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Pasekmes užmušimo
Pranciškaus Ferdinando

Apskelbimas kares teisių.
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*21 darbininkas sudegė.
Milwaukee. Wis.—21 dar

bininkas sudegė laike eks-

nežiūrint ant piktavalių pa
stangų, prisaikintieji išteisi
no I.W.W. rodininką Tresca.

Pusiau orlaivis, pusiau laivas “Amerika,” veikiau da, bus pirmasai oreivis, ku
ris perlėks per Atlantiką. Bandymai gerai pavyko.

lės vagos,Vokietijoj tas pats. Kasieriuš esąs po kaucija.
Rusijoj daugybė bedarbių. i.v Kaip tik kasierius gaudąs 

Amerikoj veik pusė pra-j® kur aukų, tai tuojaus per- 
monės įstaigų dirba pusę lai-
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Lygir išrodo, kad Mexikoj 
jau greitai bus išrištas tasai 
neatmezgamas ligišiol poli
tiškas mazgas.

Villa eina į Mexiko City. 
Vilios kariumenė persiėmusi 
revoliucijoniška dvasia. Ten, 
kur laimi Villa, ten Mexikos 
bežemiai gauna žemės, o tai 
ir svarbiausia>yra.

Iš razbaininko Huertos ka- 
riumenės, iš taip vadinamos 
federališkos kariumenės, bė
ga tūkstančiai kareivių. Bė
ga netik kareiviai, bet ir afi- 
cieriai.

Apie 50,000 federal iškų 
kareivių laukia tik ženklo, 
kad perėjus į revoliucijonie- 
rių pusę.

Ant 5 d.liepos 
prezidento rinkimai.

Huerta, kaip sako, 
bėgti Japonijon.

Dar dėl Colorado streiko.
Denver, Colo.—Darbo sek

retorius Wilsonas nusiuntė 
du savo atstovu j Colorado 
anglių laukus ir tiems dele
gatams įsake būti tarpinin
kais tarpe streikierių ir mai
nu baronu, c v

Rooseveltas duoda vėjo 
Wilsonui.

Pittsburgh, Pa. — Roose
veltas pasakė čia karštą pra
kalba prieš Wilsono politiką, 
kritikuodamas jo muitų sis
temą ir politiką sulyg trus- 
tų.

“Naujas tarifas neatpigi
no pragyvenimo” — šaukė 
Rooseveltas ir jo šalininkai

paskirti jam plojo, šaukdami, jog jis 
būsiąs prezidentu 1916 me-

Washington, D. C.—Ats
tovų būtas nusprendė par
duot du karės didlaiviu 
Graikijai, kas labai nudžiu
gino graikus. Jie dabar tu
rės Ivgu su turkais laivyną.

Užtat turkdi kelia protes
tą.€

Afrikos farmeriai atvyks 
Amerikon.

Iš Londono greitu laiku 
atvvks Amerikon keliaujan
ti iš Afrikos farmeriai. Ju 
partija susideda iš 53 
niu.

Jie nori nusižiūrėti, 
Amerikos farmeriai darbuo
jasi. •

Visam pasaulyj bizniai eina 
blogai.

Chicago, Ill—R. L. Ard- 
nev, didelis biznio reikalu ži
novas. sako, kad viso pasau
lio bizniai eina blogai.

Pasitaiko.
Lucy Frye, juodveidė, gi

mus 20-tą birželio, 1790 m., 
aną dieną apvaikščiojo savo 
124-tas metines sukaktuves, 
igaunama titulą seniausio 
šaly žmogaus. Ir ji tai-gali 
patvirtinti darodymais. 
Antai tūli Culpepper gyven
tojai net laike civiliškosios 
karės pažinojo ją jau kaipo 
“sena žmona”. t v

E. Pittsburgh streiko
' reikale.

Keli draugai streikininkai 
mums praneša,kad Westing- 
hauzo darbininku streike 
dalyvauja su virš 100 lietuvių 
darbininkų, kurių padėjimas 
yra sunkus.

Yra gyvas reikalas padėti 
streikininkams laimėti. Pir
mutinė su alkomis turėtų 
sub rusti Pittsburgo visuo
menė. •

Streiko komitetas, kaip 
mums rašo, yra bendras vi
soms tautoms ir vienas ben- 

jdras iždas visai unijai, bet
Kelij lietuviai eSą išrinkę kasierių 

in išėjės iš norma- į1’ sekretorių.

'duodąs jas bęndran visų 
' streikierių iždan.

Aukas siųskite P. Kimbi- 
rauskui E. Pittsburgh, Box 
328, o laiškus su aukautojų 
vardais sekretoriui Kazi
mierui Leonavičiui E. Pitts
burgh, Pa., Box 8d.

Tresca išteisintas.
“šis streikas yra pradžia 

didžios revoliucijos. Gei
džiama žinoti, kaip skaitlin
gai jus trauksit ant Madison 
gatvės. Eikit būriais. Ir 
viliuosi; kad kirsdami nekir- 
site smarkiai’4. s

Tvirtina, kad tai Carlo 
Tresca žodžiai, laiku garsio
jo Patersone streiko, už ku- dos. Kadangi tas visas mie- 
riuos jis buvo apkaltintas ir stelis gyveno vien tik iš tų 
aną dieną tardytas. Vienok, kasyklų, pertai visas apmirė.

Rusijos socijaldemokratų 
partijų konferencija.

Draugai! Centro Komi
teto ingaliotas Užsienio Lie
tuvos Socijaldemokratų 
Partijos Biurjis nusiuntė 
birželio 12 d< Tarptaučiui 
Socijalistų Biurui laišką, 
kuriame išreiškia L. S. D. P. 
norą dalyvauti Tarptaučio 
Socijalistų Biuro sušaukia
moje visos Rusijos socijalde
mokratų partijų ir frakcijų 
konferencijoje. Tos konfe
rencijos tikslas — išaiškint 
skirtumą tarp įvairių Rusi
jos s.d. sriovių ir,jei tai pasi
rodytų galima, surasti kelius 
visų jų susijungimui. Ne
reikia draugams aiškinti, 
kaip tai svarbu būtų susijun
gus visoms Rusijos s.-d. par
tijoms ir frakcijoms vienon 
didelėn partijon. Ypatingai 
tai svarbu dabar, kuomet vėl 
kįla darbininkų judėjimas, ir 
nebetolimas laikas, kuomet 
vėl išsilies jisai dideliu revo
liucijos gaisru. Tuo tarpu, 
kaip sako žinomas vokiečių 
s.-d. mokslininkas Kautskis, 
skirtumas tarp įvairių Rusi
jos s.-d. srovių ne toks jau 
didelis, kad nebegalėtų jos 
susijungti. Vokietijos s.-d. 
tarpe esąs daug didesnis 
skirtumas, veinok ji sugyve
na vienoj partijoj. Taip tu
rėtų būt ir pas mos, •

kalbant apie X.tS.D.P., tų 
skirtumų tarp jos ir Rusijos 
Soc.-Dem. Darbininkų Pąr- 
tijos (R. L. D. D. P.) pama
tiniuose dalykuose visiškai 
nėra; o jei kas yra smulkme
nose, tai juk jokioj didelėj 
partijoj nėra ir negali būti 
visiško vienodumo. Bend-, 
ruosius dienos obalsius ir 
taktiką paprastai nustato 
partijos suvažiavimai, ir 
mažuma turi pasiduoti di
džiumai.

sutaisytasis sumanymas nie
kuo nesiskyrė nuo Kroku
vos L. S. D. P. suvažiavimo 
sumanymo, išskyrus tiktai 
Lietuvos autonomijos klau
simą :tas klausimas buvo pa
liktas komisijos atviru ligi 
artymiausio visuotino parti
jos suvažiavimo.

Tos komisijos sumanymas 
1909 m. pradžioj buvo priim
tas aštuntojo L. S. D. P. su
važiavimo ir tais pačiais me
tais priimtas R. S. D. D. P. 
Vasaros vakarų krašto apy
gardos konferencijos (ton 
apygardon ineina ir Lietu
va). Štai tos bendrai sutai
sytos susijungimo sąlygos.

L.S.D.P. yra z autonomė 
ir teritorijalė socijaldemo
kratų organizacija, ineinan-

i-AFTERč/ze LAUNCHING- READY Aor MAIDEN

turėdamos vienodą su R. S. 
D. D. P: programą ir takti
ka, jau 1905 m. pavasarį, su* 
si jungė su Rusijos s.-d. lat
viu, žydų ir lenkų s.-d. par
tijos. Gaila tik. kad reakci
jai užėjus jos vėl išsiskaitė.

Tais pačiais 1906 m. rude
nį ir L. S. D. P. jau pradėjo 
tarties apie susijungimą su 
R. S. D. D. P., o Lietuvoj su
sijungė su buvusiąją Lietu
vos P. P. S. (Lenkų socijalis
tų partija), priėmusią tuo
met taippat Lietuvos Soci
jaldemokratų Partijos var
dą (Socjaldemokratyczna 
Partya Litwy).

5 buvusieji antrosios du
rnos lietuviai socijaldemo- 
kratai atstovai, kurie labai 
arti L. S. D. P. stovėjo, dir
bo kartu su bendrąją durnos 
s.-d. frakcija.

1907 m. L. S. D. P. atsto
vas jau dalyvavo (kaipo sve
čias) Rusijos S., D. D. P. 
Londono susivažiavime . ir 
ten pažymėjo L. S. D. P. su
siartinimą su S.D.D.P.

VII L. Š. D. P. susivažia
vimas (Krakuvos susivažia
vimas jį 1907 m. rudenį jau 
sutaisė, jungimuisi sąlygų 
sumanymą, kuris pama
tuose niekuo nesisky
rė nuo tų sąlygų, kuriomis 
buvo susijungusi su R. S. D. 
D. P. Latvijos S. D. P. jau 
tuomet nebuvo tokios L. S. 
D. P. organizacijos, kuri bū
tų prieštaravusi tam, — vi
sos suprato susijungimo rei
kalingumą.

1908 m. buvo inkurta iš L.

2. L. S. D. P. dirba savo te
ritorijoj (savo krašte) tarp 
visų tautų proletarijos ir 
jungia visa tos teritorijos 
organizaciją į partinį veiki
mą.

3. Kaip teritorijos sienas 
taip ir teritorijos organiza
cijos vardą skiria busimasis 
visų susijungusiu Lietuvos 
o r gani zaci j ų su v aži avi m as.

4. L. S. D. P., vaduodamas! 
bendrąja partijos programa 
ir , taktika, savarankiai 
sprendžia visus klausimus, 
kurie paliečia jos veikimą.

5. Lietuvos autonomijos 
klausymas lieka tam kartui 
atviras .bet L. S. D. P. turi 
teisę'agituoti ir propaguoti 
savo pažiūras į šitą klausy
mą.

6. Santikius su Bundu (žy
dų darbininkų organizacija) 
nustatė rezoliucija, kuri bu
vo priimta jungtiniam par
tijos suvažiavime (1906 m.).

7. L.S.D.P. turi savo suva
žiavimus, kuriuose spren
džia partiją paliečiančius 
vietinius klausimus ir renka 
savo Centro Komitetą soci
jaldemokratų 
v auti šitam 
voj).

8. Vietinės 
steigiamos 
centralizmo dėsniais.

9. Bendrosios partijos 
ištaigos gali būti steigiamos 
L. S. D. P. teritorijoj tiktai 
jai sutikus. •

10. L. S. D. P. bendrais su 
kitomis R. S. D. D. P. orga
nizacijomis pamatais daly
vauja bendruoslrpartijos su
važiavimuose ir konferenci
jose.

11. L. S. D. P. turi savo at
stovą R. S. D. D. P. Centro 
Komitete.

12. L. S. D. P. dalyvauja R. 
S. D. P. delegacijoj Į tarp- 
taučių socijalistų kongresus.

13. L. S. D. P. turi teise dėl 
ypatingų Lietuvos sąlygų 
savarankiai, rišti klausymą, 
kuris įnešamas paskui į R. S. 
D. D. P. programą; susijun
gus dėl to perkratinėjami 
tam tikri R. S. D. D. P. pro
gramos punktai.
Tokiu būdu aišku, kad be 

Lietuvos autonomijos klau
simo ir žemės klausimo jau 
1909 m. nebebuvo pas L. S.

‘ginčų klausymų; teisybę pa
sakius, žemės klausymas 
Lietuvoj toli nelošia tokios 
rolės, kaip Rusijoj, — čia 
pirmutinėj vietoj stovi 
skaitlingos lauko proletari- 
jos organizavimas. Paga
vaus ,ir tais klausymais ne
bebuvo pamatinio skirtumo. 
Ir jei ikišiol neįvyko L. S. D. 
P. susijungimas su R. S. D. 
D. P., tai tiktai dėlto, jog po 
Londono susivažiavimo 1907 
m. nebebuvo daugiau jokio 
bendro R. S. D. D. P. suva
žiavimo.

(Pabaiga bus).

Musulmanai skerdžia (tuomet vos nekilo tarpe Ser- 
serbus.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
tik trumpai* tegalėjome pa
minėti apie užmušimą Sara
jeve Austrijos sosto įpėdinio 
Franciškaūs Ferdinandd ir 
jo žmonos.

Dabar jau turime pilnas 
žinias, kurios gali nušviesti 
aną atsitikimą. Kuomet Ga- 
brinovičiaus bomba nenudė- 
jo Ferdinando, o tik sužeidė 
kelias ypatas, tai Ferdinan
das ir jo žmona nuvyko į 
miesto namą, kur juodu pa
sitiko burmistras ir kiti 
urėdninkah Pabuvęs miesto 
name, trono įpėdinys pano
rėjo nuvykti į hospital), kur 
gulėjo keli sužeisti dvariš
kiai, bet čia ant kelio antras 
pasikėsintojas, jaunas 
bas studentas Princip 
liais revolverio šūviais 
dėjo juodu ant vietos.

Abudu pasikėsintojai 
sodinti kalėjimam 
greitumu prabėgo žinia apie IT’ /A 1 l/L / I /"V 1 1 tint ▼ 1

bijos ir Austrijos karė, bet 
mažytėlė Serbija turėjo nu
sileist, vienok keršto jaus
mas neišnyko.

Ir ątai, kada Ferdinandas 
atvyko į Bosnijos širdį—Sa
rajevo (nelyginat caras bū
tų atvykęs į Vilnių), tai ser
bai jį užmušė.

Kuo buvo Ferdinandas?
Austrijoj viešpatauja 

Habsburgų dinastija (nely
ginant Rusijoj Romanovų). 
Tai nepaprastai išdidi, ricie- 
riška, didžiai katalikiška fa- 
milija.

Ferdinandas buvo uolus 
katalikiškas atžagareivis, 
didžiausias priešas mažės-' 
nių tautų ir, kaipo vokietys, 
buvo baisiai neapkenčiamas 
serbais, cechais, vengrais, ir 
daugybe kitų tautų, kurios 
gyvena Austrijoj.

Ferdinandas faktiškai ga- 
spadoriavo Austrijoj, ka
dangi senas Franciškus Juo
zapas jau visai susmukęs se
nelis. Ferdinandas buvo di- 

' džiausiąs katalikišku jezui- 
; bičiuolis ir 

siant Ferdinandui į Saraje- didelis šalininkas nuolatinio 
vo, jį perspėjo,kad gręsia pa- ginklavimosi. Tai buvo di- 
vojus jo gyvybei. Mat, Sara-; dis atžagareivių stulpas. \ 
jevo yra sostamiestis Bosni-' Ferdinandas buvo apdrau- 
jos, o Bosnija dar tik nuo dęs savo gvvastį ant 12 mili- 
1908 metų prijungta prie' jonų dolerių.
Austrijos ir joje daugiausiai 
gyvena serbai — slavai.

Ant rytojaus po užmuši-' 
mui Ferdinando tapo ap-l 
skelbtas karės stovis..

Sarajeve atsibuvo 
džiausios demonstracijos 
prieš slavus. Areštuota šim
tai žmonių. Serbai bėga ur
mu iš Bosnijos ir Hercogovi
nos. Mieste Mostor turkai 
ir kroatai musulmanai iš
skerdė 200 serbų. Sakoma, 
jog tasai miestas padegtas.

Sarajeve užpuolama ant 
serbų namų.

i* A

i Vėliausios žinios iš Bosnijos.
— Mūstaro miestas dega.

i Musulmanai skerdžia ser- 
di- bus. Ant gatvių eina mūšys.

— Gabrinovičius prisipa
žino bombą gavęs iš Belgra
do.

— Sarajeve areštuota 100 
ypatų, kurias kaltina suo
kalby ant Ferdinando gyvy
bės. Tarpe jų redaktorius 
laikraščio “Tauta”.

— Viennoje vokiečiai stu
dentai įtaisė demonstraciją 
nrieš serbus ir sudegino ser-

Serbija ir Austrija.
Gabrinovičius ir Princip 

yra serbais. Gabrinovičius 
pasakęs, kad metęs bomba 
todėl, kad atkeršyjus už 
skriaudas serbu tautos. 
Princip paaiškino, jog jisai 
esąs serbų tautininkas.

Bomba, kuria metė Gabri
novičius, sulyg jo žodžių, yra 
prisiųsta jam iš Serbijos,.

Austrijos valdžia viešai 
sako, kad Serbijos valdžia 
esanti prisidėjusi prie užmu
šimo, kad siūlai viso suokal-

KOOPERACIJA VO
KIETIJOJ.

Berlynas. — Sulyg koope
racijos laikraščio paskelbi
mo, Vokietijoj šiuomi laiku 
randasi pusantro milijono 
koopera torių.

Kad supratus tą viską, 
reikia ve kas žinoti. Seniau 
Bosnija ir Hercogovina pri
gulėjo Turkijai. Joje dau
giausia gyveno serbų, bet 
buvo ir turkų. Po paskuti
niai karei tarpe Rusijos ir 
Turkijos įvyko Turkijos pa
sidalinimas. Tuomet Bosni
ja ir Hercogovina buvo per
duota po Austrijos globa, 
nors iš vardo dar skaitėsi po 
turku sultano globa. 1908 
metais Austrija galutinai 
priskyrė Bosniją ir Herco
govina prie Austrijos. Tuo
met kilo didžiausias triukš
mas. Ypač sujudo serbai, 
kurie visuomet svajojo, apie 
ta dieną, kuomet Bosniją ir 
Hercogoviną galės prijungti 
prie mętinos Serbijos. Jie ir 
turėjo Tiesą, nes tose šalyse 
gyvena jų tautos brgliai;

Sako, karalius apleisiąs 
troną.

Serbijos karalius Pętras 
sakosi apleisiąs troną, už
leisdamas jį savo sūnui. Tuo 
tarpu, jisai išvažiuoja iš so- 
stapilės,pavesdamas valdžią 
savo sūnui, Aleksandrui.

Penktadalis pasaulio žmonių 
gyvena Indijoj.

Londonas.—Sulyg pasku
tinio surašo gyventojų, Indi
joj randasi 300,000,000 žmo
nių.

Niekur nėra taip didelio 
vargo, kaip Indijoj, nors ša
lis ten labai turtinga.

Nužudė redaktorių.
Redaktorių laikraščio “Ta- 

Kun-Pao” Chinijoje neseniai 
nužudė vadinamieji “Baltie
ji Vilkai”, kurie yra pusiau 
razbaininkai, pusiau sukilė
liai
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Anarchizmo tėvas
M. Bakuninas

(Iš priežast’es šimtmečio nuo gimimo dienos.)

M.

pletojimos ir revoliucijos ne-

tiška ir vedanti prie valsty-

mą prie miesčionijos savim 
susnūdimo, 
Kita puse

kandžiojimai tame abaze 
perdėm viešpatauja. •

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
TARPE ARTISTŲ. ibūtų suteikęs jam, p. šliu- 
npcige (Vokietijoj) iš-|PU|’.Sarbės narystes..

ėjo įdomi p. M. Sukenniko ‘ . ?lnia Is; Waterbuno buvo 
knyga apie rusu artistu ug.^-gaivinančiu ba zamu ii tatai 
kulisini gyvenimą ir pro-: dave. Pro^ P- ,š.lluPul slm,ta« 
čius, kurie gali nustebint sa-1 lr -Plrmas sykl.s PaPasakot 
vo galutinu morališku nu- aP’e savo ™°Pel™s- 
puolimu. Tie apkaltinimai, Dabar musų daktaras jau 
kuriuos p. Sukentiikas meta sugnzo >s vakacijos ir jo pa- 
veidan rusu artistams, gali- susėjusi plunksna ad laso,
ma su tokia jau tiesa mesti 
veidan didžiumai mūsų bur
žuazinio teatro veikėjų ne
tik Rusijoj, bet Vokietijoj, 
Francijoj, Amerikoj ir ki
tur.

