nes visą 
vakarą buvo užimti rudžio 
naikinimu). Kalbėtojas aiš
kiai nupiešė darbininkų 
skurdą Lietuvoj ir kitose 
viešpatijose ir pranašavo 
greitoj ateity revoliuciją 
Lietuvoj ir Rusi joj; ant pa
baigos kvietė . lietuvius . dė
ties prie socijalistų partijos. 
Abelnai, kalba buvo gera ir 
nuosekli. — Bet vis-gi neku
ltiems tamsunėliams nelabai 
patiko, nes išėjus iš svetai
nės girdėjosi šmeižiant kal
bėtoją. t s

Birželio 8 d. Lanarkshire 
Steel kompanijos darbinin
kai buvo išėję į streiką. 
Streiko priežastis — prašali- 
nimas vieno seno darbininko 
iš darbo. Streikas tęsėsi tik 
vieną savaitę ir darbininkai 
laimėjo. Taip kad 15 d. bir
želio vėl visi stojo į darbą.

Darbai šioj apielinkėj žy
miai sumažėjo, taip kad ir 
bedarbių pradeda atsirast.

A. Agotėnas.

Darbai
Grand Rapids. Mich. Dar

bai eina labai silpnai. Dau
gelis dirbtuvių dirba tik po 
4— 5 dienas į savaitę. Dar

bas sunku gauti.
V. Juškaitis.

Burnside Chicago, Ill. Čia 
daugiausia randasi karų 
dirbtuvės, kurios pastaruoju 
laiku labai prastai dirba. 
Kaip tai: N. Y. C. and St. L. 
Nikei Plate atleido veik vi
sus darbininkus (apie 300), 
o likusieji dirba vos keturias 
dienas į savaite. Tik viena 
dirbtuvė “Ill. Central Co.” 
dirba gerai ir ima darbinin
kus, bet nepatarčiau drau
gams į čia važiuoti, nes dar 
nėra užbaigtas streikas nuo 
1910 metų.

J. Dailydė.

East Chicago,Ind.Pas mus 
yra įvairių dirbtuvių gana 
daug. Bet pastaruoju laiku, 
kaip visur, taip ir pas mus 
darbai labai sumažėjo. Be
darbių yra nemažai ir iš ki
tur atvažiavus darbas labai 
sunku gauti.

Athol, Mass. Mūsų žmo
nės jau susilaukė “socijaliz
mo tvarkos” ir prie demo
kratų. Pirmiau dirbo po de
šimts ir daugiau valandų į 
digna, o dabai' jan ir pilnų 
aštuonių vai. n į ha; dau
gelį paleido ant * kacijų”, 
kad “pasilsėtų”. Labai būtų 
geras gyvenimas, kad būtų 
geras gyvenimas, kad būtų 
už ką pragyventi ir pilvas 
nekeltų revoliucijos, bet tas, 
nelabasis, revoliuciją kelia. '

Kavlaičia.
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Čia ne-

JUOKŲ KĄSNELIAI

Amerikos katalikiškas blaivininkas, grįždamas iš 
parapijos mitingo, šitaip kalba: ‘Tš-si-gėriau... tai iš-si- 
gėriau... Bet mū-sų... kon-sti-tu-cijos... aš ne-per-žen- 
giau... Mū-sų... kon-sti-tu-cija... lie-pia gert už-simer- 
kusiam... tai aš... taip irrrr... dariau... Mū-sų kon-sti-tu- 
cija drrrau-džia gert... užžž sa-vo pinigus, bet aššš už 
savo irrr negė-riau... ku-nigas fundino,tai irrr... gėriau...

Barometras į viršų, bet 
lietus į žemę.

Farmerys: — Tikra dievo 
koronė, lyja ir lyja, negaliu 
nei šieną parvežt namo.

Miestelėnas:
džiaugtis, nes šiandien ba
rometras kįlą į viršų.

Farmerys: — Kas iš to, 
kad barometras kįla Į viršų, 
bet lietus puola į žemę.

užriesta nosim kunigas ir 
pradėjo klausinėti vaikų

i

Gali

Kas tai yra diplomatas? s
Jurgis: — Pasakyk, Jonai, 

kas tai yra diplomatas?
Jonas: — Diplomatas — 

tai yra inteligentiškas plėši
kas.

— Petruk, pasakyk man, 
kiek yra dievų? — klausia 
kunigas vaiko.

— Vienas, — nedrąsiai at
sakė vaikas.

