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Norėjo užmušti socijali- 
stišką majorą.

Butte,Mont.—Vietiniai ki- 
virčiai tarp A.D.F. ir I.W.W. 
unijistų pastoja vis bjaures
niais. 3-čią liepos net mies
to majoras, drg. L. J. Dun
can, tapo užpultas ir trimis 
peilio kirčiais, sužeistas. 
Žaizdos nepavojingos. Už
puolikas, majorui ginanties, 
taipgi sužeistas—pašautas.

Riaušės kilo ypač Jodei, 
kad tūliems I.W.W. reika
laujant, majoras neišginė iš 
miesto A.D. Federacijos re- 

, Butte valdo socijalistai. 
Parazitams tai kenkia. Ir 
visokį žabangai panaudoja
mi, kad tik diskredituoti so- 
cijalistus ir vėl darbininkus 
saviškai engti. Šios riau
šės pertai yra labai negeisti
nu apsireiškimu.

Užpuolikas—tūlas finas, 
Lantala.

Jis tik šaiposi!...
Nusilenkiant ar gal tik ty

čia Morgano firma taipgi 
leido Tarpvalstijinės Vaiz
bos Komisijai savo knygas šaudyklės sukilėliams.
tyrinėti. Jų reikalauta, idant' Pranešama, kad Mexikos 
sužinoti^ Morgano veiksnis 'sukilėliai gavo 1,000 šaudyk

lių ir kelias anuotas.
Tuomi pasididina viltis, 

jog jie greičiau galės laimėt.

N.Y.N.H.&H.gelžkelio kom
panijoj, kur tiek daug mili
jonų dolerių neseniai dingo, 
Apie tyrinėjimo pasekmes 
Morgan, regis, abejojo ir, 
kad užsitikrinti, leidosi <Wa- 
shingtonan pas prezidentą. 
Šnekučiavosi ilgai. Apie ban
kas, sakoma, apie gelžkelius, 
apie didįjį biznį abelnai. Ir 
jo geiduliai likosi, turbūt,už
ganėdinti. “Išėjo iš prezi
dento palociaus šaipydama
sis” — sako reporteriai.

Kaip Lawrence?
Pittsburgh, Pa.—Paduo

dama, kad 2 d. liepos tūlas 
Miller, praeidamas naktyj 
pro Westinghouse kompani
jos (prieš kurią streikuoja
ma) prezidento namus, iš
girdo kvietkose kokį ten 
šlamštą. Jam prisiartinus, 
atkištas revolveris ir paliep
ta iškelti rankas. Jis ne
klausęs, ir tapęs pašautu. 
Šovėjas pabėgęs. Bet ten 

KATALIKAI EINA Iš 
PROTO.

Mūsų korespondentas iš 
Waterbury, Conn., štai ką 
praneša:

—Čionai nusinuodijo Geo. 
Grajauskas. Buvo geras ka
talikas ir didelis girtuoklis. 

įSu savo moteria nesutiko ir 
atrasta ke tūnos lazdelės di‘- • Pi'ovojosi. Kelias dienas gy- 
namito, prirengtos sprogti.1 vena v\ens nuo kito atskirai. 
Tai buvę prirengta dėl prezi- G- Grajauskas buvo nedoro 
dento. Žinoma, kaltinami1 pasivedimų žmogus, 
streikieriai. , Antras, irgi geras katah-

Jei tai teisybė,, tai grei- l<as, Jer. Bakutis sudurna- v • • • i.*!-,, i t . vai n i v* yv a nnrrn mm no n m a
Antras, irgi geras katali- 

' kas, Jer. Bakutis sudurna- 
v cv A U l Vl~ I • • •

čiausiai gali bjįti, kad kokis Pabėgo nuo pačios, 
pusgalvis, ar gal detektyvai ,Nor?J° yisus ^šaudyt. Da
tai darė, idant tik sukelti bar JI uzdare 1 beprotnami.
minių bjaurėjimąsi streikie- 
riais ir pertai lengviau juos 
nugalėti.

Carnegie vėl išmeta 
^šonkaulį.

Milijonierius Carnegie bū- 
New Yorko valstijos socija- tinai užsimanė pagarsėt sa- 

listu konvencija iv0 nepaprastu duosnumu 
• 4 d.'liepos Rochėste^jJJarin?iems tiks!a^? .. 
prasidėjo New Yorko valsti- j J<> Pinigais sus rinks sie
jos socijalistų konvencija, i ™et ŠY?>earijoj kunigų kon- 
idant antarti ‘ore-inizaciioš ferenei.ia, kurios tikslas bu- Salus ir aZS “ i Rituoti už taiką Ant 
einančių rinkimų kandida- !
tus. Daug gero pasitikima. ™ U±agfaSs Liege 
Sekretorius Salomon savo į?1 k!’. ^važiavimas L,iege, 
raportu rodo, kad 1912 m. e SU0!- 
tebuvo tik 135 kuopos, 49 i 
valsčiuose. Dabar jau 165 
kuopos, 53 valsčiuose! Ir 
nariai apie 12,000 nuo 1912 
,m. pasidaugino ant 13,000!
Puiku!

Partijos vadai pasitiki, 
jog bus išrinkta bent keli sa
vo žmonės į legislaturą ir 
vienas ar du atstovu į kon
gresą. Tokios bent nuomo
nės prisilaiko partijos vadai,1 
kaip M. Hillauith, M. Lon
don, H. Slobodin.

Taikos rodą pasibaigė.
Niagara,-Falls.—Pietų A- 

merikos ir šios šalies atsto
vai, ką pustriačio mėnesio 
atgal susirinko, idant suras
ti’kokius nors būdus dėl už
baigimo riaušių Mexike, 
išsiskirstė. *

Mieris neatsiektas—būdai 
nesurasti.

Rooseveltas pasirengęs į 
mirtiną kovą su Wilsonu.
Pulkininkas Rooseveltas 

jau apleidžia net savo laik
raštį “Outlook”, kur talpin
davo savo “filosofijas”. Ji
sai sakosi nuo šio laiko pasi
šventęs išimtinai kovai su 
Wilsono administracija ir su 
keliais žymesniais republi- 
konų partijos bosais.

Matomai, būtinai užsispy
rė papulti į prezidentus. Tik 
vargiai tai jam pasiseks, nes 
jo autoritetas plačiose mi
niose dabar jau ne toks dide
lis, kaip kad seniau buvo.

Paminklas “naujos konsti
tucijos liuosybei”.

Na, tai ir gražiausia!
Washingtone agituojama, 

kad būtų pastatytas “naujai 
liuosybės konstitucijai” pa
minklas. Dalį pinigų skir- 
sianti valdžia, o dalį sudėsią 
biznieriai.

Žmonėms jau iki gyvam 
kaului dasiėdė tos visos bur
žuazinės liuosybės.

Jie nori tikros liuosybės.

šiaurinėj Dakotoj* siautė 
baisi audra.

Sioux Falls, S. D.—Devy
nios ypatos užmušta ir^ 40 
sunkiau ar lengviau sužeis
ta, apie 300 namų sugriauta 
baisia audra, kuri siautė šioj 
valstijoj.

Daugelyj vietų nebegali
ma telegrafiškai susinešti. 

’ Audra palietė Šiaurinę 
Dakotą, Minnesotą ir dalį 
Wisconsin^,

. “Isprauninkas” vagis.
Šadrinske (Permo gub.) 

kaž-kokia Jefimovienė būti
nai reikalavo iš prokuroro, 
kad jis padarytų kratą pas 
isprauniką Kirilovą. Jefi
movienė ji ir jo žmoną Jnta- 
rė vagystėj. Padarė kratą 
ir surado pas Kirilova dau
gybę vogtų daiktų. Kirilovą 
patraukė tieson. v, Reikia ži
noti, kad Kirilovas taip-pat 
buvo ir cenzorių . Jis taip 
uoliai cenzūravo laikraščius, 
kad mažas laikraštėlis “Iset” 
per. keturis mėnesius užmo
kėjo 1,800 r. bausmės.

(“L. U.”)

Vanderveldčs atsilan
kymas.

Šiomis dienomis atsilankė! 
Rusijoje garsus Belgijos po
litikos veikėjas, socijalistas 
Vanderveldė. Jis buvo pir
ma advokatu,’ o dabar karš
tai darbuojasi socijalistų ei
lėse. Nuo 1894 m; Vander- 
veldė yra belgų parlamento 
nariu ir skaitosi jo geriausiu 
oratorium. Sūvo partijos jis 
buvo siunčiamas delegatu į 
visus tartautinių socijalistų 
kongresus, o dabar užima 
tarptautinio socijalistų biu
ro pirmininko vietą Briuse
ly j. Vanderveldė yra para
šęs daug veikalų iš politiki- 
nės ekonomijos ir šiaip-jau 
visuomenės mokslų. Jis pri
klauso prie taip vadinamos 
revizionistų (ne ortodoksa- 
lių marksininkų) sriovės.

Peterburge jis buvo apsi-. 
lankęs V. Dūmoje ir nusifo- 
tografafo drauge su social
demokratų frakcijos na
riais. Paskui Vanderveldė 
nuvyko į darbininkų laikraš
čio redakciją ir čia atydžiai 
klausinėjo darbininkų apie 
jų profesionali judėjimą. Su 
redakcijos bendradarbiais 
jis irgi nusifotografavo. Iš 
Peterburgo Vanderveldė iš
važiavo Maskvon.

(“L. Ž.”).

Beilio bylos atbalsiai.
Kijeve šiomis dienomis bu

vo keturios bylos. Garsi Če- 
beriakienė apskundė tieson 
4 laikraščių bendradarbius 
už jos garbės^plėšimą. Mat, 
tie laikraštininkai buvo pla
čiai išrodę, kad tai Čeberia- 
kienė su savo draugais-vagi- 
mis nužudė Juščinskį, o pas
kui visą bėdą nuvertė ant 
Beilio. Teismas visus juos 
išteisino.

Apskritai gi, pirmeiviški 
laikraščiai dažnai rašo, kad 
tai Čeberiakienė nužudė Ju
ščinskį, kad tas neišduotų 
vagių paslapčių. Juodašim
čių laikraščiai arba gina Če- 
beriakienę arba tyli, ypač 
dabar po tų visų teismų.

Kova su girtuoklybe.
Bobruiske, (Minsko g.) 

buvo teisiami 49 žmonės už 
slaptą svaiginamųjų gėralų 
pardavinėjimą. 40 nuteisė 
pinigines bausmes užsimo
kėti, o 9 kalėjiman nuo 4 ligi 
8 mėnesiu. Lenkų žemėj nu
tarta uždaryti 20 valsčiuose 
vishs ligi vienai girtybės į- 
s taigas.

Niekšų darbai.
Jekaterinoslavo gub. su

sekė sąjungą iš įvairių ponų, 
kurie susitarė suviliodavo 
jaunas mergaites, labiausia 
gimnazistes. Jau suimtas 
vienas dešinysis dvarininkas 
ir vienas teismo valdininkas.

Atviras laiškas Ameri
kos draugams.

Rusijos socijaldemokratų 
partijų konferencija.

(Pabaiga).
Dabar, pakilus darbininkų 

judėjimui, vėl pirmon vieton 
iškįla jungimosi klausimas. 
1912 m. rugpjūčio mėnesyj 
L.S.D.P. buvo nusiuntusi sa
vo atstovą į “Organizaciji- 
nio Komiteto” sušauktą kon
ferenciją, bet apie susijungi
mą ten negalėjo būt nei kal
bos, nes toje konferencijoje 
dalyvavo tik dalis Rusijos 
s.-d.: vadinamieji rusai—lik
vidatoriai, Latvijos s.-d. ir 
Bundas; Lenkų Socijalistų 
Partija (P.P.S. kairieji) ir 
L.S.D.P. buvo patariamuoju 
balsu. Bet vietos darbe to
lyn eina susiartinimas: rin
kimų ir draudimo kompani
jose L.S.D.P. varė darbą iš
vien su kitomis veikiančio
mis Lietuvoje s.-d. frakcijo
mis; tankiai kartu renka pi
nigų darbininkų spaudai; 
kartu pasirodo ir kituose at
sitikimuose

Dėlto didele’užuojauta at
siliepė susipratusiejie Lietu
vos darbininkai, patyrę apie 
minėtą tarptaučio socijalis
tų Biuro šaukiamą konfe
renciją. Tie tikisi, kad ta 
konf erenci j a. padės susiar
tinti išblaškytoms Rusijos 
proletarijos spėkoms, o gal 
ir susijungti. Jie supranta, 
kad vienybėje darbininkų 
galybė. .

Dėlto ir L.Š.'D.P.? Centro 
Komitetas nutarė siųsti sa
vo atstovus tjm konferenci
jom

Tarp tau tis socijalistų 
kongresas.

Antras labai svarbus daly
kas—tai dalyvavimas rug
pjūčio gale rengiaman tarp- 
taučiam socijalistų kongre
se (Viennoje), L.S.D.P.Cent
ro Komitetas nutarė ir jame 
dalyvauti. Jos atstovai, vei
kiausia, įneis į jį, kaipo Ru
sijos s.-d. delegacijos dalis— 
tuo tikslu L.S.D.P. dabar ta
riasi su draugais rusais. Jie 
galės atstovauti ir Amerikos 
ir Britanijos lietuviams soci- 
jalistams, nes jie ikišiol tvir
tais ryšiais yra susirišę su 
Lietuvos darbininkų judėji
mu, o patįs negalės dalyvau
ti tame kongrese.

Ten reikia mums dalyvau
ti ne dėl to, kad lietuvių var
dą pakėlus Europos akyse, o 
tam,kad ir męs galų-gale ga
lėtume įeiti į tarptautę soci
jalistų šeimyną, kad nebesi- 
jaustume męs atsiskyrę nuo 
kitų tautų darbininkų, kad 
galėtume gyvenime įvykdin
ti didžiojo savo mokytojo 
šauksmą: “Visų kraštų pro
letarai, vienykitės!” Tarp- 
taučiuose socijalistų kongre
suose dalyvavimas—tai pir
miausia tos vienybės paro
dymas, viso pasaulio susi- 
pratusiųjų darbininkų soli
darumo; tai kuodidžidusias 
protestas prieš vienos tau
tos ar vieno krašto darbinin
kų pjudymą su kitos tautos 
darbininkais, protestas prieš 
kapitalistų ir jų kaltininkų 
kurstomus karus.

Bet nę tik viso pasaulio 
darbininkų solidarumą skel
bia tarptaučiai socijalistų 
kongresai—jie taip-pat užsi
ima dienos klausimais ir 
juos riša, nustato svarbiau
sius socijalistų veikimo dės
nius. Šitam kongrese bus 
sprendžiami klausimai apie 
darbininkų nedarbą, gyveni
mo brangumą ir kaip kovoti 
su tuo, apie militarizmą ir 

imperijalizmą (karus nau 
jiems ‘kraštams užgriebti), 
apie alkoholizrpą (svaigina
mų gėralų vartojimą), paga
linus, apie Rusijos politikos 
kalinius. Ir męs, kiek mums 
išgalės tas, turime- prisidėti 
prie to.

Bet visam tam įvykdinti 
reikalingas nemažas ištek
lius. Be kelionių, reikalinga 
dar sutaisyti ir išspauzdinti 
pranešimai—L.S.D.P. trum
pa istorija ir jo veikirjas, 
reikia taip-pat pažymėti A- 
merikos ir Britanijos lietu
vių socijalistų veikimas. 
Visam tam reikalinga daug 
išlaidų, o L.S.D.P. tuo tarpu 
labai neturtinga. Dėlto krei
piamės į Jus, Draugai Ame
rikiečiai ir Britaniečiai, — 
neatsisakykit padėti mums 
tokiam svarbiam darbe. Rin
kite tam tikslui auku ir sku
binkite, nes laiko nedaug be
liko.

Prašome visų socijalistų 
laikraščių išspauzdinti šitą 
laišką ir atidaryti savo re
dakcijose aukų rinkimą tam 
tikslui.

Draugišku sveikinimu
Užsienio Lietuvos Soc.-

Dem. Partijos Biuras, 
Birželio 17 d., 1914 m*.

Penktas “Vilnies” re
daktorius jau ka

lėjime,
“Vilnies” N17 praneša

ma, jog’ suimtas jau'penktas 
to darbininkų laikraščio re
daktorius, drg. J. Greinys.

“Vilnis” sako, jog seniau 
valdžia ją baudusi už kores
pondencijas ir žinutes iš 
chronikos skyriaus, dabar 
gi jau pradėjusi bausti ir už 
šiaip jau straipsnius.

N12 buvo konfiskuotas už 
straipsnį apie “Spaudos Su
kaktuves”. N14 tilpo straip
sniai apie militarizmą ir pa
skutiniųjų metų streikus. Už 
tuodu straipsniu uždėjo 300 
rub. arba 2 mėn. baudos.

N15 tilpo straipsniai “Lie
tuvos darbininkai atsilieka” 
ir “Kovos sukury”. Nubaus
ta 2 mėn. kalėjimo.

Turbūt, dėl tų sistematiš- 
ku konfiskavimu ir baudų ir v t-
“Laisvė” nebegavo paskuti
nių N N didesnio egz. skai
čiaus. Pertai ir tiems drau-')’ 
gams, kurie užsisakė “Vil
nį” per mūsų administra
ciją, 1 negalėjom pasiųsti. . 
Teiksitės, draugai, palaukti.

Paskenduoliai.
Panevėžio apskrityj nie

kas nepamena,kad taip daug 
vaikų būtų kuomet pasken
dusių, kaip šį pavasarį. Vi- 
sųpirm-paskendo Nemunė- 
lyj, Rastuckienės valse., Kol
dūnu sodžius 8 metų vaikiu
kas Robertas Grumšliukas; 
paskui Pinavos valse., Bliū
džiu sodž. 2 į metų vaikiukas 
Petras Gasparukas; Maldo- 
čiu valsčiaus Skaisgirių so
džiuj Zenevyj besimaudyda
mas 15 metu Jonas Titukas 
ir galu-gale Remigalos vals., 
Sipailiškių akalicoje tvenki
ny] 4 metu Steponas Juške
vičius. v “L.Ž.”

. Kauno kalinių maištas.
Kauno gubernijiniame ka

lėjime pakėlė maištą kaliniai 
kriminalistai. Yra užmušti 
keli sargai.

SAKO ITALIJA TAJ’S 
RESPUBLIKA.

.. Iš Italijos pabėgo garsus 
revoliucijonierius ir anar
chistas Enrico Malatesta.

Jisai šiuomi'laiku apsigy
veno Londone. Malatesta 
tvirtina, kad Italija už 3 — 4 
metų taps respublika. Jisai 
taip-pat tvirtina, kad repub- 
likonai, socijalistai, anar
chistai ir sindikalistai yra 
šalininkai kovos už respub
liką. Italijoj esanti neišven
giama revoliucija. Pastaro
ji karė Afrikoj atnešė žmo
nėms daug vargo, biednys- 
tės ir ašarų. Neturtas padi
dėjo visoje šalyje. Revoliu
cijos ūpas augąs. Taigi, Ita
lijoj neilgai tegyvuos mo- 
narchizmas.

Vyras ir moteris.
Vienna (Austrija). Kara

liškame rūme Hofburgo ma
žytėj koplyčioj palaidotas 
Pranciškus Ferdinandas, 
Austrijos sosto įpėdinys, ir 
jo*žmona. Vienok, jam, vy
rui, ir čia daugiau garbės 
atiduota, negu žuvusiai ąų 
juom sykiu žmonai. Ferdi
nando grabas auksinis,o gra
fienės Hohenberg sidabri
nis. Jojo grabas stovi tru
putį augšteliau, negu jo 
žmonos.

i Prieš filosofą Bergsoną.
Paryžius. Paskui gar

saus belgų rašytojo Mater- 
linko atėjo eilė ir francūzų 
filosofo Bergsono.

Popiežiaus galvočiai abu
du tuodu rašėju priskaitė 
prie negeistinų ir įtraukė 
daugeli jų raštų į taip vadi
namą “indeą”, uždraustųjų 
knygų surašą. j

Net Francijos^ katalikai 
nustebo, patirę, kad ir Berg
sono raštus jau nebus valia 
skaityt.

Nori prašalint socįjalistą 
iš advokatų.

Berlynas (Vokietija). 
Prūsijos advokatu draugija 
stengiasi apkaltinti žinomą 
socijalistą Liebknechtą, ku
ris taip pagarsėjo savo agi
tacija prieš kariūmenę. Pir
miausia prie jo kabinamasi 
dėl prakalbų, pasakytų Prū
sų seime ir dėl paskelbimo 
apie titulų pardavinėjimą.

Ar jiems tatai pavyks — 
sunku žinoti.

Darbininku spauda 
Finlandijoj.

Nors finų viso labo yra tik 
3 milijonai, betgi finai soci
jalistai išleidžia Helsingfor- 
se dienraštį, kuris turi 30000 
skaitytojų. .