Po priedanga dailės, po 
priedanga tarnavimo tam, 
kas prakilnu ir augšta — pa
tįs miazmai, pats išgveri- 
mas, patįs puvėsiai.

Rimtų, gerų teatrų kaip 
Europoj, taip ir 
randasi labai mažai. Užtat 
lengvo žanro teatrėlių, vo
devilių karčiamų pilni kam
pai.

Artistė, kuri nori pakilti 
ir igvti “vardą”, geriausia 
atsiekia savo tikslą per... lo
vą teatrališko boso.

Tai faktas ir neseniai ap
skelbti anglų kalboj užrašai 
vienos Berlyno artistės pil
nai patvirtina tą pasakymą.

Vienas teatro antrepre- 
neris Peterburge net atgai- Į 
vino baudžiavos pirmos nak-! 
ties teise < * 
tis!) Tik tn artistė neval
gys duoną prakaite veido sa-, 
vo, bet pakils, kaip gulbė, 
kuri tūla laiką pasiaukos te
atro vedėjui.

Yra teatrų, kaip tvirtina 
p. Sukennikas ,kur nebegali
ma atskirt, kur keno žmona, 
kur keno vyras. Viskas su
mišo. tartum, laukinių kai
minėj.

Vyru artistų supratimas 
apie teat i’o augštus uždavi
nius nesiekia toliaus riebių, 
neskanių anekdotų apie ly
tiškus dalykus.

Tame doriškame miglyne 
ir karčiamos atmosferoj nei 
nejieškok augštesnių intere
sų dailės reikale. Gyvieji na- 
bašninkai negi gali kelti dai-

Pikčiausios apšnekos, ko
jų pakišimai, pinklės, favori
tizmas, pritūpčiojimas že
mesniu prieš augštesnius — 
visa tai yra charakteriškiau- 
sios ypatybės • tos įstaigos, 
kuri šiandien pasivądino te
atru.

Sukennikas duoda vėjo ir 
laikraščių teatrališkiems re
cenzentams, kurie/ rašyda
mi atskaitas apie perstaty
mus, išgiria jiems malonias 
ynatas, nors tos užsipelnytų 
didžiausio papeikimo.

Skaitytojas mato, kad su 
lengvojo charakteriaus bur
žuaziniu teatru yra blogai.

Bet pastaraisiais metais 
vis augščiau kįla sveikas de
mokratijos teatras, kuris 
pasiryžęs yra tarnauti svei
koms visuomenės spėkoms. 
To teatro veikėjai turi rim
tą supratimą apie dailę ir, 
tarnaudami dailei, tarnauja 
pačiam gyvenimui.

> Ką p. Šliupas rašo apie so- 
icijalistus — sena istorija, 
neverta išėsto kiaušinio. 
Apie ją jau daug kartų atsi- 
liepėm.

Šiuo žygiu męs norim ci
tuoti iš “Laisvosios Minties” 
p. Šliupo atsiliepimą apie 
Chicagos mokslo vyrus.

Klausykite:
“Kada Chicagos daktarai 

. : įkūrė savo draugija, tai ma-
Amenkoj; noma buvo, kad tai bus mok

slo įstaiga, kuriai rūpės ne
tik pasitobulinimas sąnarių 
ir pasilavinimas chirurgijo
je ir medicinoje, bet kuri leis 
svietan bent populiarius raš
tus apie sveikatos užlaiky
mą. Rods,dr. Graičiūnas su
kompiliavo knyga apie Svei
katą: dar dr. Rutkauskas 
paraše keletą straipsnių 
“Tėvynėje”... Tik gaila, kad 
raštai dideles vertės neturi. 
Vienok buvo viltis, kad vis
kas eis geryn, tobulyn...

O kas išėjo? Na-gi, kuni- 
priniae noc-, Q’ai savo apinasrius uždėjo 

Chicagos mokslo vyrams! 
Ažuot mokslu užsiimti, dak
tarai tapo agentukais kelia
vedžių i dangų. Tad ažuot 
didvyrių susilaukėm nykštu
ku, “nekaltų avinėlių”, ku
rie eina skerdyklon nei ne- 
bliaudami... Tfu! kad bent 
svkį prasmegtu lietuvių 
dvasės vergyba! Rods tie 
daktarai ir arti skerdyklų 
gyvena...”.

— Rods, neblogai pasaky
ta. Nepakakus žodžių, net 
nusispjovė. Bet ar anie 
Chicagos daktarai v neturi 
uesos pasakyt tam smar
kiam prokurorui: “O ar 
sveikas nesėdėjai dar vakar 
viename vežime su Yču ir 
Tumu? Gi pats kvietei mus 
vienybėn vardan kovos prieš 
benkartus. Męs taip ir el
giamės”.

Klerikalai, kaip klerika
lai,jie žino savo kelią į Rymą 
ir tai jų programa.

O dr. J. šliupas? Savo 
burnojimais prieš socfjalis- 
tus, savo identifikavimais 
klesu kovos su kerštu ir tt. 
n. Šliupas stiprina reakcijos 
spėkas. O prie reakcijos pe
čiaus šildosi ir tukdosi Ry
mo arnįiija 
išvien su 
bininkais prieš kapitalizmo 
sistemą (agitatorius už Roo- 
sevelto partija), p. Šliupas 
negali su šaknimis rauti ir 
klerikalizmą, nes kaip kapi
talizmo, taip ir klerikalizmo 
šaknis gaivinasi tam pačiam 
dumblyne.

Nekovodamas 
usipratusiais dar-
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Daktaro atsakymai 
ant užklausimų

DR. J. ŠLIUPAS JAU SU
GRĮŽO Iš VAKACIJOS.
Kuomet juodasis “Drau

gas” prilygino p. Šliupą prie 
Kutros, tai Šliupas net ant 
dviejų mėnesių nutilo. Ma
tomai,* tas niekingas prilygi
nimas atėmė p. Šliupui žadą 
ir jis išvažiavo “ant vakaci- 
jos”.

Ir išties, kokie gi nedėkin
gi tie klerikalai! Už Tumo 
vaišes, už Olšausko slėpimą, 
už Yčui pataikavimą už soci- 
jalistų kailio peretljimą... už 
tuos, visus nuopelnus prieš 
kunigų stoną — taip nedė
kingai atsilygino!

. Ne, pasauly nėra dėkingu
mo,—veikiausia, pamislijo 
daktaras Šliupas.

Du mėnesiu p. Š. tylėjo ir 
dievai žino, kaip, ilgai tas ty
lėjimas būtų besitęsęs, jeigu 
Waterburio tautiškas sei
mas—ir tai dar baisu pasa
kyti—socijalistų balsais, ne-

MILUKAS IR NABAš- 
NINKAS KAUPAS.

Kokis tai “Saulės” rašyto
jas sako:

“Slaptybėje gludo reikalas 
a. a. kun. Kaupo. Nežinia 
iš ko pykosi kun. Kaupas su 
kunigu Miluku... Net perei
tą metą žmogus jau sirgda
mas, ant kriukio vaikščioda
mas, kada atvažiavo iš Chi
cago į Pittsburgą ant kon
greso Federacijos, tai priva
žiavęs prie lietuviškos baž
nyčios klausė dar iš automo- 
biliaus neišlipęs, ar yra kun. 
Milukas. Kad gavo žinią, 
jog nėra, tai išlipęs, nuėjo į 
bažnyčią. Gal jeigu būtų 
kun. M. buvęs-, tai būtų nei 
iš automobilio nelipęs...”

Rodos, tas tvirtinimas jau 
ne pirmas sykis atkartoja
mas; matomai, jame yra tei
sybės, vienok katalikų lyde
riai bevelija apie tai tylėti.

Graži “meilė” viešpatauja 
Kristaus vynyne!

J. BASANAVIČIUS MO
KINĘS POTERIŲ.

“Laisv. Minty” p. J. Šliu
pas pasakoja, jog p. Basana
vičius, važinėdamas po A- 
merikos lietuvių kolionijas, 
tankiai klausinėdavęs to. ar 
kito žmogaus:

“Ar moki poterius?”
Bet juk tai buvo politikie- 

riavimas — pasakys p. Balu
tis, o be politikieriavimo nie
ko’nepeši? Šliupas taip-pat 
nolitikieriavo, jeigu jis taip 
ilgai tylėjo apie tai, ką žino
jo.

Red. prierašas. pramonės proletarijatą. Ta-
M. Bakūnino, anarchistų me darbininkų sluogsny, jau 

ideologo,prieš 50 metų pada- truputį augstehau paki usią- 
rytas prognozas visuomenės

pasitvirtino istorijos bėgyje, pasitenkinimo, 
Laimėjo ne Bakūnino maiš- sąmojingumo.
tfnga, primityviška dvasia, ver‘tus, Bakūnino nuomone, 
bet Maųkso revoliucijinis marksistai turi prakeikti 
nuoseklumas. Didžiausiu : kiekvieną liaudies revoliuci- 
akstinu progresyvio judėji- J4, YP^C S1 valstiečių kuri 
mo buvo ne atsilikęs prole- P.^J1 savaimi yra anarchis- 
tarijatas Ispanijos ir Italijos tiška ir vedanti prie valsty- 
ir ne patriarchališki Rusi-1bes panaikunmo. Vyriausia 
jos sodžiai — kaip tą nurodė revoliucijos atrama Bakum- 
Bakūninas, bet pramoninis na^ . mane 'e0™ 
augštai išsivysčiusių šalių 
proletariatas,kaip tai nuro
dė Marksas. Revoliucija turi 
būti sąmoninga, kaip tai nu
rodė Marksas, bet ne (Chao
tiškas maištas po maištui, 
kaip to norėjo Bakuninas. 
Prie socijališkos revoliucijos 
męs einame per laimėjimus 
politiškoje kovoje, nors to 
taip baisiai ir nenorėjo Ba
kuninas. \

Nežiūrinu^o viso, kad ne 
Bakuninas, bet Marksas ir 
jo kovos būdai laimėjo, Ba
kuninas liekasi idealio revo- 
liucijonieriaus, puikiausio 
organizatoriaus pavyzdžiu. 
Kas mums imponuoja, tai 
Bakūnino mirtinė neapy
kanta dėl buržuazijos veid* 
r.iainiškumo. '

LIETUVIŲ MOKSLEIVIŲ 
SUSIVIENYJIMO

SEIMAS.
“Jaunimo Sapnai” prane

ša, jog rugsėjo 3, 4 ir 5 Chi- 
cagoje, “Aušros” svetainėje 
atsibus L. M. A. S. seimas.

“Nėra 
draugus, kad atsilankytų 
seiman.
kiekvieno...”

“Pas mus klausimu, suiha- 
nymų — nepradėtas kampas 
(Fe! — “nepočatyj ugol”/ 
Red.). Tečiaus iš to kampo 
reikia išvilkti pirmos svar
bos dalykus”. I

Galima bus pasišnekėti: 
kur nuėjom ir iš kur atėjom, 
bet męs netikime, kad pati 
viena jaunuomenė, kaipo to
kia ,galėtų mūsų gyvenime 
ką svarbaus atlikti. Apčiuo
piamos naudos iš mūsų stu
dentų visuotnenė tada tetu
rės, kada jie, sulyg savo vi
suomenės pažiūrų, prisi-, 
jungs prie to ar kito dides
nio visuomenės kūno. Pa- 
grimzdimas Nirvanon, kaip 
dabar kad yra, neneša nei 
blogo nei gero, bet tokia eg- 
zistacija yra be prasmės.

AGITACIJA PRIEŠ M. 
PETRAUSKĄ.

Labai ištikimas žmogus 
mums suteikė visa pluoštą 
informacijų iš Waterburio 
apie santikius p. Miko Pet-

reikalo ragint

Tai šventa pareiga

Nesiųsime “Laisvės” mai
nais “Rygos Naujienoms”.

o

Kadangi pastaruoju laiku 
gešeftmacherių laikraštpa- 

i ausko su tenykščių tauti- jokįos gėdos pradėjo vogti
• z /-r • — «« . • • i •ninku šulais. Manom, kad 

bus proga apie tai vėliaus 
pasišnekėti.

Faktu vra, jog Waterbu
rio patrijotai pastarame S. 
L. A. seime išėjo su p. M. Pe
trausku i atvirą kovą. Tuo 
tarpu, dar tik “tėvyninin- 
kai” laikosi neutrališkai.

Tėvynės Mylėtoju Draugi
ja per savo seimą n. M. Pet
rausko veikalų leidimą visai 
atmetė, o sale to nutarė daug 
menkesnės vertės dalykus 
spauzdint.

Męs tik konstatuojam fak
tą ir mums visai nerūpi ad
vokatauti už p. M. Petraus
ką. Kaip pasiklos, taip iš
miegos. Vienok, pridursi; 
me: niekur taip nachališkai 
nėra išsimiklinę pakišti ko
ja, kaip p. Balučio abaze. 
Šnabždėjimas, kuždėjįimas, 
intrigos, susiuodimas su kle; 
bonijom, įvairus pasaliniai

iš “Laisvės” straipsnius, tai 
to laikraščio redakcijai at
sisakome siuntinėti “Laisvę” 
mainais ant “Rygos Naujie
nų”.

Prašome visų skaitytojų, 
kur • tiktai galima, 'aiškint 
žmonėms vodingumą to laik- 
raštpalaikio, nes tūli san- 
protauja, jog tai esąs pirm
eivių laikraštis. Tai ne pirm
eivių laikraštis, bet gatvinis 
šlamštas.

“Kas tai per žmogus! Pir
mą revoliucijos dieną tai tik
ras radinys, o antrą — jį 
reikia jau sušaudyt!”

nas mane • esant pačius 
> gyventojų 

^sluognius, matydamos jųjų 
ubagystėje ir nusivilime už
tikrinimą, jog jie tai jau tik
riausi šalininkai socijališkos 
revoliucijos. O tos socijališ
kos revoliucijos Bakūninas 
troško jau šioj valandoj, ap
lenkiant ilgai dū mojančios 
ir taip painios politiškos ko
vos laipsnius. Marksis
tai gi pripažino būtinumą 
tos sunkios ir ilgos kovos už 
šviesesnę ateitį ir tatai Ba- 
kūninui buvo nepakenčiama 
blogybė. Kiekvienas para
ginimas atkreiptas į darbi
ninkus išnaudoti'visus lega- 
liškus kovos būdus — didžiai 
užrūstindavo Bakūniną. 
Kuomet iškalbingasis Lassa- 
llis rekomendavo darbinin
kams varyti agitaciją už 
praplatinimą politiškų tei
sių, tai, sulyg Bakūnino nuo
monės, jisai elgėsi, kaip “vo- 
kietys, kaip žydas, kaip> 
mokslininkas ir kaip tur-

. Dar nešvariau atsi- 
Bakūninas apie

Taip atsiliepė apie Baku- čius”. 
niną prefektas Francijos re- liepdavo 
publikos valdžios 1848 me- Marksą, 
tais ir tame atsiliepime daugi Vistik prie Markso, kaipo 
teisybės, y “Aš patrijotas prie gilaus mintytojo, Bakū- 
liaudies, bet ne valstybės”— ninas atsinešdavo su pa
sakydavo apie save Bakūni- garba. Jam tiko Markso 
nas. , i moksliškas pamatavimas tos

Socijališką nelygybę ne-Tiesos, kad socijališkos idė- 
galima panaikint su pagelbaį.jos yra vaisius ekonomiškų 
vienos tik politiškos revoliu-' santikių. Šitą Markso mintį 
cijos, perkeltus politišką su-, Bakuninas padėjo kertiniu 
Tvarkymą. “Jeigu yra vals- akmeniu savo revoliucijoni- 
tybė, tai jau yra ir viešpata- nio apaštalavimo. Jisai mėg- 
vimas vienų ant kitų, vadi- davo sakyti, kad idealas nau- 
nasi, ir vergija; valstybės 'jo surėdymo _ tij< tuomet te- 
be vergijos — atviros ar už-Turi svarbą, jeigu jisai ne iš 
maskuotos — negalima sau .nykščio išlaužtas, ne iš kny- 
įsivaizdinti”. |gos išskaitytas, bet turi sa-

Taip tvirtino'M. 'Bakūni- vo gyvas šaknis žmonių bū-
. .... tina iao Ii n Izimn non nlnnniintyje ,palinkimuose plačiųjų 

minių, jų reikaluose ir idea
luose. “Reikia būti kvailiu 
tėvo dangiškojo — rašė kar
tą Bakuninas—kad taip žio-

VERTĖJAMS ŽINOTINA.
Pranešu gerbiamiems ver

tėjams, kad išverčiau R. 
Blatchford’o knygą “Dievas 
ir mano kaimynas”(God and 
my neighbour) ir L. Andre
jevo veikalėlį “Artymo mei- 
lė’% Meldžiu kitus nuo to pa
čio darbo susilaikyti.

A. J. Karalius.
Chicago, Ill.

nas, o kitoj vietoj jisai rašė: 
“reikia būti asilu, kvailiu ir 
avigalviu, jeigu įtikėti, kad 
kokia nors konstitucija, nors 
ir pati liberališkiausia, nors , . , .. .
ir pati demokratiškiausia i l’b!" ga'vot1’ buk “?
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galėtų paversti valstybę ge- 
radaringa dėl liaudies”.

Pasiremiant tuomi, Baku
ninas sakė, jog revoliucijos 
tikslas yra 1) panaikinimas 
visų valstybių ir visų val
džių Europoje ir 2) įsteigi
mas naujos.visuomenės ant 
pamato laisvai susidrauga
vusio darbo, padedant pa
matu bendrą nuosavybę, ly
gybę ir teisingumą.

Tokia revoliucija gali būti 
tik internacijonalė, visasvie- 
tinė ir apaštalu tokios revo
liucijos visą ąavo gyvenimą 
buvo Bakuninas.

Kuomet 1864 m. susitvėrė 
tarptautiška darbininkų 
draugija (Internacionalas), 
Bakuninas prisidėjo prie jos 
ir karštai dalyvavo veikime. 
Vienok Bakuninas negalėjo 
susitaikinti su Internaciona
lo vedėjais ir Marksu. Šie 
pastarieji buvo valstybinin
kai, o jis reikąlavo valstybės 
panaikinimo. Jisai norėjo 
laisvo sutvarkymo žmonių 
gyvenimo, sulyg žmonių rei
kalavimų, ne iš viršaus apa
čion, bet iš apačios viršun, 
nepaisant ten jokių parla
mentų. Jisai skelbė “laisvą 
sandorą žemės dirbėjų ir fa- 
brikos draugijų, bendrovių, 
apskričių ir. tautų”.Į_ Taip 
kaip ir Marksas, Bakuninas 
matė darbininkuose “didžią 
ir vieninteliai tikrą spėką 
savo amžiaus”, bet jisai sky- vėl iš kur tai atsiranda, pra-

I galima kas nors padovanoti, 
kas nors pakeisti jų materi- 
jaliame gyvenime, paskelbti 
kokią naują teisybę, jeigu 
tatai priešintųsi visam pa
linkimai, pačiam krypsniui 
žmonių gyvenimo”. Ne! Ide
alas gyvenimo permainymo 
išteka, sulyg Bakūnino nuo
monės, iš pačios gilumos 
liaudies būties.

(Pabaiga bus).

Nežinomas Jėzaus
gyvenimas

Daug yra apie Jėzų pasa
kų, daug įvairių legendų, 
daug apie jo gyvenimą yra 
parašyta keturiose evangeli- 
jose ir t.t., bet kur Jėzus gy
veno nuo 12 iki 30 metų—tai 
niekus nežino ir niekas nepa
sako.

Ir, ištikrų jų, kr ne juokin
ga yra? Užgimė “dievo sū
nus”, kūdikis su “dievišku” 
protu, 'dar be kelinaičių bū
damas, jau pradeda mokslo 
vyrus mokint ir paskui ding
sta, it tas Pilypas kanapėse.

Praslinksta aštuoniolika 
metų ir apie tą “dievo sūnų” 
nei lapė nesuloja. Paskui

Iš kur gi jis atsirado? Kur 
jis buvo per 18 metų? Kodėl 
apie jį niekas nieko nepasa
ko? Ar tik nebuvo jis dva
siškose seminarijose ir nesi- 
mokino? Jeigu taip, tai męs 
tuomet sakysim, kad jis tu
rėjo labai silpną protą, nes 
dabar ir aržuoliniai kuolai 
pabaigia dvasišką seminari
ją per ketverius metus, o jis, 
kaipo “dievo sūnus”, turėjo 
išbūti net aštuoniolika! Ro
dosi, jau truputį būtų per
daug.