— Jeigu vienas ,tai kur jis 
yra?

•— Nežinau, — atsakė vai
kas, kasydamas galvą.

— Oi, koks tu avinas! — 
rūsčiai užtraukė kunigas. — 
Ar nežinai, kad dievas yra 
danguj, ant žemės ir kiekvie-

R. Richter
PAI N- 

EXPELLER
Drut.i muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Rornutizinas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai subers! i ai weš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
skausmų. „z, t,kits L*/fe Ir 30*

F. Ad. Richtor & Co.
T., NEW YORK.

Teini k it ant A n kero 
ženklo apsaugoimo

TAINEXPEUEK
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbės kaipti akrutas sudaužytas 
aut skalu. Ar kenčiate sknusYnus Roma- 
lizino, Neuralgijos, Užsišahlyino ir t. 1. 
lada pamėginkite pora sykiu sutepti su

P A I N E X P į L E R I U ,
PASOVF.NC.ZI AIS NAMINIAIS VAISTAIS.

Gaunama visose apliekose už 25 ir 50 e.
F.Atl. RICHJER &C0., 215 Pearl st. New York.

OriHĮjl.lf tint tint <Unkcrh> - ■ cenk/v iifhHitn/i>!lnt*.

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

C. Pilėnas ' -
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

T

T

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dien-ai, savaitė po 

savaitei, mėnesis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, ‘‘kiek 
sergantiems pagclbėjau 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- 
sekmingiausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo- 
dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plau’čių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

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

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

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

teisingiausia * mnimir A 
IR GERIAUSIA A P I I F* K A

LIETUVIŠKA * 1JU1Y.F1
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie’ 
vos ar Amerikos daktarų. 'J' vie
natinė lietuviška aptieka 1’ . me ir 
Massachusetts valstija' Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

SCHNEIDER BROLIAI
BSEKB

KRIAUCIAI
klausyk mano žodžio!

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(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 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy- j 
tos su smėliu Turiu parduoti daug j 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 1 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par- Į 
duodu visokio didumo .visos arti mies- i 
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie- j 
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- Į 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
tnerių, tarpe jų ir tą žemę turiu par- 1 
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir j 
branginus ant lengvų išmokėjimų. | 
A t važiuokle tuoj, ir kaip pribusi į j 
Peacock, tuoj telefopuok man į farmą, ■. 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- i 
bilium ir apvažiuostm visas tas far- I 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 1 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan.

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema.

pigiai.
Kas atneš šį apgarsinimą 

ir užsisakys siutą ,tam pro- 
sysiu čielus metus siutą dy
kai.

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

KOVA Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

“Laisves”

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

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

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

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

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

Morris HILLQU1TH S
JK. SIDLAUSKAS

226 Broadway, kamp. c st.
SO. 13OSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

30 Church St.
1815 E. Moyamensing Avė.

IVO V d ■>>—iii Anul.PHiA. už
>Tel. 2334 Green point.

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.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

73

IS LIE! UVlAk ASJNEW1YORKI

Te 1 e f on as’885 G ree n po i n t

GERIAUSIA UŽEIGOS

A, SHRUPSKI

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

Kampas.

ž
2) 
O

SO. BOS ! ()>■ MASS. *

Grand St., 
Palei Wythe Ave.

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

: Akušerka;
J’abnliri'si kurną Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingni atlieka aavo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbii invairiose moterų ligose.

* F. Stropiene,^"^;: f

C

Laimingai mirė.
— Artai tamistos vyras 

jau mirė?
— Taip mirė, dieve duok 

jam dangaus karalystę.
— Ar ilgai sirgo?
— Viso tik tris dienas.
— O ar daug daktarų šau

kei?
—Net penkis.
— Na tai bent laimingai 

mirė, nes prie vieno daktaro 
būtu besikankinęs kelias sa
vaites.

y Prisipažinimas.
Jaunoji (dienoj vestuvių): 

— Jonai, aš šiandien turiu 
tau prisipažint, kad mano 
visi apatiniai dantys yra su
dėtiniai...

Jaunasis (pertraukda- 
. mas): — Tai nieko, nieko, aš 

tą seniai pastebėjau.
Jaunoji (supykus): — Tai 

ką, kad tu pastebėjai! Bet 
aš tau norėjau pasakyt, kad 
aš už tuos dantis dar neuž
mokėjau.