Per metus 
partijai 30,000 
no.

Išviso finai 
laikraščiu, kurie turi 142 
tūkstančiu prenumeratorių.

Unijos turi 11 savo spau
dos organu. Lietuviai dar 
nei sapnuoti negali apie taip 
pražydusią savo spaudą.

jisai atneša 
markių pel-

turi 15 savo

Kiek mainierių Franciioj.
Nantes (Franciia). Dar

bo komisija išleido praneši
ma iš kurio paaiškėjo, kad 
1912 
nose 
r i ai

metais Francijos mai- 
dirbo 375,000 mainie-

Prieš opiumą.
Haagoj (Olandijoj) atsi

buvo konferencija, kurioj 
dalyvavo daugelio šalių de
legatai. Svarstyta, kaip ko
voti su prekiavimu svaigalo 
opiupl.

Sustreikavo arsenalo 
darbininkai.

Londone sustreikavo 9,000 
arsenalo darbininkų, kurie 
užsistojo už vieną iš savo pa
varytų draugų-unijistų.

Chamberlain mirė.
Mirė garsus Anglijos poli- 

tikieris, militarizmo šalinin
kas Juozas Chamberlain. Tai 
buvo kaltininkas karės su 
buerais, tai buvo didelis sve
timų tautų priešas.

Chinijoj nelaimė.
Amerikos misijonieriai 

praneša, kad Chinijoj per 
tvanus, kurie užliejo laukus 
ir išgriovė daugybę namų, 
apie 2,000,000 žmonių baisią 
bėdą kenčia. Misijonieriai 
maldauja jiems pagelbos— 
prašo, kad valdžia paskelb
tų reikalą Raudonamjam 
Kryžiui ir įvairioms miela- 
širdystės draugystėms.

Vokietijos teismai.
“Vilnis” rašo:
Berlyne davė 3 darbinin

kams po lį metų kalėjimo, 
vienam--;! metus už tai, kad 
kovo KTU. naktį paraše ant 
karaliaus Frydricho pamin
klo: '“Raudonoji savaitė”. 
Darbininkų spauda duoda 
visą eilę atsitikimų, kur afi- 

’cknus, dvari/finkus; student 
tus už daug didesnius nusi
dėjimus nesulyginamai ma-' 
žiau baudžia,tankiai ir visiš
kai išteisina. Pavyzdžiui ne
seniai Silezijos dvarininkas 
Elsneris užmušė geležine 
lazda savo darbininką,, kuris 
neturėjo jokio ginklo ir vi
siškai nei nemanė ant pono 
užnūlt. Teisė Elsnerį pri
siekusiųjų teismas, bet pro
kuratorius pasirūpino taip 
sutaisyt, kad iš 12 prisieku
siųjų 10 buvo dvarininkų. Ži
noma, jie išteisino savo ko
legą :esą jis gynęsis... nuo be
ginklio !

Studentams ir aficieriams 
už panašius, kaip tų darbi
ninkų, darbus duoda po ke
liolika markių bausmės arba 
ir visiškai išteisina. Kas ki
ta darbininkas ir da socijal- 
demokratas darbininkas: jis 
reikia pamokyt!

Paskiausios Naujienos.
Rockefelleriui ruošiama 

bomba užmušė ne jį, 
bet kitus.

New Yorke, ant Lexing
ton Ave., įvyko taip baisus 
bombos sprogimas, jog išar
dytas veik visas namas, už
mušta keturios ypatos ir as
tuonios ypatos sužeista. 
Sprogimas įvyko anarchisto 
Carono kambary. Patsai 
Caron žūvo laike ekspliozi- 
jos.

Policija tvirtina, jog Ca
ron rengęs tą bombą Rocke
felleriui. Kiek tame ‘ teisy
bės, tuo tarpu, nesusekta..

Caron labai arti stovėjęs 
prie I. W. W. organizacijos 
ir dalyvavęs jos agitacijoj 
ypač tarpe bedarbių.
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“Fourth of July”.
Štai pasekmės “fortdžula* 

jaus”:
Caldwell, N. J. sužeista 9 

žmonės, Tarytowne — 1, St. 
Louis, Mo. — 1, Detroit 
Philadelphijoj — 125, Bur
lingtone, Vt. — 3, New Yor
ke, rodosi, apie 100.

Daugiausia sužeista 
kų. Nužudyta apie 100.



Laikraščių
Žiupsnys gražių žodžių i 
Roosevelto burnos duo

nos nežada
Rooseveltas apsirinko ge

ležies ir plieno, miestą—Pitt
sburgh—dėl pradžios prezi
dentinės.kompanijos. Nors

bėgdami nuo demokratiško 
vilko, neužbėgtumėt ant re- 
publikoniškai - progresyviš- 
kos meškos.

socijalistai užmušė Fran 
ciškų Ferdinandą.
]i New Yorko gelfonla

tis”, tai betgi ten simpatikų 
daug daugiau, negu narių.

Taip yra ir .visur, taip yra 
Socialist Party, taip yra ir 
Sąjungoj.

Kuomi remiamas tvirtini
mas, kad “Sąjunga” nelabai 
augštai stovi visuomenės

piktinosi iš Bagočiaus užves
tos bylės, nors ji žinojo, kaip 
tą žino visas Brooklynas, 
kad J./Paukščio vargai pra
sidėjo daug anksčiau. Taip- 
patir kiti dalykai, kuriuos 
męs užmėtėme “Tėvynei”, 
buvo ir tebėra plačiai apkal
bami Brooklyne ir draugijo-

Ką gi tas viskas turi bend- 
draugišku pasikalbė- 

Aišku, jog nieko 
, ir “Tėvynės” redak-

ro su 
jimu?” 
bendro

Anarchizmo tėvas
M. Bakuninas

(Iš priežasties šimtmečio nuo gimimo dienos.)

(Pabaiga).
Šitos Bakūnino idėjos tu

rėjo nepaprastai didelę įta
ką į rusų revoliucijonišką 
jaunuomenę 60 — 70 metais 
laike taip vadinamo ėjimo i

kūdikiško, nepikto, malo
naus ir tos žymės suteikdavo 
jam nepaprastą patraukian
čią galę. Visi prie jo lipo, 
išėmus pasipūtusius mies-

vunų) 
mirtis” ligą, raupus, etc

7. Utėles tifusą, atpuo 
lančią šiltinę ir kitas ligas.

8. Tse-tse vabalai
kos miegligę.

9. Smilčių musės (simu- 
lium vitatum) — pavojingą 
drugį ir savo rūšies šiltinę.

10. Juodoji musė. — Kūdi
kių paralyžių (kaip skelbia

kia, bet amžinas svieto van- P.1* 
drauninkas permato, jog ko-1 
va bus sunki ir todėl vely socijai^ai ir jog nušovimas 
anksčiau, negu vėliau ją pra-1

, dėti.
Roosevelto prakalba pati

ko ne tik progresistams, jo 
partijos žmonėms, bet, kas 
turi nemaža svarbos, ir dau
geliui republikonų.

Ant to reikia apsistoti.
Dar tik grįždamas iš Pie

tų Amerikos, Rooseveltas 
ant salos Barbados paskelbė i .. .. x r .
vienam Hearsto dienraščio !^1-la^1.sJ;ai ^įP"P£!^ neturi rei- 
korespondentui, jog jisai bus ^a^° ^reikšti sąjausmą Hab- 
su republikonais, jeigu šie ,s^ur5? /an}}!1.la1’ tai uzsigi- 

- - mūšiai famihjai girtuoklių, 
mergininku ir supuvėlių. Jai 
jau seniai laikas papulti is- 

; toriškan muzėjun, o ne peš- 
dfriti Austro-Vengrijos tau- 

darni, nesumuš demokratų 1 
partijos, o tuomet Roosevel-i ' lenok, socijalistai 
tas turėtu atsisakyti nuo po- "enori nusilenkti pries Hab- 
litikos dž'iabo. Jam liktųsi | 
rolė kampo šluotos ar ge " 
riausiame atvejyje rolė tuš 
čiakalbio kritikieriaus.

Todėl Roosevelto galvoj*

u pasKeibe, Kau Aust- 
•no įpėdinį nušovę

buvęs rezultatas socijalistų 
suokalbio.

Pačvieros ir melagiai!
Jokia socijalistų frakcija 

šalyse, kur yra konstituciji- 
nė valdymosi forma, nepri
pažįsta teroro, užmušinėji- 
mų kovoje su priešais.

Žinoma, socijalistai neturi 
reikalo užpirkineti mišių už 
užmuštąjį Ferdinandą. So-

tvirtinimas negali ką nors 
įtikinti.

Dar kas keista: jeigu Są
junga nelabai augštai stovi 
visuomenės akyse, tai kodėl 
“Naujienos” rekomenduoja 
arčiau susirišti su Sąjunga? 
Tai būtu nesveika laikraš
čiams...

“Laisvė” nežiūri į Sąjun
ga ir sajungiečius, kaipo į 
pačią tobulybę. Nekartą te
ko pasakyti kritikos žodis, 
bet , šiuo žygiu su draugų 
naujieniečių nuomone nega
lim sutikti.

torius, jeigu yra teisingas 
žmogus, tai turėtų atitaisyt 
bent stambiausius suklydi
mus, kuriuos padarė nekro
loge apie J. Paukštį “Tėvy
nės” N. 23.

priims progresistų platfor
mą.

Rooseveltas mato, jog ne- 
. sujungus republikonų su;

progresistais, jie, kas sau ei
dami, nesumuš d

tą, tai dar nereiškia, kad jie, 
ar nors jiems liepiant, užmu
šė katalikiškos reakcijos

ninkai, kaip jie patįs prisi-lu vienybė^. Ta misija jam 
tuo kibiau malonesnė, kad 
tarpe branduolio progresis
tų partijos^ir tokio jau bran
duolio demokratų , partijos 
kaip ir nėra skirtumu. Yra , - . .
skirtumas žodžių, skirthmas. t“nme pasakyt,
temperamentų, bet veik nė-. priežastimi -----------
ra skirtumo pamatinėse par- .... . .

Męs, socijalistai, sakom, 
kad užmušimu jie neatsiekė 
savo tikslo. Ferdinando vie
toj bus kitas parazitas. Vie-

GALAS KELIO LIETUVIŲ 
KLERIKALIZMO.

Puikiausios ceremonijos, 
kurios lydėjo naujo Že
maičių vyskupo pašventi
nimą, pasibaigė dideliu 
triumfu lietuvių klerikalų 
veikėjams — jųjų vadovai— 
Olšauskas, Januševičius, 
Dambrauskas tapo prago
tais ir kanauninkais.

Mūsų klerikalai jau seniai 
veda kova už sulietuvinimą 
Lietuvos bažnyčių. Jie daug 
ir gražiai čirška apie “tau
tos labą”, “tėvynės meilę”.

Jie užlaiko Ryme kanau
ninką Prapuolenį, Paryžiuj 
p. Gabrį, kurie baltina mūsų

I kad priežastimi Ferdinan
do užmušimo buvo bjaurus 

(persekiojimas serbų, kaipo 
Rooseveltas savo, Pitts- Aautos.

burgo prakalboj veik nekri-i 
tikavo republikonų partiją, 
partiją stambaus kapitalo, i 
partija-močiaka dėl darbi-Į 
ninku klesos. Tiesa, dėl vi
so ko. Rooseveltas subarė re
pu b] i k on i šk ų s bosu s—B ar- 
nes ir Penrose. Mat, tai iš
eina Ivgir gražiau, Ivgir be- 
šališkiau, o Rooseveltas vi
suomet buvo geras komedi- 
j an tas.

Bet užtat ant Wilsono ad
ministracijos Rooseveltas 
užsipuolė nesuvaldomu kon
kurento drąsumu. “WilsO-! 
no naujoji liuosvbė”, pasakė 
Rooseveltas, “tai yra ne kas > 
daugiau, kaip ana senoji, 
liuosybė—perpjauti gerklę j 
savo kaimyno”. Roosevelto 
nuomone, tai Wilsono prie
monės— trustų muitų ir tt. 
reikale esančios pragaištin
gos.

“Vietoj kooperacijos, męs 
siūlome konkurenciją”—pa
sakė Rooseveltas. -

Socijalistai neturi mažiau
sio noro ginti Wilsoną ir jo 
administraciją. Socijalistai 
daug anksčiau, negu Roose- ' 
veltas, sakė, kad muitų ir 
trustų-reformos pragyveni
mo neatpigins,—o taip lygi
nai ir stojos, kaip męs, soči-j 
jalistai, sakėme. “Naujoji; 
liuosybė”—kurią paskelbė 
Wilsonas, neduoda nei duo
nos plutos trims milijonams 
bedarbių. Tą žino socijalis.- 
tai ir kasdien kala į galvą 
nesusipratusiems darbinin
kams.

Bet ką Rooseveltas duoda, 
ką jis davė seniau? Jo pro
grama, tai patsai miglynas, 
patįs neaiškumai.

Wall streetas, piniguočių 
gatvė, gali džiaugties iš Roo
sevelto prakalbos, todėl, kad 
jisai gudriai sumerkė akim 
dėl didžiųjųtbiznių, pažadė
damas peržiūrėti muitų re
formą. Jo žodžiai apie trus- 
tus buvo lyginai tie patįs, 
kaip ir žodžiai bankieriaus 
Vanderliepo.

Toks tokius pažino!
O darbininkams kas iš to?
Jiems liekasi bedarbės, 

streikai, o teismų “injunc
tions”. Jiems liekasi sunkus 
laikai, tuščias kišenius ir 
amžina boso globa.

Socijalistai tat ir perserg- 
sti darbininkus.

Žmonės, atsargiau,

universiteto, patsai serbas, 
sako, kad Bosnijoj ir Herzo- 
govinoj viešpatavo tokia slė
gimo sistema, kurią galima 
sulygint nebent su tuom, kas 
dedasi Mexikoj ir Rusijoj.

Kas ’ kaltas, jeigu Ferdi
nandas išsimiegbjo taip, 
kaip jis pasiklojo?

Tik jis ir jo govėdos žmo
nės.

AR GI JAU BŪTŲ TAIP
* BLOGAI SU SĄJUNGA?

“Naujienos” (N. 18) pa
gamino ilgą straipsnį apie 
lietuvių socijalistų spaudą 
Amerikoj, kame smulkiai 
aptaria klausimą apie taip 
vadinamus privatinius laik
raščius.

Kalbėdamos apie “Kovą”, 
“Naujienos” išreiškia kelias 
miųtis ir apie Lietuvių Soci-

kano akyse.
Žemaičių vyskupijoj da

bar jie jau laimėjo. -Bažny
čios lietuviškos, vyskupas 
savo žmogus ir visi vadai, 
visa kapitula — tai vis sa
viškiai pralotai ir kanaunin
kai. Koks nors lenkiškas 
grybas tarpe lietuviškų ba
ravykų nedaro disharmoni
jos. Vardan “bepartyviska
mo” tr jis gerai užlaikyti.

Klerikalai turi, ko troško, 
ko taip norėjo. Jie priėjo 
galą kelio.

O kas iš to naudos pro- 
gresyvei Lietuvai, kas iš to 
naudos darbininkų Lietu
vai? Jeigu ligišiol turėjo
me tik kareivius klerikalus, 
tai dabar turėsime ir gene
rolus ir ta visa bažnytinė 
hierarchija, kaip didžiausias 
slogutis, stengsis užraugti 
gyvą mūsų žmonių dvasią 
aklinai užkimštame juodo 
klerikalizmų kubile.

Sveikos ir gyvos liaudies 
pajiegos turės dar pasi- 
grumti su nakties šmėklom.

PONO BANIULIO SPIR
GUI JANKŪNO SKY

STIME.
Iš drg. J. Jakimavičiaus 

laiško, kuris tilpo “Laisvėj”, 
visiems paaiškėjo, jog 
vadinamas “Darb. Balsas” 
visiškai nebuvo sudegintas. 
Keli šimtai egz. to laikraš
čio tapo sugrąžinta į Balti
nio rę ir iš jų dabar iki pat 
gyvos galvos galės šviestis 
tūli smarkuoliai. Laikraštis 
tapo sugrąžintas -todėl, kad 
pat pirmame jo N-ry visa 
Amerikos liet, darbininkų 
spauda buvo 'pavadinta ne
darbininkiška.

Rodosi, viskas aišku, kaip 
ant delno, bet tūlas Jankū
nas, neva industrialistas, 
nenusiramina ir atžagarei
vių lapely “Ateity” tvirtina, 
kad vistik “D. B.” buvęs su
degintas.

Ką gi tokiam padarui gali
ma sakyt? Gi ir kuolą ant jo 
galvos tašant, jisai šauks, 
kad netašo. Mat, jį dievai.

Pati “Ateities” red. ir gi 
bando šnektelt. Į skysta Jan
kūno buizą p. Baniulis įberia 
du spirgiu-argumentu, ku
rie pilnai verti jo autoriaus. 
Jo, Baniulio, nuomone tai 
tie, kurie nesutinka su Gele
žėle ir Jankumi ir juo, p. Ba
niuliu, Lietuvoj žydeliams 
langus mušę.

Tipiškas, idiotiškas argu- 
mentėlis, kurį ponas Baniu
lis gali girdėt pas Sof Bosto
no davatkas perekles po 24 
sykius į parą!

liaudį. Bakūnino įtekmė į 
rusų revoliucijonierius tęsė
si iki to laiko, kuomet įsikū
rė žmonių valios partija.

Sulyg Bakūnino sprendi
mo, tai kaip tik rusų žmonių 
gyvenime buvo visi elemen
tai socijalistiškos revoliuci
jos. “Rusų liaudis gali pasi
girti tikriausia ubagyste 
(medžiagiška) ir vergyste”. 
“Rusų liaudis randasi tokia
me bevilčiame padėjime, jog 
labai menkas daiktas sukel
ti kokį norint sodžių”. Ba
kūnino nuomone, pas rusus 
yra nacijonališkas idealas, 
pamatau kurio padėta tris 
dėsniai: “Visos liaudies per- 
sitikimas, jog žemė pride
ra visiems, jog teisė valdyti 
žeme pridera ne ypatai, bet 
bendrijai, gminai, irečia — 
bendrijose yra savyvalda ir, 
nertai, žmonės žiūri į valsty
bę, kaipo į savo priešą”.

Todėl Bakuninas ir šaukė 
inteligentiją “paskęsti mi
niose—liaudyje”, veikti toje 
linkmėje, kad minių spėkos

v*. / v v

centriškas pasirodymas vi
sur, kuopelėse Maskvos jau
nuomenės, auditorijoj Ber- 
Ivno universiteto, tarpe 
Weitlingo komunistų, kalėji
mas, nuteisimas mirtin, tor- 
turavimai Austrijoj, išdavi
mas Rusijai, — daro iš jo 
stambų veikėją, kurio nega- vabalai suteikia. _____
Ii aplenkti nei mūsų laikų vi-! kos parodo, kad bėgyje de-

lowa valstijos sveikatos ko- 
misija).

11. Mėšlinė musė. — Kūdi
kių paralyžių, etc.

12. Blakės — džiovą, rau
pus, kala-azar, Indijos bei 
Italijos šiltines, etc.

Taigi matot, kiek blogybių 
. „1—J ___ T-L. Statisti-

kad

Štai ištraukų:
“Didžiausia “Kovos” yda 

5>ra mūsų “sąjunginio” soci- 
jalizmo yda. Kaip Sąjungo
je, taip ir “Kovoje” ikišiol 
viešpatauja ne gyvasis prak
tiškosios darbininkų kovos 
socijalizmas, bet socijaliz- 
mas abstraktis, nesurištas 
su gyvenimu, einas keletą 
dešimčių metų paskui gyve
nimą... Mūsų Sąjunga, kaip 
žinia, šiandien dar nelabai 
augštai testovi visuomenės 
Nuomonėje”.

Su tom nuomcftėm mes 
nesutinkam. Kas kita kriti
kuoti Sąjungos veikimas, o 
visai kas kita pasakyti, kad 
“sąjunginis” socijalizmas,ei
nąs keletą dešimčių metų pa
skui gyvenimą.

Tegul ir buvo mūsų orga
nizacijoj, Sąjungoj, klaidų, 
bet visgi tai buvo vienintelė 
organizacija ne vien propa
gandos, bet ir praktiško vei
kimo. Nors ir nesusilieję 
organiškai su S. P. sąjungie- 
čiai, betgi, daugely vietų ir 
daugely atsitikimų koveik- 
liausiai dalyvavo praktiki- 
niame darbe.

Tas apsireiškimas, kad 
Sąjungoj yra tik keli tūks
tančiai narių, o simpatikų, 
laikraščių skaitytojų,męs tu
rime daug daugiau, nėra dar 
argumentas prieš Sąjungą..