Bet kur gi jis tuomet galė
tų būti? Argi katalikiška 
dvasiškija negalėtų žinoti? 
Juk ji gerai žino Jėzaus įsta
tymus, jo žodžius ir visą 
mokslą?

Vienok, kurUlėzus per 18 
metų buvo, jie visai nežino. 
O jeigu jau jie to nežino, tai 
kaip galima jais tikėti, kad 
jie kelią į dangų žino?

Prasidėjo jau dvidešimtąs 
metšimtis, o mūsų dvasiški
ja nepasirūpino sužinoti,kur 
Jėzus baigė mokslą. Ir štai, 
neperseniausiai,tūlas keliau
ninkas N. Notovičius, beke
liaudamas po įvairias šalis, 
užklydo į buddistų vienuoly
ną Tibettijoj, kuris randasi 
Kašmiro kalnuose. Ten jam 
vienas vienuolis parodė du 
dideliu*rankraščiu, kurie,ne
va, liudiją visą Jėzaus neži
nomą gyvenimą. Tie rank
raščiai parašyti tibettiška 
kalba ir randasi vienuolyno 
bibliotekoj.

Pagal lamos (buddistų ku
nigas) pranešimų, tai tie 
rankraščiai atvežti iš Indijos 
200 metų po Jėzaus gimimo 
ii buvę paiašyti palių kalba, sveiko žmogaus viduriuose, 
bet paskui juos .sverte į ti- bet taS yra neteisybė.

Nors Notovičius tibettiš- 
kos kalbos nemokėjo, vienok 
su pagelba tarptario, jis tuos 
rankraščius išvertė francū- 
zų kalbon ir išleido knygą.

Toje knygoje yra ve kas 
pasakyta:

“Kuomet sukako Jėzui 13 
metų, tai, jiagal žydų įstaty
mą. turėjo jis apsivesti. Tuo
met pradėjo j jo namus eiti 
turtingi žydai, norėdami 
gauti savo žentu. Jėzus, ne
norėdamas apsivesti, pabė
go iš namų, nubėgo Indijon 
ir pastojo į buddistų vienuo
lyną. Vienuolyne bebūda
mas, išsimokino kalbą, skai
tyti ir rašyti ir buvo garsus 
kalbėtojas. Sulaukęs 30 me
tų amžiaus, panorėjo apleis
ti vienuolyną ir keliauti į sa
vo tėvynę. Kuomet jis iške
liavo į savo tėvynę, tai-pras
linkus keliems metams, at
važiavo iš Palestinos ant ku
pranugarių pirkliai ir papa
sakojo baisią istoriją,jog ten 
tapo užmuštas garsus pa
mokslininkas, kuris mokino 
liaudį. Tuomet lamos pripa
žinę, kad tas pats žmogus ta
po užmuštas, kuris pas juos niekas, V. Bagdanavičius, L. 
vienuolyne 18 metų išgyveno Liaudinskas, M. ----------
ir mokinosi”.

Iš šių dokumentų pasiro
do, kad Jėzus net 18 metų 
mokinosi pas buddistu.s vie
nuolyne.

Vienas rusu archimandri
tas pilnai, tam tiki, tik abe
joja, ar teisingai išvertė No
tovičius tuos rankraščius, 
nemokėdamas tibettiškos 
kalbos. Mūsų gi dvasiškija 
visai tyli, o gal ji ir nežino, 
kaTi tokie dokumentai jau 
yra?

Toliaus paduosiu plates
nes ištraukas iš tų dokumen
tu.

1) Kas daryti, kuomet sei
lėse atrasta bent trijų rųšių 
pavojingų bakterijų, apsigy
venusių gerklėje? • Tų bak
terijų vardai: staphylococci, 
streptococci, pneumocočci. 
Ar sunaikina jos tonsilus?

A. S. (Los Angeles, CaL).

Burnoj sveiko žmogaus 
galima rasti daugybę viso
kių bakterijų. Staphylococ
ci yra pūlių bakterijos, 
Streptococci — pagimdo re
umatizmą, rožę ir pulius, 
pneumococci — plaučių už
degimą. Tonsilai, arba ži- 
birštai, kurie yra šonuose 
gerklės, sulaiko tas bakteri
jas ir užmuša. Jeigu jie ne
sveiki, tuomet bakterijos 
juose veisiasi ir pereina į 
kraują arba persiunčia į 
kraują nuodų. Užtai nesvei
kus tonsilus geriausia išimti, 
o sveikus palikti. Kaslink 
burnos, tai ji reikia kasdie
na išplauti su vandeniu, var- . 
tojant Liquor Alkalinus An- 
tisepticus vieną dalį į tris ar
ba keturias dalis vandens.

2) Ąr privalo sveikas ž mor
gus turėti viduriuos kirmė
lių ar tik nesveiki teturi?

J. E. (Worcester).

Sveiko žmogaus viduriuo
se nėra kirmėlių. Sulyg lie
tuvių supratimo apie žmo
gaus kūną, kirmėlės yra

F. M

*

Aukos bylos vedim ui 
su Hoosick Falls 

fanatikas.

J. Pakutinskis 50c.
170 kuopa L.S.S. (So. En

glewood, Ill.) mėnesiniame 
susirinkime 13 d. bįrž. išrin
ko komitetą aukų rinkimui. 
Komitetan įėjo J. Niaura ir 
B. Diliūnas. Aukavo šie 
draugai:

A. Visiliaųskas $1; P. Po
vilonis, J. Niaura, B. Diliu- 
nas po 50c.; J. Butkevič, A. 
Zulanus, J. Uoginas, J. 
Shepord, J. Puišis, J. Janu
lis J. Mišeikis, B. Masiunas, 
J. Pečikenas, V. Vidikas, A. 
Orintaitė, P. Kanašinskas, 
J. Bundonis, J. Grigaliūnas, 
T. Binkis, J. Gvergzdis, S. 
Raila, A. Kubiliūnas, J. Nor- 
butas po 25c.; M. Janulis, A. 
Narokas ,J. Varnus po 15c.; 
J. Daukus 10c.

Išviso gavome $7.80.
Waterburieciai paaukavo: 

J. S. Pruselaitis, P. Motie- 
čius, J. Verbickas, K. End- 
riušis, M. šteinys, V. Kras-

i

V. Paukštys.

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKŠTYNŲ

■ 
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deda žmones mokinti, 
buklus daryti, velnius 
žmonių išvarinėti ir t.t.

rėsi nuo socijaldemokratų 
tuomi, jog lygir su neužsiti- 
kejimu žiūrėjo į didžiosios

ste-
• v 
1S

r'-

:?r <-> h’-*®’*TXv

ir šiaip jau prie kiekvienos pro
gos, jeigu jūs trokštat, kad dar
bininkę idėja laimėtę, — paragin- 
kit svečius paaukauti broliams, 
kurie kenčia ir kovoja.
Remkime kalinius ir sibiriečius! 
Remkime Lietuvos Socialdemo
kratų partiją! •
Remkime darbininkišką laikra
štį “Vilnj”!

. Mikalavi- 
čienė po’50c.; J. Rrasnickas, 
P. Bartrėnas, V. Jokubonis, 
J. Siaurusevičius, J. Šarkau- 
skas, V. Januškevičius, Pr. 
Dapšys, J. Žukauskas, H. 
Žukauskienė, J. Valaitis, J. 
Josys po 25c.; J. Kazlauskas, 
R. Sareika po 20c.; J. Grub
ūs 15c.

Per drg. J. Pruselaitį ga
vom $7.30.

Per drg. A. Matulį iš Lo
well, Mass gavome $2.75. 
Aukavo šios ypatos: A. Ma
tulis 50c.; V. Repečka, Pus
kunigis, V. Kujautis, R. Žiu- 
rienė, V. Kujautis, J. Var- 
seckas po 25c.;, M. Rama
nauskas, Maševskis, Aliko- 
nis, Čiulada, Brastavičienė, 
šilišis, Šako, Indrilionis po 
10c. Staponavičia 5c.

J. Daugėla iš Waterburio 
$1.00.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
(žiūrėk korespondenciją iš 
Montello, Mass.) pagarsinta 
pavardės suaukavusiųjų 
$13.06 Tuos pinigus mums 
prisiuntė K. Navickas.

Viso šiame “Laisvės” nu
mery ...............)...........32.41
Seniau buvo.............142.61

Viso $175.02
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LIETUVIŠKI CHORAI
Iš visų Amerikos kraštų no, kad reikia šiek tiek cho- 

girdime nusiskundimus, kad rui atlygint. »Jie toki kvietė- 
chorai negali užsilaikyti, o jai, nei nemano, kad giedo- 
kad jeigu kur ir randasi riai savo laiką bei centus ei- 
koksai, tai visai netarpsta ir 
diena už dienos laukiama jo 
likvidacijos. Bet, man rodo
si, kad kur tik lietuviška 
bažnyčia randasi, ten ir lie- 

• tuviškas choras randasi ;kad 
jeigu jis netarpsta,tai prigu-

< Ii nuo vedėjo. Kad vedėjas 
bus tinginys, grubijonas, ne
turintis noro chorą pastatyt 
ant gerų pamatų, tai tik te
nai choras ir velkasi led gy
vas.

Dėl bažnytinių chorų yra 
tasai palengvinimas,kad mo
kintojas nereikalauja nuo 
choristų jokio mokesčio. Dėl 
svietiškų chorų yra visai kas 
kita. Čia matoma ir iš ša
lies atrodo, kad tūli chorai 
klaidą daro, ir jeigu ta klai
da yra šaltiniu choro nelai
miu, tai nuo jos galima apsi- 
lenkt.

Kiekviena organizacija tu
ri savotiškus būdus, skirtin
gą metodą išsidirbus dėlei 
vidurinių organizacijos da
lykų tvarkymo, taipgi agita
cijos varymui. Tą žinome la
bai gerai, bet, jeigu galima 
yra tą visą mašineriją pato
bulint, tai kodėl gi nepatobu- 
lint, jeigu tuomi didelę nau- 

• dą organizacijai galima bū
tų atnešti?... Dėl pavyzdžio, 

. sutverkim mišrių balsų apie 
iš 50 ypatų susidedantį cho
rą. Nariai vyrai moka po 25 
c. mėnesinės duoklės dėlei 
mokintojaus ir kambarių už- 

j laikymo, bei kitokių lėšų pa- 
1 dengimo. Kad eit mokintis

’ dainuot, laiką gaišintJr dar 
pinigus mokėt, berods, tokių 
žmonių mažai teatrasime; 
rasis didžiausi mylėtojai 
dainų—dailininkai ;na ir vie
nas kitas prisidės, kad pasi
žiūrėt merginų. Pastarieji 
prie choro ilgai nesilaiko. 
Šis, augščiau minėtas, užsir 
laikymo būdas, tai yra di
džiausia chorui džiovos liga. 
Idant nuo tos ligos apsisau
goti, visupirmu reikia šalti
nius išrast, iš kurių būtų ga
lima pasemt kapitalą dėlei 
apdengimo visų išlaidų, ir 
choristus paliuosuot nuo mo
kesčio.

Ligišiol taip būdavo, kad 
choras, norintis publikos 
simpatiją pagaut, eina visur 
i visokias vietas su dainomis 
be jokio atlyginimo, dar nei 
kelionės lėšų nepadengiant. 
Eina ant tokių pasilinksmi
nimų dainuot, kur chorui vi
sai nepritinka. Ir tokiu savo į 
landžiojimu nustoja savo i rengtų vakarų, 
šlovės, ir kvietėjai nei nema-

kvoja, o dėl ko? Ar kad to 
choro nieko nereiškiantis 
vardas skambėtų lietuviško
je visuomenėje? Kvietėjai, 
rengdami vakarą, na, už sa
vaitės prieš atsibusiantį va
karą užkviečia — pamoja, 
apie atlyginimą nieko nema
nydami. Choristai eina dai
nuot, nieko nesakę kvietė
jams apie -užmokestį, bet 
kiekvienas mano ir viltį turi, 
kad kvietėjai susipras ir ko
kią dolerinę išmes. Pastarie
ji nesusipranta, o choras ir 
stumia į užuomaršos bangas 
tą atsitikimą, laukdamas, 
naujo, mandagesnio užkvie- 
timo.
liaus tokią rolę chorams 
lošt,
kvietėjus prie atlyginimo 
chorams? Kaip muzikantai 
reikalingi, kaip gramiruoto- 
jas reikalingas, ir kaip jiems 
užmokama, tai kodėl chorui 
negalima užmokėt? Patir
ta, kad publika dagirdūs,kad 
kokis choras dalyvaus tam

Neapsimoka ant to-

Kodėl negali pratint

Įmūsų kaimynai lenkai daug Į ir čia darbininkai 
geriau turi sutvarkę chorų 
klausimą, tik apgailėtina, 
kad jų chorai yra po juod
varnių globa., Surengę savo 
chorų susivienyjimo suva
žiavimą, tai be šv. mišių ne
pradeda suvažiavimo posė-

Dar kartą atkartoju, kad 
lietuviški chorai ant bile pa
mojimų ir į bile kokį balių 
neitų giedot. Choras turi 
būt džentelmoniškas, ir taip 
turi elgties, kad žemo mąs
tymo žmogiukai nedrįstų di- 
skredituot choro vardo. 
Kuomet tarp jų choras tri
nasi, jie apsipranta su juom 
ir, progai pasitaikius, sten
giasi pakenkt.

Pavė-Sėlis.
June 29, 1914.

LAISVOJI
SAKYKLA

ATSAKYMAS ILLINOISO 
SALIŪNINKUI.

Illinoiso Saliūninkas, su
prasdamas, kad Hobsono 
įnešimas tai parengtas peilis 
operavimui šios respublikos,

vakare, daug uoliau atsilan- ir pats stovėdamas prie pat
opos - girtuoklybės, lyg ir 
dejuoja: oi skaudės, skau
dės! Bet nesako, kad 
skaudės saliūninkams ir al
koholio trustui, o tik darbi
ninkams. Iš to ir išeina, kad 
nuo girtuoklybės darbinin
kai nei trupučio nenukenčia.

Gyvenimas parodo, kad 
yra taip vadinami'“alkoholio

! namų ir maisto higijena, 
žmoniški pasilinksminimai, 
nežingeidu turėti laikraštis, 
knyga ir 1.1. Yra ir tokių, 
kurie, pradėję sirgti, neina 
prie gydytojo ,bet eina saliu- 
nan ,kurie parduoda už stik
lą gėralo satfo ir kitų darbi
ninkų reikalus, kaip darbe 
taip ir politikoj. Ačiū saliu- 
nų buvimui papuola į nelai
mes ar taip kokius šlykščius 
šposus iškerta tie žmones, 
kurie stovi tarp girtybės ir 
blaivybės. Dabar Illinoiso 
Sal., prisižiūrėjęs gyvenimo 
praktikai, lai pasako, kiek 
kenčia darbininkai nuo alko
holizmo? Kiek kenčia gir
tuoklių šeimynos? .

Jei alkoholizmą laikyt ne- 
paliečiamybėje dėl to, kad jis

ko ir daugiau įeigų padaro.
Dabar chorai visur lanky

damiesi, gana tankiai pasi
garsina prieš plačią visuo
menę. Tų pačių dainų dai
nuot nenori, o naujas* netaip 
lengva,ypatingai lietuviams,1 
pramokt, na, ir reikalo pri
spausti, turi tas pačias dai
nas ir po kelioliką atvejų pu- - _
blikai girdėtas dainuot. Su-j yęrg<ii :;kuru:nls 
prantama, choras puldo sa
vo vardą. Jeigu choras nori 
palaikyt savo vardą geroje 
pagarboje, tai privalo susi- 

, laikyt nuo tokių išėjimų, nuo 
tokiu vietų, kur chorui ken- 
kia; kur publika susirenka 
ne ko gero, naudingo pasi
klausyt, bet vien “ papijo- 
kaut”. V

Kad choras nea|dengia 
savo išlaidų iš savo paprastų 
ieigų, tai jau yra žinoma;dėl 
to priverstas surengt kokį 
vieną ar du vakarus per me
tą su sceniškais perstaty
mais arba koncertais. Toji 
oublika vistiek nesilanko ant 
choro parengto vakaro, jei
gu tai choro locnas vakaras, 
parengtas su mieriu padaryt 
bizni. Augštesnio išsilavini- L _ . . . . _
mo publika turi mintyje, kad ^u.°^a darbininkams darbą, 
nieko naujo neišgirs,nes gir-j^ai to^1? Pa^. Jipgika vado-

cias dainas. Pasnodo, kad na§ias alkoholizmui: būtent, 
tankiai chorai neturi nau-1 militarizmą, valstijos gink- 
jasnių dainų nei ant savo pa- lavimosi lenktyniavimą, šni

pų agentūras, skebų kompa- 
Ant kiek man yra žinoma, nijas ir mirties bausmę, nes

Rooseveltas jau sugrįžo iš Europos, apženijęs savo sūnų. Jam rūpi dabar, 
kaip išnaujo suvienyjus republikonų ir bull mooserių partijas. Abudu gyvuliai 
maloniai prie jo laižosi. Hm —blogas biznis ir sunkus išmanymas—o nesuvienysi—- 
tai niekad ir prezidentu nebūsi! <

gauna
darbą. (

Lygiai klaidinga yra ma
nyti, kad ši respublika turi 
amžinai skęsti girtybės pur
vyne dėl dviejų milijonų dar
bininkų, kaip tai mano III. 
Sal. ir tokį savo manymą pa
remia vadindamas Hobsono 
inicijatyvą “neišmintingu 
billium”.

Aš patarčiau III. Sal. ge
rai prisižiūrėti į- sausąsias 
vietas, ar kad ir į tokia Suo
miją, kuri daug blaivesnė už 
Suv. Valst., ar ištikrųjų ten 
bus didesnis nuošimtis be
darbių? Man gi rodos, kad 
ne, nes išsiblaivę gėrikai sa
vo /pinigus sunaudoja gyve
nimo .pagerinimui, tuo stip
rina paremia kitas pramo
nės šakas ir tuo duoda dar
bą bedarbiams, likusiems iš 
blaivybės priežasties..

Jei alkoholizmo pusėje 
stovi koki savais protavi
mais unijistai ar kiti alkoho
lio advokatai, tai da tas ne
suteikia garbės esančiam jų 
tarpe III. Saliūninkui, nes al
koholizmas, tai darbininkų 
vargas, progreso priešas ir 
dabartinės sistemos ramstis.

Užbaigdamas turiu pri
durti: aš netikiu, kad Hob
sono billius rastų ganėtinai 
šalininkų dabartiniam kon
grese, bet man nemalonu 
girdėti III. Sal. ginant tokią 
civilizacijos dėmę ir da var
de darbininkų gero.

Lukšių Justinas.

I “LAISVES SKAI
TYTOJUS.

. Męs, kurie “Laisvę” skai
tom, be abejonės, esam už
ganėdinti iš jos ir džiaugia
mės šiandien, kad skaityda
mi, daug ko išmokom, suži
nojom, prasilavinom ir pali
kom apšviestesniais.

Ir kasgi, įgijęs daugiau 
šviesos, nesidžiaugia? Jis 
tampa laimingesnis, jis iš
vengia daug nelaimių ir ap
gavysčių, geriau pažįsta e- 
konomines gyvenimo sąly
gas.

Skaitymas . pirmeiviškų 
laikraščių taip yra reikalin
gas, kaip alkanam duona,nes 
kurie skaito, tie dažnai ir 
duonos daugiau turi.

Šiandien turime daug lai
kraščių, kurie yra pasišven
tę mūsų reikalams ir manau 
neapsiriksiu pasakęs, kad 
“Laisvė” stovi pirmoje eilė
je. Ji rūpinasi darb. reika
lais, ji pirmutinė suteikia 
žinias. Atsiminkite nors ir 
apie Hoosick Falls kruviną 
atsitikimą. Dar kiti nieko 
nebuvo apie tai parašę, o 
“Laisvė” jau viską buvo pra
nešusi ir rinko aukas.

Pagaliaus, neatsižvelgiant 
ant sunkaus darbo ir didelių 
išlaidų, “Laisvė” tapo dvigu
bai padidinta.

Dėlei to ir męs, “Laisvės” 
skaitytojai, būtinai turime 
pasidarbuot dėl “Laisvės”, o 
tas mums yra suvis lengva. 
Nors nedaug tepažįstu čia 
lietuvių, o vi-stik lengvai su
radau naują skaitytoją del 
“Laisvės”. Man rodosi, kad 
kiekvienas iš draugų galit, 
tą padaryt, tik reikia no
rėt.