— Gerai, tėveli, — juok- 
damos vaikas pradėjo kal
bėti. — Sakai, kad dievas 
yra danguj, ant žemės ir 
kiekvienoj vietoj, tai kodėl 
męs jo niekur negalim ma
tyti?

— Tu kvaily, kaip gi galė
si dievą matyti, jog dievas 
yra dvasia, — nežmonišku 
bųjsu suriko kunigas.

— Atsiprašau, tėveli, bet 
man yra neaišku. Šiandien 
sakai, kad ęlievas yra dvasia, 
bet vakar sakei, kad dievas 
njus sutvėrė ant savo pa
veikslo. Aš norėčiau žinoti, 
kaip dievas galėjo sutverti 
ant savo paveikslo, jog dva
sios paveikslo nėra?

Kunigas, nežinodamas, ką 
atsakyti, pakrapštė savo rie
stą nosį ir traukė pas kitus 
vaikus.

Bedalis Vaclovais.

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Dr. F. Matulaitis s
495 Broadway

South Boston, Alass.

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

pietų.

Ji žino.
— Mare, prieš vaiko mau

dymą pertikrink vandenį su 
termometru, kad‘būtų atsa
kančiai šiltas, — mokino šei
mininkė savo naują tarnai-

— Kam tas termometras 
tinka? — atsakė tarnaitė. — 
Kai vaikas būna raudonas, 
tai vanduo perkarstąs, o kai 
vaikas mėlynas, tai vanduo 
peršaltas.

Davatkos išpažintis.
Kartą “apgauta” davatka 

nedrąsiai priėjo prie spavie- 
dnyčios ir, atlikus visas ce
remonijas, šitaip pradėjo 
pasakoti savo nusidėjimus:

— Dvasiškas tėveli, ant 
manęs užkrito kelinės...

— Ogi ar su mėsa, ar be 
mėsos? — klausia kunigas.

— Su mėsa...
— Kaip tave perkūnas ne

trenkė? ! — Suriko susijudi
nęs kunigas. t

— Kad tas buvo žiemą, — 
atsako davatka.

— Ogi kaip tave žemė ne- 
praryjo?!...

— Kad tas dėjosi kleboni
joj, — teisinosi davatka.

— A-a, jeigu taip, tai kitas 
dalykas, — prabilo nusira-

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

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

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

TRJS GEROS KNYGOS: •

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

PASĄULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais................................2Sq

MEILES KARŠTLIGE knygelė apie 
meilę.....................................................f.............,.... 2Oc.

Imant v;3as tris sykiu, atiduodam už • 60c
Pinigus siuskit pačtos Ženkleliais šiuo adresu.

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

P RMtlfWMIS LIEIUVISKASJM-WLYORKE t

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS i
| LIETUVIAI.’KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patčniijom. kad būtinai yra reikalingas lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir insteigėm ta užeigos narna, kuris randasi 
p<> numeriu 49N XVri snir-iMjt <»n St\, 
kampas Spring St., New York City. brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasaŽierius. pribuvusius iš kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant i .sportus it 
konsulio.

Parduodam Laivakortes
ant dručiausiu ir greičiausiu garlaiviu už pigiau
sią kain;i iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
iHniainom pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

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

nbw'yorkcitvV'n. v. SOUTH BOSTON’ "*ss
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Linksmiau paliko.
Girtuoklis į saliuninką:—

Klausyk, tamista, kiek aš | minęs kunigas, 
vakar pas tave pragėriau?

Saliuninkas: — Dvide
šimts dolerių.

Girtuoklis:—O, tai ponui 
dievui dėklai! O aš maniau, 
kad tuos jįnigus pamečiau. 
Visą naktis rūpesčio nega
lėjau miegot. Na tai duokš 
dar ant to linksmumo bur- 
niukę išsitraukt. Svirplys.

Parapijos mokykloj.
Vieną kartą atėjo į moky

klą storas, su dideliu pilvu,

Ar ir burdihgieris šventas?
Mergaitė?<— Mama, dėlko 

tu šitą pikčietį bučiuoji?
Motina: — ęia ne pikčie- 

ris, Zosyte, bet,dievulis. Pa
bučiuok ir tu, jifeai šventas.

Mergaitė: — Mama, kaip 
papa išėjo alaus, tai tu bu
čiavai Virpšos burdingierį, 
tai ar ir jis šventas?

Motina: -— Tylėk, ^bjau
rybe!..