Paimkime nors ir Vokieti
jos s.-d. partiją, kurios soci
jalizmas nėra juk “abstrak-

“TeVYNEI”.
“Tėvynės” 26 N-ry sky

riuje vietos žinių telpa ve 
koks kavalkėlis:

“Birželio 19 d. “Tėvynės” 
redakcijoj buvo apsilankęs 
“Laisvės” redaktorius L. 
Pruseika. Po draugiškam 
pasikalbėjimui tarpe abiejų 
redaktorių, “Laisvės” N. 46 
iškepta “lapės pyragas” “Tė
vynės” redaktoriui”.

Taip mažai parašyta, o 
taip daug supainiota! “Lai
svės” pastaba p. Račkauskui 
pasirodė ne dėlei pasikalbė- 
mo, bet dėlei straipsnio apie 
velionį J. Paukštį, kuris til
po “Tėvynės” 24 N-ry.

Argi “Laisvės” redakto
rius, pasikalbėjęs su “Tėvy
nės” red., nebūtų jau galėjęs 
kritikuot “Tėvynėje” tilpusi 
nekroliogą? Tai būtų dau
giau, negu stebėtina, jeigu 
“draugiškas _ pasikalbėji
mas” būtų kliūtimi išpildy
me laikraštininko prieder
mės.

Ligišiol “Tėv.” dar neda
vė faktiško atsakymo ant 
“Laisvės” nurodymų, jog 
“Tėvynė” sužiniai neteisin
gai rašė apie nabašninką p. 
Paukštį. *

“Tėvynė” neteisingai in
formavo savo skaitytojus 
apie vainiko nupirkimą nuo 
“būrelio socijalistų” ir to 
dar neatitaisė. “Tėvynė”

IR P.APIE A. BEBELIO 
ZINGERIO “MILIJONUS”.

“Rankpelny” drg. A. Ba
ranauskas rašo:

“Jau pora desėtkų metų 
praėjo, kaip Lietuvos buržu
azija paskleidė melą apie

būk jie yra savininkais fa
brikų, palocių, automobilių 
ir milijonų rublių. Ir tą me
lą vėliau jau tik davatkos 
drįso atkartoti...

Davatkos nesirokuoja nei 
su tuom, kad čia pat jas su
gauna bemeluojant, jos vis 
savo tvirtina. “Išeivių (ne) 
Draugas” N. 8 atkartoja tą 
seną melą apie draugus Be- 
belį ir Zingerį. B. ir Z. yra 
abu jau mirę ir laikraščiai, 
ne tik socijalistiški, bet ir 
buržuaziški, davė pilną at
skaitą apie jų veikimą ir pa
liktus turtus. Abiejų turtai 
po mirties didume’paliko so
či jaldemokratų partijos
nuosavybe, o mažuma teko 
jų šeimynoms. Suma tų tur
tų kožno atskyrium neperei
na dvieju šimtu tūkstančių 
rublių. Iš ko tie pinigai su
sidėjo? Ne iš vagystės, ne 
iš kitų išnaudojimų. Nabaš- 
ninkai abudu buvo parla
mento atstovai per 40 metų, 
kur gaudavo alga, kaipo at
stovai. Taip-pat jiems mokė
jo leidėjai knygų už raštus.

Bebelis galėjo gaut milijo
ną rublių už vieną tiktai 
knygą “Moteris ir socijaliz
mas”, kuri yra išspauzdinta 
keliuose desėtkuose kalbų. 
O kad Bebelis nepaliko po 
mirties milijonų, tai dėlto 
tiktai, kad tuos milijonus 
rublių jisai, da gyvas būda
mas, sudėjo partijos dar
bams.

Da daugiau yra įdėjęs 
į partijos darbą savo pinigų 
drg. Zingeris”.

suomenė, nei istorija”. 
(Sovremenik).

4. J. Karalius.

Vabalai ligų plati
nimo rolėse.

lai-

šimties metų tiktai vienam 
New Yorke mirė apie 180- 
000 žmonių, kuriems ligas 

! atgabeno paprastos naminės 
musės. Tie žmonės mirė nuo 
džiovos, tifuso ir kitokių li
gų. Jeigu visuose languose 
būtu sietai, jeigu visos gat
vės būtu švarios, tai ir mu
sės išnyktų, arba bent labai 
susimažintu.

Anglijos daktarai, Hesse 
i ir Moncton-Copeman, paty- 
j rė, kad daugybė musių žūva

Jau nuo neatmenamu 
kų žmonės numanė, kad vi
sokios rūšies vabalai išplati
na ligas ir mirtį. Mūsų lai- _ ..... ....... .........~............
kų moksliniai patyrimai su-1 nuo taįp vadinamos pelėsių 
rado, kad vabalai perneša jįg0S< šaltose rudens dieno- 
bakterijas is vienos_ vietos Fse galima matyti daug kur 
kita ir tokiu būdu sėja ligas. nors prilipusių musių/ ku- 
Kakdangi visokį vabalai, taip; rįos žuvo nuo pelėsių ligos, 
sakant, atgyja vasarą, tai1 <\nt laimės tie pelėsiai nei 
dabartiniu laiku apie juos j žmonėms, nei gyvūnams ne
bus naudinga pakalbėjus. * j kenkia.

Pirmiau buvo manyta, jog i Paskutiniai ištyrimai .pa- 
į (malaria) išnešioja' rodė, kad drugį pagimdo 

bet dabar pa- mažutėlis parazitas, kuris 
į uo

dų kandžiuose. Drugio 
uodai paprastai lakioja ir 
kanda nakty. Tie uodai vei
siasi pelkėtose vietose. Ge
riausi žinovai pripažįsta, 
kad drugio išnaikinimui rei
kia išdžiovinti pelkes, o uo
dai patįs išnyks.

Trumpai sakant, visi ligas 
išnešiojanti vabalai naudo
jasi nešvariomis vietomis. 
Būtų neprotinga, pagal ma
no nuomonę, kaltinti žmo
nės už tai, kad jie nešvariuo
se kambariuose gyvena, kuo
met mažos algos juos tą da
ryti priverčia. Darbininkas 
privalo žinoti, kur laukia 
pavojus jo sveikatai, kad tu
rėtu gerą pamatą reikalauti 
geresnio pragvvenimo ir di
desnio darbo iš valdininkų. 
O ioi dabartinės tvarkos šu
lai jam neleidžia prideran
čiai savo sveikata apginti — 
darbininkas turės geresnių 
nriežasti reikalauti kitokio 
draugijinio surėdymo.

hucijoniškais ryšiais atski
ras pakrikusias bendrijas.
Tas propagandos ir agitaci- drugį
jos darbas turėjo būti veda- tiktai uodai, 
mas tuo tikslu, kad priartin-1 tirta, kad paprasta muse, l žmogui perduodamas
ti organizuotą sprogimą re
voliuci joniškų 
nuvertus visa visuomeniška

svajone, jog 
reikia

Persiėmęs 
prie bunto-maišto 
traukti visas protestuojan
čias ypatas, Bakuninas įpuo
lė kraštutenybėn. Apiė raz- 
baininkiskumą jisai atsiliep
davo, kaipo apie gerą, nau
dingą apsireiškimą rusų 
žmonių gyvenime ir, kartais, 
razbaininką pavadindavo 
esant vienatiniu ir tikru re
voliuci jonierium.

Bakūnino vardas ilga lai
ka buvo tikriausia baidyklė 
dėl trumparegės ir prieta
ruos paskendusios miesčio
nijos. Miesčionims Bakuni
nas rodėsi kokiuo tai plėš
riuoju žvėrim, ardvmo ir 
griovimo fanatiku. Tuo tar
pu, Bakūninui viena terūpė
jo — ant griūvėsiu senovės, 
9nt puvėsių praeities pasta
tyt naujos žmonijos rūmas. 
Jisai norėjo išrauti piktą 
su šaknimis, paliuosuoti 
žmoniją nuo prakeikto skur
do ir suteikti jai grožį tikro, 
laisvo gyvenimo, kurio sąly
gos duotų progas kiekvienai 
ypatai harmoniškai, visapu
siai išsilavint.

Bakuninas buvo žmogus 
ne mūsų kartos ir mums rei
kia nurodinėt jo ydas, kurių 
buvo, ir tai nemaža,bet jeigu 
vėlesnioji istorija pasmerkė 
jo metodą, tai ji pateisino jo 
galutiną idealą.

“Įgeidis ardyti tuomi pa
čiu laiku yra ir tvėrimo pa- 
jiega”, rašė Bakuninas, bū
damas dar jaunu ir nuo to 
tvėrimo idealo Bakuninas 
neatsisakė iki pat senatvės. 
Taip, 1873 metais — tris me
tus prieš mirsiant, jisai rašė 
ant savo vėliavos: “išardy
mas visų valstybių, panaiki
nimas buržuazinės civilizaci
jos, laisva organizacija iš 
apačios į viršų, sutelkimas 
kuopon pačiu tamsiųjų mir 
niu, visos išliuosuotos žmo
nijos, pagaminamos naujos 
žmonijos surėdymo”.

Privatiniame gyvenime 
tai buvo reto meilumo žmo
gus, kuris patraukdavo prie 
savęs širdingumu, atvirumu. 
Jame nebuvo pasipūtimo, 
egoizmo, kas taip charakte
ringa dėl saumylių. Sau 
vpatiškai jis nieko negeidė. 
“Jisai, rodosi, taip jau ir nu- 
sigimė, kad likties benamiu, 
valkata, — rašė apie jį Her- 
cenas — jame buvo kas tai

ku ri mus kas vasarą aplan
ko, yra daug už uodus pavo
jingesnė. Pasirodė, kad mu
sės nešioja tifuso ir kitų už
krečiamų ligų bakterijas. 
Musės nešioja pūlių bacillu- 
sus, kurie žaizdas pavojin
goms padaro. Ant galo pas
kutinių laikų patyrimai pa
rodė. kad paprastos musės 
išnešioja džiovos bacillusus. 
Vienu žodžiu, musės nešioja 
ivairių-įvairiausių ligų bak
terijas. Žinoma, aišku kiek
vienam, iš kur musės bakte
rijas gauna: jos laipioja vi
sur, apsivelia bakterijomis 
ir paskui kambarin pakliu- 
vusios mums ligas palieka. 
Žmonių ligas gimdančios 
bakterijos vabalams neken
kia, užtat musės jas gali be 
jokio pavojaus nešioti. Tas 
pats ir su kitais vabalais.

Visiems žinomos blakės 
taipgi ligas išnešioja. Pa
tirta, kad blakės išnešioja 
džiovos, raupų ir kitų ligų 
bakterijas.

Patyrimai parodė, kad 
dvylika vabalų rūšių išnešio
ja ligas. Kas link ligų pla
tinimo būdų, vabalai yra da
linami į veiklius ir neveik
lius ligų išnešiotojus. Prie 
pirmutinių priklauso tie va
balai, kurie siurbia gyvūno 
kraują ir tokiu būdu bakte
rijas kūnan įleidžia. Pavyz
džiui, drugį išnešiojanti uo
dai priklauso prie veiklių li
gų nešiotojų. Prie neveik
lių ligų nešiotojų priklauso 
tie vabalai, kurie žmogui ne
kanda, bet laipiodami me
chanišku būdu bakterijas 
pasėja. Naminė musė yra 
geras tokių išnešiotojų pa- 
vyzdis.

Dr. J. J. V. Mauning pa
duoda sekantį surašą ligų iš
nešiotojų, kurį čia sutrum- 
pintoj formoj paduodu.

I. Neveiklus išnešiotojai.
1. Namine muse (musca 

domestica) išnešioja tifusą, 
cholerą, džiovą, žalių pūlių 
bakterijas, etc.

2. Mažoji muse (hippela- 
tes flavipes) — akies užde
gimą (pink eye).

3. Niežėjimo vabalėlis 
(sarcoptes scabei) — niežus, 
neužgyjančias žaizdas, pū- 
liavimus.

- rašė apie jį Her-

II. Veiklus išnešiotojai. ,
4. Uodai — drugį, geltonli- 

gę, kala — azar, Indijos šilti
nę, etc.

5. Erkės — šiltinę, kalnų

ŽINIŲ-ŽINELES
Neseniai išrasta elektriš

kas būdas apsaugojimui lai
vų dugno nuo apaugimo į- 
vairiais jūrų augalais. Kaip 
žinoma, laivo dugnas labai 
greitai apželia įvairiausiais 
vandeniniais gyviais ir au
galais, o tas labai kenkia lai
vo greitumui ir daug grei
čiau sunaikina jo medegą. 
Dabar tas viskas būsią pra
šalinta.

Chinijoj yra žuvis, kuri 
gali visą mylią keliauti sau
sa žeme iš vienos upės ki
ton. Europiški unguriai ir
gi gali sausžemiu keliauti ir 
tankiai nakties laiku eina* iš 
upelių į laukus. t

< -------------
Nors dar nėra įrankių to

kiam vėjo greitumui matuo
ti, tečiaus patirta, jog buvo 
atsitikimų, kada vejas pūs
davo su greitumu 600 mylių 
į valandą.

Stockholm^ mokyklose, 
Švedijoj, jau keliolika pietų 
buvo daroma bandymai išty
rimui elektros veikmės ant 
vaikų. Dabar apskelbta, jog 
bandymai parodė, kad tie 
vaikai, kurie nuolat buvo el
ektriškos sriovės veikmėje, 
greičiau auga ir jų protas 
daug gyviau veikia, negu ki
tų vaikų.

j:
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Viso

musę
Išviso yra

A. Neve- 
Saukusevičius

AR REIKALINGI 
ŠOKIAI?

Garsus žmones, kurie 
papildė saužudystę

permainų. 1 as liečiasi vienodai Kaip neor
ganiškos gamtos evoliucijos (sulyg Kanto, 
Laplasceo), taip ir organizmų evoliucijos 
(Lamarck, Darwin). Mūsų žinojimui pa-

beždžionių
Iš visų pįenžindžių 

stovi beždžionės.
emhrf-

Taip prabilo tūlas S. V. 
“Laisvės” N. 39, ir su trum
pais išvadžiojimais pasmer
kė šokikus bei šokius; vie
nok, ant galo, nori, kad kas 
daugiau apię šokių naudin
gumą parašytų.

Nors neesu šokikas, vie
nok stengsiuos palaikyti, 
kad šokiai reikalingi.

S. V. sako: “per nedėlę 
sunkiai dirbę, pabaigoje ne
dėlios eina šokti ir da labiau 
nuilsta negu dirbdami”, šo
kį aš priskaitau prie dailos. 
Jeigu žmogus myli dailą, tai 
jis nežiūri, kad yra nusidir
bęs, bet eina savę nuraminti

MONIZMO TEZISAI
(Iš Ernsto Haeckelio knygos 

“Monistų sąjunga”).

Pasaulis žiūri ant žmo
gaus, kuris papildo saužudy
stę, kaipo ant protiško bai
lio. Nežiūrint kaip drąsiu 
ir heroišku jisai būtų buvęs 
gyvenime, bet jeigu jisai drį
sta atimti pats savo gyveni
mą, tai tas žmogus aukauja 
visą gerą, ką jis Kada - nors 
padaręs ir visą atlyginimą ir 
simpatiją savo draugų-žmo- 
nių. Ir vienok, męs negali
me nesistebėti iš taip dide
lio skaitliaus įžymių žmonių, 
kurie nusikratė gyvenimo 
pančius saužudystę. Yra ga
na žingeidu, bet nelengva, 
suskaitliuoti saužudystės at
sitikimus tarp -rašytojų ir 
abelnai pagarsėjusių žibo- 
nių, bet męs čia paminėsime 
tūlus įžymesnius:

Grekų poetas Homeras, 
.vandravodamas po Grekiją 
ir atstumtas iš septynių mie
stu, užbaigė savo gyvenimą 
dėlto, jog negalėjo išrišti 
žinomos “žvejų mįslies”.

Sapho, kurią didžiausi fi
losofai ir mokslavyriai gar
bino, nušoko nuo Lesbijos 
akmenio ir užsimušė už tai, 
kad jos numylėtinis pasirodė 
nemaloniu.

Demosthenes nušinuodinc 
nuodais, kuriuos jisai visada 
nešiojo su savim.

Empedocles, filosofas, pa
ilso nuo gyvenimo ir nusižu
dė šokdamas į Vezuvijaus 
(u^niakalnio) gerklę.

Cleauthes susirgo kokia- 
tai liga. Gvdytojas įsakė 
jam mažai valgyti, ir jisai 
taip džiaugėsi iš nustojimo 
skausmo, jog visai atsisakė 
ką-nors valgyti ir ‘ 
protingas vyras numarino 
save badu.

Aristarchus taip-pat pa
dare.

Ąristotles, kurio filosofija 
ir iki šiol turi didėlę svarbą, 
atrado gyvenimą sunkia 
našta ir pats savo ranka jį 
pertraukė.

Iškalbingasis Isocrates,

Robert Burton, kuris pa
rašė “Melancholijos anato
miją”, pats nusižudė:

Sir John Sučklingas, žy
mus poetas, nusižudė.

Sir Maitland, Lethingto- 
no valdonas nusižudė 1573 
m., o šimtą-metų vėliau nusi-

Vatelis, garsus Liudviko 
i^XIV-to virėjas nusižudė iš 
nusiminimo, jog neatsiuntė į 
laiką žuvies, kurią jis turėjo 
pagamint.

Blountas, garsus septy
niolikto šimtmečio teologas, 
užbaigė gyvastį saužudystę.

Eustakijus Budgellis, ku
ris visada gyrė saužudystę, 
pats irgi nusižudė.

Thomas Chattertonas, ku
rio gyvenimą Alfred de Vig
ny aprašė vienoj iš prakil
niausių francūžiškos litera
tūros tragedijų, nuėjo į Lon
doną be draugų, neturėda
mas ko valgyt nei kur gulėt, 
ir iš nusiminimo išgėrė nuo
gių ir nusižudė. j

(Pabaiga bus).

cedonietį, pasirinko mirtį 
geriau, negu pasidavimą.

Aristidas, kuris istorijoj 
žinomas, kaipo “Teisinga
sis”, buvo išvarytas iš savo 
žmonių tarpo, kurie negalė
jo pakęsti tokio tobulo žmo
gaus. Tam liūdnam ištrėmi
mui jisai rado suraminimą 
tik mirtyje.

Themistocles nusižudė ne
norėdamas klausyti įsakymo 
vesti persus prieš savo vien
genčius.

Filozofas Zeno, būdamas 
89 metų, parpuolė ir išsilau
žė nyksti. Jisai palaikė tą 
priepuoli nelaimės ženklu ir 
nusižudė.

Pontuso karalius Mithri
dates sulaukė labai gilios se-

Nors dvasiškas monistiško judėjimo ■ 
turinys, laike trumpo septynių metų gyvavi
mo, nuolat darėsi gilesniu ir turtingesnių, 
vienok, to kultūriško judėjimo pamatai, ku
riuos padėjo Haeckelis, pasilieka nepajudi
nami ir gyvi. Ir dabar, švėnčiant didžias 
istoriškas monistiško judėjimo sukaktuves, 
monistų sąjungos organas “Das Monisti- 
sche Jahrhundert” (Monizmo amžius) 
nutarė priminti draugijai svarbų istorišką 
dokumentą, kuris tapo pamatu viso monis
tiško judėjimo. Tas dokumentas tai “Mo
nizmo tezisai”, kuriuos Haeckelis išdėstė 
1904 mete, dešimtame tarptautiškame lai
svamanių kongrese Ryme. Štai tie tezisai 
— įstatai. ' v

Teoretiškasis monizmas.
(Yra prityrimu, protu ir mokslu 

paremta, pasauliožvalga). •
1. Monistiškoji filosofija. Gamtiška vi

suotina pasauliožvalga drūčiai remiasi vien- 
tik mokslo prityrimais, kuriuos žmogaus 
protas pasiekė kritiško bandymo keliu.

2. Prityrimas (empirija). Tikrasis
mokslas gamina tas empiriškas (prityrimo) 
žinias, iš vienos pusės, jausmišku tėmijimu 
aplinkinio pasaulio, iš kitos pusės, protišku 
tėmijimu mūsų vidujinio pasaulio; jausmiš- 
kam prityripui tarnauja jausmų organai ir 
jiems atsakanti smegenų centrai pavir- 
šiuos.e didžiosios (priešakinės smegenų da
lies; su tais smegenų centrais, “jausmų žy
dimais”, surišti kiti centrai, kurie yra “min
ties žydimais”. - * '

3. Apsireiškimas. Priešingai tam mo- 
nistiškam žinojimo aiškinimui viešpatau
janti .dualistiška pasauliožvalga tvirtina, 
jog^svarbiausios teisybės suteiktos žmogui 
ne prigimtu tyrinėjimu, bet viršgamtišku 
apsireiškimu. Toks manymas remiasi arba 
neaiškiu ir nekritišku tikėjimu, arba tie
siog tyčia surengtu apgaudinėjimu.