Dirbkime išvien dėl nau
dos visos žmonijos ir padė
kime dirbt laisviečiams.

J. Vilkelis. 
Schenectady, N. Y.

Gerbiamieji “L.” Draugai!
Aš buvau pasišventęs pa

rinkti aukų ir prisidėti prie 
kunigo V. Dembskio biogra
fijos išleidimo., bet, matyda- 
maš N24 “Kovos” L.S.S. 19 
kuopos Brooklyn,N.Y. drau
gų pranešimą, todėl ir aš at
sisakau ir surinktas aukas 
skiriu,su pritarimu aukauto
jų, bylai su Hoosick Falls fa
natikais.

A. M. Makauskas.
Forest City, Pa.

S. Gorsky.

Iš dvasiškų teveliu 
gyvenimo.

^ertč V. Paukštys.

(Vaizdai iš vienuolynų (klioštorių) 
^praeities).

(Pabaiga).
Indulgencijos parsiduodavo ne vien už 

papildytus griekus, bet dar ir už tuos, ku
riuos jie mano papildyti, t. y. katalikiška 
bažnyčia duodavo atleidimą ir už tuos grie
kus, prie kurių prasikaltėlis dar tik rengėsi 
bei pienavo. Suprantama, kad tokios pa
rankios išlygos griekų atleidimui labai pa
tikdavo ir moterims meiliškuose ryšiuose. 
Net pati karščiausia katalikė, nusipirkus in
dulgenciją, atsiduodavo vienuoliui su ty
riausia sąžine, manydama, kad jau jai die
vas išanksto dovanojo prasikaltimą.

Vienuoliai gi turėdavo dvigubą naudą: 
dėjo sau į kišenius pinigus ir naudojosi tų 
moterų meile, prie kurių pirmiau negalėda
vo prieiti. '

Bet tomis indulgencijomis plačiai nau
dodavosi ir paprasti prasikaltėliai, dėl kurių 
vienuoliai turėjo išdirbę tam tikras kainas, 
tam tikrą k^taliogą. Pavyzdžiui, už kreivą 
prisiegą reikėdavo nusipirkti indulgenciją 
už 25 dol.; už falsifikacijų dokumentą — už 
29 dol.; už pardavimą tarnystės — 33 dol.; 
už lytiškus susinešimus su seseria ar moti
na—41 dol. 50c.; už išžaginimą—25 dol.; už 
užmušėjystę — 25 dol.; už užmušėjystę su 
tikslu apiplėšimo — 21 dol.; — bet su ta iš
lyga, kad vieWTs trečdalis tos sumos, kurią 
plėšikas gaus, eitų vienuolynui, kur buvo 
perkama indulgencija. Ir taip be galo buvo 
pardavinėjamos indulgencijos.

Dvasiškijos cinizmas pardavinėjime in
dulgencijų buvo be saiko. Žmonės ateidavo 
bažnyčion, karštai pasimelsdavo, nusipirk
davo indulgenciją ir stačiai eidavo papildyti 
žmogžudystę, išžagindavo patinkamą mer
giną su tyriahsia sąžine, nes pati bažnyčia 
dievo vardu jiems tą daleido papildyti.

Bet kas svarbiausia, kad už tą patį grie- 
ką būdavo nelygi kaina. Pavyzdžiui, už iš
žaginimą 25 dol., bet jeigu išžagintoji mer
gina eidavo vienuolynan, tuomet išžaginto- 
jas turėdavo mokėti 30 dol. Reiškia/ vie
nuoliai uždėdavo 5 dol. daugiau už tai, kad 
pašalinė ypata atėmė merginai nekaltybę, 
kuri būtų prigulėjus atimti patiems vienuo
liams...

Ir teisingai tais laikais žmonės saky
davo:

“Vienuolynuose dvasiai švenčiausiai 
apkarpyti sparnai” ir

“Kuomet renka popiežių, tai nei vieno 
velnio namie negalima rasti”.

Ką reiškia katalikiški vardai?
j----------------

Vyrų vardai:
Adomas — hebraiškai — Raudona žemė.
Aleksandras — graikiškai — Žmonių gelbė

tojas.
Ambraziejus — graikiškai — Nemirštantis.
Andrius — graikiškai — Drąsus.
Antanas — lotyniškai — Bujojantis.
Augustas — lotyniškai — Garbingas.
Bernardas — germaniškai — Meškos širdis. 
Barnabas — hebraiškai — Pranašo sūnus.
Danielius — hebraiškai — Viešpats ir ties- 

darys.
Dovydas — hebraiškai — Labai mylimas. 
Edvardas—saksoniškai—U rėdąs, užveizda. 
Emanuelius — hebraiškai — Viešpats su 

mumis.
Feliksas — lotyniškai — Laimingas. .
Gabrielius —hebraiškai — Viešpaties stip

rybė.
Jurgis — graikiškai — Artojas.
Jokūbas — hebraiškai —Persodintoj as.
Jonas — hebraiškai — Viešpaties malonė.
Juozas hebraiškai — Priedas
Julius — lotyniškai — Švelnus plaukai.
Justinas — lotyniškai — Teisingas.
Lukošius — graikiškai — Miškas.
Martinas — lotyniškai — Maršalka, X7adas.
Morkus — lotyniškai — Plaktukas, kūgis.
Motiejus — hebraiškai — Dovana.
Mykolas — hebraiškai — Kuris kaip dievas.
Povilas — lotyniškai — Mažas.
Petras — graikiškai — Akmuo, uola.
Pilypas — graikiškai — Mylėtojas arklių.
Sebastijonas — graikiškai — Tur būt /Šlo

vinamas.
Simanas, Simeonas — hebraiškai — Paklus

nus.

Steponas — graikiškai
Tamošius — hebraiškai — Dvynukas.
Vincas — lotyniškai — Apgalėjimas.

Vaikinas.

Moterų vardai:
Agnieška — germaniškai — Dora čysta.
A’gota — graikiškai — Gera.
Barbora — lotyniškai — Svetima.
Darata — graikiškai — Dievo dovana. 
Gertruda — germaniškai — Pilna tiesa. 
Jieva — hebraiškai — Priežastis gyvasties 
Katarina — graikiškai — Tyra.
Magdelena — syriškai — Neapsakoma gra

žybė.
Marija — hebraiškai — Karti.
Morta — hebraiškai — Kartybė.
Uršulė — lotyniškai — Meškienė.
Zofija — graikiškai — Išmintis.
Zuzana — hebraiškai — Lelija.

Surinko P. P. Yndrelle,.?

PAVASARIO RYTAS.
(Skiriu P. M. Lukoševičiukei).

Kaip gražus ir meilus pavasario rytas! 
Aukso debesėliais dangus apdraikytas1. 
Augmens sužaliavę jau praded’ žydėti — 
Žavėjančios giesmės paukštelių girdėti...

Linksmai laštingėlės krūmuose čiulbena, 
Upeliai pritvinkę per pievas sriovena...
O švelnus vėjalis medžių šakas lanksto
Ir žydinčias gėles taip dailiai apdangsto. 

Gamta jau atgijus miškus, laukus taiso — 
Varsuotais žiedeliais žolynus apkaišo... 
Gražumas dienelių!... Man sielą gaimina — 
Ir tam vargdienėliui, kurs visus maitina.

Mat ir artojėlis, kurs ilgai ilsėjęs, 
Sukruto.prie darbo—dirvas art pradėjęs; 
Žemelę purena, ant jos sėklą beria — 
Tiki sulaukt vaisių — triūsas viltį tveria...

Bet man, Našlaitėliui, vis nėra ramybės — 
Sielos jausmai silpsta... tarp vargų kartybės.
Tik tuomet aš būti laimingas galėsiu, — 
Kuomet savo širdžiai meilutį turėsiu!...

Tuomet mano vargai,liūdesiai, svajonės...
Paliautų kankinę; dingtų ąbejonės!...
Ji... mane išvestų iš to nuobodumo — 
Tik ji man priduotų tikriausį ramumą.

Kuomet-gi sulauksiu ta dieną laimingą? I
Ar teks man išgirsti žodelį “jausmingą”?..,^. 
Ar lemta man yra pažinti saldybė...
Atrasti sanjausma jos sielos gilybėj?...

Nors saulė ir šviečia erdvėse platybės...' 
Nors gamta ir puošias rūbais nekaltybės, * 
Bet tasai puikumas, man gimdo vien 

skaumus —
U širdžiai išbudin vis gilesnius jausmus... 

Ar-gi pralaimėti turėsiu tas dienas...
Kurios geismų pilnos! Degančios — ugni

nės?...
Tegul!... Aš lindėsiu... svajosiu kasdiena...
Valandoms pradžiugsiu... Nes myliu ją vie

na!...
A. J. Našlaitis.

DARBININKŲ DAINA.

Iš miego vergijos jau kartą pabudom, 
Į sunkią kelionę męs eiti sujudom; 
Gyvenimo jungas, vargai įkirėjo — 
Šviesesnį likimą kova pažadėjo, 
Į ateitį šviesią tvirtai įtikėjom, 
Dainuodami drąsiai pirmyn vis męs ėjom. 
Liuosybės dainelė taip skardžiai skambėjo; 
Ir brolių-miegalių širdužę žavėjo. 
Pabudo jie bado ir alkio prislėgti 
Aplinkui tamsa... Ir kur dabar bėgti?
— Su mumis tu, broli, išvien tik keliauki, / 
Vergijos, tamsybės tvirtovę vis griauki! 
Štai artinas laimės žadėtoji žemė, 
O mums sukilimas jhu atmainą lemia: 
Į sunkią kelionę tik žengk vis drąsiau, 
Išvien bekeliaujant visiems bus linksmiau.

Jonas Višakis.

SVAJONĖ.

Gimsta, pinas viens po kito 
Puikus vaizdai mylimi.

» Kvieč’ ant kalno nematyto
’ Jausmų žodžiai artimi...

Į

Ir norėčiau aš nuskristi — 
Ant sparnų minties tenai. 
Puikią grožę jo išvysti — 
Semti laimę amžinai.

Ak ,ant kalno puiki vieta;
Ten gyvena baltos sielos:
Tas jų rūbas ne šio svieto, 
Tos jų akįs saldžios, mielos.

4—111—14. Saulės Brolis.



Klara Zetkin.

MOTERIS
.IR JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.

<*1

VERTĖ IŠ VOKIŠKO 
EUPHBOSINA.

du dran- v

(T,ąsa).
Ant kiek darbavimasis moteries persi

kėlė iš šeimynos draugijon, ant tiek jos mąs
tymas ir jausmai išbėga iš siaurojo ir vien
pusiškojo šeimyniškojo rato.

Moteris nebeturi daugiau pasilikti prie 
šeimynos ugniakurio; ji turi gyventi drau
gijoje ir visi jos egoistiški interesai turi už
leisti vietą visuotinam, plačiam solidarišku- 
mo jausmui. Visos politiškos ir draugijinės 
teisės turi pilnai sutikti su jos draugijine 
reikšme, kaipo produktyviškos išdirbėjos. 
Neduoti politiškų teisių moterei, kurios rolė 
šiandieninėje industrijoje liko taip svarbi, 
vien tik dėlei to, kad ji neišpildo kariškos 
tarnystės — reiškia apginti pažvalgą dar 
nuo tvano laikų užsilikusią, atiduotą archi- 
van jau nuo tų laikų, kaip politiška ekono
mija darodė lygumą vertės visų
gijiniai reikalingo ir nereikalingo Harbo>-

Apkainavimas moteries darbo pigiau 
už vyro — tai liekana praeities, liekana tų 
laikų, kuomet darbas dalinosi į “augštesnį” 
ir “žemesnį”, į “gerą” ir “prastą”, o augš- 
čiausiu ir geidausiu darbu skaitėsi nupjovi
mas profito (pelno) kuponų.

Prie pažvalgų, kurioms jau seniai vie
ta archive', priklauso ir įpratimas, kad mo
teris dar nėra “suaugusi” dėl politiško gy
venimo. Dalivumas politiškame gyvenime 
reikalauja tiktai sveikos minties, praktiško 
proto, supratimo savo interesų ir jų neper
traukiamąjį ryšį su draugijiniu gerbūviu.

' Politiškąjį ir ekonomiškąjį patirimą 
moteris įgis ne už pečiaus. Politiškas suau
gimas apsireikš tiktai po bandymui ir tėmy- 
jimui, kas įgijama pačiame gyvenime ir mo
teris ačiū savo veiklumui greitai jį įgis.

Iki šiam laikui moteries dalivavimųi po
litikoje ir draugijiniame gyvenime lygiai 
kliudė, kaip vyro egoizmas, taip ir moteries 
nesiinteresavimasis tais dalykais. Esantis 
dalykų stovis ir nuolatinis susidūrimas su 
ekonomiškuoju ir draugijiniu gyvenimu 
traukia moterį prie reikalavimo politiškųjų 
teisių, ir* ačiū tai rolei, kokią moteris lošia 
industrijoje, rolei, liekančiai diena iš dienos 

■ svarbesne, moteris. įgis savo politiškas, tei
ses su pritarimu arba ir be vyro pritarimo, 
ar net ir prieš ypatišką'norą.

m.
MOTERIS IR VAIKŲ AUKLĖJIMAS.

Pirmesniuose skyriuose apie moteries 
persikeitusį stovį męs stengėmės darodyti, 
kad šiandieninės sąlygos pądarė buvusiąją 
“namų šeimininkę” praeities liekana ir kad 
jos darbavimasis ir interesai pernešti iš šei
mynos draugijon.

Męs peržiūrėjome, vienok, priedermes 
“šeimininkės” tiktai iš ekonomiškojo atžvil
gio ir visai palikome nuošaliai apgiedotąpei 
filozofus ir poetus aprubežiuotos pasaulia- 
žvalgos moteries “gamtišką pašaukimą” 
būti motina savo kūdikiu. , 4

“Moteris turi būti užlaikoma dėl jos 
motiniškų pareigų” — po tuo šauksmu skal
biama šventa karė prieš moteries išsiliuosa- 
vimo pasistengimus.

Manoma, būtent su tuo tikrinimu apie 
“moteries gamtišką pašaukimą”, su tikrini
mu, neišlaikančiu jokios kritikosrįalima sy
kiu užbaigti su moteries reikalavimais dėl 
savęs teisių ir pareigų draugijiniame gyve
nime.

Tas tvirtinimas remiamas neva ant 
“morališkų” pamatų. Mat, filisteris (bur
žujiškas mąstytojas su aprubežiuota pa- 
sauliažvalga), nieko taip i nemėgsta, 
kaip prašalinti netinkamus faktus ir apsi
reiškimus su pagelba “morališkų” pamatų.

“Morališkos priežastįs” labai gražios, 
pigios, kaip grybai, išgelbėti iš pareigos mą
styti apie jas ir labai puikiai skamba tos 
abelnai paimtos, bet tuščios frazos. Buržu
azija slepiasi už savo moralų taip pat, kaip 
strausas slepia savo galvą, kuomet ant reg- 
račio pamato ką nors pavojingo.

Prie užtvirtinimo moteries “gamtiško
jo pašaukimo”, kad jos pareiga yra gimdyti 
ir auklėti vaikus—visai nėra imama atydon 
tos dešimtįs ir šimtai tūkstančių moterų, 
kurios niekad neturi progos išpildyti mote
ries pareigų.

Vienok skaitlius tokių moterų ačiū 
šiandieninėms draugijinėms sąlygoms me

tas iš metb pasidaugina, ir klausimas apie 
uždarbį liko dėl jų klausimu gyvenimo. 
Ačiū begalinėms karėms, suryjančioms de
šimtis tūkstančių jaunų vyrų, ačiū vis au
gančioms sunkenybėms auklėti savo šeimy
ną, skaitlius vedančių pasimažina. O sun
kiosios ekonomiškosios sąlygos tankiąi ir 
vedusiai moterei atima progą turėti vaikus. 
Blogai fyziškai išsivysčiusi moteris prole
tariate kliasos pagimdo pasauliui tik nelai
mingus, gyvent negalinčius kūdikius, arba 
visai negali gimdyti. Pagal kokią tiesą no
rima toms moterims uždėti pareigas, dėlei 
kurių stokuoja visų reikalingiausių sąlygų.

Iš kitos pusės, ar yra užtektinai gera 
auklėtoja savo kūdikių dabartinė motina, ir 
ar ji gali būti tokia prie darbartinių sąlygų?

Jei mesime žvilgį į turtingą buržuaziš- 
ką šeimyną, tai pamatysime, kad tos kliasos 
moteries išpildymas savo “gamtiško pašau
kimo” veriasi tame, kad priima čiela eilę 
svetimų žmonių, suteikiančių jai fiziškus ir 
morališkus patarnavimus, ir suverčia ant tų 
žmonių visas “motiniškas pareigas”, karčiai 
apgailestaudama dėlei to, kad negali ant jų 
užversti ir nepatinkamąjį kūdikio gimdymo 
aktą. Kūdikiai nuo pat mažens yra auklė
jami per svetimus žmones, pradedant žin 
dytoja ir aukle, užbaigiant prižiūrėtoja ir 
privatiškais mokytojais.

Fiziškas, protiškas ir doriškas kūdikio 
auklėjimas pavedama, ačiū geriems materi- 
jališkiems ištekliams, tam tikriems specija- 
listams. Visos-gi motiniškos pareigos ve
riasi tame, kad išsirinkti ir apmokėti 
tuos specijalistus ir dar prižiūrėti juos. 
Tiktai retuose atsitikimuose buržuazijos 
moteris pati auklėja savo vaikus ir dar re
čiau tokis auklėjimas esti sąmoningu ir pa
sekmingu.

Tokis būdas auklėjimo, kuris pas s di
džiąją buržuaziją iššaukiamas dėl pervir- 
šiaus ištekliaus; pas proletarijatą turi būti 
per stoką tų išteklių.

Kuo mažiau vyro uždarbis aprūpina 
šeimyną, tuo tankiau geležinė neatbutinybė 
varo moterį į dirbtuvę įgijimui ištekliaus, 
suteikiančio progą užganėdinti šeimynos 
reikmenis,, tuo mažiau ji turi progą pašvęsti 
save prižiūrėjimui ir auklėjimui vaikų. ;

Tokili būdu šiandieninės materijališkos 
sąlygas privedė ir aukštesniąją ir žemesnią
ją kliasą prie vieno ir to paties rezultato; 
jos išplėšė vaikų auklėjimą iš motynos ran
kų. Auklėjimas didžiumoj atsitikimų pers
tojo buvęs pareiga ir užduočia žrtionių, su
rištų šeimyniškais ryšiais; jis peYėjo į ran
kas svetimų, ne šeimynose esančių ypatų.

Naujosios išdirbystės sąlygos ištraukė 
moterį netik iš namų darbo, bet atėmė jai 
progą užsiimti kūdikių auklėjimu, taip kad 
pasekmės pasirodė lygios kaip dėl buržuazi
jos, taip ir dėl darbininkės moteries.

Skirtumas, vienok, padėjime moterų tų
dviejų kliasų yra didelis: iš vienos pusės pil
na bedarbė, iš kitos — apkrovimas darbais 
viršaus jeib kokios mieros.

Buržuazijos moteris turi progą paimti 
dėl savo vaikų apšviestus specijalistus, ku
rių įtekmė į vaikus yra nesulyginamai ge
resnė, negut jos pačios ir vaikai tokiu būdu 
išauklėjami prie maž-daug atsakančių są
lygų.

Visai kitaip dalykas stovi su motere 
darbininke. Auklėtojum jos vaikų veik vi
sada ir neišvengtinai yra atsitikimas, o mo
kykla, didelę įtekmę turinti — thi stoka.

Turtingdji moteris, atsisakanti maitin
ti savo kūdikį, kad nesugadinus grožį savo 
formos, jieško “sveiką kaimietę maitinto
ją”, suteikiančią kūdikiui geYesnį pieną, ne
gut kokį galėtų suteikti jos pačios organiz
mas, užnuodytas jau nuo pat prigimimo. 
Ypatos kurioms užtikima auklėjimas jos 
vaikų yra specijališkai prirengiamos tam 
tikslui. Darbininkė negali pei mąstyti apie 
tai, kad suradus sveiką vietininkę dėl savo 
kūdikio maitinimo. Jei liga nepriverčia ją 
atsisakyti nuo maitinimo savo pienu kūdi
kio, tai ją priverčia tą daryti darbo sąlygos. 
Kaip kada ji yra priversta pati savo pienu 
maitinti svetimų Jurčių vaikus bet dar tan
kiau ją veja į fabriką prie darbo nuo anksti 
ryto, iki vėlam vakarui. Ištisą ilgą dieną ji 
pririšta prie savo darbo vietos, vos tik su
spėja parbėgti namon laike pietų valandos, 
idant pažvelgti į savo kūdikį ir pavalgidin- 
ti. Per ištisą dieną kūdikis lieka priežiūro
je vyriausiosios seselės, mielaširdingos kai
mynės arba pasamdytos moteries, kurios 
špecijališkumas veriasi tame, kad išauklėti 
nesveiką ir ištvirkusį kūdikį.