“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. E

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STJL,
BELSIHLL, SCOTLAND.

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyjel

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- 
zieriai gali važiuoti be baimės, 
nes jų gyvastis geriau yra ap
saugota, negu ant žemės.

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

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-Ajnerican

New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

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

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

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mą? Ogi visiems: seniems ir jauniems. Knyg - 
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 “Ženv- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. 
nyba” liuesai eina ir Lietuvon.

Kaina 10c.
Kas ims daugiau — nuteisime didelį nuošimtį. 
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE 183 Roebling St
s

Brooklyn, N. Y



LAISVES

SPAUSTUVE
PAJIEŠKOJIMAI

Platinkit “LAISVĘ

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PIKNIKAS

Brooklyn, N. Y.183 RoebHng St

Tyro Kalnui (Grand Ra

męs 
begalę

Kas ims 100 laiškų (sykiu 
tas tegul prisiunčia 

tam ap-

LIETUVIAI BIZNIE 
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.

Vistik, eiles 
“Męs vargšai 
sunaudosime.

per-

“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.

Prasidės 9 vai. išryto. Įžanga 25c. ypatai.
Tikietus galite gauti iš kalno pas kiekvieną 

Chicagos Socijalįstą ir “Naujienų” Redakcijoj.

LAISVĖS” AGENTŪRĄ

SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA II 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. Amerin

WILLIAM HOLLAND r 
145 Roebling St., Brooklyn 

Įėjimas iš jardo.

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

Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

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

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

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

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

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

Didžiausios Amerikos 
firmos, kurios, rodosi 
ir taip7 jau išsigarsinu- 
sios, betgi nesiliauja 
garsinusios ir vis nau
jesniu būdu. Jos išlei
džia tūkstančius ant pa- 
sigarsinimų.

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

“Laisvės” biznio 
Vedėjas.

“LAISVĖ”
183 Roebling St., Brooklyn

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

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

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

Schutz Park
Riverside, III.

Redakcijos atsakymai 
poetams.

Draugai, Amerikiečiai!
Remkite vienintelį Lietu

vos darbininku .Jlaikrašti 
“Vilnį”.

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

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
Kiekviena progresyviška 

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

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

pids). Tyros poezijos ki
birkštėlės matomos Jūsų 
prisiųstose eilutėse. Mėgin
kite rašyti daugiau. Tik ne
sigailėkite laiko ir mokinki- 
tės, mokinkitės, mokinkitės.

J^ Luokiui. “Pavasaris” 
netilps. Silpna.

Abst’ui. Grąžiname.
Triksui (Phila.). “Esmi 

linksmas tarp paukštelių”— 
tilps. Nors motyvas ir sko
lintas. Kitu du kavalkėliai 
netilps.

M. Vaidylai. — Jeigu mel- 
site patalpint eiles su sąlyga, 
jog užsirašyt “Laisvę”, tai 
išanksto žinokit, kad eilės 
netilps.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU- 
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

lų raštininkas.
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. Kigaį 168 Main 
Street.

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

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

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aš esmių jaunikaitis 23 m. amžiaus, 
turiu gerų užsiėmimą ir turiu savo 
locną farmą, labai dailioj v’etoj prie 
pat miesto. Merginos gali atsišaukti 
nuo 17 iki 30 metų. Geistina būtų, 
kad atsišauktų 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

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

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

Reikalaujame gabių ’ietuvių orga
nizatoriaus pagelbininkais lietuviškoje 
kolionijoje Cranford, N. J. Mokestis 
nedėlinė nuo $15.00 iki $20.00. Atsi
šaukite ypatiškai. '

* J. KASHMORE
136 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

PASAULIŲ RATAS, 
kaina............... /.............. 25c

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

DARBAS, kaina. . . .............   75c
AUDĖJAI, kaina............................... 50c
KERŠTINGĄ MEILE, kaina......... 10c

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 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

Nauji Laiškai
Tik ką atspaudinom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k’ekvienas galės pasi
džiaugti 
ir konvertus) 
70c. Kas ims 1000 laiškų 
sieis tik $5.00.

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

Reikalaujame Merginų.
Reikalaujame merginų 

prie darbo į fabriką.