4. Aprijorizmas. Taip-pat be pamato 
yra metafiziškas (Kanta) tvirtinimas, būk 
svarbiausių žinojimų dalis įgyta be tyrinėji
mo pagelbos, a priori, tai yra vien-tik prota-

' vimų keliu.
Ištikrųjų-gi visi taip vadinami aprijo- 

' riški žinojimai paeina iš sąryšio tyrinėji
mais įgytų išvedimų.

5. Visatos vienybe (kosmologiškasis 
monizmas). Pagal dabartinio mokslo, vi-

• sas pasaulis, visa visata sudaro vieną ir di
džią čielybę, Kosmosą, kurią valdo neper-

• mainomi gamtos įstatymai. Tasai Kosmos 
’ apima beribę visatos erdvę ir visas saulines

sistemas, kurios toje erdvėje juda pagal 
’ joms paskirtų įstatymų; Kosmos apima 
, taipgi gyvuojančius ant planetų organiz- 
’ mus, žodžiu visą “gamtą”.

6. Visatos dviejybė (kosmologiškasis 
dualizmas). Silpnu ir nepritaikomu prie 
dabartinės gamtažinystės yra viešpatavęs 
iki šiol dualizmas; pagal jo, atskirdavo kū
niškąjį pasaulį arba gamtą (mundus sensi- 
bilis, jausmiškąjį pasaVlį,sulyg Kanto—ku

' rį galima tyrinėt),ir dvasiškąjį pasaulį,virš 
gamtą (mundus intelligibilis, protiškąjį pa
saulį kurį, sulyg Kanto pasiekiame tikėji
mu). Visi protavimai apie tą viršgamtišką- 
jį pasaulį remiasi vien-tik trūkumu žinių 
apie gamtos įstatymus ir liudija, kokią ga
lingą įtekmę turi mistiški padavimai.

7. Gamtos vienybė (bijofizika). Milži
niški gamtažinystės prityrimai antroj 19-to 
amžiaus pusėj patikrino mus, jog ant že
mės gyvuojanti organizmai paduoti tiems 
patiems neatmainomiems gamtos įstaty
mams kaip ir neorganiški (negyvi) kūnai. 
Biologija, mokslas apie organizmų gyvavi
mą, yra dalmi viską apimančios fizikos.

8. Gamtos dviejybė (vitalizmas). Tik
roji gamtažinystė turi tvirtai atmesti seno
vinį tikrinimą būk tarp organiškos ir neor
ganiškos gamtos yra nepereinama bedugnė 
ir būk fizikos ir chemijos įstatymai neat
mainomai veikia tik neorganiškoj gamtoj. 
“Gyvenimo jiega”, kuri būk-tai valdo visus 
fiziškai-chemiškus apsireiškimus gyvame 
organizme, yra taip-jau nereališku dalyku, 
kaip ir “kosmiškas protas”.

9. Pasaulio išsivystymas (evoliucija). 
Mokslas apie išsivystymą pertikrino mus, 
jog visoj gamtos čielybėj veikia vienas didis, 
viską apimąs,išsivystymo procesas; tas visa
tos besivystymas susideda iš nepertraukia-

Aukos bylos vedimui 
su Hoosick Falls 

fanatikais.

Per A. Žolpį iš So. Oma
ha $3.00.
(Pavardės pagarsinta ko
respondencijų skyriuje).

Socijalistų Partijos Lietu
vių Jaunimo Ratelio, Rock
ford, Ill. pusmetiniame susi
rinkime, laikytame 26 d. bir
želio, kilus klausimui apie 
Hoosick Falls razbaininkus- 
inkvizitorius, sumušusius 
drg. Perkūną ir kitus, iš
reikšta panieka ir pažemini
mas užpuolikams,o drg. Per
kūnui ir kitiems—užuojau-

siekiama tiktai dalis to visatos besivystymb 
proceso; evoliucijos pradžia ir tikslas mums ’ 
nežinomi.

10. Mokslas apie visatos sutvėrimą. To
dėl dabartinis mokslas privalo atsisakyti 
nuo skelbimo būk visata urnai iš nieko susi
tvėrė.

11. Mokslas apie organizmų atsiradimą. 
Ta dalis abelno apie evoliuciją mokslo, kuri 
aiškina klausimą apie žemę^apgyvenųsių or
ganizmų persikeitimus, dabartiniu laiku 
drūčiai paremtu trijų biologiškų mokslo ša
kų prirodymais, t. y., sulyginamosios anato
mijos, embriologijos (ontogenijoš) ir pale
ontologijos. Visi tie mokslai vienodai liudi
ja jog dabar gyvuojanti organizmai persi
keitimų keliu atsirado nuo ilgos eilės išmi
rusių, dingusių ešybių, kurios savo keliu vy
stėsi ant mūsų planetos per milijonus metų. 
Tvirtai prirodytas tų biogenetiškų persi
keitimų faktas, kaip męs jį sau neaiškintu- 
me: parinkimo teorija, mutacija arba kito
kiomis evoliucijos teorijomis.

12. Pirmykštis užsiveisimas (archigoni-
ja). Organiška gyvybė surišta su gyva me- 
dega — plazma. Kadangi plazma, baltymi • 
nė (kolloidinė) medega gali reagiruoti (ap
reikšti kokį-nors veikimą) tik skystame 
vandenyje, tai aišku, kad organizmai galėjo 
atsirasti ant įkaitusio žemės kamuolio tik 
nuo to laiko, kada žemė apsidengė kieta plu
ta ir jos paviršiaus karštis nupuolė žemiau 
vandenio virimo laipsnio. Tuomet tai pir
miausiai atsirado iš kolloidinių antgliavan- 
dendarių paprasčiausios moneros; tai buvo 
paprasčiausi beforminiai plazmos šmoteliai, 
panašus dabar gyvuojantiems vienceliams 
mėlynai-žaliems vandenio augalams (cyano- 
phyceae). Iš tų-tai plazmos šmotelių atsi
rado tikrosios celės, turinčios atskirtą vidu
rį ir celes kūną. , >

13. Gyvosios medegos persikeitimai 
(plazmos metabolija). 'Stebėtinas bijologiš- 
kos evoliucijos procesas, per kurį ant žemės, 
daugelio milijonų metu bėgy, atsirado ilga 
eilė augalų ir gyvūnų formų, ištikrųjų yra 
tik fiziškai-chemišku procesu; jo pamatu 
yra begalinės ir įvairiausios gyvos medegos
— plazmos permainos. Tos plazmos per
mainos pilnai užtikrina dvi svarbiausi fizi- 
jologiški funkciji: veikmi prisitaikinimo 
(persimainymo) funkciją ir paveldėjimo 
funkciją; pirmoji veikmė surišta su medegų 
apmainymu (maistas ir augimas, antra gi
— su besi veisimu.

14. Organiškų formų istorija (filogeni- 
ja). Kritiškas suvedimas visų trijų bijolo- 
giškų mokslų, paleontologijos, sulyginamo
sios anatomijos ir embrijologijos leidžia 
įsteigti naują universalį (visuotiną) mokslą, 
filogeniją ,kuri aiškina organiškų formų is
toriją. Filogenija stengiasi išaiškinti gi
minystės ryšius tarpe įvairių organiškų for
mų ir tokiu būdu nurodo gamtišką typų, kle- 
sų ir veislių sistemą organizmų karalystėje. 
“Gentystės medžiai”, kurie schematiškai 
parodo organiškų formų giminystę, turi di
delę teoretišką ir praktišką vertę. Visos 
augalų ir gyvulių formos galima išvesti iš 
mažo skaitliaus typiškų pratėvių formų, ku
rios savo eile visos paeina iš paprastų befor- 
minių protoplazmos šmočiukų arba monerų,

15. žmogaus paėjimas (antropogenija). 
“Žmogaus vieta gamtoje (svarbiausi, sulyg 
Haeckelio, problema) dabartiniam mokslui 
visai aiški. Sulyginamoji anatomija skel
bia, jog žmogaus kūne yra visi nugarkaulių 
gyvulių ženklai; sulyginamoji embrijologi- 
ja parodo, jog žmogaus vaisiaus išsivysty
mas niekuo svarbiu nesiskiria nuo nugar
kaulių gyvulių išsivystymo; sulyginamoji 
fizijologija išaiškina, jog visos gyvasties 
veikmės (net “dvasiškos” funkcijos) darosi 
sulyg fiziškos ir chemijos įstatymų; galop, 
paleontologija mokina, jog žmonių veislės 
protėvių męs turime jieškoti išmirusiųjų 
nugarkaulinių gyvulių eilėse. Tokiu būdu, 
nepasilieka jokios abejonės tame, jog veislė 
“žmogaus” yra tikru nu^arkauliniu gyvuliu 
ir priklauso prie pienžindžių skyriaus, iš ku
rio jisai išsivystė trečiosios eros bėgyje.

16. žmogaus paėjimas 
(pitekoidinė teorija), 
arčiausiai prie žmogaus 
kaip pagal anatomiškų, taip lygiai 
jologiškų ir fizijologiškų ženklų; tas lytisj/ 
ypač bevuodegių,žmogui panašių (antropoi- 
dinių), beždžionių. Tas dar nereiškia, jog 
kuri-nors iš dabar gyvenančių tos veislės 
beždžionių yra tiesiu žmogaus pratėvių. 
(Prie tos veislės priklauso Azijos hybbonas 
ir orang-utangas ir Afrikos gorilla ir šim
panze). Greičiau privalome daleisti, jog 
kaip žmogaus ,taip irjninėtos antropoidines 
beždžionės turėjo bendrus pratėvius, kurie 
seniai išmirė.

Bylos vedimuį aukavo S 
Petrauskas $1.0 
rauskas
B. Krūvelis, A. Addickas po 
50c.; B.‘Čepaitė, D. Lisauc- 
kiūtė, A. Saurusevičiūtė, J. 
Raškevičius, K. Kliučinskai- 
tė-Raibikienė, A. Petronis, 
A. Karsokas, P. Raibikis, B. 
Vasilius, V. Mizeris, A. Kel
ia — po 25c.; S. Bužinskis,A. 
Mačis, P. Jospolskis, P.Bart
kus—po 10c.

Viso labo $6.25.
L.K. Keistučio knygyno 

Holyoke susirinkime tarp 
kitko, buvo įnešta parinkt 
aukų vedimui bylos su Hoo
sick Falls fanatikais.

Aukavo: K. Šimkonis, $1, 
J. Kelminskas, Ą. Razukevi- 
čius “ir St. Andriejauskis— 

‘po 50c. Viso $£.50.
L.S.S. 40 kp. Worcestery, 

Mass., iš iždo paaukavo $5. 
Prisiuntė drg. J. Aniuolaus- 
kiutė. %

L.S.S. 168 kp^ Great Neck, 
N.Y., savo susirinkime nuta
rė paaukaut iš kuopos iždo 
$5.0Q dėlei vedimo bylų su 
Ignasium ir Hoosick Falls 
fanatikais. Šiaip dar auka
vo: P. Marcinkevičius $1.00, 
T. Plakštis'ūOc., >B. Radzevi
čius. K. Kalvelis, K. Jukeliū- 
tė,' J. Ališauskas, — po 25c.

Viso labo “Laisvė” gavo 
$5.00.

V. Petraitis iš Kewanee, 
III., —$1.00.

Exeter Boro lietūviai au
kavo bylos vedimui su Hoo
sick Falls fanatikais-:

P. Šlekaitis $1.00; G. Gus
taitis, J. Mažeika—po 50c.; 
F. Velionis, J. Greblikas, A. 
Laucis, J. Sakalauckas, J. 
Senkus—po 25c.; S. Rimkus, 
And. Kuzmickas, J. Juknis, 
Z. Šeperis, A. Zdanavičius,J. 
S. Vaškevičia, —pc 
Ant. Kuzmickas—10c 
surinkta $4.85.

Aukos iš Detroit, Mich.:
Petras A rmonas—50c.; 

Povylas Žilinkauskas—50c; 
Eleonora Palčeuskiutė —25 
c., Emilija Žilinkauskaitė— 
25c., Petras Urban tas—25c., 
Jurgis Gailiūnas—25c., Jo
nas Petrauskas—25c., Jonas 
Dykas—25c., Juozas Shiug- 
ža—25c. Iš viso aukų su
rinkta ir pasiųsta $3.00 per 
Eleonorą Palčeuskiutę iš 
Detroit, Mich.

Per pasidarbavimą K.Liu- 
binsko ir M. Černiaus iš 
Grand Rapids, Mich., gauta 
$7.50.

Aukavo šie draugai:
K. Liubinskas,dfa. Černius 

—po $1.00, J. Sidor, J. Bels- 
kas, P. Jakimavičius—pd\50 
c. M. Stabingis, W. Luckus, 
H. Bauclagh, A. Belskas, J. 
G-tis, S. Naudžius, K. Grino- 
rius, P. Vaičiūnas, J. M. P. 
Kandžius, E. Petrilas, S. Va- 
lentukaitis, —po 25c.; P. Ro
melis—20c., A. Block—15c., 
Varnas, Renkiūnas,M.Šollte, 
J. Stankus, J. Giedris, .M. 
Snalaitis—po 10c.

A. Čekanauskas iš Spring
field, Ill. $1.00.

Per drg. W. Kirtiklį iš 
Hazleton, Pa. gauta $3.25. 
Aukavo W. Kirtiklis, K.Mer- 
kevicius, J. Kirtiklis—po 
$1.00 ir V. Andriulevičius — 
25c. Aukos buvo renkamos 
L.S.S. 80 kp. susirinkime.

Išviso šiame “Laisvės” nu- 
$42.35 
175.02

Tie žmonės daug yra ver
tesni ir mandagesni, kurie 
eina šokti. Ant šokių žmo
gus neišgirs bjaurių žodžių; 
ten jis mokinasi mandagumo 
ir apsiėjimo su žmonėmis.

Paimkime męs pavyzdį iš 
žmonių, kurie eina į šokius 
ir kurie į karčiamas ar prie 
bolių stumdimo. Juk tie, ku
rie eina į šokius, daug yra 
vertesni visokiame apsiėji
me, negu tie, ką eina į smuk
les. Ant šokių eidamas gali 
savę atvesti ant geresnio 
kelio gyvenimo, negu tas, 
xuris praleidžia laiką kur 
ant kampo.

Man besimokinant univer
sitete, gana norėdavosi pa
šokti, bet valdyba universi
teto labai bausdavo. Vienok 
nusitaikęs nueidavau šokti, 
po šokių daug smagiau jaus
davausi ir galėdavau ge- 
riaus mokintis.

Vieną kartą man teko šo
kiuose susipažinti su dakta- 
ru, kuris buvo apie šešiasde
šimties metų (ant tiek išro
dė). Jis sako: “kada gaunu 
nušokti ir bešokdamas apši- 
li, tada jautiesi daug sma
giau, nes kraujo cirkuliacija 
dirba geriaus”.

Šokiuose daugiausiai grie
žia gera muzika; gi muzika 
yra viena iš dailiausios sin
ties dailoje. Muzika sura
mina labiausiai nuliūdusį 
žmogų. Muzika sukelia žmo
guje jausmus, kurie -priduo
da daugiau energijos.

S. V. sako: “kurie eina 
šokti,nieku neužsiima”,ir t.t. 
Ne visi yra tokiais, kurie 
nieku neužsiimtų. Daug ei
na šoktie, kad sukėlus savyje 
jausmus ir iš to gauti dau- 
giaus energijos.

Aš nesakau, kad šokiai 
vien tik gerovę žmonijai ga
bena, tai būtų per drąsus iš
sireiškimai.

Reikiant apie šokius dis- 
kusuoti, kitą kartą pakalbė
siu plačiau, jeigu bus laiko.

Mokslaeivis. 
Chicago, Ill.

Kapitalistiškas voras savo polišku tinklu ūmai pagauna nepatyrusią 
balsuotoją. ‘ ‘

natvės ir, pailsęs nuo gyve
nimo, pats save užmušė.

Spartos garsusis Lycur
gus taip-pat padarė.

Brutus ir Cassius nusižu
dė, kada juodų pergalėjo Oc
tavius Caesaris.

Marc Antony pradėjo ne- 
užsitikėti savo numylėtiniai 
Kleopatrai ir persidūrė savo 
kardu; o Kleopatra išgirdu
si apie jo mirtį įleido sau į 
antį nuodingą kirmėlę, kuri 
ją nunuodino.

Catonas jaunesnysis, Cae- 
sariui jį pergalėjus, krito 
ant savo kardo ir persidūrė.

Rymiškas poetas Terence I nors šokiais 
pame'tė savo poemų rinkinį 
ir iš nusiminimo nusiskan
dino.

Labienuso veikalai buvo 
nuspręsti sudeginimui, tai 
jisai nusižudė benorėdamas 
kęsti tokios paniekos.

'Portia, Catono duktė ir 
Brutuso pati, nusižudė val
gydama degančias anglis.

Didis moralistas Seneca, 
sunkiai gyvenimo prispaus
tas, pats sau gyvastį atėmė. •

Mislinčius ir poetas Luc
retius pragyveno iki 43 me
tų, kada jo moteris jį aplei
do. Jisai negalėjo to perkę- 
sti ir nusižudė.

Damocles pats save mirti
nai nusišutino.

Neronas vieton pasiduot 
savo priešams pats sau ger
klę perpjovė.

Pavaišinęs savo draugus 
gardžiais pietaiš imperato
rius Othenas ramiąi atėmė 
sau gyvastį.

Hannibalas, kada jam ne- 
taip tas Pasisekė užkariauti Rymo 

imperiją, taipgi papildė sau-

/
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Klara Zetkin.

MOTERIS
IR JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.

t

, (Tąsa).
kurio vartojimas neša su savim idijotišku- 
mą arba mirtį. Vieton motinos pieno kūdi
kiui duodama įvairus naujausi “kūdikių 
maitinimo maitai”, kurie paprastai kenks
mingai atsiliepia į kūdikio silpnąjį organiz
mą. Apie kūdikio hygienišką prižiūrėjimą 
jau nėra nė ko kalbėti. Darbininkė skai
to už nepaprastą laimę dėl savęs, jeigu jai 
pavyksta savo kūdikį dienomis atiduoti į kū
dikių prižiūrėjimo namus. Vos spėjo pasi
baigti dėl kūdikio motyniškas maitinimo 
laikas, kaip jis atiduodamasMriežiūrai sesu
čių ir broliukų, arba pažįstamųjų, o tankiai 
lieka be jokios priežiūros ir naudojasi ne- 
aprubežiuotomis progomis save sudeginti, 
įpulti į vandenį, išpulti per langą.

Labai retai kūdikiui pavyksta papulti į 
kindergartena (vaikų daržą) iš kurio jis jau 
tiesiog galėtų pereiti į mokyklą. Tiktai to
kiuose atsitikimuose motina gali liuosai at
sikvėpti, užtikrinta, kad jos kūdikis keliatą 
valandų' randasi po priežiūra suaugusių ir 
nesiranda jokiame pavojuje. Kūdikių pri
žiūrėjimo namai, kindergartenai ir mokykla 
neduoda, suprantamas dalykas, Vaikams to, 
kas turėtų būt duodama ir niekad neduos, 
pakol bus šiandieninis kliasų surėdymas: 
bet dėl darbininkės jie ir šiandien gana 
svarbus.

Proletaro moteris negali duoti savo 
kūdikiui auklėjimo, kokį ji mano esant ge
riausiu bet turi pasiskirti tokį, kuris pigiau
sia atsieina ir suteikia jai laiką dėl darbo. 
Jij>ati susieina su vaikais ir palieka įtekmę 
ant jų trumpuose protarpiuose savo darbo, 
nedėldieniais ir šiaip šventadieniais, ir tai 
tik tuomet, kada ji neužversta naminiais 
darbais. Jos kūnas paprastai taip nuilsęs, 
o protas taip užimtas rūpesčiais, ir tomis 
dienomis pas ją yra tiek daug naminio dar
bo, susirinkusio laike savaitinio fabriko 
darbo, kad tankiai nėra kada su vaikais už
siimti. Kaip gali moteris tokiose aplinkybė
se kokia naudinga įtekmę turėti ant savo 
kūdikių ?

Męs dar turime pažvelgti į smulkiosios 
buržuazijos šeimyną tą muzėjų senovės, tą 
globėją supratimų ir popročių, kurie buvo 
brangiais ir šventais mūsų protėviams. Są- 
tikiai gyvenimo smulkiosios bužuazijos klia- 
sos jokiu būdu negali būti pamokinančiu pa
vyzdžiu. Smulkioji buržuazija žūsta ir turi, 
išskyrus tuos jos narius, kurie pakįla iki 
sluogsnių didžiosios buržuazijos, pereiti į 
eiles proletariate. Moterįs tos kliasos, pa- 
mėgdžiodamos savo turtingomsioms sese
rims iš didžiosios buržuazijos,stengiasi save 
paliuosuoti nuo vaikų auklėjimo. Vienok, 
didelė dalis iš jų priversta užsiimti, kokiu 
nors pašaliniu amatu, kaip va: siuvimu,mez
gimu, mokinimu, ir randasi padėjime ne ge
resniame už proletaro moterį. Tokiame 
atvėjyj, rūpestis apie savo vaikus ir jų au
klėjimą išslysta iš rankų moteries tos klia
sos taip-pat, kaip ir iš proletarės.

