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žvilgio žurnalas, kaip mena
ma, bus puikiai pastatytas.

zo uosto.
Dabar, veikiausia, Albani

joj šeimininkaus užsieniniai 
dipliomatai.

Galės važiuot ten, iš kur 
atvažiavo.

Albanijos nekviestasis ka
blius, princas Vidas, jau 

rengiasi dumti iš savo šalies,
kuri apimta sukilimo lieps- 

. Jojo pati su mažais vai- 
— Vitebsko į kais jau išvažiavo iš Duraz-
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reiškia, kad joks laisvesnis ’ 
žmogus negali jau susitai- 
kint su carizmu.

Prieš carizmą kįla visi.
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Inteligentai bedavoja 
negalį išgyventi.

St. Paul, Minn. — Čia at- 
sibūna suvažiavimas Nacio- 
nališkos Edukacijos (moki
nimo) draugijos. Iš visų A- 
merikos šalių suvažiavę mo
kytojai ir profesoriai skun
džiasi gauną labai menkas

“Visuomenė labai šaltai 
žiūri į atlyginimą inteligen
tiškiems darbininkams ir tai 
yra liūdnas apsireiškimas 
mūsų laikų” — pasakė Ch. 

, W.Dabney, prezidentas Cin
cinnati universiteto.

Mokytojai kovos už geres
nes algas.

Rochester, N. Y. — čia su
važiavo 7,000 dentistų iš vi
sų Amerikos kraštų. Jie 
skundžiasi, kad dentistų 
šiuomi laiku yra perdaug ir 
daugelis įš jų neatsakančiai 
moka savo darbą.

Daugelis dentistų nebegali 
jau uždirbti sau ant baltos 
duonos,.

New Yorko vaisi? jos so
cijalistai nominavo sa

vo kandidatus.
Rochester, N. Y. — Soci- 

jalistų partijos šios valstijos 
konvencija jau nominavo 
savo kandidatus ant rudeni- 
nių rinkimų.

Į Suv.Valstijų senatorių— 
drg. Charles Edward Rus
sell iš New Yorko.

Į gubernatorių — Gusta-, 
ve A. Strebel iš Syracuse.

Į lieutenant gubernato-' 
riti — Stephen J. Mahoney 
— Buffalo.

Į valstijos sekretorių 
Mrs. Florence Kitchelt 
Rochesterio.

Į valstijos kontrolierių

Trįs lietuviai prigėrė 
per “fortdžiulajų”.
Iš Paquonock, Conn. “Lai

svei” praneša:
Laike “fortdžulajaus” 

šventės upėj Farmington 
prigėrė trįs lietuviai.

Prigėrė šie:
1) Maikė Metelionis.
2) Williamas Gataveckas.
3) Jonas Valaitis.
Išsigelbėjo vos vienas. Vi

si paskenduoliai buvo uolus 
katalikiški fanatikai ir, su
prantama, buvo atsakančiai 
įsigėrę. Tokiame opiame 
stovy, paminėjimui “fort
džulajaus” jie sumanė pa-' 

į žvejot, na ir atrado sau pa- 
j ilsi upės dugne.

“Laisvei” prisiųstos ir iš- 
i karpos iš Hartfordo dien- 
į raščio, kur pasakyta, kad 
| Valaitis šoko būk tai vande
nin, norėdamas prisigirdyt, 
bet, šokdamas, apvertė botą.

Visi trįs prigėrė naktį. Iš 
ve-

Fanatiškas finas jau mirė.
Butte, Montana. „•— Eric 

Lantala, fanatiškas finas iš 
I. W. W. unijos, kuris norė
jo nudurti peiliu socijalistų 
majorą Duncan, . jau‘ mirė konstitucijos, 
nuo žaizdų, kurias gavo, Mūsų partija, smarkiai 
kai majoras, gindamas save, reikalaus: moterims lygių 
sove į jį. e v . . įsu vyrais balsavimo teisių.

Lantala, pries mirsiant, l Pilietystės visiems, kurie 
nesuteikė jokių paaiškinimų, išbuvo šioj šalyj fiemažiau 3

Gręsia streikas ant gelž- 
kelių.