Parengtas VIII Rajo'no L.S.S.A., kuriame 
dalyvaus ir “NAUJIENŲ” BENDROVE

NEDELIOJ, 5 LIĖPOS-JULY,1914

Jurbarko Jonui. Pasiskai
tykite antru sykiu: 
“Sodietis griebės už žagrės 

savo, 
“Kad vėlei knisti dirvonus 

savo”.
Kame čia,poezija?
Pasiskaitykite dar vieną 

punktą:
“Ein žiur gal ras kur darbą 

kokį 
Nors ant duonos šmoto”.
Neradęs darbo, šoko į Ne

muną ir sušuko: “prakeiktas 
surėdymas!”

Ir pas Jumis taip tas vis
kas paprastai išeina, tary
tum, žmogus per griovį šoko.

Sumezgėt, draugas, kelis 
sakinius, truputį pagązdinot 
“surėdymu”, bet tame nėra 
nei poezijos, nei tragiškumo.

Kampui (Clevelande) 
“Kur man eiti” — netilps. 
Kasžin kodėl jūs tą prozos 
gabalėlį poezija pavadinot?

J. G. (Schenectady, N.Y.). 
Eilėse politiška agitacija 
apie šių dienų sistemą. Daug 
patogiau apie tai rašyti pro
za. Be to, ant temos, kurią 
pasirinkote, jau daugybė 
anologiškų eilių parašyta. 
Netilps.

A. K-šui (Chicago). Per
daug kasdieniškai skamba 
politiška agitacija eilėse, žo
džių, išsireiškimų ir palygi
nimų arsenalas labai men
kas. Vis ta pati giesmė, 
kuri nesuteikia daugiau 
maisto, kaip paprasta kores
pondencija.

M. D. Sparvukas (Brook- 
lyne). Iš jūsų širdies goja- 
lio dvelkia nors ne stiprus, 
bėt širdingas tikro įkvėpimo 
vėjalis. Pati forma, betgi, 
netobula. 
“Trokštu’ 
bedarbiai 
“Sudiev Lietuva 
daug atviras sekimas Vai
čaičio mintyse ir formoj.

J. švilpukas (Brooklyne). 
Eiliavimo skambėjimas ne
išlaikytas. Redakcijai bus 
perdaug taisymo. Šiaip min
tis nebloga. Netilps.

Newarko Kriaučiui. 
sybė. tai teisybė, ‘(kad 
kenčiam tą visą 
(ko?), jogei ponai liepia pil
dyt dievo valią”. Bet pasa
kymas teisybės dar toli gra
žu ne poetiškas jos išreiški
mas. Netilps.

J. Jaunučiui (Clevelande). 
Pastebiame perdidelį sekimą 
Jovaro. Vienok, jeigu tai 
jūsų eilės, mėginkite dau
giau rašyt. Šitos netilps.

V. (Detroite). Kovoje su 
priešais draugas nevartoki
te tokių įrankių. Labai, la
bai negerai. Apie Barborą 
perdavėm “Juokų Kąsnelių” 
vedėjui.

Jonui Višakiui (Panevė
žy). Gerai.

Našlaičiui (Detroite). 
“Pavasario Rytas” ir “Be
auštant Pavasariui” — tilps. 
“Atėjo linksmas pavasarė
lis” netilps.

Jeigu jūs manote, kad ei
lės reikalauja mažai apdir
bimo — klystate. Būti po
etu—reiškia, ne tik mokėti 
apvilkti mintį į gražų aprė- 
dalą - formą, bet pasirū 
pinti ir apie turinio brandu
mą. Pasiskaitykit Shillerio, 
Puškino, Mickevičiaus ir ki
tų biografijas, — o pamaty
sit, kaip daug jie studijavo, 
kaip sunkiai dirbo.

J. Klastauskui (Brookly
ne). Nors ir rašot apie sau
lelę, bitelę ir gėlelę, bet pa
vasario grožės f neatvaizdi- 
nat. Išeina — per palša. '

Liudui Studentui. Netilps. 
Sena meliodija. Vely mė
ginkite savo spėkas prozoj. 
Visi veik rašytojai pradeda 
eilėmis, bet vėliau, į vyrus iš
ėjus, apie tuos pirmuosius 
bandymus prisimena, kaipo 
apie poetišką jaunystės ligą.