Išdirbystės sąlygos, išnaikinusios išdir- 
bimą dalykų vartojamų pačioje šeimynoje, 
išnaikino dirvą dėl auklėjimo vaikų pačioje 
šeimynoje. Moteris pradedama išdirbti dėl 
visuomenės ,nustojo progos sekimo savo 
“gamtiškam pašaukimui”, kuris vienok, bu
vo “gamtišku” tiktai patolei, pakolei atsakė 
ekonomiškoms sąlygoms.

Vaikų prižiūrėjimąs ir auklėjimas ga
lėjo likti tiktai iki tam laikui išskirtinai mo
tiniška funkcija, pakol moteris pagal savo 
darbo ypatybę ir būdą buvo pririšta prie 
namų.

Šeimyniškas gyvenimas turėjo atlikti 
evoliuciją atsakančią evoliucijai ekonomi
nių sąlygų taip kad šeimyna yra jau ne mo
rališku, bet ekonomišku dalyku.

Sykiu su šeimynos ekonomiškuoju pa
matu turėjo persikeist ir taip vadinamieji 
morališkieji uždaviniai. Šiandien draugija 
jau pasirodo tiesioginiu pūveldėtoju šei
mynos. *

Ta evoliucija, su apgailestavimu, dar 
nepasibaigė. Kova tarpe naujojo ir senojo, 
sunkusis perėjimo laikmetis atsiliepia labai 
sunkiai ir į kūdikių auklėjimą. Bet šeimy
nos sugriovimo veikmė ant tiek nužengė 
pirmyn, kad apie jos įvykstančias pasekmės 
negali būti abejonės.

Vaikų auklėjimas pereina ir turi perei

ti iš šeimynos į draugiją, iš motinos rankų į 
rankas pedagogų to žodžio plačiausioje pra
smėje.

Moteris netik kaipo šeimininkė, bet ir 
kaipo motina, bus laisva pasirinkti sau vi
suomenišką veikimą sulyg jos individuališ- 

 

kd^jis ypatybėmis ir palinkimais ir sulyg 
visūb ės reikalais. Jos draugijinis padė
jimas vis daugiau ir daugiau paseka padėji
mą vyro ir visi sentimentališki apgailestavi
mai nė per plauką negali perkeisti to fakto. 
Męs manome, kad nėra reikalo lieti ašarų 
kaslink to apsireiškimo.

Tvirtinimas būtent moteris per pačią 
gamtą paskirta dėl vaikų auklėjimo, yra tik 
praeities liekana, kuriai nėra vietos prie da
bartinių draugijinių sąlygų. Motina ištikrų
jų “gamtiška” kūdikio augintoja laike mo
tininio, ačiū gamtiškam ryšiui esančiam tar
pe jos ir kūdikio, bet ne toliau. Užduotis 
draugijos tėra tame,kad suteikti ir aprūpin
ti kūdikiui motinišką prižiūrėjimą bėgyje to 
laiko ir duoti jam progą normališkai išsivys
tyti laike motinos nėštumo. Bet, kaip tik 
maitinimo laikas praėjo taip greit dėl kū
dikio sveikatos ir vystymosi visai nėr skir
tumo, ar juomi rūpinasi motina ar kas nors 
kitas. Čion sprendžiančiąją įtekmę turi ne 
“gamtiškos” neperkeičiamos priežastįs, bet 
priešingai — nuolatos keičiančiosi draugi
jinės sąlygos. K

Svarbu ne motinos, bet protingas,su pa
sišventimu atliekamas auklėjimas, parem
tas ant žinojimo įstatymų kūdikio vysti- 
mosi. -

Moteris ačiū senovės darbo padalinimui 
į moterišką ir vyrišką, buvo pirmiau natu- 
rališka auklėtoja vaikų taip pat kaip kad 
naturališka išdirbėja dalykų reikalingų šei
mynos vartojimui. Tuomlaikinis auklėji
mas buvo ant tokio pat laipsnio netobulas ir 
šiurkštus, kaip kad ir tuomlaikinė išdirbys- 
tė. Laipsniškas darbo padalinimas į dau
giau ir daugiau skirtingų veikmių’ atėmė 
mote re i jos namų darbą vieną po kitam. To- 
kis pat darbo padalinimas auklėjime vaikų 
turėjo išimti iš jos rankų ir vaikų auklėjimą 
taip greit kaip greit dėl to prireikė įvairiu 
žinojimų, kurie labai sunkiai yra įgalinami 
vienai ypatai.

Visųpirma nuo motinos tapo atimta 
amato techniškasis mokinimas vaikams, o 
po tam laipsniškai ir vaikų protiškas auklė
jimas perėjo į rankas tam tikrų specijalistųf

Nęi vienam juk šiandien neateina į gal
vą priešinties prieš darbo padalinimą ir au
klėjimą vaikų per specijalistus. Paranka
mas ir neišvengtinas vaikų mokinimo 
per specijalistus yra perdaug aiškus dėl 
kiekvieno. Niekas šiandien netvirtįs, kad 
motina tik yra “gamtiška ir vienintelė mo
kintoja” savo vaikų.

Tokiu 'būdu motinos rolė, kaip auklėto
jos savo vaikų, įžymiai susimažino, ačiū 
šiandieninei organizacijai apšvietimo.

Ištikrųjų vaikų auklėjime, tai visuome
nė užvaduoja motiną; ne ji, bet visuomenė 
rėdo apšvietą ir atiduoda savo išdirbtus mo
kinimo būdus išpildyti prirengtiems speci- 
jalistams. Priežastimis tokio perversmo 
reikale auklėjimo buvo, iš vienos pusės, pa
dalinimas darbo atsiekimui geresnių rezul
tatų, iš kitos pusės, neatbūtinumas dėl mo
teries dirbti apart namų, Dogmatiški tvir
tinimai apie tai, kad motina turi būti auklė
toja savo kūdikių stovi aiškiame ir tikrame 
prieštaravime su gyvenime esančiais apsi
reiškimais. Mat, faktiškai motina nustoja 
buvusi auklėtoja.

Kasžin kodėl išleidžiami iš akyvaizdos, 
kad auklėjimas vaikų yra tokis pat specija- 
liškumas, kaip ir kokis kitas specijališku- 
mas, atsiekimui tikriausių pasekmių reika
lauja ir nuo auklėtojaus galėjimo ir palinki
mo prie to, atsakančio techniško prisirengi
mo ir visapusiško apsišvietimo. Jei moterei 
po nevalia norima įbrukti rolė auklėtojos, 
tai prisieina priimti. Ji savyje, beabejonės, 
sutalpina visas nurodytas ypatybes. Bet 
ištikrųjų tai labai maža dalis moterų ir mo
tinų turi jas.

Moteris neužgema pedagogu taip jau, 
kaip vyrai neužgema šiaučiais, kareiviais ir 
dailininkais, o dabartinės gyvenimo sąlygos 
moterei neduoda jokios progos išvystyti 
tuos pedagogiškus galimumus, jei, daleiski- 
me, juos ji turėtų nuo užgimimo.

Galimumas'pedagogiško veikimo, kaip 
ir visi kiti talentai, randasi ne pas kokią 
skirtingą lytį ir jos visus narius, bet pas at
skiras ypatas tos arba kitos lyties.

Labai galima ir net labai tikėtina, kad 
galimumai ir palinkimai vaikų auklėjime, 
ačiū daųg-šimtmetiniui patyrimui ir pavel
dėjimo perdavimui, tankiau randasi pas mo
teris, o ne vj^us.
(Toliaus bus).

MOTERIMS
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tam panašiai. Tankiai ten
ka ir laikraščiuose patėmyt 
pajuokimus ir patėmyjimus 
link > moterų bei merginų, 
ypatingai juokų skyriuose: 
Mę^ gi turime tylėt privers
tos; nors tas, kartais, ir per- 
skaudu būtų. — Mūsų vyrai 
pirmiau gavo progą apsi- 
šviest, išsilavint, o męs, liku- 

i sios jų užpakaly, turime 
! klausyt jų visokių pajuoki- 

kimų, pažeminimų ir su kan- 
i trybe tą viską priimti ir nu

tylėk Nors męs mintis ir 
norus turėtume ir geriau-

gos tvarkos. Bet jųjų da ma- ' 
ža dalis, todėl jos neturi ik- 
valiai drąsos. O ir vėl ją, 
kaipo nesavystovę, daugiau 
suvaržo visokios aplinkybės 
ir priverčia žiūrėti į stipres
nius ir daugiau apsišvietu
sius vyrus, ir laukt jų pata
rimų.

Visgi, viltis atgyja, kad ir 
• męs nevisada, miegosim,. 
nevisada tamsiam amžiui 
tarnausim, ir nevisada bū
sim kvailoms ir huolankioms 
prieš visus ir visur. Kaip 
tik iš mūs niekas nereika
laus veidmainiavimo, . taip 
męs ir neveidmainiausime.

Marė M.

Mūsų laikraštija stengiasi 
įvesti moterų skyrius. Bet 
skaitant tuos skyrius, veik 
nieko naudingo nerandi — 
vien tik kritikos tarpe sen
bernių ir merginų, madų 
klausimas, apie apsivedimą, 
meile ir tt.

Argi jau tik tokie “mote
rų reikalai?” Net liūdna pa- j 
v.-nSH, Vain acvhnAioc; v,-tnl darbą, yra eilinis dienos 
tautų moteris, kaip jos or-! 
ganizuojasi, agituoja, laiko 
suvažiavimus, leidžia laik
raščius ir knygeles, žodžiu 
sakant, neatsilieka nuo pro
greso, nors tai yra labai 
sunkus darbas.

Ką gi męs, sesės, turime?
Drąsiai galima sakyti, ab

soliutiškai nieko. Męs nepa-

Anglijos sufr: g’stė kalėjime

pradeda rūpėti moterų judė
jimo reikalai, ir klausimas, 
kaip geriau pavarius pir- 
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krašty, kaip darbuojasi kitų)??1 ?’ ^la el lms dienos ‘(klausimas.
Silpnumas lietuvių moterų 

judėjimo pareina daug kame 
nuo tų nenormalių sąlygų, 
kuriose visiems mums reikė
jo vargti anapus jūros. Čio- 
nais gi, Amerikoj, mūsų vi
suomenė veik iki pat pastarų 
metų buvo veik izoliuota, 
atskirta nuo angių visuome-

Gaspadinės “susibun- 
tavojo”.

Madride (Ispanijoj) kilo 
gaspadinių maištas. Mat ir 
tame mieste, kaip ir visuose 
kituose pasaulio kampuose, 
taip .viskas pabrango, jog 
gaspadinės, kantrybės nete
kusios, ėmė ir pakėlė maištą. 
Iš pradžių dar gražumu mal
davo, prašinėjo, manyda
mos, kad tas pagelbės. Pas
kui gi, nuėjusios į prekyvie
tes, pradėjo tikrą karę: iš
vertė vežimus su įvairiais- 
vaisiais, išmėčiojo mėsinin
kų “kromelius”. Daug ką ir 
visiškai pagadino.

Tie sujudimai net kelias 
dienas tęsėsi.sius. Vienok pertoli pasili

kom. Mūs protas neišlavin
tas, ranka sunki, o aplinky
bės gyvenimo mus suvaržo, 
uždaro nuo visko ir neleidžia 
pasivyt vyrų. O tas atima 
viltį ant toliau. Daugelis 
mano: vistiek męs negalim 
su jais susilygint.

Man lankantis šį pavasarį 
Pennsylvanijoj, keliose vie
tose teko kalbėt su lietu
vėms moterims apsiskaičiu- 
sioms ir mylinčioms apšvie- 

' tą apie moterų atsilikimą ir 
I kitus reikalus. Jos sako, kad 
mūs da maža daljs atbudu
sių, o ir tas pačias aplinky
bės sulaiko nuo visko, kas 
mums neatbūtinai reikalin
ga. Męs da šiandien neturi
me ir negalime rast tiesos. 
Neturime balso, neesame sa- 
vystovės.

Mūsų vyrai visur ir visa
da mato mūs klaidas ir blo-

jiegiame nei tą mažą vietelę jnes judėjimo.
mūsų laikraščiuose užpildyti . Vienok ,dabar jau_ir mote- 
žiniomis iš moterų judėjimo, Us pradėjo bruzdėti — tai 
iš savo veikimo. Ar ne lai- -aktas, kurį reikia matyti.

Arne|Caug kur įsikūrė moterų 
draugijos, daug kur moterįs 
veikia bdndrai su vyrais.

Męs nelabai tepritariame 
gerb. J. V. A. sumanymui 
veikti kas sau — vyrams ir 
moterims. Nėra apšvietos 
tik dėl vyrų ar tik dėl mote- gas puses, bet gerąsias retai 
ru. Taip-pat ir socijalizmas patėmija. Mat, jie savysto- 
visiems vienodas. Reikia viai, juos męs mažai galime 
tik, kad sale bendro darbo, kritikuot, todėl jie. netaip 
nebūtų apleisti ir specijaliai1 greit pamato savasias klai- 
moterų reikalai, kurie ligi- das. O kiek tėmyjant. np- 

, ištiesų, buvo viennvriškai. tai randasi tų- 
mūsų ! kvadvbiu, silpnybių ir klai

dų pas visus taip£, lygiai pas 
vyrus ir moterie. Klaidos gal 
ir skirtingos — vieni ant 
vieno dalyko daugiau sukly
sta, o kiti ant kito.

Mūsų vyrai, tie, kurie jau 
apsišvietę, visur dalyvauja: 
priklauso prie pirmeiviškų 
draugijų ir organizacijų, o 
jeigu jie rašo j pirmeiviškus 
laikraščius, tai sako: mote
rų idealas — tai naujos 
“dvasės”, o jeigu, esą, nori 
moterims patikt, tai vadink 
jas jaunoms ir gražioms. 
(Nuo red. Toli gražu, ne vi
si vyrai taip sprendžia. Yra 
labai daug vy»ų, kurie ne
tik pritaria, bet ir padeda 
moterų kovoje) Mano
ma, mat, kad moterįs 
myli vien veidmainystę 
ij’ vyrus verčia veidmai
niauti. Ar gi moteris 
nieko nemato, nieko negirdi, 
nejaučia, nesupranta, o vien 
tik kvailybes, tuštumus? 
Kiek tenka patėmyt, tai 
kiekvienoj vietoj, kiekvie
nam miestely lietuvių apgy
ventam randasi moterų bei 
merginų no kėletą, kurios 
myli apšviėtą ir progresą ir 
kurios prisideda prie grio
vimo šiandieninės neteisin-

iš savo veikimo. Ar 
kas ir mums atbusti? 
laikas ir mums turėti suva
žiavimus apkalbėjimui savo 
reikalu?

Manding, tatai būtinai 
reikėtų daryti. Bet štai mū
sų, priešas ir didelis priešas. 
Tai stoka kapitalo. ‘ Šitą 
kliūtį pergalėti turėtų padė
ti mums draugai vyrai, ku
riems męs taipgi nemažai 
suteikiame pagelbos, dirbda
mos su jais išvien L.S.S., S.

Drąsiai galima sakyti, jog 
męs nemažai dirbame, bet 
nieko nenuveikiame. Todėl, 
kad mūsų spėkos išblaškytos 
ir nėra pas mus vienybės.

Mums turi x ateiti galvon 
mintis peržvelgti tų organi
zacijų veikimą, kurios sako
si rūpinasi moterų reika
lais. Sakau, peržvelgkime 
tų organizacijų veikimą . ir 
pažiūrėkime,ar daug jos yra 
nuveikusios dėl moterų. Po 
tam apkalbėkime, ar verta 
mums prie jų prigulėti?

Mums reikalinga viena ge
ra lietuvių moterų organiza
cija, kuri suvienytų visas 
Amerikos lietuves moteris j 
viena didelę spėką.

Išdalies, jau tas darbas 
yra pradėtas, tik mums rei
kėtų varyti jis pirmyn. Kad 
tą darbą galima būtų pasek- 
mingiau varyti, mano nuo
mone, reikia šaukti suvažia
vimas Amerikos lietuvių mo

šiol pas mus 
apleisti. Moterims, 
nuomone, nereikia skirties 
nuo L. S. S. ar S. L. A., bet 
rūpinties, kad tos organiza
cijos daugiau atkreiptu aty- 
dos ir j moterų reikalus. 
Prie to viso negalima būtų 
priešinties, jeigu moteris su
simestu i kokią nors didesnę 
kultūriškai pašelpinę savo 
draugiją.

Tik čia męs neturime sva
jot, kad mums pavyktų su
traukti po viena pastoge vi
sas lietuves. Tai_ svajonė. 
Moterjs darbininkės tuomet 
telaimės, kuomet jos neatlai- 
džiai kritikuo moteris kleri- 
kales ir taip vadinamas pir- 
meives iš buržuazijos tarpo. 
Su dešiniuoju moterų judėji
mo sparnu reikia kovoti.

Mat, jie savysto-

Teisėjas, kuris nesibijo padi
dėjimo persiskyrimų 

skaičiaus.
Chicagos municipališkas 

teisėjas GemmiU visiškai ra
mus, kad taip daug porų per- 
siskiria. Jisai nemato tame 
didelės bėdos. Atžagariai 
jisai tvirtina, kad pri
verstinas sugyvenimas po
roje, nors pati ir nekenčia 
vyro, yra negražus dalykas.

Iš 100 atsitikimų persiški- < 
riant — 21 paeina nuo žvė
riško elgimosi vyro su mote- 
re. Moteris, apgindama sa
vo žmoniškas teises, pasitar
nauja dėl progreso, dėl civi-

Norėjo nužudyt karalių.
Sako, jog Londone, Buck- 

inghamo palociuje, *kur gy
vena karalius Jurgis V., nu
tvėrė kokiuo tai būdu įėjusią 
i palociu sufragistę. Sako, 
jog sufragistė turėjusi už
tapta revolveri.

Vargiai ji būtų norėjusi 
nužudvt karalių. Veikiau
sia, būtų tik pagazdžiusi.

Daktarė Ona Shaw yra pa
tenkinta moterų judėji

mo stoviu.
“The Woman’s Journal” 

spaudina straipsnelį, kurį 
pagamino t žinoma veikėja 
dr. Ona Show. Dar niekuo
met nebuvo perijodo moterų 
Ivgteisių judėjime, kad su-, 
fragistės turėtų tiek teisės 
džiaugties, kaip, kad dabar
tiniu laiku. Pirmas dalykas 
iš ko galima džiaugties — 
tai nutarimas moterų suva- 
žiavinfo Ryme reikalauti iš 
visų konstitucijinių valsty
bių, kad moterįs įgautų ren
kamąsias teises. To reika
lauja ne koks mažas būrelis 
moterų, bet dideli moterų 
pulkai, net septyni milijonai.

Antras didelis laimėjimas
— tai Danijos parlamento 
nubalsavimas, suteikiąs mo
terims balsavimo teises.

Trečias didelis laimėjimas
— tai Illinoiso augščiausio , 
teismo nuosprendis pripa
žint Illinoiso moterų balsavi
mo teises konstitucijinėmis.

Ketvirtas laimėjimas 
tai moterų kliubų suvažiavi
mo (Chicagoj) nuosprendis 
rūpinties išgauti balsavimo 
teises.

Ar ištiesi} lietuves mo
terįs tuščiagalves ir 

neprotaujančios. 1

Mūs vyrai tankiai kalba, 
kad mūsų moteris bei mergi
nos veik visos yra tuščiagal- 
včs, neprotaujančios, nemą
stančios ir nieką daugiau ne
suprantančios, kaip tik apie

Redakcijos prierašas. Ma
nome, J. V. A. straipsnelis— 
-paraginimas vertas ne vien 
to, kad jį atydžiai perskai
tyt, bet ir ilgiau ant jo apsi
stoti. Mums tik dabar te- parėdus, naujas madas ir



LAISVE

KORESPONDENCIJOS.
ŽODELIS NEKURIEMS 
DRAUGAMS Iš ILLINOIS.

Jau kelintu sykiu “Lais
vės”’redakcija gauna prane
šimų tai iš vieno, tai iš kito 
miestelio Illinois valstijos, 
kurie tai pranešimai neper- 
gražiausiai nupiešia pasiel
gimus nekuriu socijalistų.

Tasai nepadorus dėl soci
jalistų pasielgihias turi ry
šį su saliūnų išnaikinimu 
daugely miestų ir miestelių 
Illinoiso valstijos. Užsida
rius viešoms gėrimo įstai
goms,daug kur pradėta slap
tai šinkuoti ir, kaip mums 
rašo ištikimi koresponden
tai, tokių šinkelių pridygo 
visur.