' Kad užkimšti burną mažajam rėksniui, 
jam kemšama į burnytę nešvarus žindinys 
arba, kaip tas tankiai daroma, duodama ko
kis nors užmigdantis svaiginantis dalykas, 

(Toliaus bus).

Moterų balsas 
gyvenime.

Pagal V. L. Berger.

t Moterų balsas gyvenime,- 
iš ekonomiško ii1 politiško 
atžvilgių," yra neatbūtinas. 
Juk jos yra dalimi demos — 
žmonijos — pusė žmonijos. 
Svietas, pertai, negali būti 
laisvų, kol moters vergauja. 
Ir męs neturime liktis—anot 
Lincolno—pusė ant pusės 
— pusė “laisva”, kįta-gi — 
belaisvė. Demokratiška val
džia be moterų yra negali
ma. .

$* *
Praeity ideališka mote

ris buvo ta, kuri mokėjo ge
rai virti, verpti, megzti, aus
ti, siūti dėl savęs, vyro ir vai
kučių ir pažinojo' šeiminin
kės darbą abelnai. Bet tai 
buvo praeity. Šiandien svie
tas kitaip gyvena. Kuone 
visi anuolaikinės gaspadinės 
darbai šiandien atliekami 
tam tikrose įstaigose ir ne
sulyginamai geriau, grei
čiau pigiau, negu tai būtų 
galima nuveikti nors ir ga
biausiomis rankomis. Net 
šiuravimas ir prosinimas jau 
atliekami elektrybe.“ Kuo
met, daugely puikiausiųjų 
namų New Yorke, Washing
tone ir kituose didesniuose 
miestuose gaminimas val
gių užgintas — maitinama- 
si restoranuose, kur darbą 
Paprastai vyrai atlieka. 
Rods ir darbininkai, jei ir 
valgo namie, tai tik sykį — 
du per dieną daugiausiai. 
Pečius, mat, taipgi iš moterų 
slysta, juo toliau, tuo grei
čiau. Apart — praeity mo
ters' buvo palaikomos, kol 
jaunos — tėvų, paskui — vy
ru. Šiandien-gi — kitaip 
Moters ne tik ką savę turi 
palaikyti, bet gan tankiai ir 
sau brangiems žmonėms 
prigelbėti. šiandien moters 
turi parsisamdyti, dirbti — 
kaipo tarnaitės, fabrikuose, 
pardavinyčiose, biuruose, 
mokslainėse. Ir dirbti nere
tai turi pfadėti da pačioj 
jaunystėj — pirm 14-kos me
tų.

Senas, tat, ekonominis 
moterų padėjimo pagrindas 
per industrijinę evoliuciją 
griuvo. Pelnymo pragyve
nimo dėlei jos turėjo sklai
dytis po įvairias gyvenimo i 
veiksmes, podraug.su vyrais. 
Ir jų reikalai pastojo drau
gijiniais. Po teisybei, tūlos 
gyvenime problemosjųoteris- 
apeiną daug jautriau negu 
vyrus. Juk, apart dalyvavi
mo kone visame, kuomi gy
venama, jos da‘ yra šeimi
ninkėmis, motinomis. Vis 
kas liečiasi'likimo vaikelių, 
todėl, kaip pavyzdin — na
mai, mokslainės,sanitarišku- 
mas, vietinė rėdą ir abelni 
pagabumai dėl pilnesnio gy
venimo ju rūpestį tiesiog in- 
stinktyviškai žadina. Vie
nok, kuomet viskas įtekmin- 
gesnio šaly reguliuojama 
įstatymais, moters vos tik 
devyniose valstijose beturi 
valdiška (politišką) balsą. O 
reikia, kad kiekvienoj turė
tų. Reikia, kad vįsam svie
te bendruose gyvenimo klau
simuose moters turėtų balsą 
lygu vyrams — absoliutišką. 
Be šios teisės moteris — ver
gės, ant svieto nelaimės, nes 
vergės paprastai ir veisia tik 
lygius sau — vergus.

** *
Rods, skelbiama, kad mo

ters politikoj reikštų vien 
nelaimę, nes jos taip esan
čios neišmintingos, tokios 
lengvatikės... Nejau-gi? O 
kuomi begali pasigirti “iš
mintingi”, “tvirtažiniai” vy
rai, valdą skietą per tūks

tančius metų ?# Ką reiškia 
tas kymus, visuotinas deja
vimas? tie vienvaliniai maiš
tai vardan gyvenimo? Mo
ters “neišmintingos”... Bet 
tai neišteisina beteisingumą 
jų skriaudimo! Jos yra žmo
nės; jos dalyvauja gyvenimo 
veiksmėse; jos turi savas pa
jautas, idėjas, aspiracijas. 
Ir vardan teisybes, tai turi 
turėti progą išsireikšti. Kaip 
žmogus negali už kitą kvė
puoti, taip vyrai negali už 
moteris balsuoti.

♦

Socijalistų partija, visoj 
savo istorijoj, skelbdama pa
matinę revoliuciją ir kovo
dama prieš visokį piktą, sto
vi už moteris. Reikalavimas 
politiškų joms~teisių visados 
ženklina jos platformą, 
spaudą, estradą. Ji reika
lauja šių teisių dėl moterų 
su tokiu pat atsidavimu su 
kokiu gina tąsiąs vyrų. Ir 
tai dėl palengvinimo, pris- 
kubinimo bendro pasigelbė- 
jimo.

Ar jūs taipgi su mumis? 
P risi rašyki t.

J. Perkūnas.

GATVINĖ MUZIKANTĖ.
Gatvės kampely, po mirk

sinčia lempos šviesa, kiūto 
jinai susitraukus, dvilinka 
susikūprinus ir supa savo 
kūdikį ir suka mažą grojimo 
skrynutę (šarmanką).

Kūdikis kremta jos krūtis, 
o motina vis svyruoja ir svy
ruoja. Jos veidas raukšlė
tas ir išblyškęs, jos akįs 
įsmeigtos tolumon, tarsi ma
to prieš save ne gatvę ,o pla
tų neapregimą tyrą, kuria
me tik akmenų krūvos šen- 
ten riogso. Žmonės eina — 
linksmos poros, pardavėjai, 
vaikai, seni vyrai, prostitu
tės. Jie slenka pro ją bega
line linija ir urnai pinigas 
krinta į mažytį puoduką. Ji
nai laukia ir laukia, bet dau
gybė praeina, kolei ji išgirs
ta kitą centą krintant.

Tramvajai žvanga, veži
mai barška, karštas oras 
dreba pripildytas tūkstan
čiais garsų — ir žmonės ei
na.

Kitas pinigas krinta.
Garsai susipina keistan 

unisonan, nesutartingumus 
prarija tyras ir iš jo vidurio; 
tartum palaidoto balsą, jos 
grojama skrynutė skleidžia 
vis ta pačią malonią melan
cholišką natą. °

Jos grojahia’ skrynelė tik 
vieną natą turi.

Jinai nepakelia galvos; 
kūdikis neverkia; grojamoji 
skrynelė užkimusiai šniokš
čia ir ūžia.

Visi centai, kuriuos ji gau
na, puola iš prostitučių ran
kų.

Netolimai išganymo armi
ja laiko savo mitingą. Urnai 
susidaro būrys žmonių, tar
si jie dygsta iš gatvės rynų. 
Ją pasiekia šiurkštus kalbė
tojo balsas. Urnai pasigirs
ta rūgšta korneto nata; di
dysis bubnas bumbsi, ir 
bumbsi piktai, rodos norėda
mas užslopinti jos menką 
grajinimą. /

Ir “armija” ^ieda savo 
himną:

“Eimę namo, eime namo. 
Daugiau nesivalkiokime”.
Jos širdis pradeda silpnė

ti, o žmonės eina sau pro ša
lį, nei nepažvelgia. Jie visi 
kreipiasi prie išganymo ar
mijos ir greitai vėl eina to
lyn.

Nei cento. Gatvė juda 
daugybė gyvasčių.

Jinai jaučia kįlantį viduj 
kerštą; ji jaučiasi ant visko 
drąsi; juoktis iš tų žmogiš
kų esybių; užbaigt savo gy
vastį. Bet jos mažytis; ji 
vėl pradeda grajinti. jos kū
nas dar labiau sulinksta. Ji

ti savo vyrus, kad iš- 
V^žiuoti už miesto ant svei- 
i ko oro, jos atėję pas svetai- 
! nę turėjo laukti už durų, pa
kol posėdis pasibaigs.

Yrakeliatas laisvų vaiki
nų, kurie nori apsivesti, bet 
tankiai bėdavoja, kad čią 

tnėra tokių merginų, su ku- 
i rioms galima būtų civiliškai 
. apsivesti ir laisvai gyventi, 
j pertai daugiausia vietiniai 
[lietuviai kabinasi prie sve
timtaučių.

Iš kur jūs, draugai, norite, 
kad merginos ir moters būtų 
|susipratę ir kūdikius laisvai 
I išauklėtų ? Argi dvasia šven
ta atlėkus iš dangaus įpūs 
joms susipratimą? Apsidai
rykite tik gerai apie savę, o 
pamatysite, kad jūs patįs 

1 skandinate tamsybės bango
tose moteris ir jų kūdikius. 
Labai daug ką galėčiau .pa
sakyti visuomenei apie D. L. 
K. V. draugija ir jos narių 
netobulumą, bet tuom kartu 
nutylėsiu, tik sakau: jeigu 
jūs draugai, nenorite nueiti 
tuom keliu, kuriuo nuėjo 148 
kuopa S. L. A., jeigu norite, 
kad jūsų draugija eitų pro
greso keliu, tai pirmiausiai 
turite parašyti savo konsti
tuciją taip, kad nariai galėtų 
ja suprasti ir pildyti.

Antra, tai panaikinkite 
Jas prisiegas su romos kata
likiškais žodžiais, kuriuos 
panaudojate priimdami nau
ją narį, ir priimkite moteris 
į draugiją taipgi, o tik tuo
met gausite didesnį skaitlių 
narių, ir tik tuomet draugi
ja savo tiklą atsieks.

nunc A V0UA ' pi U0J niCį UV1 ■ *

taisymo konstitucijos dėl I Jeigu mylite tautąjr nori- 
įgavimo politiško moterims te ja pakelti, tai neužmirški

te moterų, nes jos yra dali-

raudoja. Niekas negirdi jos 
vienatinės natos, nei jos rau
dojimo.

Urnai ji sustoja sukus; 
atidaro grojamą skrynutę, 
piktai griebia vidūn ir su
lenkia natų ųe^uliuotoją.

Jinai laukia, bijodama 
sukti, bijodama sulaužyti 
prietaisą. Paskui baimin
gai suka rankeną. Pasigirs
ta gauja šokinėjančių, dvi
linkų, betvarkių garsų — cy
pimų; maža mašinutė švil
pia ir dejuoja spiegiančiu, 
barškančiu balsu. Ji taip.ko
miška, ta sutraukyta nata, 
bet jos šokinėjimai ir čirški
mai nesustojant tęsiasi, tar
si dilgindami ir tyčiodaihie- 
si.

Ir lekiant keistiems gar
sams vis platyn, nustebę 
žmonės žvalgosi aplinkui ir/ 
narnate, ir kur tie garsai ei
na, jie sustoja ir juokiasi.

Ir žmonių govėda, pusiau 
užbovinta, pusiau suerzinta, 
pradeda mesti pinigus puo
dukam Sulaužytas ironiš
kas balsas plaukia oran ir 
centai krinta puodukam..

J.Stropus.

ŽINIOS
“Moterų lygteises neišven

giamos”.
i

Šiomis dienomis šalies su- 
fragisčių delegacija buvojo 
Washigtone, idant paduoti 
kongresui prašymą dėl pa
taisymo konstitucijos

balso. , . . .
Užėjus pas reprezentan-1 mi tautos ir motinos josios 

tų buto pirmininką Clark, žmonių.
jis jas sveikindamas, apart' • R. Rugienius,
kitko pasakė, kad ‘Mo-!  
terų lygteisės yra taip neiš
vengiamos kaip rytojaus 
saulutė. Per 6000 metų vy
rai svietą valdydami tik ko
šę teikė, ir pasitikima, kad 
jūs, moters ,išmintingiau pa
sielgsite

Prezidentas gi Wilson jas 
sutiko labai šaltai ir, prašo
mas panaudoti savo įtekmę 
dėl moterų labo, stačiai at
kirto, kad konstitucijos per
taisymas, tai esąs ne jo, tik 
valstijų dalykas.

Winnipeg ,Canadoj.
Kad taip į madą įėjo 

bartinių laikų moterų klau
simas ,tai nebus pro šalį pa
brėžti ir apie Winnipego lie
tuvių moterių padėjimą. Čia 
jų nors neperdaug yra, vie
nok išėmus viena ar dvi, ki
tos visos skęsta tamsybėj — 
neskaito laikraščių ir negali 
skaityti. Prie palaikymo to
kioj tamsybėj Winnipego 
moterų daugiausiai priside
da vyrai, kurių čia yra gana 
daug tokių, ka priguli į 
draugijas ir vadina save ge
rais tautiečiais, o nemato ir 
nejaučia, kiek jų ta barba
riška tautos meilė blėdies at
neša,jiems, jų vaikams ir lie
tuviams abelnai.

Čia gyvuoja jau nuo 1912 
m. D. L. K. Vytauto pašelpi- 
nė draugija ,tos draugijos 
diduma susideda iš tų kaip 
sakiau vadinamu tautiečių, 
todėl draugijos konstitucija 
ir visa tvarka vedama į at
bulą pusę, per tai ir moterų 
ten nepriimama. Man ne
kartą užklausus, kodėl mo
terų nepriima, nekurie pra
dėjo rėkti visa gerkle: kad 
nioters subankrūtys draugi
ja, nes jos daugiausia serga 
etc.

Kad jie moterų nemyli tai, 
pripiršti jiems yra sunku, 
bet man labai keista pasiro
dė 14 d. birželio per minėtos 
draugijos susirinkimą, kuo
met kelios moters norėjo pa-

da-

Turkijoj taipgi tvylo viltis— 
nioters juda.

Turkija, ypač pastarai
siais metais pagarsėjusi sa
vo tiranija ir politiškomis 
riaušėmis,/ taipgi vergia sa
vyj viltį gyvenimo — jos mo
ters juda, juo toliau tuo įtek- 
mingiau. Neseniai jos kilo 
prieš priverstiną dengimą 

i veido, paskui — prieš hare- 
'mus, dabar gi, visu atsidavi
mu skelbiama įgavimas 
joms, lygių vyrams, politiš
kų tiesų. Ir užuojauta skelbi
mui, anot ponios Rafaat, ga
na drąsinanti. Ji sako:€
» “Ši tvylanti Turkijos mo
teries valnybės ypatybė ne
gali būti išaiškinama žmo
nėms, kurie (tik keliaudami 
mus studijuoja, ir paskui sa
vo patėmyjimus — -mūsų' 
“ypatingumais” vadina. Ne; 
mūsų reikalavimai, tai bal
sas gyvenimo. Ypač pasta
roji pralaimėta karė prie ko
vos už savo teisias mus sukė
lė. Kuomet mūsų vyrai ta
po išplėšti ir manta naikina
ma, juk męs turėjome galvo
ti, idant gyventi. Ir suse
kusius pertai savo bepagel- 
bingumą, męs supratome ir 
jo papėdį — mūsų atskyrimą 
nuo dalyvavimo bendrame 
gyvenime. Ir kįlam, todėl. 
Ir kol gyvenimas pastos jo 
vertu, kovosim”.

rDaug žadąš mieris.
New Yorko Valstijos su- 

fragisčių asocijacija mierija 
panaudoti dėl skelbimo mo
terims lygteisių judančiųjų 
paveikslų filmas ir paskyiį? 
dovanas dėl sumanesnių to
kių filmų prirengėjų.

žinant kad daugely mie- 
rių filmomis tapo atsiekti 
vaisiai gan našus, męs svei
kiname valstijos moteris.

podraug.su


LAlSVfi

KORESPONDENCIJOS.
KAIP REDAKTORIAI EL
GIASI SU KORESPON

DENCIJOMIS.
Daugelis korespondentų 

mėgsta rašyti į priešingus 
jų nuomonėm laikraščius ko
respondencijas, manydami, 
kad tie laikraščiai ir patal
pins taip, kaip jie parašo. 
Vienok jie apsirinka. Kuo
met “Laisvės” N44 tilpo 
straipsnelis, kad korespon
dentai pasirinktų vieną iš 
dviejų, ar pirmeiviškuose 
bendradarbiauti ar atžaga- 
reiviškuose, bet ne visuose, 
tai štai kokį laišką gavome 
nuo savo vienoj koresponden
to. /

“Perskaitęs “Laisvės” 
N44, kur yra pasakyta kele
tas žodžių dėl koresponden
tų, jaučiuosi ir aš, kaipo ko
respondentas, tame dalyke 
prasikaltęs. Mat, kame bu
vo dalvkas. Subatoje buvo 
tautininkų balius Lynne ir 
kitą dieną turėjo būt socija- 
listų koncertas. Aš papra
šiau baliaus pirmininko,kuo
met jis užeis ant estrados, 
pranešt, kad grąjįs maršą, 
jog pagarsintų ir socijalistų 
būsianti koncertą. Pirminin
kas atsisakė pagarsint,saky
damas, klauskis gaspado- 
riaus. Aš sakiau, kad tamis- 
ta pats esi gaspadorius.“Nu, 
tai kas, sako, kad aš gaspa- 
doriuš, bet jūs koncerto ne
garsinsiu*'. . Aš, turėdamas 
gerą įtekmę pas lynniečius, 
kada muzika nustojo grąjjt, 
atsistojau ir pagarsinau bū
siantį socijalistų koncertą be 
ju leidimo, padarydamas gė
dą atžagareiviams. Taipgi 
parašiau ir j “Ateiti” apie 
tai, nupeikdamas tokius jų 
darbus. ' Bet kad tas 
geltonas atžagareivių - tau
tiečiu lapas, netik kad ne
nubarė savųjų už tokį nasiel- 
gima. bet dar mano kores
pondencija taip iškraipė,kad 
skaitant visiškai maniau,jog 
ii ne mano rašyta. Nuo to 
karto pasakiau sau, kad nie
kad amžinai nerašysiu i to
kius laikraščius. Atleiskite, 
drangai.turbūt iš maun prie-’ 
žasties ir keliatas žodžiu til
po dėl koresnondentn “Lais
vės” N44. Nuo šio laiko ži
nau. kad nas tokius laikr. 
ir jiems panašius teisvbės 
nėra. Daugiau amžinai jų 
išsižadu. “Laisvei” vis pra
nešiu žinių iš čionaitiniu lie
tuviu gvvenimo. Atleiskit, 
draugai, už praėjusi karta, 
bet tai buvo man pamokini
mas”.

Draugiškai
S. Zaleskas.

Iš CHICAGOS.
Chicagiečiai apsnūdę; yisi 

sušilę, nuvargę, tiktai pavė- 
sių jieško...
^Tautininkų-klerikalų aba
ze ramu: matomai tikriems 
veikėjams socijalistams be 
mūšio(?Red.)užleis savo po
zicijas. Buvo pradėję “Nau
jienoms” kenkti, bet, pama
te. kad “prieš vėją nepapū
si” nusileido. Net podporu- 
čikas pan Balevič į kitą pusę 
nusikreipė... Pan Olszewski 
savo spaustuvėn paėmė žydą 
už zecerį, (“Perkūne, dievai
ti, nemušk tu žemaitį”) o sa
vo tautiečius... na, žinot,kaįp 
jau paprastai dedasi. Vie
nok zecerių sąjunga rengia
si tame dalyke irgi prabilti.

Dr. škaplierninkas gavo 
vietą prie kokio ten ligonbu- 
čio—dabar su juo nei pašne
kėt negalima.

* * *
Šįmet Chicagoj pabaigė 

mokslą trįs lietuviai dakta
rai. Na, tai galėsim be bai
mės sirgti ir mirti.