šidaro Broliui (Canadoj). 
“Gyviems Lavonams”, “Kur 
mūsų tėvynė?” “Oi, papus- 
kie” — tilps. “Nebetrokštu”

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 drąsumu mū

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

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

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

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

I 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 i ^de
klamacijų. Kas nori išmokti dekla
muoti gražias eilutes bei išmokintu 
savo vaikučius, lai įgyja šią1 knygelę. 
Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po
etu. Kaina tik................... 15c

l&YVAS GRABE. Parakė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 

•> nori valandą laiko smagiai praleisti, 
lai užsisako ją. Kaina tik..... 10c 

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti daug pamokinimų. 
Kaina.............................. 10c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

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

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

Sekretorius A. žolynas, 2 Merchant 
PL, ^Newark, 'N. J.

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

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

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

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

I



Vardas

Adresas; Steitas

Dykai Del Vinį

Išgydau Vyrus Greitai

P. Zinis.

Labai puikus

Venskie Armonikai 
su 21 perlo klevišiu. 8 basais

Vertes $18.00. tik už $7.50

Atsiųskite mums nors klek pE 
i nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzikališkų instru- 

; mentą, kokį jus tik norėsite.

do lietaus. Jeigu ne tąprie- iriMeli9GRAFAF0NAS
Su 12 Lietuviškų dainų, ver'tes $4 5.00,!
Atiduodame, tik už .................... t, __ _

Tą grafafoną gvnruntii 'jame ant 10 metų.

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Aluztkališkus Instrumentus ir I-onografus.

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kata!io;o.

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

suti
nimai; v s lose trijų* se laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje. ‘ 4
^1 L» | (' E1 'L/A išK.'-alau rastuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 

1 (|au |J(> j()Įtjn operacijų, skausmu ir ncatitraukiaiius nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalinu! Mano gydy
mo ^udas chronišku ligų vi a vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atn< ša geras, 
pasekmes, o__ _  1.. ■

2> Khubas turi uzprotes-VlfcillMES ŽINIOS. tuoti n.e vien prieš kongre-
Ant Canal st., New Yorke, 

streikuoja 250 selsmanų 
(pardavėjų). Priežastis 
streiko yra sekanti. Vienos 
krautuvės manageris sumu
šė visai bereikalingai sels- 
moną. Selsmonų unija su
šaukė susirinkimą ir parei
kalavo nuo firmos, kad tasai 
mušeika-manageris būtų nu
baustas atleidimu iš darbo

sakė mušeiką nubausti. Ta
da unija paliepė unijistams 
darbininkams apleist tą 
krautuvę. Bosų draugija 
irgi sušaukė susirinkimą ir 
nutarė pareikalauti nuo uni
jos ,kad toji sugrąžintų dar
bininkus atgal į krautuvę, 
priešingai jie atleisią iš dar
bo visus unijistus darbinin
kus. Unija nenusileido, nes 
nusileidimu būtų pripažinu
si legališku unijistų mušimą, 
ir tokiu būdu tano atleista 
250 selsmonų. Vienok Levy 
Brothers firma po numeriu 
51-53 Canal st. neišpildė bo
su nutarimo ir nenavarė uni- 
jistii iš darbo. Tokiu būdu 
toj firmoj streiko nėra.

Puikus išvažiavimas, ką 
ngia • B. L. U. Tailoring

1914 m., Eldorado Parke, 
Myrtle ir Woodhaven Ave., 
Glendale L. I.

san ir legislaturosna įneša
mus blogus sumanymus 
ateiviams, bet užsistoti ir už 
'uos, kuriuos persekioja ca- 
/o valdžia ir kapitalistai.

3) Imti dalyvumą apvaikš
čiojime darbininkų švenčių, 
kaip va — kruvino nedėldie- 
lio, gegužės 1 d. ir tt.

4) Abelnai susipažinti su 
darbininkų j u dė j i m u.

Kliubietis.

Tveriasi kompanija sta
tyti lietuvišką kaimą. Sako, 
gana bus mums mokėti sve
timiems randas, vely įsitai- 
sykim savo pastogę.

Kiek bus draugų — tiek 
bus ir fliorų. Juo daugiau, 
juo bus pigiau. Flioras, 
daug maž, apsieis nuo 6 — 8 
šimtų.

įsikurti manoma vidury 
miesto. Dabar pinigų dar 
nereikia dėti. Palauksim iki 
kol susidarys grupa. Na
mas manoma pradėt statyt 
1.915 m. ,

Mitingai atsibūna tautiš
kame name kas antrą pėtny- 
čia po pirmam. Pradžia 7 
vai. vakare.

Telephone 1307 Ma:n.

Visiems lietuviams žinomas

ADVOKATAS
NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge. 

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St.
Telephone 3347 Main.