Kas užlaiko tuos slaptus 
šinkelius? Daugių daugiau
sia fanatikėliai ir tariamie
ji patriotai, bet, kas pažymė
tina, nors tai ir retas atsiti
kimas. vienur kitur tokius 
šinkelius užlaiko vienas ki
tas socijalistas.

Draugai, kol jūs esate su 
mumis, jums nevalia žemint 
socijalistų vardo. Pagalvo
kit patįs apie tai ir atsisaky
ki t nuo tų kelių centų nešva
raus pelno.

Šiuo žygiu męs darome 
persergėjimą. Nesakom, 
nei kur nei kas taip daro.

Bet pasakysim, jeigu vis
kas nepasibaigs.

Red.

Philadelphia, Pa.
28 d. birželio Lithuanian 

Music Hall atsibuvo VI S.L. 
A. kuopų apskričio antra 
iš eilės konferencija. Dele
gatų buvo apie 10 ypatų nuo 
keturių S.L.A. kuopų.

Svarbesniu iš konferenci
jos nutarimų, regis, bus šis: 
Apie pabaigą rugsėjo š.m. 
agitacijos dėlei už S.L.A. su
rengti prakalbų maršrutą 
po šitą apielinkę. Už kalbė
toją nominuota trįs: dr-as 
Šliupas, red. Balutis ir inž. 
Gugis, kuris iš jų vienas ap- 
siims. Nors daug buvo dis- 
kusuota kaslink klausimo 
pakėlimo algos S.L.A. sekre
toriui, bet užprotestuoti 
prieš seimą neišdrįsta. Kai- 
kurie delegatai išsireiškė, 
“Jeigu, girdi, męs užprotes
tuosime prieš tai, tat 4 būtų 
žingsnis prieš augščiausios 
valdybos nutarimą,—kas ne-

• yra legališku”. '
Pastaruoju laiku, kada 

saulė daugiau šildo, čion or
ganizuojama Plikių Ratelis. 
Kokiems galams ir su kokiu 
programų bei įstatais jis 
bus, neteko sužinoti. Sykį, 
neperseniai, vienas iš įžyme
snių tautos stulpų—plikas, 
pasakė: “kad ir bejuokau
jant kartais būna atlieka
mas labai didelis ir naudin
gas tautai darbas”. Galima 
spėti, kad tas pats stulpas ir 
organizuoja minėta“Ratelį”.

Tuoj iš pavasario Lietu
vos Dukterų Draugystė lai
kė balių ir daug ant jo pra
kišo. nes oras buvo labai ne
gražus. Nieko po tam ne
laukus. ant vieno iš susirin
kimų, kad padengti deficitą, 
nutarė surengti lioteriją.

- Lioterijos tikietus išdalino 
proporciionališkai tarpe vi
su savo draugvstės narių, su 
išlyga, kad kiekviena turi 
juos išparduoti. O jeigu ku
ri neišparduos, ta iš savo ki- 
šeniaus turės už jai priduo
tus tikietus pilnai užmokėti 
į dr-tės kasą. Laimėjimo 
daiktus pačios sąnarės su
nešė: viena —kūmpį. kita— 
čeverykus, trečia—žiurkštą 
ir t.t. Potam tos draugys
tė* moterįs su savo bizniu 
Ivg bitės prieš šv. Joną pra
dėjo zurzėti, o ant paskuti
nio savo draugystės susirin
kimo ios netik savo pirmes
ni nedateklin uždengė, bet 
100 dol. daugiau į kasą padė
jo. Vyr?; taip nepadarys! 
Moters, mat, sumanesnės. ,

Triksas.

vaikščiojamos gana tankiai, 
bet kad didelė jų didžiuma 
užsibaigia tik “lietuviškai”, 
miela man labai pranešti 
apie varduves, kurių įtekmė 
pasiekia, galima sakyti, visą 
svietą. Miniu varduves J.A. 
Genaičio, atsibuvusias 24-tą 
d. praėjusio birželio mėne
sio. Pats Genaitis (aptieko- 
rius) svečius tą dien vaišin
damas, apart kitko tarė: 
“Gerbiamieji! Nežiūrint 
kaip mielas ir berūpestingas 
mums būtų šis momentas, 
męs turim jaustį nelaimę tų 
ką dėl mūsų (minių)yra per
sekiojami—kenčia, gal kru
vinai pašelpos reikalauja. 
Męs turime juos gelbėti”. 
Po jam dar truputi kalbėjo 
J. Marijonaitis (131-mos L. 
S.S. kuopos organizatorius) 
anie skurdu darbininkų pa
dėjimą abelnai. gi apie skau- 
<Tu likimą ju užtarytojų (ro
dininku, agitatorių) ynačjai. 
Jis taipgi aiškino, kad tai y- 
ra mūsų pereiga juos šelpti. 
Svečiai tam pritarė ir auka
vo šie: J. A. Genaitis, J. Ma
rijonaitis, Ą. Zalpys ir M. Si
manavičius—po 50c., K. Bal- 
tuškis, jo draugė, Adelė Bal
tuškienė, A. Giedrys ir pana 
Zofija Genaičiutė—po ,25c 
Viso $3.00. Auką nutarta 
perduoti tikslui per “Lais
vę” (nors vienas ir buvo už
manęs ją siųsti per “Vieny
bę L.” ir pusę skirti Jovaro 
ūkei).

Reikia pastebėti, kad J.A. 
Genaitis, tai pirmas iš So. 
Omaha lietuvių, ką gyven
damas dėl savęs, gyvena ir 
dėl svieto. Kitaip su kitais— 
jie netik ka darbininkams 
neužjaučia, bet juos tiesiog 
niekina, neužkenčia.

Vakarų Varpas.

Philadelphia, Pa.
28 d. birželio atsibuvo 1- 

mos L.S.S. kuopos išvažia
vimas ant tyro oro į Fair
mount Parką. Kadangi tai 
pasitaikė lytingas oras, vos 
tik 20 ypatų bedalyvavo.Bet 
diena praleista neužmiršti
nai—labai užganėdinančiai.

19 d. liepos vėl rengiama
si į tą patį parką. Tai bus 
1-mos kuopos choro išvažia
vimas. Nereikia, rodos, nei 
sakyti diena, tai brangumy- 
nas. Užkviečiame visus.Užkviečiame visus.

J. Pocius.

Detroit, Mich.
28-tą birželio atsibuvo 157 

L. S. S. kuopos prakalbos. 
Drg. Kasparka kalbėjo te
moj “Kas tai yra socijaliz- 
mas” . Aiškino neblogai. 
Antras, Šimkevyčius, regis 
mieryjo gvildenti “geologi
ją”, bet apie ką kalbėjo — 
nebuvo galima suprasti, nes 
kalbėjo nusisukęs į šalį, tik 
sau po nosia. žiūrėdamas į 
kokį ten raštą. Paskui, 
Ambrozaitis. Jo tema buvo 
“Dėlko reikalinga darbinin
kams vienybė”. Mažai-gi 
apie klausimą. Pertraukose 
buvo monoliogai ir dekla
macijos. Nusisekė gerai. 
Auku surinkta $3 su centais. 
(Kam? Red.).

Garsusis mūsų “galvo
čius”, J. A. Našlaitis, pasi
davė operacijai — išsibala- 
dojo prie “Tarkos” (į Law
rence). Būtų gal ir visus 
žmones su savim paėmęs, bet 
to negalėdamas, ką tik suei
damas prašinėjo, kad rašinė
tu — vien tik į “Tarką”. Ta- 
čiaus čia žinoma, kad toji 
“Tarka” jau baisiai surūdi
jus ir betinka vien tik išme
timui.

Detroito Reporteris.

So. Omaha, Neb.
‘"Varduvės”, nagai laik

raščius, tarp lietuvių ap-

kojis katinas ir laižyt gaspa-1 valytojas, vienas baržcįiasku 
dinės Smetoną. Tos žmonos tys, viena agentūra ir 
vyras yra žmogus melanko- taikos tęisėjas (Justice of 
likas, tai nors ir patėmydavo 
kokius dalykus, bet vis tylė
jo manydamas, kad dievas

šios: “Laisvės

leido.' Bet
ką Smetona pakarto katinė
liui, tai viena gražų vakarą 
ir pabėgo į Kanados miškus 
naujų gaspadinių jieškoti. 
Patroniukė-gi, pasijutus be 
katino, manė, kad dideliai 
sugriešijo, ir nusprendė 
bėgt j upę nusimaudyt ir sa
vo griekus nuskandyti, bet 
žmonės pamatę moteriškę į 
upę bėgant, pradėjo vytis ir 
sugavo. Tada nabagė, par
puolus ant žemės, šaukė 
“Antanėli, Antanėli, kodėl 
manę palikai?” Tapo pa
šauktas gydytojas. Tas ap
žiūrėjęs nusijuokė ir įsisodi
nęs ją į savo automobilių ve
žė namo, lydint būriui angli- 
kų. Parvežus, ji pradėjo sa
vo palydovus vaišinti (mė
tyt) akmenimis. Paėmė ją 
vyras, ir, per dieną ir naktį 
iš akių neišleidęs, nusigabe
no pas kunigą. Išpažintis 
kaštavo $4. Bet pinigai — 
lyg i balą. “Katinėlis”, mat, 
da vis jai mielas, brangus... 
O katalikė. Tai mat.

A. K-šas.

ienas

(pašelpinė), Amerikos Lie

merding, Pa., už jų rūpestin
gą . pasidarbavimą mūsų 
streiko parodose, mass-susi- 
rinkimuose ir koncertuose.

Pasidarbavimas L. S. 
D-tės Beno daug mums pa
gelbėjo praėjusiose streiko

būtų susitarti 
džiaugtis?

Pemėginkim.

išvien

Vieną kanda, kitą laižo.
Šiomis dienomis atsibastė

vo nedaug. Mat bedarbė. Ir 
nuo tūlo laiko laukiant vys* 
kupo, kolektoriai, dėl jo la
šinių, susitraukusius darbi
ninkų kišenius da labiau ap- 
silpnino. Gal tat manė,kad ir

pinė), abidvi laisvos, šv. My
kolo (bažnytinė), Lietuvių 
Liuteronų Evangelikų (baž
nytinė), L. S. S. 18 kubpa ir 
S. L. A. 159 kuopa. Prie 
draugysčių ir kuopų pri
klauso apie 430 ypatų. Drau
gysčių ir kuopų turtas išne
ša apie $3,004.

Lietuviškų laikraščių pa
reina per virš 200, ir jie, iš
skiriant tik keliolika, socija- 
listiŠKi, pirmeiviški.

Antanas.

čia uyg Kaa ant žemes vietos 
pritrūkęs) tūlas įžymus sce
nos veikėjas-artistas (da ir 
socijalistas) ir pasmilo — į 
bažnytėlę. Tai išeis kunigas 
Bimba II, ar kas kitas — ne
žinia. Bet šiaip ar taip, tas

dienose; žavėjanti muzika 
pridavė mums energijos ko
voti vienybėj,- prieš priešą 
kapitalistą, už duonės kąs
nelį ir darbininkų tiesas.

Draugai, Lietuvos Sūnų
Ę-tės muzikantai, męs jus .“artistas” turėtų, rodos, gė- 
maldaujame ir ant toliaus dėtis kitus gėdinti.

Norwood, Mass.
23-čią gegužės čia užgeso 

gana mūsų branginamas 
Juozapas Gudeliauckas, 22 
metų vaikinas. ( Velionis pa
ėjo iš Vilniaus gub., Trakų 
pav., žežmarių valse. Jo 
lavonas, pralaikytas 
graborių vieną savaitę (ne
žinia kodėl) tapo palaido- 
•tas 30-tą. Kadangi velio
nis prigulėjo prie šv. Jurgio 
Kareivio ir D. L. K. Keistu
čio draugysčių, jį laidojo ga
na gražiai — buvo pamaldos, 
pamokslas, ir nulydėjo ka- 
puosna abidvi draugystės ir 
daugelis pašalinių. Grabas 
apklotas kvietkomis.

Velionis užgeso metuose, 
kuomet gyvenimas žmogų 
lyg kad viliote vilioja, sako
ma, per sunkų darbą (nuo 
patrūkimo) fabrike. Bet 
navatna! — mūsų prabaš- 
čius, kurs taip tankiai per 
pamokslus giriasi esąs “soci- 
jalistu”, nei neužsiminė apie 
piktą draugijos surėdymą, 
taip skriaudžiai ir taip 
skaitlingai išplėšiantį iš mū
sų tarpo žmonas nors ir rei
kalingiausius. Jo “visi 
mirsim ir viską paliksim”, 
juk nieko nereiškia ir nieko 
neverti, o bet jis už tai atė
mė net $25.00! Ir, kuomet 
daugelis senų moterų ir vy
rų atidavė savo paskutinį 
velioniui patarnavimą lydė
dami jį per apie dvi mylias 
pėkšti, mūsų prabaščius, at
stovauto, kuris Žnuo metu 
guodėsi “Paukščiai turi sau 
lizdus ir žvėrįs — olas< be t aš* 
neturiu kur galvą priglaus
ti”, važiavo, sudribęs, lyg su
puvus lepšė, karietoj. Ir tai 
buvo extra — apart $25.00.

Jei Kristus ateitų, ką .sa
kytum — kaip teisintumeis, 
kunige?

J. Pakarklis.

pas

Canada, Redclift Altą.
Mūsų miestelis nedidelis; 

mažai ir lietuvių čion randa
si. Išskyrus porą pavienių 
vaikinų mėgstančių skaity
mą bei apšvietą, visi likusie
ji yra gana dievobaimingi ir 
karšti katalikai, kurių tar
pe, žinoma, nestokuoja atsi
tikimų.

Pas vieną dievobaimingą 
porelę pradėjo lankytis dvi-

Collinsville, Ill.
(Žiupsnelis statistikos).

Šiame miestely lietuviai 
pradėjo apsigyventi jau nuo 
senoko laiko. Pagal pasako
jimus, tai pirmu lietuviu iš 
mažosios Lietuvos buvo Au
gustas Kehris, kuris atvyko 
apie 1866 m., t. y. 48 metai 
tam* atgal. Antru lietuviu 
buvo Simas Strazdas, iš Di
džiosios Lietuvos, pribuvęs 
anie šešis metus vėliaus, apie 
1872 m. Dabartinis lietuvių 
skaitlius: 264 šeimynos, 252 
vedę vyrai, 214 pavienių, 19 
našlių; viso vyrų 485. Iš to 
skaitliaus 130 yra šalies ukė- 
sais. Moterų:. 223 vedusios, 
23 našlės, 49 merginos; viso 
moteru'295. 337 vaikai, 314 
mergaičių, viso 651. /Taigi 
lietuvių abelnai 1,431/

134 lietuviai turi nejudi
namą nuosavybę, kurių ver
tė, su biznio įstaigoms (be 
skolos) siekia į $198,700.00. 
Lietuvių biz*nieriu randasi 
20 —12 smuklininkų, du siu
vėjai, dvi valgomų daiktų 
krautuvės, vienas drapanų

Baįtijnore, Md.
z Atsakymas ant p. A. Jan

kūno iš Baltimorės, Md., ko
respondencijos, tūpusios 
“Ateities” No. 22, š. m.

Ant tūlų to pono nesą
moningų užmetimu socijali- 
stgms abelnai, atsakė drg. J. 
Jakimavičius per “Laisve” ir 
taipgi natis laikraščiai kaip 
“Kova”, “Laisvė”, “Pirmyn” 
pastebėjo piktą p. A. J. mie- 
rį, tečiaus vietos nuotikiai li
kosi nejudinti, todėl aš ban
dysiu nors trumpai atsakyti.

P. A. J. rašo: “kaikurie 
vietos lietuviai socijalistai 
visokiais būdais stengiasi iš
ardyti L W. W. unijos sky
rių: šmeižia tos unijos na
rius, kaip tik kuris išmano ir 
net vpatas skundžia “bo
sams”, kad prašalintų nuo 
darbo. Toliaus sako: “Tarp 
tu šmeižikų galima paminė
ti šituos asmenis: M., G. ir 
R. (suprask Matuliauskas, 
Glaveckas. Rulis), kurie yra 
Tj. S. S. 14\kuopos nariais. 
Jie agituoja ne tik prieš I. 
w.w ;
jas, ktfrios anot jų, darbinin
kams jokios naudos nesutei
kiančios ir esą nereikalin
gos”.

Bravo! Jankūnas, bravo! 
Netikėjau, kad galėtum taip 
storai meluoti. Kurgi fak
tai. gerbiamasis?

Pasakyti, kad “šmeižia”, 
“griauja”, tai nieko nepasa
kyti, jei tai nepriroaoma. 
Kodėl? kada? ir kur tamis- 
tos primetimo dasileista? 
Kaip? Prirodyk? Bet ži
nau, kad tu negali prirodyti. 
Todėl reikalauju — atšauk 
užpuolimą!

Toliaus, kalba apie “Dar
bininkų Balsą”. Girdi “be
veik visos Baltimorės Lietu
vių draugijos aukuoja tai 
po $10, tai po $20 “Darbinin
kų Balso” išleidimui, bet so
cijalistai atsisakė. Taipgi 
atsisakė aukuoti ir viena pa- 
šelpinė draugija vardu 
“Darbininkų Šusivienyji- 
mas”, kur didžiuma — soci
jalistai, nors jos konstituci
joje pažymėta, kad reikia ei
ti prie ekonominės ir politi- 
kinės lygybės. Bet kada pri
siėjo paremti darbininkus, 
tai atsisakė”.

Neteisybė; draugystė ne
atsisakė, tik atidėjo klausi
mą ant toliaus, nes pinigų 
nesant — iš žemės peiškasi. 
Mat joj įvesta tokia.tvarką, 
kad pašelpos pinigų, be tam 
tikro narių skaitliaus nuta
rimo, negalima pašaliniems 
reikalams duoti. Ir tuosyk 
manyta, kad jei laikraštis 
bus geras, išsigalint, vėliau 
pašelpsim. Nariai-gi, žadė- 
josi remti laikraštį prenu
merata ir darbuotis dėl jo iš
platinimo, jei tik tai būtų 
darbininkiškas laikraštis ir 
gintų darbininkų reikalus. 
Bet Jankūnas neatsižvelgia 
ant teisybės. Vien užpuoly 
Ir šmeižia — draugystę, į 
kurią pats priguli ir socija- 
lįstus. Bjauru. Todėl at
kartoju, prirodyk, Jankūne, 
užmetimus, arba, vardan tei
sybės, atšauk.

K. M. Matuliauskas. 
Baltimore, Md., 30 birželio.

gelbėti mus šitoj sunkioj ko
voj, t. y., palinksminti mus 
nors nedėldieniais iki strei
kas užsibaigs. Jūsų pagęl- 
ba — mūsų laimėjimas!

Už iii su draugiškumą, 
simpatiją ir pasidarbavimą 
laike šios sunkios kovos, męs 
jus niekad neužmiršime.

Beždžionės Sūnus.

St. Charles, III.
Paminėjimas atgavimo 

spaudos. Dėl iškilmingesnio 
to istoriško atkovojimo ap- 
vaikščiojimo susitelkė visos 
čionykštės lietuvių draugi-

, .... !jos — katalikiškos, laisva-
E.Pittsburgho Streikieriai. maniškos ir kuopa. Celebra- 

------ :------  - i cija atsibuvo 27-tą birželio.
Stoughton, Mass. i Ląfcai iškilmingai. Per pasi

jau daug iš mūsų kampe- darbavimą Ramuso Valiuto 
lio buvo laikraščiuose apie ir D. Jusiaus, minia maršuo- 
šį-tą rašyta, bet vienas svar- tojų, 34 mėlinai ir baltai pa
bus dalykas turbut pamirš- sirėdžiusių vaikinu vedama, 
tas. Tuomi bus: trumpa pa- užklojo beveik tris bliokus. 
žiūra iš mūsų “burdingie- Gana sujudinantis buvo tas 
rių” (abiejų lyčių) gyveni- maršavimas. Net svetimtau- 
mo. " " .čiai būriais prisižiūrėdami

Kaip visur taip ir pas mus gėrėjosi..
burdingieriai gyvena baisio- ‘ Paskui buvo prakalbos, 
se sanlygoše, ypatingai ką- Kun.^ Kemėšis,kol apie ap
tik atvykusieji iš Lietuvos, vaikščiojimą šnekėjo, tur- 
arba kurie šiaip apsileidžia.! būt nei pats nežinojo ką sa- 
Jiemsiemš “burdingbosiai” < kė. Baigdamas-gi ragino 
lupa, sakysim net po “devy-; idant mokintiesi skaityti ir 
nius kailius”, ir šie kenčia užsirašytų laikraščius. Tiknius kailius”, ir šie kenčia - - . 
susitraukę, viską “dievui ant liepė sergėtis “nedorų” laik- 
garbės” apieravodami. j raščių, bet jų vardų nepasa-

Reikėtu mūsų burdingie-i kė. Sekė dekliamacijos F. 
riams kilti ir nesiduoti taip Armalukės ir__V. Valentai- 
bjauriai save skriausti. Jei tės.
kitaip negalima pagerint sa- V. Valentaitė ir P. Valintas 
vę būvis, tverkime uniją ir padainavo “n—

raščių, bet jų vardų nepasa
kė. Sekė dekliamacijos F

Po tam V. Glemžienė,

et ir prieš kitas uni-

E. ^Pittsburgh, Pa.
Padėkos laiškas L. S. Drau- 

' stos Benui.
Męs, visi lietuviai ir sve

timtaučiai E. Pittsburgho 
straikieriai, ištariame šir
dingiausią ačiū Lietuvos Sū
nų Draugystės Benui, Wil-

gyvenkime, kaip priguli — 
kaip sviets, kaip žmonės.