* * *
Anarchistai vėl pradėjo 

bruzdėti. Dabar jie mano 
knygas išleidinėti. Tam tik-' 
slui jau yra susitvėrus “ben
drovė” ir turi $.005 kasoje, 
kuriuos nariai sudėjo. Ne
užilgo, esą, lietuvių visuome
nę apmes anarchistų poezi
ja. Geros kloties. A

25 d. birželio š.m. atsitiko 
baisi tragedija lietuviškoj 
šeimynoj. Juozas Poniškis 
nušovė Oną Andriukaitienę, 
o pats šoko žemyn nuo tre
čių lubų ir užsimušė.. Abu
du greitai numirė. Tragedi
jos priežastis liekasi neišaiš
kinta. Poniškis su Andriu
kaitiene, kuri buvo našlė, 
gana ilgą laiką draugavo, 
tūli sakydavo, kad jiedu ke
tina apsivesti.' Poniškis pas 
Andriukaitienę buvo ant 
burdo. Jis ilgą laiką nega
lėjo gauti darbo ir buvo la
bai susinervavęs,, tarsi, iš 
kalno prie mirties rengėsi...

* * *
“Lietuvių Darbininkų 

Draugijos Amerikoje” rei
kalai nesusitvarkė. Vieni 
laikosi prie senosios draugi
jos, o kiti tveria naują; sa
koma, kad jau ir čartęrį tu
ri. Vienok juokingiausia yra 
tas, kad abidvi draugystės 
ant 4 d. liepos parengė pik
niką tam pačiam darže. A- 
bidvi atspaude <plakatus ir 
garsina. Mat, senoji drau
gija buvo paėmusi daržą, o 
jaunoji apmainė kontraktą 
ir nori savo vardu pikniką 
vesti. Nežinia, kaip ten da
lykai užsibaigs, nes senosios 
draugijos atstovai neapsilei- 
džia. Jaunosios draugijos 
dalykus veda p. Bračulis.

Reikia pripažinti, kad se
nosios draugijos palaikyto
jai vra progresyviškesni 
žmonės, kurie stengiasi taip 
greitu laiku didžiai išsipla
tinusia dr-ja nuo suirimo ap
saugoti. Pamatysim, kaip 
tas viskas pasibaigs.

Mister Jurgis.

So. Boston, Mass.
Streikas So. Bostono bač- 

kinės darbininkų dar vis tę
siasi. Policija su kompanija 
eina išvien, kaip siena. Ske- 
bų yra daugiau, negu reikia. 
Streikierius taip persekioja, 
kad neprileidžia už 5 blokų 
prie dirbtuvės. Italai skebai 
užpuldinėja su peiliais ant 
streikierių. Policija tą vis
ką mato, bet nei pusės žodžio 
nesako.

Nors darbininkai ir tvir
tai laikosi vienybėj, bet ka
dangi skebų yra užtektinai, 
tai vargiai streiką laimėsim.

C. T. 

Salem, Mass.
Birželio 25 d.iškilo gaisras 

odos dirbtuvėj, nuo eksplio- 
davimo gazo. Dideliu smar
kumu prasiplatino ir nušla
vė daugiau, kaip trečdalį 
miesto. Sudegė daugiau 
1,000 namų ir. 16 diX)tuvių, 
iš kurių viena audinyčia, ku
rioje dirbo arti .6,000 darbi
ninkų. 15 tūkstančių gyven
toju paliko be namų. Blėdies 
padarė arti $25,000,600. 3
vpatos sudegė. Manoma,kad 
ir daugiau sudegusių bus, 
nes iki kolei dar vieni kitų 
nesuranda. Gaisrui prasidė
jus, pasirodė, kad dėl gesini
mo vandenio permaža, ir tas 
davė progą plėtotis. Šis 
gaisras dar pirmas Suvieny
tų Valstijų istorijoj. Dau
gelis ir iš lietuvhj nukentėjo. 
Bėda vargšam. . Rakandai 
buvo neįšiūryti, negali gaut 
jokio atlyginimo. Pasibai
sėtina buvo scena-vaitoji- 
mas. Daugumas dabar gy
vena giriose,laukuose ir par
kuose. Visos bažnyčios ir 
mokyklos pilnos žmonių. 
Gaisras sustoję, kada daėjo 
iki vandens (jūrių) . Buvo 
vartojamas dinamitas dėl 
sustabdymo gaisro, bet nie
ko negelbėjo. Dabar dega 
krūvos anglių, kurios degs 
keliatą savaičių.

Lipčius.

Lynn, Mass.
Čia kas nedfėldienis lietu

viai išvažiuoja į girias, kur 
praleidžia linksmai laiką 
prie visokių žaislų. Tokie iš
važiavimai šiemet atsibuvo 
4. Daugiausia išvažiuodavo 
laisvų pažiūrų jaunuorųenė 
ir jiem pritarianti, o atžaga

reiviai, pasilikę namie, skie
puose priė^bačkutės praleis
davo brangų laiką. Bet at
sibodo ir jiems tokis links
mumas. Ir štai, birželio 21 
d. atžagareiviai prisikrovė 
baksųs “šlico” ir kitokių “ro
jaus aliejų**, susirinko ant 
kampo Morris St. ir nutrau
kė taipgi į girias, tik ne kar
tu su pirmeiviais. Na, ir ką? 
Ogi pirmeiviai, vakaro su
laukus, sugrįžo visi linksmi, 
o atžagareiviai su juodomis 
akimis po “faitų”. Ant ry
tojaus sutikau vieną iš jų su 
juoda akia ir klausiu: “kaip, 
draugas, gavai juodą akį va
kar? “Bolė sudavė begrąji- 
jant”,—gavau atsakymą.Ki- 
tas iš jo draugų pasakė, kad 
bėgdamas parvirto ant kel
mo ir susimušė. O trečiasis, 
matytis smalkiausias, sako: 
“A, durnas buvo, tai ir apsi
leido, reikėjo duot rup...” Ar 
neaišku, kas geriau elgiasi 
iš lietuvių?

Lipčius.

Newark, N. J.
Birželio 21 d. L.S.S. 11 kp. 

turėjo surengus išvažiavi
mą į girias; įžangos tikietas 
buvo vienas dol. porai, kur 
užtai galėjo naudotis užkan
džiais ir išsigėrimais, bet tik 
su saiku. Taipgi buvo su
rengti įvairus žaislai, lenk
tynės vyrų ir moterų ir vir
vės traukimas su išlaimėji- 
mu dovanų. Dovanos, dau
giausia, buvo skiriamos iš 
darbininkiškų laikraščių. 
Kuopa nuo saves paskyrė 
“Kovą” metams ir 3 mėm. 
“Laisvę” metams ir“Šakę” 
pusei metų. Priegtam atsi
rado ir geros širdies draugų, 
kurie ir nuo savęs paaukavo. 
Drg. K. Yankauskas paau
kavo “Pirmyn” pusei metų, 
drg. J. Gasparaitis—“Kovą” 
pusei metų, drg. J. Janušio- 
nis—-knygą “Mokslas, tai 
šviesos spinduliai”, drg. J. 
Mičiulienė—krepšelį mote
rims dėl įsidėjimo pinigų ir 
P. A. Strupas—vyrams "dėl 
rūkymo įrankių. Publikos 
buvo apie 300 ypatų ir visi 
gražiai žaidė ir linksminosi, 
o sulaukus vakaro, visi išsi- 
skyrstė į savo namus. žo
džiu, žmonės buvo pilnai už
ganėdinti. Tokie parengti 
išvažiavimai atneša didelę 
naudą: vieną, kuopai atlie
ka pelno, o kita, pritraukia 
įmones prie savęs ir išveža 
iš miesto pakvėpuoti tyru o- 
ru, o ypač šeimynas su ma
žais kūdikiais. Apart to, 
daugiau susipažįsta ir pa
mato, kaip socijalistai elgia
si.

Dėlto, kaip girdėtinai kuo- 
piečiai žada rengti ir dau
giau tokių išvažiavimų, bet 
visai kitokioj formoj. Netik 

I kad praleisti miką pasilink
sminimais ir žaislais, bet 
daugiau turėti pasikalbėji
mų, diskusijų, deklamacijų 
ir įvairių dainelių.

Suprantama, tokie išva
žiavimai ne vien atneštų 
naudą socijalistams, bet ir 
užduotų daugiau rūpesties 
mūsų atžagareiviam. Jau ir 
dabar jie stebisi, kodėl tie 
žmonės taip lankosi ant įvai
riu socijalistų parengtų pa
silinksminimų? Mat, jie 27 
d. birželio turėjo didelį išva
žiavimą, kaip jie vadina ant 
“Ailind bič”. Ta išvažiavi
mą jie jau per kelis mėnesius 
garsino bažnyčioj, ant sienų, 
tvorų ir t.t. Bet kuomet su
laukė tos dienos, tai vos 300 
ypatų susirinko ir tai dar ta
me skaičiui buvo socijalistų.

Jonas Cibulskis.

REIKALUOSE BYLOS 
VEDIMO SU HOOSICK

FALLS MUŠEIKOMIS. '
Kaip jau žinoma, tai byla 

pradėta su U o o sick Falls fa
natikais, kurie sumušė drau
gus J. Perkūną, K. Sparą ir 
A. Orentą; kurie su pagelba 
kūmšties nori suštabd^ti ap- 
švietą. Visuomenė irgi pri- 
jaučia tam dalykui ' ir gau
siai aukuoja pinigus vedimui 
bylos. Vienok, to dar neuž
tenka, nes reikalinga prisi
dėti ir tūlomis ypatomis, ku
rios rūpintųsi tkis dalykais, 
nes drg. J. Perkūnas nuoša
liai gyvena, o draugai Spa-

ras ir Orentas vieni ■'nieko 
negali padaryti. J

Kad pagelbėjus tamįdaly-^ 
kui, 154 L.S.S. kuopa, į kuri' 
arčiausia randasi prie Hoo- 
sick'Falls,laikytame savo su
sirinkime 14 d. birželio išrin
ko draugą A. Gudziną, kuris 
rūpintųsi visais bylos vedi
me dalykais," susineštų su a- 
biem advokatais, priiminėtų 
aukas ir, kam reikalinga, iš
mokėtų. Su tuomi drg. Gū- 
dzinas sutikę. Manome,kad 
ir kiti draugai, o ypač XIII 
rajono kuopos, kurios rūpi
nasi bylos vedimu, nebus 
priešingi mūsų paskirtam 
draugui, kad jis tais daly
kais rūpintųsi.

154 kuopos komitetas: 
Sekret. J. Vilkelis, 
Pirm. M. Gudzinskas,

P. A. Ramons

Philadelphia, Pa.
“Laisvės” N48 tūlas p. 

Triksas,aprašo tūlų ypatų 
vestuves ir visai apsilenkia 
su teisybe, nes absoliutiškai 
nieko panašaus nebuvo, kaip 
p. Triksas išgalvojo. Jie visi 
(P.T., J.K. ir D.V.) vienas 
kita nuo seniai pažinojo ir 
jokių ten derybų nebuVų. 
Moteris, be jokių įkalbėjimų,' 
sutiko imti civiliška šliūbą. 
Pagaliaus, berašydamas 
Triksas visai nepagalvojo, 
kad prieš apsivesiant reikia 
dar išsiimti iš miesto valdy
bos laisnis, kurio be penkių 
dienų neišduoda, o jis para
šė, kad momentališkai apsi
vedė. Prie išėmįmo laisnio 
ir magistrato, buvo pakvies
tas pagelbėti Al. L. Reikow.

Berašant korespondenci
jas. reikėti] daugiau prisilai
kyti teisvbės ir neklaidinti 
skaitytojų.

Laisvas.

Kennan, Wis.
Šis mažas miestelis ir jo

kių dirbtuvių nėra, kaip tik 
lentų pjovykla, bet pasta
ruoju laiku ir ta nedirba. 
Lietuvių randasi kelios šei
mynos ii* keliolika pavienių, 
bet apart tų, dar yra kelia
tas farmerių. , Laikraščių 
labai mažai skaito, ir užsiima 
daugiausia girtuoklyste. 
Pirmeiviškesni žmonės irgi 
persekiojami. Visas veik 
miestelis priklauso kapita
listui Gilbertui,pas kurį lais
vas žmogus negali gauti dar
bo.

Beje, yra net trįs “aviny- 
čios”, bet neturim lietuviško 
kirpiko ir šiemet nebuvo at- 
sibaladojęs . Mat, praėju
siais metais atsibaladojo, tai 
taip pelnijo, kaip Zablackas 
ant muilo.

23 ir 24 d. birželio buvo di
deli lietus su perkūnija ir 
pridirbo nemažai blėdies. 
Daugelį skiepų užliejo van
deniu.

Viską Žinantis.4.

Pittston, Pa..
L.S.S. 32 kp. rengia išva- 

žiavima į Rock Glen Park su 
įvairiais pamarginimais, 
prakalbomis, deklamacijo
mis ir įvairiais žaislais. Iš
važiavimas atsibus 26 d. lie
pos. Kas norit arčiau su 
kuopos nariais susipažinti, 
malonėkite atsilankyti.

L.S.S. VII rajonas užsiė- 
mėnagrinėjimu iškilusio in
cidento tarp K. Demikio ir 
V. Kasparo, kns sukėlė ki- 
virčius tarp 9 ir 92 L.S.S. 
kuopu. Tapo išrinkti per
žiūrėjimui apeliacijos penki 
bešališki draugai. Teismas 
atsibus 2 d. rugsėjo š.m.

Pittstono knygyno drau
gija atgaivino T.M.D. 24 kp., 
prie kurios prisidėjo daugu
ma socijalistų ir žada steigti 
labdaringa draugiją kovai 
su tautiškai-atžagareiviška 
epidemija.

\ H. Eržvilkietė.

Worcester, Mass.
26 birželio Quinsigamond 

ežere prigėrė Jonas Gir
džius, apie 30 metu amžiaus. 
Velionis paėjo iš Kauno gu- 
bern., Raseinių apskričio, 
Eržvilko parapijos, .Naujin- 
keliu kaimo. Amerikon bu
vo atvažiavęs 1901 metais, 
bet 1906 vėl buvo sugrįžęs į

•Lietuvą. Vienok, benorėda
mas kariumenėj tarnauti, 
vėl atvažiavo j Ameriką. Ve
lionis paliko Lietuvoj savo 
motiną ir čia brolį, kuris gy
vena Shenandoah, Pa. Ve- 
lionis buvo rimtas vaikinas 
ir prigulėjo prie pirmeiviš
kų draugijų. Gyvendamas 
Shenandoah, Pa. prigulėjo 
prie angliakasių unijos, pas
kui persikėlė į Gardner, 
Mass ir priklausė prie Lietu
vos £>ūnų ir Dukterų drau
gystės. Atvažiavęs į Wbr- 
cesterį, prigulėjo prie L. S. 
S. 40 kuopos ir buvo gana 
draugiškas.

Laidotuvėmis rūpinosi L. 
S. S. 40 kuopos draugai ir 
draugės. Palaidotas tapo 
28 d. birželio be jokių bažny
tinių ceremonijų. L. S. S. 
40 kuopa aukavo gyvų gėlių 
bukietą; taipgi keli draugai 
ir draugės sumetė keliatą 
dolerių del vainiko. Iš Ąthol, 
Mass.* L. S. ir D. dr-stė at
siuntė keturis delegatus.

Laike laidotuvių dalyvavo 
nemažas skaitlius draugų ir 
pašalinių žmonių. Ant kapi
nių buvo sakomos prakalbos. 
Kalbėjo drg. Levinskas iš 
Athol, Mass, 1 Paskui pasa
kė atsisveikinimo eilutes 
Vasiliauskas ir Paltanavi
čius.

Reikia pažymėti, „ kad 40 
kuopos draugai rengėsi ve
lionį pėsti lydėti iki kapinių, 
bet iškilus lietui, turėjo nuo 
to susilaikyti.

Vėlionies paliko keli šim
tai dolerių, kurie bus per
duoti jo motinai ir broliui.

/Liaudies Vergė.

Worcester, Mass.
Pastaruoju laiku, kuomet 

oras,atšilo, labai įėjo madon 
rengti piknikai. Nieko tame 
nuostabaus nebūt, jeigu ren
gėjai nepardavinėtų svaigi
nančių gėrymų, bet deja! 
norėdami daugiau pasipel
nyti, pardavinėja svaiginan
čius gėry mus. kas paskui 
priveda prie įvairių nesma
gumu.

21 d. birželio buvo paren
gus “Birutės Dramatiška 
Draugija” pikniką. Supran
tama ,atsirado desėtkas bač
kučių rudžio. Kuomet tos 
bačkutės tapo ištuštintos, 
tai nrasidėjo ir peštynės. Du 
vaikinai tano suareštuoti ir 
nugabenti belangėn. Rodo
si, kad policija traukia atsa
komybėn ir draugija už par
davinėjimą svaiginančių gė- 
>’vmų, nes tas Mass, valstijos 
įstatymais uždrausta.

Ar tik nebus vėl bėda soci- 
ialistams, kad draugystė nu
bausta?...

J. K. Vargdienėlis.

Chester, Pa.
21 d. birželio L. S. S. 68 kp. 

parengė pikniką. Žmonių 
susirinko vidutiniškai ir nėr 
visa, dieną linksminosi labai 
puikiai. Bet štai, anie 6 
vai. vakare, atėio keliatas 
girtu peštuku ir pVadėjo 
kibti nrie ramiai bežaidžian
čios nublikos. Tuoiaus iški
lo peštynės. Publika nenu
siminė ir apkūlė peštukus.

Daugiausia atsižymi to
kiuose pasielgimuose S. P..
K. Rad. ir S. Balt... kurie 
nuolatos sukelia triukšmą 
viešuose susirinkimuose bei 
pasilinksminimuose.

Už tai jie geri katalikai. 
Lapas.

Easton, Pa.
20 d. birželio iš čia iškelia

vo apie 15 lietuvių į Lietuvą. 
Vieni parvažiavo pasiviešė
ti, o kiti viski apleido šią ša
lį. Tarp tų lietuvių apleido 
visai šią šalį S. Maison šei
myna. Drg. S. Maison buvo 
vienas iš gabiausiųjų šiame 
miestely visuomenės veikė
jų. Kuomet buvo susirinkę 
draugai jį išleisti, tai jis pats 
sumanė, kad pažymėtu išlei
stuves paaukaviipu kiek J. 
Perkūno bylos vedimui. J.
L. paaiškinus apie tą dalyką, 
svečiai sutiko paaukauti J. 
Perkūno bylai ir stebuklin
gojo daktaro su drg. K. Vi- 
diku ir sumetė po keliatą 
centų.

Linkėtina draugui S. Mai- 

šonui ir ant toliaus darbuo
tis ant visuomenės dirvos.

J. L.

Kenosha, Wis.
Šiame mieste yra pusėti

nas skaitlius lietuvių, bet už
tektinai randasi ir draugys
čių, kurios, kaip kada, šį bei 
tą surengia.

7 d. birželio S. L. A. 212 
kuopa parengė pikniką. 
Žmonių prisirinko pusėtinai 
ir labai gražiai linksminosi 
ant tyro oro. Piknikas buvo 
su svaiginančiais gėrimais. 
Vakare, khomet komitetas 
žiūrėjo, kiek dar atliko gė
rymų, tos pačios kuopos or
ganizatorius S. B. slapta pa
siėmė vieną butelį vyno ir 
įsikišo kišeniun. Nekurie 
matė, bet nieko nesakė.

Sulaukus 21 d. birželio at
sibuvo S. L. A. 212 kp. susi
rinkimas. Laike atskaitos, 
komitetas praneša, kad'vie-; 
nas vyno butelis pražuvo ne
žinia kur. Tuomet atsistojo 
vienas iš tos kuopos narių ir 
pranešė, jog tą buteli pasiė
mė organizatorius S. B. Pas
tarasis taip pradėjo plūsti; 
komitetą ir ta draugą, kad 
jau ir apsakyti negalima. | 
Ant rytojaus komitetas iš- ■ 
pirko “varenta” ir suarešta
vo S. B. už plūdimą ir pasi
ėmimą vyno butelio. 23 d. 
birželio atsibuvo teismas ir 
S. B. užsimokėjo $15.00 bau
smės ir dar iki teismui pasė
dėjo belangėj.

Ar tai negražus darbe-
Ar tai gražus darbe

liai?...
Kenoshos Katalikas.