Naujienos už 25 c
“NAUJIENOS" yra naujausiu, ge

riausiu lietuviu laikraščiu, “Nau
jienose” talpinasi naujausios žinios 
ir geriausiai parašyti straipsniai. 
“Naujienos“ yra nauju laikraščiu, jos 
daug kuom skiriasi nuo kitu

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiųsk 
25c (kvoterį) idėjas į kouvertą, o 
gausi “Naujienas" per ištisus dll m8ne- 
sius. Adresuok:

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

n

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
iiaiiJauslQ mokslo Ir ką rei
kia daryt!, apgirtus, talp-pąt 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgą, ajjsl- 
StuugotL

50,000
KNYGŲ

BUK 
VYRAS

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili,nubicgimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietinius, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautu vS žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedcs vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tenirkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pacto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningų, tyk parašik sava varda, ir adresą ant 
žemiaus paduotu kttponn, katrų siusk mums šendena.

* DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Filth Avenue, Chic**o:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aS norieėjau 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai vėna jusu kuygadel vyru.

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

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų 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 kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėifiis 
užaugusiems žmonėtis 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 tikrų rodų,

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

TODĖL, kad ta*knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimų,

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

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

17 Ą IIF Aš gydau VARICOCELĘ be jokio, skausmo, 
» VVz VLjLjLj. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
pD TT A TTITTIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
* lYvzO 1 ZT 1 11 1m• 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.
CVI711 IC Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
a-J * * iJ-IiJ. 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 visu^ nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų va>stų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas Įtek
mes [nrrnesnio nualinitno ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraujų, o labiausiai 
už viską sugražina išaikvotą jiegų 
vyriškumo. Vengkite tuoznlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy- 
dyn antvisados. Aš suteikiu ant-

SPEC1JALISKAS 1SPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

F? r,

Gražiausias piknikas!
Yra rengiamas pirmos ir 

antros Lietuvių Kelionei Pa- 
šelpos draugijos kuopų, ku- 
’•is atsibus 4 d. liepos (July). 
1914 m. Dexter Park, kuTis 
•andasi ant Jamaica avė., 
Jamaica, Brooklyn, N. Y. 
širdingai užkviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites atsi
lankyti ant to puikaus pikni
ko, nes tai bus vienas iš gra
žiausių, kokie tik kada yra 
buvę, nes yra rengiamas su 
programų, kuris susideda iš 
ofakalbų, dainų ,monoliogų, 
deklamacijų ir dar daug 
įvairių žaislų: dainuos lietu
viu ir latvių chorai, bus ir 
maišuose lenktynės, už ką 
v ra skiriamos dovanos gry
nais pinigais.

Todėl, kam yra malonu pa
kvėpuoti tyru oru. ir pažais
ti įvairiais žaislais, tad visi 
malonėkite atsilankyti, o ne
sigailėsite. Pikniko pradžia

iš rvto.

<1

Tik 1 doleris!
L. K. P. D. Komitetas.

Rašykit:

105 Stanton St., New York
kAMKMWUKv Ki

“PIRMYN”

ARTI EKA o

Jau laikas užsisakyti

1915 m
A.

$1000

109 Grand St

o 
o

Toks pat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 basų 

Vertes $25.00. tik už $1-4.215

i ■

, - ,-^$600

Z®'

“INKVIZICIJA”

o
e:
•

«

ko. Kas buv<> jame tai nesi
gaili. Trunutį užkenkė ne-

būtu pavykęs.
Ten buvęs.

M. Petrausko mokinių 
koncertas.

27 d. birž. Plaza Hall atsi
buvo koncertas lietuviškos 
konservatorijos mokiniu.

Publikos susirinko viduti
niškai. Ji užsilaikė labai 
švariai. Galima spėti, jog iš 
medžiagiškos pusės nebus 
prakišta.

Programų išpildyme ge
riausia nasižymėjo panelės 
P. Jurgeliutė, M. Kancieriu- 
tė ir, rodosi, svetimtautis M. 
Zaz., turįs nepaprastai sti
pru, skalsu giliai jausmingą 
balsą. Publikai bene dau-

lako daina “Toreadoro”, to
kia narsi .švelni ir tai tokia, 
kuria ir nelabai muzikališ- 
kai išlavinta ausis gali gerai 
suprasti. Vienok to paties 
p. Zazulako išpildytas liūd
nas. tęvas motyvas iš Šev
čenkos Haidamakų publikos 
jau ne taip buvo suprastas.