{Sukruskim.
Peklos Kukorius.

Jersey City, N. J. 
Margumynai.

Pas mus, jei kokia lietu
viška draugystė parengia 
kokį pasilinksminimo vaka
rą, teatrą, ar pikniką, kiti, 
paprastai, atsineša gana šal
tai — “Bedarbė; nėra pini
gų”, bėdavojama, “o ten nu
ėjęs d a kokius 25c. ar kiek 
mokėk”. Bet kad ką paren
gia koks italas karčiamnin- 
kas, tūli mūsiškiai, kad ir už 
2 — 3 dolerius tikietus per
ka, ir “goet”. Kuomet pas 
savus net ir kvoteris per
daug.

Apvaikščiojimas varduvių 
dienos, kaip tai, Antanų, 
Juozų; Jonų ir kitokių, vis 
da beatsikartoja. Jei tai 
taikosi darbo dieną, nei-šio- 
sau-nei to; mat “broliai” da 
išanksto nusilesa, ir pertai 
nakty — spakaina. Bet jei 
“pokilis” nedėlioj, tai jau tą 
naktį kaimynystėj neužmig
si — staugia it alkani vilkai!

Ar tai gražu?

Jaučiai paliauja badęsi, 
bet žmonės — ne. 20-tą bir
želio, pareinant nuo kalnų 
namo, užsukau pro vieną lie
tuvių apgyventą gatvę. Tai 
buvo vėla naktis. O-gi brol, 
.dvi lietuvių “armijos” ren- 
'gia karę — mat šaliečiai 
prieš meksikiečius. Gi alar- 
mas! !...

Na, ir kada paliausit to
kius darbus, lietuviai?

Nemandagumas. Keliatą 
kartų tikosi man būti vienoj 
lietuviškoj pardavinyčioj, 
kur tūlos mūšų moterįs atei
na pirkt valgių. Jūs girdė- 
iųmėt jų šnekesį ten!... Žo
džiai, už kokius savo vaiku
čius kojomis spardo, net pa- 
sipyškėdami iš jų burnų 
(?) veržiasi, kaip ima kolioti 
pardavikus! Ir kad tai nors 
būtų už ką, bet paprastai — 
be jokios priežasties.

Moters, jūs tikrai galite 
būti mandagesnės, kuoman- 
dagiausios. Tik susipraskit, 
tat, moters, ir panorėkit.

Tarp vietinių draugijų, 
rengime išvažiavimų, kilo 
net lenktynės. Vyrai, mo
ters, kartais .visi važiuoja, 
bet kas sau. Ar negeriau

to neatėjo. Apsiriko. Nes 
prakalba buvo labai brandi 
— didelią progą pasimokini- 
mo praleido.

Šventakupris,
----------- , 

Saginaw, Mich.
28-tą birželio, 205-ta L. S. 

S. kuopa parengė pasilinks
minimą. Perstatyta “Kerš
tinga Meilė”. Aktoriams pa
vyko neblogai. Spektatorių 
buvo apie 100, bet jų užsilai
kymas — netikęs; daugumas 
tarp savęs šnekėjosi taip, 
kad aktoriai nedaug bebuvo 
girdimi. Kiti-gi girti 
atėjo ir stūgavo,kaip jaučiai.

Po, teatrui prasidėjo šo
kiai ir tęsėsi iki 11. Svaigi
nančių gėrimų salėj nebuvo.

Malonima daugiau tokių 
vakarėlių. Vergas.

i "Pražilus kaip 
! rožė” ir “Sveiki broliai dai
nininkai”. Dekliamacijos ir 
dainos nusisekė.

Ant galo prasidėjo šokiai, 
ir tęsės iki pusiaunakčio.

Svaiginančių gėrynių ne
buvo ir pertai, bovydamiesi 
linksmindamiesi blaiviomis 
galvomis,’visi paminėjimu li
kosi užganėdinti.

Dabar ląukiame kitų pra
kalbų. Tai bus 12-tą liepos,, 
177-tos L. S. S. kuopos. Kal
bės draugas Kučinskus. 
Taipgi bus ir monoliogų.

A. Valintas.

Cicero, III.
Mūsų tautiečiai - laisva

maniai ilgai kuone ašarojo, 
kad lietuvių bažnyčios vien 
tik airiams vyskupams apra
šomos. Bet pamatytumėt 
linksmus jų veidus dabar! 
Mat dagirdo, kad ir kunigas 
Bimba (“Šakės” išpera) ke
tina būti vyskupu! O jis 
toks įtekmingas pamoksli
ninkas!... Ir sako “laisva
maniai” kad jie nors ir visą 
žemę bažnyčiomis, kliošto- 
riais apskaitytų, bile tik tai 
kitiems netektu.c

** *
Mūsų vyrai net daužyda- 

miesi protestuoja prieš mo
teris. Mat per jąs pastarai
siais rinkimais neteko kar- 
čiamų. Liko tik cigarai. Bet 
svietas žino, kad geriausiuo- 
sius darbininkai ponams 
atiduoda, patiems-gi, ypač 
sunkiuose metuose, kaip da
bar, net ir smirdžių trūksta. 
Panašiai ir su mūsiškiais.

♦* *
mūsų socijalistaiTūli 

priešingi kviesti solistes dai
nuoti — mat joms reikia už
mokėti. Bet su padauža — 
Grikštu debatuoti — rodos 
nieko jiems persunku. Žino
ma, tai kaštuoja, vienok 
“tai kas?” jie sako, “kuopa 
užmokės”.

Juozukas.

Dorrisville, III.
Vietinė L. S. S. kuopa gy

vuoja pusėtinai. 24-tA bir
želio atsibuvo jos parengtos 
prakalbos. Draugas A; A. 
Vasiliauckas (iš Chicagos) 
gana plačiai ir aiškiai išgul- 
dinėjo darbininkų padėjimą 
abelnai, bedarbės priežastis 
ir bergždumą kapitalistiškos 
šaly valdžios. Ragino būti 
atsargiems. ir nepasitikėti 
piktadarių vyliams, tik bal
suoti už socijalistų (darbi
ninkų partiją. Žmonių bu-

Kur musų laukia 
rugiapjūtė?

Dar apie W. Virginia 
noriu žodelį pasakyti.

Neseniai drg. Preikšas 
per “Keleivį” nusiskundė, 
kaip tai baisiai persekioja
ma Thomas, W. Va. susipra
tę darbininkai. Ir jisai pats, 
drg. Preikšas, yra jau padė
tas ant juodo lapo, kas už- 
užkerta jam kelią gauti dar
bą.

Vienas draugas iš Tho
mas, W. Va., praneša, kad 
vietos kunigas prie kiekvie
nos progos stengiasi įgilti 
socijąlistus, pažeminti juos 
visuomenės akyse. /

Vienas iš mūsų Sąjungos 
agitatorių balandžio . mėn. 
apsilankęs Thomaso apygar
dose, rašo privatiškai “Lais
vės” redaktoriui: —“Blaine 
gyvena tik 2 lietuviškos fa- 
milijos, bet kalnuose ir gi
riose yra dar daug lietuvių, 
kurie gyvena tikru indijonų 
gyvenimu. Prakalbų šiose 
apygardose dar nėra buvę. Į 
Blaine ant prakalbų “indK 
jonų” neatsilankė. Kviesliai^ 
kurie šaukė juos ant prakaL 
bu,sako, kirvukais išvaikę. 1

Blaine, betgi, susitvėrė 
kuopelė. Čia žmonės tik
riausioje baudžiavoje gyve
na. Vietos žmonėms stačiai 
draudžiama steigti savas 
darbininkiškas organizaci
jas. Organizuoties rei
kia veik slaptu būdu. Ma
čiau dalykų, kokių nesitikė
jau Amerikoj matyt”.

Iš tų žodžių aišku, kiek 
daug, kiek sunkaus darbb 
turi draugai socijalistai W. 
Virginijoj. Mūsų priedermė 
yra pagerbti tuos draugus, 
kurie taip sunkiai ten dar
buojasi.

Vienas iš mūsų geresniųjų 
draugų, T. Grigaliūnas rašo 
“Laisvei” iš Wingrove.

“Čionykščiai lietuviai jau 
lyg ir apsipranta su nariais 
218 kuopos L. S. S. Tik ant
ras dar mėnuo, kaip socų’a- 
listai čion persikėlė iš Min
den, W. Va. Vietiniai žmo
nės jau daug ko pasimokino 
iš socijalistų ir patįs ima so- 
cijalistiškus laikraščius 
skaityti. Dabar jau daug 
kas sako, kad, girdi, teisybę 
rašą tie bedievių laikraščiai. 
Tie, kurie seniau buvo di
džiausi mūsų priešai, tai da
bar pastoja draugais. Se
niau, būdavo, tai pas bosą 
eina skųst, kad tik socijalis- 
tus iš darbo išvarytų. Da
bar jau taip nesielgia”.

Iš to raštelio aiškiai maty-, 
ties, kad darbas išduoda vai- . 
siu ir, jeigu tik būtų W. Vir
ginijoj daugiau agitacijos, 
be abejonėj, mūsų darbas 
ten daug sparčiau eitų pir- • 
myn.

Laikraščiai čia daug-daug 
gali padėti. Veiklesni drau
gai turėtų nurodyt darbinin
kiškų laikraščių administra
cijoms adresus visų tų žmo- . 
nių, kurie, jų nuomoiie, galė
tų būti kandidatais į skaity
tojus.

Tik, broliai, daugiau ener- . 
gijos ir pasišventimo.

Laisvietis.

1
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JUOKŲ KĄSNELIAI

A

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

So. Boston, Mass. Pasta
ruoju laiku mūsų “Vėžys” 
apsirgo tikrąja vėžio liga. Jo 
daraktoriai greitai išrašė 
receptą ir pasiuntė savo gi
zelį pas aptiekorių Kazį pra
šyti gyduolių. Bet ponas 
Kazys, atydžiai peržiūrėjęs 
'receptą, pasakė, kad jis vai
stų neduos, nes jie vistiek 
nieko negelbės. — “Vėžio 
ligą gali išgydyti tik burtai 
arba peilis”, — užbaigdamas 
kalbą pasakė ponas Kazys ir 
patarė kreiptis prie burti
ninkės Jasinskienės arba 
prie daktaro Rutkausko.

Nežinia, kokių priemonių 
griebsis vėžininkai, vienok 
vėžys jau spėjo sudarkyti'vi- 
są “Vėžio” veidą, taip, kad 
tasai sarmatinasi ir žmo
nėms pasirodyt.

Topelis.

Hoosick Falls, N. Y. Mūsų 
fanatikai iš baimės gavo 
kinkų drebėjimą. 12 iš jų 
jau uz grotų rąžančių kalba, 
o kiti išnešė kuldašių svetur. 
Mušeikos sakosi daugiau ne
klausys dūšių ganytojaus iš 
Albany, kuris sakė: “muškit 
raudonuosius, tik neužmuš- 
kit”. Lietuviškos kurhutės 
pataria savo vyrams razbai- 
ninkams su “cicilistais” 
užsidėt, nes šie, girdi,

išleisti uz vyro, raganaus 
jisai sugalvojo štai ką: atne
šė bliūdą vandens ir liepė vi
soms trims sukišti rankas į 
tą vandenį, ' sakydamas: 
“Nuo kurios rankos vanduo 
pirmiau nudžius, tą pirmiau 
leisiu už vyro”.

Dukterįs ant to sutiko. 
Kada ištraukė rankas iš 
vandens, tai dvi vyresniosios 
su nekantrumu laukė, kad 
greičiau nudžiūtų, o jaunes
nioji, kratydama rankas, 
šaukė: “Nenoriu tekėt, ne
noriu tekėt!” Kada tėvas 
peržiūrėjo rankas, tai vyres
niųjų buvo dar šlapios, o 
jaunesniosios jau sausos. 
Taigi Jaunesniąją pirmutinę 
ir išleido už vyro.

Kunst Albers.

Negali užtikrint.
Kalėjimo viršininkas, iš

leisdamas vagį iš kalėjimo, 
jam sako: — Turbūt tamista 
į čia daugiau nepakliūsi?

Vagis: — Nežinau, ponu
li, mat jau mano toks ama
tas.

Išdavė tėvą.
Ponia į savo vaiką:—Vin

cuk, pabučiuok tarnaitę ir 
eik gulti, nes jau laikas.

Vincukas: — Kad tarnai
tė muša per veidą.

Ponia: — Argi ji tave mu
šė?

Vincukas: — Mane nemu
šė, bet vakar pape ją pabu
čiavo, tai ji ir davė jam per 
veidą. -

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIAI

ŠTAI VE CHICAGOS MILŽINAS

STATE BANK of CHICAGO
Saugiausia ir patogiausia įstaiga pinigams 

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

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 3 po piet.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salio ir Washington Sts.

2.

3.

4.
5.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta- 
voras geras ir kainos pigios.

LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pr: 

nešti, kad mano brolis v 
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 p Bo
sysiu čielus metus siutą dy
kai.

FARMOS, FARMOS. *
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su arcmais laukais, su sodais 
ir budink,ais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo .visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
brangiaus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuosJm visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan.

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

D-ro ĮLeon.į Landes
Jis jtiths b'C pinigų duos rodą 

ką turite dairyti, idant gelbėti 
gyvastį ir išaiškįs jutus ligą. 
Gydau jau per 20 metų kuopa- 
sek m in gi ausiai visokias ligas, 
kaipo: Netekimą spėkos, užnuo
dijamą kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvių, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

dūrąLlĮlandeš
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!

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

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

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

Čia ne-
Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

w w T a a a Leidžiamas
\S H B \ / ' Lietuvių Soc.IVvJ V ZA Sąjungos

Amerikoje

30 Church St.

Telefonas[885 Greenpoint
Rykštė. GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

JUOZ. MARTINAITIS61 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y

Šulas.

pra

Fisenka.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
. vakaro. ,

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Grand St., 
Palei Wythe Ave

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

II Ui iii rwi ®>i
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JAiį.

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

l

ne- 
“su 

velniu gyvenamo velnio ma- 
cis didele”.

Norwood, Mass. Mūsų lie
tuviški parapijonai nutarė 
“bedieviams” ' neapsileisti. 
Išgirdė, kad šie jau padare 
sutarti su kontraktorium 
link statymo svetainės, pra
dėjo rinkti katalikiškus lie
žuvius, kad padėti bažnyčiai 
fundamentą, nes plytų netu
ri už ką nusipirkti. “Drau
go” korespondento liežuvis 
tarnaus kaipo kertinis ak
muo. Kadangi parapijonų 
liežuviai nemaži, tai .reikia 
tikėtis, kad bažnyčia netru
kus bus gatava. Ir kol Lab- 
darvstės svetainėj cicilistų 
vyskunai prakalbas laikys, 
tai dūšių ganytojas Liežuvių 
bažnyčioj nekartą bus iškei
kęs bedievius.

“Amerikonas” Lietuvoje.
Kasgi nežino, kaip mūsų 

“amerikonai”, sugrįžę Lie
tuvon, nuduoda didžiausiais 
išminčiais - žinovais - gal
vočiais. Vienas tokių “ame
rikonų” buvo pakviestas ant 
bankieto. Kada gerai įkau
šę, tai, norėdamas pasirodyt 
dideliu “mokslinčium”, 
dėjo angliškai dainuot:

“Šolder, porčaps
Ir balione,
FrenkeČ, heme 
Ir prosthemė , 
Beken byns 
Ir drai balione!
Tralialia, tralialia, tralia

lia!”...
kuris

Bijo prigerti.
Juozas: — Kodėl tu, Jo

nai. šįmet neini į jūres mau-

Jonas: — Bijau prigerti,
Juozas: — Tai kodėl tu 

pirmiau niekuomet nebijo
davai ?

Jonas: — matai, gazietose 
radau, kad Worcestery šį
met prigėrė žmogus, tai bi
jau, kad ir man taip nebūt.

Persiskyrimo priežastis.
Moteris (pas advokatą): 

— Būk, ponuli, toks geras ir 
atskirk mane nuo mano vy
ro.

Advokatas: — Bet tamis- 
ta turi man pasakyti prieža
stis. dėlei kuriu nori skirtis.

Moteris: — Ogi kad jisai 
išvarė iš burdo mano geriau- 
sį burdingieri.

K. Armonas.

Pajieškojimas.
Paiieškome melagių kore

spondentų iš visų lietuvišku 
kolioniju. Turi atsakančiai 
mokėti šmeižti socijalistus. 
Montelloj ir Norwoode'jau 
tokius korespondentus turi
me. taigi iš ten nereikalingi. 
Atsišaukite greitai į “Vėžio” 
redakciją, So. Bostone. *

Muilo burbulai.
Filozofai sako, kad meilė 

tai yra šviesus dalvkas. Bet 
aš tam netikiu. Tik pasižiū
rėkit, kaip įsimylėjusiu po
relės traukia į tamsius kam
pus.

Morris H1LLQUITH

495 Broadway 
South Boston, Mass.

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

pietų.

teisingiausia * nT’YT’IZ A ’ 
IR GERIAUSIA AP I I H K A

LIETUVIŠKA •*** * IIuIkZI.

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

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

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

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

KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
KOV A” paduoda žinias iš viso svieto.

“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.
Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numerį pažiū

rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”'.

99 1815 E. Moyamensing Avė.
Iv.UJ V Cl PHU .ADF.I .PHIA. l-> A..

109 Grand St.,

P RMUTINIS LlElUVIŠKAS[NEW;vOkKE

UŽEIGOS NAMAS arba KOTELIS

Vienas iš svečių, 
atydžiai klausės jo “dainos”, 
štai ką jam pastebėjo: “Gra
ži būtų ta angliška daina, tik 
tas “ir” ir “tralialia” išeitu 
lyg lietuviškai”.

“Jeigu jau tu toks kvailas, 
niekur nebuvai, nieko nema
tei, nežinai ir nesupranti, tai 
kam dar kiši savo, nosį, kur 
nereikia?” — atkirto “ame
rikonas”.

** *
Mano pačią labai myli di

deli paukščiai. .Garnys ją 
aplanko kas metas.

** *
Pasauly nėra sunkesnio 

daikto už tuščią kišenių.
♦* *

Lietuviški sportai bėdavo- 
ja, kad cigarai, už kurių tu
ziną jie moka net 10c., visai 
prastai dega. Tą bėdą leng
va prašalint. Pirm rūkymo 
cigarus reikia pamerkti į ke- 
rosiną.

Patarimas tėvams.
Vienas vokietys turėjo 

tris dukteris, kurioms jau 
laikas buvo tekėti ir kurios 
jau turėjo po vaikina. Tė
vas buvo keblame. padėjime, 
nes nežinojo, kurią pirmiau

Pamatysite, kai 
Svirplys.

, Taip, tai kas kita.
— Kodėl tu, Jurgi, neapsi- 

vedi?'
— O kam tas man reika

linga? Juk aš gyvenu su se
se re.

— Ale sesuo, tai visgi ne 
pati. Juk... 'į

— Matai, ji sesuo,. tik ne 
mano.

— O 
ta.

jeigu taip, tai kas ki- 
Senberiiis.

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

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

Brooklyn, N. Y.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kai
ną ir didžiausiais laivais, ant kurių 
yra geriausis patarnavimas. Laivai 
išplaukia reguliariškai iš Charles- 
town’o (dalis Bostono). Atsiveskite 
savo gimines ir draugus iš seųos 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.

[lietuviai, kreipkitės pas savuosius
Męs patėinijom. kad būtinai yra reikalinga* lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
iries ir insteigėm ta užeigos narna, kuria randasi 
po numeriu 498 Washington St., 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus iš 
konsulio.
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I iniio Didžipusia kompanija 
lulllljd. vjsam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 
dubeltavais šriubais.šu

Parduodam Laivakortes
ant ilručiau.iu ir greičiausiu garlaiviu ui pigiau
sia kaina iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių, Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

OEO. J. BARTASZIUS ir’J. P. WASILIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASSNEW YORK CITY, N. Y. WMVN, JlASs
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR., 
BELSHILL, SCOTLAND.