Atsisveikinimas.
Apleisdamas šia šalį ir ne

galėdamas atsisveikinti savo 
draugų ir pažįstamų, su ku
riais sykiu darbavomės ant 
visuomeniškos dirvos, atsi
sveikinu nors per “Laisvę” 
ir linkiu ant toliaus darbuo- 
ties dėl darbininkų labo. 
Nors aš iškeliauju į Lie
tuvą, bet mano visos min- 
tįs bus apie jus, draugai, nes 
ta idėja, dėl kurios aš dir
bau, man yra gana brangi.

Spaudžiu visiems delną.
J. Gagelis

Cleveland, Ohio.
24 d. birželio, besibovyda- 

ma mergaitė “Brookside” 
parke užėjo negyvą žmogų. 
Mergaitė persigando ir nu
bėgo pašaukti policmaną. 
Kuomet pribuvo policija ir 
apžiurėjo lavoną ,taį atrado 
kaktoj skylę. Pradėjus dau
giau tyrinėti rasta šalimais 
revolveris ir korčiukė visai 
bemoksliškai parašyta, kad 
jis pats nusižudė. Sau- 
žudys Paul Marasta, 39 me-
tu' amžiaus. Priežastis sau-C 1

žudvstės — jam reikėjo^ už
mokėti kokių tai mokesčių 
$65.00.'o jis galėjęs tik $8.00 
užmokėti, per tai ir nusižu
dė. Kampas.

Elizabeth, N .J.
26 d. birželio pasibaigė 

viešosios mokyklos (Public 
School) egzaminai.' Užbai
gė is* lietuvių šie: Viktorija 
C. Bočkiutė, Katrina Baub
liu te ir Petras Vansavičius. 
Čia randasi trįs mokyklos, į 
kurias lankosi lietuvių vai
kai: viešoji mokykla, airįu 
parapijinė ir lietuvių para
pijinė, kuria praeitą rudenį 
tepastatė. Pirmutinioji yra 
geriausiai ir jon lankosi ap- 
šviestesniųjų tėvų vaikai, 
daugiau išsimokina ir nelei
džiama tiek daug laiko ant 
niekų. Pavyzdžiui .kaip lan
kymas kas diena iki pietų 
bažnyčios. Reikėtų tėvams 
pagalvoti geriau apie moky
klas ir neleisti ten, kur jų 
vaikai demoralizuojami.

Anie “Vyčių” organizavi- 
mosis čia nieko negirdėtis ir 
manome, kad tokie karžy
giai čia neįsikūnys. 147 kp.
L. S. S. susirinkime buvo pa
keltas klausimas,’ kaip ge
riau ir pasekmingiau kovoti, 
iei pradėtų kas organizuoti 
“vyčius**, bet tas klausimas 
paliktas ant kito susirinki
mo, kur bus plačiau apkalba
ma.

5 d. liepos, 3 vai. po pietų, 
bus skaitomas referatas: 
Kuomi yrą, socijalizmas ir

kuomi ne?” Skaitys drg. X 
Jukelis iš New Yorko. Re
feratą rengia L. S. S. 147 kp. 
ant tyro oro Kenelworth pa
mišky.

Kunst Albers.

New Britain, Conn.
Birželio 22 d. Apšvietos 

draugystė ir T. M. D. kp. pa
rengė prakalbas paminėji
mui 10-ties metų nuo spau
dos atgavimo Lietuvoj. Kal
bėjo dr. J. Šliupas. Turėda
mas oratoriaus talentą ir 
kaipo istorikas, nors visaką 
aiškino pagal patrijotų pri
imta metodą — remiantis at
skirom ypatom, bet visgi 
protarpiais suteikė publikai 
žingeidžių pluokštelių,iš'Lie
tuvos istorijos ir kalbos įtal-. 
pa buvo progresyviška maž 
daug tol, kol kalbėjo temose: 
spaudos atėmimas ir spau
dos atgavimas. Nepaisant 
to,\^alba buvo išmargyta se
kančiais žibučiais:

“Lenkai įvedė vergija Lie
tuvoje”. “Lenkai pasikvie
tė kryžiokus ant lietuviu, ne
galėdami vieni iu apgalėti’*. 
“Sociialistai keikia savo mo
tinas”. “Soc. keikia tauta”... 
“Klesu kova net istoriškai 
panaikinta”... “Grinoriai 
keikia šalį Lincolno, šalį Wa
shin gtono”. “Kam negerai 
čia, lai važiuoja no Rusijos 
jungu”. “Nereikia kovos, 
tik reikia vienybės, sutiki
mo, o tada dirbs dėl gerovės 
vienas dėl visų, visi dėl vie
no” ir tt.

Užbaigdamas, davė vėjo 
laikraščiams už šmeižimus 
besipravardžiavimus ir visa 
balso gale sušuko: “Morališ
ki juodvarniai”.

Publikos buvo anie 150.
J. Vabalas.

i _____ i____

Paterson, N. J.
’Vietos draugystės susita

rė parengti apvaikščiojimą 
dešimties metų sukaktuvių 
atgavimo Lietuvoj spaudos 
rugpjūčio mėnesį.. Yra jau 
išrinkta komisija ir nutarta 
kviesti sekanti kalbėtojai: 
klebonas kun. Švagždis, V.
K. Račkauskas ir L. Prūsei* 
ka. Konferencija jau maž
daug aptarė pienus ir pave
dė viską išrinktai komisijai.

Sirvydo gizelis P. Norkus 
ir Gediminas tankiai pradė
jo lankytis nas vietos klebo
ną. Dabar žmonės laužo sau 
galvas ir negali suprasti, ar 
tai kuni'gas virto bedieviu, 
ar tai Norkus su Gediminu 
atvirto prie dievo?

Čia susitvėrė savamokslių 
ratelis ir kas sereda susiren
ka, bet dar nieko nepradėjo 
veikti — vis tariasi. Kho- 
met pradės ka nors veikti, 
tuomet pranešiu.

Vaikas.

Montello, Mąjss.
28 d. birželio L. M. drau

gijos choras ir L. T. R. “Vė- 
sula” buvo išvažiavę ant ty
ro oro. Nors diena buvo lie
tinga, bet publikos susirinko 
gana daug ir visi linksmai 
žaidė. Choras sudainavo ke
liatą dainelių; buvo ir keli 
muzikantai kurie pagriežė 
gana puikiai.

Reikia paminėti kad tai 
dar pirmas šiais metais iš
važiavimas ant tyro oro. 
Geistina, kad ir tankiau to
kių išvažiavimų įvyktų.

Labas Rytas."

Nesupratimas.
“Laisvės” N. 41 tilnusioj 

korespondencijoj iš Pater
son, N. J., aš visai neturėjau 
omeny vieną kunigą išpeikti, 
o kitą išgirti. Aš tik nuro
džiau kokiais keliais ėjo ku
nigas senasis klebonas ir ko
kiais eina dabartinis Švagž
dis. Aš pilnai sutinku su 
“Laisvės” pastaba, tilpusią 
N. 47, kad visi kunigai trau
kia į Ryma, nors įvairiais 
keliais. Tik tiek aš pasaky
siu ,kad tame pačiame “L.” 
numery yra pasakyta, jog 
kun. švagždis tveria “Vy
čių** organizcaiją, tai visai 
neteisybė. Jokių “Vyčių” 
netveria ir nieko apie juos 
nesigirdėti. Vaikas.
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1

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

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

i

Parduodam Laivakortes
ant dručiauriu ir greičiausiu garlaiviu ui pigiau
sia kaina >A Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
ikmainom pinigus visu vieApatysčiu. Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

GEO. J. BARTASZIUS jrJJ. P. WASIL1AUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

NEW YORK CItT'n. V. S0UTH B0ST0N' MASS
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga, ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

i
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JUOKŲ KĄSNELIAI

Telegramos.
(Svirplių agentūros).

Lawrence, Mass. Jau mū
sų miestą apleido “amžinas 
žydas”. Jisai čia vadinosi 
Šeštoku ir maitinosi vien 
binzais. Nuo tokio “pui
kaus” maisto jo pilvas pra
dėjo grajiti, kaip lietuviškos 
bažnyčios vargonai. Dabar, 
sakosi, jieškosiąs vargoni
ninko vietos. Lawrence’o 
merginos jį išlydėjo su “ka-z 
čių muzika”.

Detroit, Mich. Viename 
ligonbutyje guli “Žiurkakai- 
mio” mergina, kurią “ap
kramtė” net septyni “tara
konai”. Mat, ji su grinoriais 
neužsiimdavo ir sekiodavo 
paskui “tarakonus”, kurie ją 
ir “pamylėjo”. Kalbant apie 
šią nelaimingą “miltaveidę”, 
man prisimena vienos dai
nuškos žodžiai: “Oi tai tau 
tai gerai, ko norėjai, tai ga
vai”... P. B. J.

Chicago, Ill. Po Chicagą 
valkiojasi demokratiškas po- 
litikieris vardu Bankrutas. 
Pastaromis dienomis jisai 
apsilankė į kelis privatiškus 
bankus ir praryjo “ubagų 
dvasioje” sudėtus pinigus. 
Ponas Bankrutas, bijoda
mas, kad apie jo darbus ne
sužinotų žjnonės, paliepė sa
vo gizeliams pačiastavoti 
“spirit gum’u” “Lietuvos”, 
“Kataliko” ir “Draugo” re
daktorius. Dabar tų vargšų 
redaktorėlių liežuviai prili
po prie “dangaus” ir apie 
Bankruto darbus jie negali 
ištart nei žodį.

Bankruto gizelis.

žentas už pantę alaus.
Ir ko nerasi tarpe mūsų 

lietuvių? — Viską gali rasti, 
ką tik pamislini. Jeigu pa
misimi apsivesti, tai reikia 
tik užfundyti pantę alučio, o 
tau ir pats tėvas savo duk
terį pasiūlys. O jeigu dar 
non būti mylimu žentu, tuo
met turi užfundyti visą “kei
są”. Mat, alutis ir degtinė
lė turi didelę svarbą apsive
rtimo reikale. Jeigu netikit, 
tai klausykit.

Jūs gerai žinot, kad Broo- 
klynas yra garsus miestas. 
Jis atsižymi viskuom, bet pi
jokais geriausia. Bet, dieve 
gink, nemanykit, kad pijo
kai šlekti žmones. Oi, ne!... 
Štai aš jums privesiu pavyz
dį, kame apsireiškia jų geru
mas.

Vieną tykų vakarą, kuo
met ant dangaus žibėjo ma
žytės žvaigždutės, o tarpe jų 
mėnulis, kaip tėvas, šypso
jos, išlindęs iš rytų, aš bu
vau tuomet baisiai nuliūdęs 
ir traukiau per parką žings
nis už žingsnio. Bet staiga 
netikėtai sutinku savo vieną 
draugą.

— Ar žinai ką, drauge, — 
sako, jis man, — ten, pas 
upelį, yra keliatas lietuvai
čių, gražių, kaip Birutė. 
Eikš, susipažinsim.

Man, brolyčiai, pasidarė 
ant širdies taip linksma, 
kaip Laukaičiui, bučiuojant 
canenės ranką.

Nuėjom, susipažinom ,po- 
tam žaidėm, juokavom iki 
vėlam vakarui. Vakare par
važiavom į miestą. Mano 
draugas nulydėjo tris, o aš 
vieną. Palydėjau iki pat du
rų ir padaviau jai ranką,kad 
atsisveikint, bet... o, nelai
mė!... Mudviejų rankos taip 
sulipo, kad aš turėjau sekt 
paskui ją į jos kambarį.

Šalto prakai0 apipiltas 
įėjau į jos bu tą. Ji paleido 
mano ranką ir liepė sėstis, o 

pati išėjo į kitus kambarius 
pašaukti tėvų. Už poros mi
nučių klausau kalba jos tė
vas: “Gerai, dukrele, pada- 
dariai, kad parsivedei. Aš 
taip noriu alaus, kad net sei
lės varva. Aš manau, kad 
jis dabar gerai pafundis. O 
jeigu ne, tai paimsiu šluotą 
ir parodysiu duris”.

Aš, tai užgirdęs, jau žino
jau, ką padaryti. Įkišęs ki- 
šeniun ranką pažiūrėjau, ar 
yra doleris.

Ji supažindino su savo tė
vais ir išsivedė į “front 
room”. Aš, ilgai nelaukęs, 
išsiėmiau dolerį ir papra
šiau, kad ką parneštų išsi
gerti. Jos tėvas už penkių 
minučių pristatė visą keisą 
alaus. Motina sunešė stik
lus, dukterį pasodino palei 
mane ir liepė gerti.

Na, įspėki t, kuom aš li
kau už “keisą” alaus? Ogi 
žentu ir dar mylimu žentu, 
nes prašė lankytis kasdien ir 
sakė, kad savo dukrelės nie
kam nepaves, kaip tik man.

Taigi, brolyčiai, matot, 
kad už vieną “keisą” alaus li
kau žentu ir man nuo to lai
ko pijokai patinka.

Bedalis Vaclovas.

“Grinorius”.
Vaikas: — Papa, žiūrėk, 

ana grinorius eina.
Tėvas: — Tsss... nešauk 

taip garsiai, tu brude, nes 
tai kunigėlis.

Vaikas: — Tai kad jis kal- 
nierių nemoka užsidėt, 
rėk, atbulą nešioja.

Baukštus dzūkas.
Kartą dzūkas nunešė į 

banką savo pinigus padėt. 
Vos tik peržengė banko 
slenksti ,kaip topt jam į gal
vą mintis, kad tas bankas 
gali subankrutyti. Padavęs 
bankieriui pinigus, jisai pra
dėjo ant pirštų burti: “su- 
bankrūcis, nesubankrūcis, 
subankrūcis, nesubankrūcis, 
subankrūcis!” — sušuko 
džūkas, tardamas paskutinį 
žodį. Tuom tarpu bankie
rius išrašė jam knygutę ir 
duoda. Dzūkas purto galva 
ir rėkia:

—Šitų knyguty pasilaikyk 
sau, o man duokšy pinigus, 
ba tavo bankas bankrūcis!

Bankierius, nesakydamas 
nei žodžio, atskaitė pinigus 
ir atidavė dzūkui. Dzūkas 
perskaitė, pinigus ir sako:

— Ogi kur dar dzvidešimc 
penki centai?

— Tuos pasilikau už suga
dintą knygutę, — atsakė 
bankierius.

Dzūkas parėjo namo ir ka
sydamas galvą sako:

— Tai, bracia, bankas! 
Cik dzvi minutas palaikė, o 
jau dzvidešimc penkių centų 
nėra. O jeigu būt visų nak- 
cy palaikis, tai, dzevaži, būt 
su dzievu visiems.

Dzūko Brolis.

Zuikį šaunant.
Kazys (persigandęs): — 

Ar,pasiutai, kaip tu šaudai? 
Žiūrėk — šratas man If rūti
nę perkirto'

Jonas: — A, po velni 
žiopsok šūvį pamatęs! 
už tavęs zuikio nepaleisiu!...

Keistas girtuoklis.
Vieną kartą New Yorko 

detektyvų biuras padavė į 
laikraščius sekantį apskelbi
mą:

“Reikalaujame atsakančio 
vyro, kuris negeria ir nerū
ko. ‘ Turės dirbti detektyvo 
darbą. Alga 150 dol. .ant mė
nesio. Atsišaukit greitai”.

/Vienas girtuoklis, pers
kaitęs šį apskelbimą, greitai 
nubėgo į cįetektyvų ofisą ir 
klausia:

— Jūs reikalaujat vyro?
— Taip, tik he girtuoklio.
— Tai aš atėjau pranešt, 

kad aš to darbo dirbti nega
lėsiu, — pasakė girtuoklis ir 
apsisukęs išėjo per duris.

ŠTAI VE CHICAGOS MILŽINAS

STATE BANK of CHICAGO
Saugiausia ir patogiausia įstaiga pinigams 

pasidėti, dėlto kad:
1.

2.

3.

4.
5.

Banko kapitalas ir atsarga daugiau kaip 4 
milijonai doleriu.
Bankas stipriai Valstijos Valdžios ir Chicagos ( 
Clearing House (Apyskaitų Biuro) kontro-‘ 
liuojamas.
Šiame banke sudėti Valstybės, Illinois Val
stijos ir Chicagos miesto fondai.
Mokama 3 procentai nuošimčių metafns.
Lietuviams visuose banko reikaluose patar
nauja banke dirbantieji lietuviai.

Valandos: nuo 9 ryto iki 3 po piet.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

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.

teisingiausia 4 TWnir'IZ A 
IR GERIAUSIA API I k K A

LIETUVIŠKA -*** * ILlllll
•

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Tel. 2334 Greenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas

DRAUGELI.
Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 
ti cigarai, Ir 
puikus užkan
džiai. Sale del 
mitingų Nepa- • 
mirškit Sio« 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

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

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

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus.1 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

OąTlJlandes
140 E. 22nd St., New York,N.Y. 
tarpe 3rd ir Lexington Avenue.

Valdiškos valandos: nuo 10 , 
ryto iki 8 vakare; nedėldieniais

■ nuo 10 ryte iki 4 po pietų.
’ Atsiųskite už 2c. markę, o 

gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kal
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.

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

J Ji turi 431 savo garlaivį, ku- 
| rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų.
f Vienatinė ir tiesioginė linija I
I tarP !

(Bostono ir Hamburgo |
Laivai didžiausi ir kiekvienas I 

A su dubeltavais šriubais.

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

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

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

New 'York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

St. Louis, Minneapolis 
»New Orleans, San Francisco

' Arba pas vietos agentą.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
veras 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 budiųkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemes 
lig su molių ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
h- su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerj ir 
brangiaus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi j 
Peacock, tuoj telefonuok man j farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo
biliui^ ir apvažiuoslm visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

495 Broadway 
e

South Boston, Mass.

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

pietų.

. „ .......... ...... ..„
P RMUTINIS LlElUVIŠKAStNEM^.YOkKE

UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS
1 LIETUVIAI. KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patėmijom. kad būtinai yra reikalinga* lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
męs ir innteigėm ta užeigos namą, kuri* randasi 
po numeriu 49H NVnMbilnirton St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne- 
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o rau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame {Jew 
Yorke pasažierius, pribuvusius iŠ kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvyne iWrarupinam [ asportus ii 
konsulio. '

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 ženybinj 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 “Ženy- 
bos”.nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. ,,Že- 
nyba” liuosai eina ir Lietuvon.

Kaina 10c.
Kas ims daugiau — nuleisime didelį nuošimtį. A 
Tuoj darykit užsakymus: ’

“LAISVE” 183 Roebling; St Brooklyn, N. V

SCHNEIDER BROLIAI

KRIAUCIAI

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

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

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

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

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

99 1815 E. Moyamensing Avė.
V Lt PHILA LJPHIA

yerykus?
i visuomet

109 Grand St
JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y



Ponas Balutis ir Susivie-

Amerikoje.

J.

PAJIEŠKOJIMAI

/

H.

su 
aš

w. p.
East Andover, N.

Užkietėjimas, skilvio nemall- 
mas, dispepsija ir kepenų 
neveiklumas. (

Knygelę “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.

* *

W. F. Severą Co. ce°Xpi05

į

4*

nJ

<«

nyjimas Lietuvių ! Severa’s
Kada po tam garsiam 25 

seimui Chicagoj, kur dele
gatai iš vienos pusės buvo 
pasitikimi su išskėstomis 
rankomis, o iš kitos — uos
tomi, kur turėta progą pa
matyt parodą su tautiškais 
kareiviais ir 18 automobilių, 
— po to seimo, sakau, ponas 
Balutis, dabartinis “Lietu
vos” redaktorius,lankėsi Pa- 
tersone ,o kadangi mudu pa- 
sipažinojom jau nuo 22 sei
mo ,tai turėjau laimę gana 
plačiai su juom pasikalbėti.

Ponas Balutis vyko į New 
Yorką ,o aš važiavau į Lie
tuvių Soc. Sąjungos Centro 
Komiteto konferenciją ,taip- 
pat į New Yorką. Kadangi 
tuomi laiku prigulėjau dar 
prie S. L. A. tai apie jį vien 
ir šnekėjomės. ?

Aš, kaip drūtas, stengiau
si nupeikt visą tą konstituci
ją ir tuomet buvusią tvarką, 
o p. Balutis uoliai tą viską 
gynė.

i Jisai sakė tuomet:“ir męs 
žinojome, kad ta permaina 
išmes daugelį narių iš Susi- 
vienyjimo, bet greitai jie gal 
vėl sugrįžš”.

Aš patėmijau, kad dauge
lis iš įu prisidės prie Rymo 

' Katalikų Susivienyjimo ir 
jog tuomi kunigai puikiai 
pasinaudos.