Iš mūsiškių gi dainininkų 
daugiausiai aplodismentų 
gavo p p. Jurgeliu te ir Kan- 
cieriutė, kurių balseliai ne 
vien malonus .pasakyčiau, 
šilkiniai bet jau ir gerai iš
lavinti.

NN. 20, 21, 22 (duetai ir 
trio) sukėlė* publikoj jaus
mingumą ir pasigrožėjimą, 
nors, aiškiai buvo matytas 
kad ynatos jų atlikime da
lyvavusios, nėra lygios savo 
gabumais.

Pažymėsime mokinius da
lyvavusius koncerte: M. 
Stankevičiūtė, A. Staniškis, 
P. Rimkus A. Medelis, L. 
Daukantas. J. Kralikauskas, 
G. Stankevičius. Keli nepri
buvo.

Po koncertui buvo šokiu.
C

Del naujo kliubo.
Laisv.” N. 48 aš patėmi-

K. Labano pranešimą 
apie naują kliubą kuris va
dinsis Liet. Amerikos Moks
lo ir Politikos kliubas, kuris 
turi jau apie 60 nariu. Ma
lonu apie tai girdėti, bet, ant 
kiek man yra žinoma tai 
Kliubas susitvėrė todėl:

1) Kad žengti pirmyn prie 
naujris idėjos ir ginti darbo 
žmonių reikalus, kad tik 
greičiau nusikračius kapita
listišką jungą.

SLAPTOS LIGOS.
V <» I I I 1 |

Vyras, išgavęs copyright ant dvi
dešimts suviršum didžiausios svarbos 
veikalų reikalauja vieno arba keleto 
partnerių, prisidėti su pinigais. Pla
tesnes žinias suteikia—Kazis,“ Laisvė” 
183 Roebling St., New York City.

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

BROOKLYN, N. Y.
(48—49)

PIKNIKAS!
Lawrenco L. S. S. <>4 kp. rengia di- 

Ižiausj pikniką ant 4 d. liepos, Juni
per Park kempėje. Piknikas bus vie
nas iš puikiausių: griežš J. Zablacko 
orkestrą, bus žaislų su laimėjimais, 
kanitj gėrimų ir užkandžių.1 Kalbės 

garsiausia kalbėtojas E. J. Bagočiūs, 
Ant šio pikniko yra užkviesta visos 
apielinkęs 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 
trauksis iki tamsos. Įžanga 25c.

Karus imkite ant Hampshire g 
vės, su užrašu: Methuen Town Eai 

RENGIMO KOMITETAS

atvažiuokite pas

Telephone 5018 Orchard
NEW YORK CITY, N. Y.

Draugijos ,ir orgdhizmų 
evoliucija.

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.

“LAISVE”
183 ROEBLING ST., BROOKLYN, N.Y

Geriausia Laivakorčių 
ir pinigų siuntimo 

AGENTŪRA

Męs parduodame LAIVAKORTES 
ant geri.ausių ir greičiausių linijų, 
siunčiame pinigus žemiausiu kursu j 
visas dalis svieto. Visi atsilankiusie
ji tikrai bus užganėdinti nrūsų patar- 

Kalbame lietuviškai. Duo
bus patarimus DYKAI.

SEPHSON
BANKIERIUS

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 jhu nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

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

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
šertiem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N.
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ATVDA!
DRAUGYSTĖMS,KUOPOMS S 

IR KLIUBAMS!
Išdirbu visokias ■

KUKARDAS “BADGES”, Gl’ZIKUS IR I 
ŽENKLELIUS. S

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

spaudas draugystėms. S
Ant žedno pareikalavimcf prisiulTčiu 

sempelius.
A. STRUPAS į

NOVELTY MANUFACTURE!! S
123 Ferry St, Newark, N. J. į

Dep. L.

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

5150
$300

Išmokėjo našiems 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. 50th St. - - - New York, N Y.
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LIETUVIU APDRAUDDS DRAUGIJA

LIETUVIŠKA
i

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

Ir visokias kitokias uf^duoles nuo 
visokių ligų, kurios čiar^uar nepaminė
tos galima gauti per pačtą.

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Yra tai knyga, kurioje telpa 
inkvizicijos, katalikiškos ti
kybos ir dvasiškijos 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”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md.

KALENDORIUS

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

JUOZ. MARTINAITIS
Brooklyn, N. Y
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