’ LAIVAKORTĖS pigiausios ir J patarnavimas geriausias. Pasa- 1 žieriai gali važiuoti be baimės, i nes jų gyvastis geriau yra ap- 
I saugota, negu ant žemės.
a Taipgi mus kompanijos laivaiI išplaukia iš New York, Phila- j 
» delphijos ir Baltimorės tiesiog 4 I į Hamburgą. ’
g Artesnių žinių klauskite pas: 
’ Hamburg-American

Line
k New York, Philadelphia, Boston 
I Baltimore, Pittsburgh, Chicago 
ISt. Louis, Minneapolis '

New Orleans, San Francisco
• Arba pas vietos agentą.

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

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

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

“LAISVE” 183 Roebling St Brooklyn, N. Y
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LAISVA

STATISTIKOS
KLAUSIME.
(Atsišaukimas).

(Nuo red. Žemiau spauz- 
dinamą atsišaukimą meldžia 
mūsų patalpinti “Tėvynės” 
red. Atliekame tatai, trupu
tėlį jį sutrumpinę.

Pim kelių savaičių buvau 
paskelbęs laikraščiuose, kad 
renku statistikos žinias iš 
lietuvių gyvenimo Ameriko
je. Tų žinių reikia Spaudos 
Draugijos Statistikos Komi
sijai ir mano rengiamam 
veikalui “Amerika”. Pa
skelbęs pirmąjį atsišaukimą 
laikraščiuose, išsiuntinėjau 
apie 400 laiškų su tam tikro
mis blankomis į įvairias lie
tuvių kolionijas.

Žemiaus paduodu * 2*ašą 
tų vietų, iš kurių gavau jau 
statistikos žinių ir prie pro
gos tariu ačiū visiems vien
genčiams, kurie pasirūpino 
tas žinias surankioti, sura
šyti ir prisiųsti.

Statistikos blankos sugrį
žo iš šitų miestų:

Beloit. Wiss.; Bellevue, 
Alberta, Canada; Budrine, 
Pa.

Charleroi, Pa.; Cedar Po
int, Ill.; Cherry, Ill.; Ches
ter, Pa.; Cle Elum, Wash.

Duquesne, Pa.; Danbury, 
Conn.; Dorrisville, Ill.

East Chicago, Ind.; E.Mil
linocket. Me.; E. Cambridge, 
Mass.; E. Arlington, Vt.; E. 
Vandergrift, Pa.,v

Farmington, Ill.
Hudson, N. Y.; Harris

burg, Ill.
Johnston City, Ill.
Ledford, Ill.; Livingston, 

Ill.; La Porte, Ind.; Long 
Island City, N. Y.; Lorain,
Ohio.

Millinocket, Me.; 
del. Pa.

Oglesby, Ill.
Portage, Pa
Saline, Ill.

Mo.; Spring

Martin-

St. Joseph, 
Valiev, HL; 

Standard (Granville,Seating 
ville). Ill.: Saginaw, Mich.; 
South Fork, Pa.

Taylor Springs, Ill.
Wasson, Ill.; Wilkes Bar-

Valparaiso, Ind.; Vander
grift, Heights, Pa.; Vander
grift, Pa.

Taigi gauta žinių tiktai iš 
41 vietos. Todėl atkartoti- 
nai meldžiu germiamųjų 
skaitytoju prisidėti prie mū
sų statistikos rinkimo.

Surinkęs žinias iš paminė
tų 41 vietos, pastebėjau labai 
įdomius išvedimus kaslink 
mūsų žmonių ekonominio ir 
šeimyniško gyvenimo. Tad 
kiek tai mumsxbūtų naudos, 
jei galėtume surinkti žinių 
iš visų vietų, kur lietuviai 
gyvena! Todėl dar sykį 
karštai meldžiu geros valios 
viengenčius nepatingėti pa
rinkti statistikos žinias, nes 
tai bus daroma ne man as
meniškai, bet visiems lietu
viams, o ypatingai amerikie
čių naudai.

Atkartoju klausimus, į ku
riuos statistikos rinkėjai 
teiksis atsakyti:

1. — Miesto vardas; vals-

2. — Kiek lietuvių gyve
na? Kiek tarp jų šeimynų; 
kiek pavienių? (vyrų, mote
rų, vaikų?—jei galima suži
noti).

3. — Kiek ir kokie lietu
viams priklauso bizniai? Jų 
(biznių) vertė?

4. — Koks skaičius lietu
vių turi nejudinamą turtą? 
Koki, maž-daug, jo vertė? 
• 5. — Ar yra parapija ir 
kada susitvėrė? Kas yra 
kunigu7 jo adresas? (Čia 
gerai paminėti,ar yra parap. 
mokykla ir kiek joje vaikų 
mokinasi).

6. — Ar yra lietuvių dak
tarų, advokatų ir tt? J#i yra, 
tai paduok jų adresus.

7. —Kokios yra draugi-

J‘os? Kiek jos turi narių?
Ciek jos turi turto?

8. — Kokie žinomi vietos 
tos veikėjai-lietuviai?

9.— Kokius darbus dau
giausiai lietuviai dirba?

10. — Kokie, vidutiniškai

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

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

Severa’s
Balsam 
of Life
(Soveros Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojimo. 
Jisai prigelbsti organizmui atlikti savo užduotį; po sunkiai li
gai paskubina pasitaisymų.
Jisai pagelbsti kraujo celėms savitarpiniame pasigelbėjiine.
Jisai suteikia besltaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje.
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.

Knygelę “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus' siunčiame do
vanai.

Severus Reguliatoriuje 
prideranti negalėjo stiprintojų, ypatingai tinkamas jų ly
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “Severa’s Regulator.” Knygelę “Sveikata 
Moterims" pareikalavus siunčiame dovanai.

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

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. Severą Co. ce“w“ds
imant, lietuvių uždarbiai?

11. — Ar yra kokios darbi
ninkiškos organizacijos, uni
jos ir t. p.? Ar daug lietu
vių prie jų priklauso?

12. — Kiek, abelnai imant, 
reikia vieno žmogaus-darbi- 
ninko pragyvenjmui?

Prie tų klausimų galima 
pridėti ir daugiau, jei žinių 
rinkėjai matytų reikalingu 
tai padaryti. Čia paduota 
tiktai tie klausimai, kuriuos 
parinkau, kaipo pamatinius, 
statistikos rinkimo darbui.

Tikiu, jog šis mano atsi
šaukimas atneš savo vaisius.

Medžiagą meldžiu siųsti 
šiuo adresu:

V. K. Račkauskas, 
Madison Sq. Sta., Box 204

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

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

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

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

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

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

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

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

PAJIESKOJIMAI
Pajieškau apsivėdimui 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)

Pajieškau draugo arba partnerio,ku
ris norėtų prisidėti prie biznio groser- 
nės ir podraug Bučernes. 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 pažįstamų! 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, Ill.
(49—53)

LIETUVIŠKA VALGYKLA 
(Lunch Room)

Gaminu geriausius valgius lietuviškus 
ir angliškus, kas kokių reikalauja. 
Todėl kviečiu gerbiamą visuomenę pas 
mane atsilankyti, o visiems patarnau
siu atsakančiai.

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

(49—52)

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
Kiekviena progresyviška 

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

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKŠTYNŲ
ir šiaip jau prie kiekvienos pro

gos, jeigu jūs trokštat, kad dar
bininkę idėja laimėtų, — paragin
ki! svečius paaukauti broliams, 
kurie kenčia ir kovoja.
Remkime kalinius ir sibiriečius! 
Remkime Lietuvos Socialdemo
kratų partiją!
Remkime darbininkišką laikra
štį “Vilnį”!

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

lų raštininkas.
Kaz. Arlauskas, 818 Jenne St., fi

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.

sykiu į 
plačiai 
Suvie-

Lietuvis biznieris, no
rintis plačiai varyti biz
nį, norintis didesnio pa- 

' sigarsinimo, turi skelb
tis “Laisvėje” laikrašty, 
kuris išeina du 
savaitę ir labai 
prasiplatinęs po 
nytas Valstijas.

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

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

sia žinomu dalyku.
Didžiausios Amerikos 

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

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

“Laisvės” biznio 
Vedėjas.

Skaitykite ir platinkite 

“Laisvę” 
Tik $2.00 metams.

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

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

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO’ BASTILIJA. Parašė

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

sų draugai eina ant mirties. Kaina 20c
MOTERŲ PADĖJIMAS EVANGELIJOJ 

< IR APAŠTALŲ RAŠTUOSE. Parašė Z.
Aleksa. Ši knygelė išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina............... 20c

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

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

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

. LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 
gražiausių lietuviškų dainelių ir de
klamacijų. Kas. nori išmokti dekla- 

. muoti gražias eilutes bei išmokinti 
savo vaikučius, lai įgyja šią knygelę. 
Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po
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 Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimynišką gyvenimą, 
būtinai turi perskaityti šią knygelę. 
Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 

'vesti tikslingą gyvenimą, šioje kny
gelėje gali rasti daug pamokinimų. ■ 
Kaina.............................. 10c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK- į 
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......................................... 15c
STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina $1.00 

parsiduoda už................. 75c
PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ

LIAI, kaina.............................
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 

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

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

3 1 D rl
DARBAS, kaina.................................
AUDĖJAI, kaina.............................
KERŠTINGA MEILE, kaina.......

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 
skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” taip, 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio grin- 
telėj.

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

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA
Važiuojantiems į Lietuvą arba norin

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinant laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

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

183 Roebling St, Brooklyn,N. Y.
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AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

ir pinigų siuntimo 
AGENTŪRA

183 ROEBLING ST, BROOKLYN, N.Y

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

105 Stanton St, New York

matyt, kad S. M. 
rengiasi ir toliaus 
Laukiama gerų pa-

Rep orte ris.

Darbdaviai dabar turės 
būti atsargesni. Žmogus, 
mat. pradedama suprasti, 
yra brangesniu už menknie-

Labai puikus
Venskie Armonikai 
su 21 perlo klev’šiu, 8 basais

Vertės $>.<»'). tik už

Tarpe Scenos Mylėtojų.
Pereito ketvergo vakare 

atsibuvo pusmetinis susirin
kimas teatrališkos draugys
tes Scenos Mylėtojų choro. 
Svarbiausias dalykas buvo 
rinkimas naujos valdybos.

Tik ką atspaucnnom daugybę pui
kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k;ekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 

70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap

sieis tik $5.00.

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ik mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjėmos dykai.

Andr. Karpavičius
254 GraUd Street 

BROOKLYI^, N. Y.

Jeigu kas dar nematėt, tai 
yra proga pamatyti “Rais- 

į tą” krutančių paveikslų te
atre Kesslerio ant kampo 
Second av. ir Antro st., New 
Yorke.

“Raiste” perstatoma lietu
vių ateiviu gyvenimas Chi- 
cagos “stockyarduose”. Sce
nų išviso yra 230.

Prakalbos ant gatvės.
3 d. liepos 19 kuopa L. S. S. 

pirmu dar sykiu parengė 
prakalbas ant gatvės. (Kam
pas Grand ir Refry sts.). 
Kalbėtojais buvo L. Prusei- 
ka ir J. Šaltys. Galima sa
kyti, kad prakalbos labai 
puikiai pavyko.

Daugiaus vertėtų rengti 
tokių prakalbų.

Kuopos knygų taip-pat už 
kokius 4 dol. išnarduota.

Klausytojas.

Pagloba — įstatymas.
1-mą liepos, pagloba dar

bininkų, ištiktų nelaimės 
prie užsiėmimo šioj valstijo. 
pastojo įstatymu.

Pagloba prietikyj susižei- 
dimo ar myrio remsis ant iš
tiktųjų algos. Bus mokama 
66$% tokios algos dėl ju pa- 
šelpos. tai dalinant pagal lai-

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

New Yorko L W. W-istai 
reikalauja lavonų C. Hanse
no. A. Carono ir Ch. Berno, 
kurie žuvo laike ekspliozijos 
Gnt Lexington Ave. (Žiūrėk 
skyrių Paskiausių Naujie
nų). z

Tūlas A. Berkman ir kiti 
io draugai nori įtaisyti dide- 
Ias laidotuves ir demonstra- Šita knyga suteikia kiekvienom daug žinojimo ii 

išminties. Joje išaiškinta kiekvienam supran 
tama kalba draugijos ir organizmų išsivysty 
mas. Tąigi, jei nori dasižinoti daug paslapčių 
turi būtinai tą knygą perskaityti.

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

Merginos ir moterįs!
Neužmirškite, kad Vosy- 

Henė jau atidarė “Parlor of 
Beauty Culture” po N. 456 
Grand st., Brooklyne, N. Y.

Gerbiamos sesutės, kurios 
mylite švarumą ir gražų pa
sipuošimą, kviečiamos nuo
širdžiai atsilankyt, kur pi
giai įgysit brangų patarna
vimu.

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

' ‘ ' i ■

Pirmininku išrinktas tas 
pats A. Staniškis, pagelbi- 
ninku F. Ginkus, sekr. J. 
Dainius ir kasierium M.Zda- 
nauskas (tas pats). Kalbė
ta apie tolimesnį veikimą S. 
M. Choro. Visųpirmu su- 
rengt išvažiavimą su pro
gramų, — pavesta komisijai, 
dengties prie perstatymo te
atrališkų veikalų ateinantį 
sezoną, parūpint veikalų ir 
et. išrinkta komisija.

Buvo įneštas klausimas S. 
L. D. D. N. Y. per del. J. 
Ginkų, reikale susivienyjimo 
teatrališkų dr-čių Brookly
ne. Įnešimas priimtas ir iš
rinkta komisija įkūnyjimui 
to svarbaus klausimo. Bū
tų labai geistinas dalykas, 
kad nors kada susitvarkytų 
ir suvienytomis spėkomis 
prasidėtų veikimas scenos 
srytyje. Didesnė nauda bū
tų žmonėms ir draugystei. 
Abelnai 
Choras 
veikti, 
sėkmių.

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m j $64.620.36.

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

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

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

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

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukit* kataliogo

MOSCOW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City^jN. Y.

C/> c-r
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NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

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

VYRAS IŠGAVĘS Copy-I 
right ant dvidešimts suvir
tum įdomių veikalų, tarp ku
rių randasi ir “Damaged 
Goods” su antspauda Ber
nard G. Shaw, reikalauja 
vieno arba keliato bendrų 
prisidėti su pinigais. DL 
DŽIAUSIS PELNAS UŽ
TIKRINTAS!!! .Platesnes 
žinias suteikia — Kazis, 
“Laisvė”, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per paetų:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka...........................25c, 5()c ir $1.00

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

Kain baisiai pabrango že- 
nė Didžiajam New Yorke 
galima spręsti iš šio fakto, 
^harles Johnson pardavė 
W. Barnaum Herald Sq. 
teat ra ant kampo Broadway 
ir 35 gatvėm. Jisai gavo už 
tai $6.00Q.000. Pirkėjai ma
no nugriauti dabartini teat
rą ir pastatyti io vietoj di
deli dvyliką aukštų ofisų rū
mą.

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.

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS" netik 
pamokina kaip rr kur nuo visokių ligų gerai 
jižsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugotu

KNYGOJ "KAKTARAS" labat daug ap
rašo apier vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų ir aiškiai, atvirai taip išdžs- 
tinžja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti,, bet tik perskaičius knygų atra
site.

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

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

♦‘NAUJIENOS" yra naujausiu, 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 prisiųsk 
25c (kvoterį) įdėjęs į konvertų^ o 
gausi “Naujienas" per ištisus du mBne- 
sius. Adresuok :

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

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

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

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bot 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

_ dati be jokiu operacijų, sKTiXnui 
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydytilkų .. 
mo -°iidas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikrnfat 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos. Sirdięs...............
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Smė1 ......................
Aš netikiu į itydymų laiškais, t<xlėl neklauskit* mane 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrų teisybę pasakysiu

np RYPNF 208 w- 42,1d st • , an i Broadway
LFR. DIIU1IL, new YORK CITY, N. Y.

Draugystės Lietuvių Ke
lionei Pašalpos pirmos kp. 
pusmetinis susirinkimas /at
sibus 7 d. liepos 7:30 vakare 
tautiškame name.

Visi nariai malonės atsi
lankyti, nes yra daug svar
biu reikalų.

Tain-pnt kviečiame lietu
vius ir lio4” 'raites rašyties 
mūsų draugi “n.

L. K. B. D. Komitetas.

Mitingai.
Draugystės D. L. K. Gedi

mino pusmetinis mitingas 
atsibus seredoj, 8 d. liepos, 7 
vai. vakare.

Mėnesiniai susirinkimai 
atsibus jau seredomis po pir
mam — antrą seredą.

Taigi, draugai tos drau
gystės nepamirškite lanky- 
ties ant susirinkimų, kurie 
dabar atsibus šiokiomis die
nomis. J. Tijušas.

GRAFAFONAS!
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $4 5.00 I 
Atiduodame tik už ...................

Tų grufafoną gvurantu jame ant 10 metų.

VARICOCFI F Aš gydau varICOCELĘ be jokio skausmo, ’ Vv/VlLlulu. operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sėklos nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PP OCT ATITIK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 

tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
SYF5I IS Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėvės, išbėrimai, va- ull 1L1J« rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintų. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingu vaistųYTuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gyuymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirįnesnio nualinimo ir besotu- 
ino; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai I 
už viską sugražina išaikvotą jiegų j 
vyriškumo. Veagkite tuomlaiki- 
nių gyduoljų. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
vi.-ados atgavimą tobulo ir pilno vyri, k ano.
M A P I f I IGOS Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip uLni IvJ LlUvu, tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimus, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
STRICTURA iAljydnu pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 
_ * * . . dau be jokiu operacijų, slXTTNjnu ir neatitraukiame nuo biznio.

kuriu negalima M; no gydy- 
jog visada atm ša Keras, 

Gerklės. Plaučiu, Krutinės. Pečiu, Kepenų. Pilvo, 
enu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 

;s patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
r'galiu išgydyt.

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundu Jjteponaičio raš
tų knygą,;ktu-i privalo ras
tis kiekviefiaĮme lietuviška

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

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 doi, 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.

10 L. S. S. kp. atydai.
Primename, jog četverge, 

9 d. liepos, tautiškame name 
atsibus susirinkimas.

Neužmirškite atsilankyti. 
Draugai, būkite veiklesni 
prie darbo.

Sekretorius.

fokspat Armonikas 
21 plieninių klapanų, 12 ba*ų

V rtės $25.0’1. tik už $1-4.25

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”,

183 Roebling St., • Brooklyn, N. Y.

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

M. JOSEPHSON
BANKIERIUS

1\r. Richter’^
UPAIN-C

EXPELLER”
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romaiizmns kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suborŠti atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
SkaUSmų. Gtumamf /cXxmc us Ir

F. Ad. Richter & Co.
»»a st., new voRk.

A Teinikit antĄnkero a
ženklo apsaugoimo Į įrS g\

Telephone 1307 Ma;n. z «
Visiems lietuviams žinomas

ADVOKATAS
NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St.
Telephone 3317 Main.

Pabaitr'isl kurną Womans Medical m 
College, Ualtlniore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbi, prie @ 
Rimdymo. taipgi suteikia vis .kias rodąs ir * 
panelbą invairiose moterų ligose. @

F. Stropiene,.t',; i
SO. BOSTO.-N, MASS.

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubicgima sieklos, patrotitu stypribe, pučkua 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
t:.ztna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictnra ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yr* 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užrnokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žeiniaus paduotu kuponn, katru siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Aveaae, CVcacm

Godotinai Tamista: Papal Tamistos prižadiejma, aS norletjau 
jogTaiuistaprisiustumei man vysai dykai vfcna jusu keypad*! vyru.

Jau laikas užsisakyti 

KALENDORIUS 
1QI5 mcetams.

SPEC1JAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKL DAR NIEKAD NEBUVO

Q.QMGQ RGW

į Akušerkaį

VlEllwtSZlNlOS.
Atsiliepkite!

Ona Šimkevič atvažiavo 
Amerikon su svetimais adre
sais ir sulaikyta ant Ellis 
Island. Čia randasi jos dė
dė Franas Šimkevič.

Paeina iš Gistų sodžiaus, 
Veliuonos parapijos, Kauno 
pav. Gyvena New Yorke ar 
apielinkėj.

Taip-pat pajieškoma Leo
no Pranicko, kuris gyvena 
Chicagoj. Sulaikyta jo uoš
vis Kaz. Vaišnis.

Atsišaukite šiuo adr. 
Jankus, 436 W. 23 st 
York.

Piknikai.
4 d. liepos atsibuvo pikni

kai (skirtingose vietose) 
Lietuvių Kelionei Pašelpos 
Draugijos ir Brooklyno Lie
tuvių Kriaučių unijinės ben
drovės.

Ir vienur ir kitur publi
ka gražiai pasilinksmino. 
Kriaučiams prakalbėjo drg. 
J. Šaltys.

Kelioniniams prakalbėlę 
pasakė p. Mikolainis.