Tada p. Balutis man grei
tai atšovė: “o kas tame blo
go? / Čia ar ten prigulės, tai 

* tautai vis ta pati nauda”.
Aš nustebau. Stačiai ne

norėjau tikėti, kad vistik 
šioks toks vadas (baslys tau
tiškoj tvoroj’.Prierašas zece- 
rio), o sako,-kad nėra skir
tumo, ar lietuvis priguli prie

Tuomet aš pasakiau p. Ba
lučiui:—“Tai kanV' tas As- 
tramskas, Mikolainis ir Ta- 
reila tiek daug triūso padėjo 
iki atsiskyrė nuo kunigų?”

Tuomet.p. Balutis atsakė, 
jog ta kova -su kunigais bu
vusi bereikalinga ir tautai 
naudos neatnešė ir traukė 
toliaus savo pasaką apie vi
sų vienybę. ’

Aš jau toliau nieko nesa
kiau, nes pamačiau, kad rei
kia tik nulupti plonytę sku- 
rute nuo to pirmeivio, kad 
pasirodytų geltonas klerika- 
liškas kūnas.

Naudingas stiprintojas at
sitikimuose, kuriose randasi 
abelnas nusilpnėjimas, ane
mija ir skilvio betvarkės, 
kaipo tai:Balsam 

of Life
(Soveros Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojimo. 
Jisai prigelbsti ..organizmui atlikti savo užduoti; po sunkiai li
gai paskubina pasitaisymą..
Jisai pagelbsti kraujo celėms savitarpiniame pasigelbčjime.
Jisai Ssuteikla besitalsančiajai sistemai reikalaujamos stiprybes 
Ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėj©.
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptlekoje.
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.

Je—jaunos ar metuose—ras Severus Reguliatoriuje
prideranti negalėje stiprintoją, ypatingai tinkamas ją ly
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptlekoje. 
Reikalaukite “Severa’s Regulator.” Knygelę “Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.

Reikale reikalaukite ir žiūrėkite, idant gautumėt “Se
veros” gyduoles. Jeigu aptlekorius negalėtų išpildyti 

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

užimti parapijos mitingais 
ir atlikinėjimu ausinių ir ne- 
ištesa net susirinkimų laiky
ti. “Tautos meilė” jau kle
bonijoj.

O kas bus toliau? .
Vaikas.

Paterson, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
aš esmių jaunikaitis 23 m. amžiaus, 
turiu gerą 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 
(47—51)

Praėjo nuo tos valandos 
jau nemažai laiko. Štai prieš 
naskutinį seimą Patersone 
kalba p. Živatkauskas. Ji
sai sako, iog seniau čia bu
vusi didelė kuopa, bet po su
irimui likosi iš jos narių tik 
13 ir sakp, jog Damijonaičio, 
kaino nirmininko, elgimasis 
padarė daug blogybių. Bet 
esą, Damijonaitis tik buvęs 
kitu įrankis ,nes buvusi, sa
ko n. F. Ž.. tam tikra spėka, 
kuri vertųsi Damijonaitį 
taip elgties. Ta spėka buvo 
kuniginiai politikieriai, ku
rie norėjo šuardyt tautišką 
Susivienyjimą ir iš to pasi
naudoti.

Kuomet aš išgirdau tuos 
žodžius iš p. Živatkausko lū
pų taip man ir dilgt į galvą 
anas su p. Balučiu pasikalbė
jimas.

Dabar po seimui jau vėl 
ateina žinios, kad daugelis 
pasirodė uoliais kunigų tar
nais.- P. Balutis jau perma- 
tas net susivienviima su S. 
L.R.K.A. Manau,' kad “Vien. 
Liet.” ir “Lietuva” bus įran
kiais to vienviimosi. Tie lai
kraščiai kadaise buvo pro- 
gresistu ginklais prieš kuni
gija: šiandien virto viskas 
atbulai. Juk jau “Lietuvą” 
bekalėdodami kunigai užs!^ 
rašinėja.

“Tėvynė” tyli apie tą vis
ką.

Kuoihet Patersone S. L. A. 
kuopa tapo pakrikdvta. tai 
ant tų pėdų susitvėrė S. L. 
R. K. A. kuopa, o paskui ir 
bažnyčia, a$e ką seniau nei 
nemanyta: Tiesa yra dar ir 
dabar Š. L. A. kuopa su ke
liais nariais, bet ir tie patįs

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. Vaičeliunats, 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.

Pajieškau savo draugo Jono DizU- 
lio. Keli metai atgal gyveno Pittsbur
gh’© ir išvažiavo j Los Angeles, Cal. i 
Kadangi aš irgi persikėliau į kitą vie-1 
tą, tai meldžiu jį patį, ar kas apie jį 
žino pranešti šiuoin antrašu:

St. Baliunas
668 Pine St., Youngstown, Ohio

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės kaip 30 metų. 
Turtas nereikalingas. Aš esmių 31 
metų. Geidžianti mergina apsivesti, 
malonės atsisaukt, prisiunčiant 
laišku ir savo paveikslėlį, o vėliau 
savo nusiųsiu.

Box 66,

Pajieškau švogerio Kazimiero Pau- 
lauskio, Kauno gub., Raseinų pavie
to, Pociūnų kaimo. Turiu labai svar
bų reikalą, todėl malonės jis pats at
sišaukti arba kas žino pranešti.

St. Tamošauskis
1206 N. 7th St., Superior, Wis 

Pajieškau brolio Jono Virmanskio, 
Kauno gub., šaulių pav., Viznalio vie- 
nasėdžio. Turiu svarbų reikalą, mel
džiu atsišaukti.

A. Barodica
1206 N. 7th St., Superior, Wis.

Pajieškau draugo arba partnerio,ku
ris norėtų prisidėti prie biznio groser- 
nės ir podraug Bučernės. Biznis ge
roj vietoj ir puikiai išdirbtas. Vie
nam sunkoku užlaikyti, todėl norėčiau 
gauti partnerį. Atsišaukit per laiš
kus.

M. F. D.
2224 N. 15th St., Springfield, Ill. 

(49—53)

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys sau arba savo drau

gui bei pažįstamui pas mane “Laisvę” 
ant metų ir prisius 2 doleriu, tas gaus 
dovanų knygų už $1.00 vertės. Kas 
užsirašys ant dviejų metų ir prisius 
4 dolerius, tas gaus knygų už $1.50 
vertės. Knygos labai naudingos. Do
vanos bus duodamos tik iki Rugpjūčio.

Pinigus siųskite šiuo adresu:
JOHN KLIKUNAS

Lake View Hospital, Danville, Hl.

(49—53)
LIETUVIŠKA VALGYKLA 

(Lunch Room)
Gaminu geriausius valgius lietuviškus 
ir angliškus, kas kokių reikalauja. 
Todėl kviečiu gerbiamą visuomenę pas 

i mane atsilankyti, o visiems patarnau
siu atsakančiai.

ANTANAS LIDEIKA
10 South Riverside St., Waterbury, Ct.

(49—52)

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
Galidonian St. ir B. Kiga, 168 Main 
Street.

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

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

Reikalaujame Merginų.
Reikalaujame merginų 

prie darbo į fabriką.
WILLIAM HOLLAND

145 Roebling St., Brooklyn 
Įėjimas iš jardo.

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 

Į 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.
Draugai, Amerikiečiai!
Remkite vienintelį Lietu

vos darbininkų laikraštį 
“Vilnį”.

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

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. Biznierįs turi 
būt vyru ,apie kurį žino
tų plati visuomenė ir jo 
biznis turi būt plačiau
sia žinomu dalyku.

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

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

“Laisves” biznio
Vedėjas.

Laisvės’ Knygos
SOCIJALIZMAS—KUOMI JIS YRA IR 
KAIP JĮ ĮKŪNYTI? Parašė O. Amerin- 

ger, sulietuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ip tam, kuris tiki į soci- 
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas socijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai nė svajonė ir kad tik per socija- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistiną, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik. .<.............................. 15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

V. Paukštys. Jeigu dar kas nežino 
tų baisenybių, kurios dedasi Rusijos 
kalėjimuose, jei dar kas negirdėjo, 
kiek laisvės kovotojų žuvo ant caro 
kartuvių—tad perskaitykit šią kny
gelę. Čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina6nekal
tus žmones ir su kokiu drąsumu mū

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

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

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

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

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

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

GYVAS GRABE. Parašė^ Senas Vincas. 
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
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 Ęarabošius. 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-. 
LŪS. Parašė A. Montvidas. Tai yra pa

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

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

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

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

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

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

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

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
IcMl M *1 '

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

15c

75c

10c

20c

25c

20c
75c
50c /
10c

LAISVES”

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

183 Roebling St, Brooklyji,

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA
Važiuojantiems į Lietuvą arba norin

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

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

a

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.
L
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Saliūnams geri metai.
Visi skundžiasi ir dejuoja 

dėl blogų metų, o New Yor- 
ko saliūninkai sako, kad biz
nis eina, kaip iš pypkės. Kas 
metai vis daugiau išgeriama.

Girtų žmonių pilni kam
pai, nors bedarbės . kodi- 
džiausios.

Dabar Sandusky mieste, 
Ohio valstijoj, atsibūna su
važiavimas “American and 
National Wine Growers As
sociation”. Į tą suvažiavimą 
nuvyko delegatas iš New 
Yorko, tūlas Max S. Grifen- 
hagen.

Buvo gražių juokų, kada 
tasai delegatas pasakęs, jog 
per visus metus laiko nema
tęs New Yorke girto žmo
gaus. Jis taip gražiai pame
lavo, kad pavirto garsiausiu 
žmogum. Jisai taip-pat nu- 
pranašavo, kad New Yorkas 
su Brooklynu niekad nebus 
sausais..

Dievai žino, kaip čia bus, 
"kaip ne, bet lietuviai saliū
ninkai nusiskundžia ir sako, 
ar tik negerai būtų sutverus 
savo unija...

draugijos konferencija iš
vien su S. L. A. komisija ku
ri buvo rinkta pastaram j am 
seime ateivystės klausime, ir

naciais mieriais. Apkalbėta, 
kad ateivystės rūpinimosi 
visus dalykus pavest tiems 
susivienyjimams. Galutinai 
dar nenutarta, kadangi su
si vienyjimų komisijos nebu
vo turėję posėdžio dr neap* 
kalbėjo, nesusitarė tarp sa-

Liet. Im. Šelp. 
Board of Directors 
atsibuvo, paliuosavus susi-, 
vienyjimų atstovus. Mažai 
kas naujo nuveikta, apart 
apkalbėjimo senų dalykų.

. Iš atžvilgio, kad prie Im- 
migracijos šelpimo jungiasi 
dvi, viena kitai priešingos, 
sriovės, t. v. tautiečiai - lais
vamaniai ir katalikai, buvo 
naiudinta klausimas .kad 
būtų užkviesta ir trečioji 
griovė t. v. socialistu Sąjun
gą. Susivienv.jimų komisi
jos apkalbės ant savo posė
džio, ar kviest socijalistus. 
ar ne. ‘ vSZtis.

posėdis

Yla. •

Dei Brooklyno chorų.
Męs gavome straipsnelį 

nuo drg. J. Gyvūnėlio, kuria
me jisai išreiškia savo ųuo- 
rnonę apie “Aido” chorą.

“Aidui” reikėtų kuola- 
biausia rūpini ies mokinties 
darbininkišku dainų. “Ai
das” turėtų kosmarkiausia 
taikintis prie darbininkų vi
suomenės.

Rašytojas buvęs ant vie
nos “Aido” repeticijos ir pa
matęs, kad susirinko į 50 
žmonių. Merginu buvo 23.

Tik tikrųjų dainių vai
kinu buvo mažiau. Reiškia, 
“Aido” choras bus stiprus ir 
jam nėra pavojaus griūti.

Čia nėra bedarbes.
Birželio mėnesis, savo že- 

nybiniais laisniais, Brooklv- 
nė, sumušė-visus ikšiolai- 
kinius rekordus. Jų išduota 
2.228. Tai 267 daugiau negu 
pernykščiame biržely, kurs 
taipgi garsėjo savo gausu
mu. ?

riausios kloties.

right ant dvidešimts suvir
tum įdomių veikalų, tarp ku
rių randasi ir “Damaged 
Goods” su antspauda Ber
nard G. Shaw, reikalauja

Telephone 1307 Ma n.

Visiums lietuviams žinomas

NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, Nf Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands 
Telephone 3347 Main.

St.

Pranešame,jog pereitą ne- 
dėldienį iš priežasties lietaus

urisidėti su pinigais. DI- 
DŽIAUSIS PELNAS UŽ
TIKRINTAS!!! Platesnes 
žinias suteikia — Kazis, 
“Laisvė”, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

Naujienos už 25c
"NAUJIENOS” yra aaujausiu, ge

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

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai pristųsk 
25c (kvoterį)' idčjęs į konvertą, o 
gausi "Naujienas” per ištisus du mene
sius. Adresuok :

“NAUJIENOS”
1841 S. Halsted Si., Chicago, HE

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ksj, rei
kia daryti apslrgus, taip-pat 
Ir kur greit Išsigydyti, ly
biai ta knyga

50,000
KNYGŲ

"DAKTARAS"
parodo, kaip 
nuo ll^tj apsl- 
aaugęotl.

Vysai Dykai Del Viru

Išgydau Vyrus Greitai
V A R I CO C F IF Aš b'ydau VARICOCELĘ be jLkio skausmo, 
’ /bI\1 L»Li« operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sųkepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
pDACT A TITIQ Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
1 1 MA 11 tampymo. Mano gydymas prašalina visus
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams tę sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
SYFII IS Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėvės, išbėrimai, va- MlllLlu* rio spalvos pletmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad lig& atsi- ------
naujintų. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas.nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesni© nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant----------- -------------------------------------------
visados atgavimą tobulo ir pilno vyri: k įmo.
SI A Pl OS i ICOS Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip 

J vu lulKJVzkJ* tai Triperis, Plūdimai, 'Pankus šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STEIGTI 'RA I^Kydau pantuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- i VJ (jau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio. 
Tįojaus ducslaino Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mino gydy
mo-°udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ki; užtikriname, jog visada atn> ša geras, 
pasekmes. Gydau Austi, Galvos, Širdies’ Gerkles, Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkst i, Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu. Kaulu. SiĮiiariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydysią laiškais, tislel neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikru teisybę pasakysiu, negaliu išgydyt.

OP RVRNF 208 W* 42nd St” BroadwayD1IMU, NEW YORK CH Y, N. Y.

wi'uim oi t va
ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS” netik 

pamokina kaip ir kur nuo visokių. li£ų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tčvas pamokina ir kaip nuo visokių Ii- 

•įų apsisaugoti.
KNYGOJ* "KAKTAR'AS” labaf daug ap

rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip.išdŽs- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turfcti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą; atra
site. ,

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st., ’

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuolO 13 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
kc ir pčtuyčioj vakare nuo 6 iki 8.

l'elophbne 5018 Orchard

Geriausia Laivakorčių

L.S.S pasakaita. Ji atsibus 
5 d. liepos (sį nedėldienį) 
skaitys drg. A. Herman Pur
vis ant temos “Oras ir jo 
veikmė”. Atsibus Van Cort
land Parke.

Vaiku sveikatos savaitė 
pasibaigė. Tai buvo kvaila 
komedija. Lyginais tuomi 
laiku paaiškėjo, kad šimtai 
New Yorko mokyklų ant va
saros užsidarys ir vaikai tu
rės žaisti bjauriose gatvėse.

Kokia jau čia gali būti 
sveikata, kur nei žalumynų, 
nei sveiko oro, nei ramumo, 
o tikrai bedarbe.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
"LAISVĖ”,

183 Roebling St.. Brooklyn, N. Y

t

Draugijos ir organizmų 
evoliucija.

Šita knyga suteikia kiekvienom daug žinojimo ir 
išminties. Joje išaiškinta' kiekvienam suprap- 

‘tama kalba draugijos ir organizmų išsivysty
mas. Taigi, jei nori dasižinoti daug paslapčių,

■ turi būtinai tą knygą perskaityti.

Kaina 5Oc.
Rašykit:

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

ir pimgų siuntimo
AGENTŪRA

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

M. JOSEPHSON
BANKIERIUS

Pagal įstatymus vakar bu
vo paskutinė diena užsimo
kėjimo mokesčių nuo jeigu 
(income). Virš $5.000.000 
sunešta bėgyj tik keliatos 
adynų, ir tai vien apimy apie 
dviejų ketvirtainių mylių — 
nuo 14-tos iki Bowery ir 
Pearl gatvių ir North River.

Kas nors vėl pabrangs.

Lietuviu' Amerikos Moks
lo ir Politikos kliubo pusme
tinis susirinkimas atsibus 
3 d. liepos, 8 vai. vakare po 
N. 101-103 Grand st.

Teiksitės pribūt koskait- 
lingiausiai, nes yra daug 
svarbių reikalų ant apsvars
tymo in taipgi bus nauja val
dyba renkama. L. B.

Pėtnyčios vakare ant 
kampo Berry ir Grand sts. 
bus lietuviškos prakalbos.

Kalbės žymesni vietiniai 
draugai.

Neužmirškite pribūt.

Trįs konferencijos.
Nedėlioj, birželio 28, “Tė

vynės” redakcijos ofise atsi
buvo net trįs skirtingi posė
džiai. S. L. A. centro valdy
bos apkalbėjimui, užregis
travimo čarterio Massa- 
chussets valstijoj. Mat, S. 
L. A. prezidento apeliacijai 
prisiartinus, lojeris nieko 
nepranešė, tai ir visa apelia
cija nuėjo niekais. Taip-pat 
atsibuvo Liet. Im. Šelpimo

I Akuserkaj
SPabalziisi kurną Woman* Medical m 

College, Baltimore, Md. y
g Pasekmingai atlieka savo darbą prie ® 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 j? pagelba invainose moterų ligose. K

» F. Stropiene,^1;“.”"^; I

GERA PROGA.
Visiems lietuviams, kurie 

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

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

BROOKLYN, N. Y.
< (48—49)

ATYDA!
DRAUGYSTĖMS,KUOPOMS 

IR KLIUBAMS!
Išdirbu visokias

KOKARDAS "BADGES”, GUZIKUS IR 
ŽENKLELIUS, 

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

spaudas draugystėms.
Ant žedno pareikalavimo prisiunčiu 

x sempelius.
A. STRUPAS

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

Dep. L.

(STEIGTAS 1886 M.

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

105 Stanton St., New York

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.0<-
Kraujo Valytojas...............................$1.00
Vidurių Reguliatorius......... . ................ 50c
IVojanka...........................25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpures pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN

Ah a Ritutę fiJUliancc' mctįcfl $1000
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.TL Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N Y.

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

“INKVIZICIJA”
I
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 prderiuojan t nuo išleis
tuves, nes ji per agentus ne- 
parsiįdavinės ir laikraščiuose 
daugiaus nebus garsinama.

fe MIL0ŠAUSKIS

25—2nd St., So.Boston,Mass.

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigydtti nuo irznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegimasiektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietinius, ncgromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruxna- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatižkai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 

4 kraotuvS žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
n e vertes vyras. Ta knyga yrą parašita par Daktare, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisktt 
lygu. Temvkit, jog-ta knyga yra siustą vysai dykai, 

t užmnkatn už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums sendee a.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Av.no*. ChicMo:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižad>ejma, aS noriečjaa 
JogTamistaprisiustumei man vysai dykai včna justi knyga del vyru.

Vardas......

įi Adresas;. . Steltas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPAPDAVIMO NEW YORKE OAR NIEKAD NEBL'VO

Labai pūikųs

Venskie Armonikai
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

V -rtės $25.00, tik už $14.26

11 GRAF AVON AS
Su 12 Lietuviškų dainų, Vertės $45.00,1 . .. .... . , ,
Atiduodame tik už .... ..............JfilO.fiO nusiųsime muZikahšką instru-

Tą grnfafoną gvarantu jatne ant 10 metą. | mentą, kokį jus tik norėsite.

Atsiųskite mums nors kiek pi- 
| nigų ant rankos, o męs jums

| mentą, kokį jus tik norėsite.

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

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

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

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

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

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 <lo». 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.

Tik 1 doleris!

"PIRMYN”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

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

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

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

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS
1Q15 matams.

r. Richter
“PAIN-
EXPELLER

' Drūti muskulai neatneša naudos, 
; jei .1 us Romatizmas kankina. Su 3 PAIN EXPELERIU
3 jei drūčiai suberšti id Neš Jum tuoj
6 palengvinimą ir prašalins priežastį 
į skaUSmų. •>;> lekoje ua esc Ir
į " F. Ad. Richter & Co.
z >ib r r * n L st.. new yoRk.
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