Chicago, Ill.—80,000 gelž- 
kelių darbininkų jau gatavi 
numušti 10 advnų darbo die
ną ant 8, arba streikuoti. 
Da nebalsavusiems tikietai 
taipgi išsiuntinėta. 14 lie
pos įtarta perstatymui jų 
ultimatum įvairioms kompa
nijoms, ir jei jos užsispirtų 
— seks streikas. /

i xr .v e, , - ; juju, Gataveckas buvoCharles Nooman is Schenec-. Riti ne 
tadjL . | v ‘_______

Į iždininkus James C. 49 qqq mainierių be darbo. 
Sheenaui is Albany. ! . £

— Mažmožiai iš konvenci-i Spnngfield, III. —- McDo- 
jos. Laike posėdžiu daugj!?ak’. kasinipkas Illmoiso 
svečių atydžiai klausėsi | ?Jaini?T^.1unl^s, sako, kad 
delegatų diskusijų. Kon-I8!11?11?1 įaiku 40,000 Illinoiso 
vencija gavo pasveikinimų į mainierių yra be. darbo, 
iš daugelio miestu, miesteliu Daugelis mainierių ir jų.sei- 
New Yorko valstijos. . “ | myno8 «lau beveik neturi

Konvencija vienbalsiai.
priėmė visa eilę priedu prie' t
................. " Padegėjų trusto “karalių”

. paleido.
New Yorko prokuratorius 

Whitman paleido iš kalėji
mo §teiną, kuris, kaip sako, 
buvo didžiausiu New Yorko 

^padegėju. Jisai padegęs 200 
New Yorko namų.

Paleido jį todėl, kad išda
vęs savo draugus.

metu. ' •
Proporcijonalės atstovy

bės.
Atėmimo teisėjams teisės 

skelbti tą ar kitą įstatymą 
esant nokonstitucijiniu.

Inicijatyvo, referendu
mo, atšaukimo teisių.

Panaikinimo valstijos se
nato.

— Moterų New Yorko 
valstijos soc. organizacijose 
yra tik 1,618 narių.

Katalikai prieš lytišką 
higieną.

Katalikų apšvietos asocia
cija, kuri pabaigė savo suva
žiavimą Atlantic City, priė
mė rezoliuciją, kurioj pa
smerkiama mokymas lytiš
kos higienos mokyklose.

Trumpaskvernis Gabrys 
ir ilgaskvernis Gustaitis 

jau atvažiavo pinigų 
kaulyt.

“Laisvei” praneša:
“2 d. liepos p. J. Gabrys iš 

Paryžiaus ir kun. M. Gustai
tis iš Marijampolės (Suval
kų gub.) jau atvyko į Ame
riką. Atvyko taip, kad nei 
lapė nelojo.

Abudu nuvyko pas kun. 
Miluką į Maspheth, N. Y., 
kur turėjo ilgą pasišnekėji
mą. Sudarytas tam tikras 
pienas, kokiuo būdu išgavus 
kodaugiausia pinigų. P. Ga
brys kolektuos savo biurui 
(be dugno ir krašto), o kun. 
M. Gustaitis, kaip ir tinka 
nekaltai asabai, kolektuos 
mergaičių progimnazijai 
Marijampolėj ir kitiems ga
lams”.

Abi dviejų gi tikslas su
rinkti šimtą tūkstančių rub
liu “Saulei”, “Žiburiui” ir 
“Rytui”. Tą pinigų sumą 
buvo pasižadėję sumest ku
nigai, bet jie negalėjo apleist 
savo gaspadinių ir todėl nu
tarė vykt į Ameriką.

Kuri. Gustaitis yra šulas 
to juodašimtiško “Šaltinio”, 
kuris eina ranka rankon su 
prakeikta Mikalojaus val
džia. Laike Beilio bylos, ka
da visas apšviestasis pasau
lis bjaurėjos iš caro “teisin
gumo”, tuomet juodašimtiš
kas “Šaltinis” svkiit^u kun. 
Pranaičiu paroda savo vnko 
nasrus, tarnaudamas carui, 
už ką gavo medalį.

Dabar matot, koks farizė- 
jus atvyko čia!

J. Gabrys—tai paprastas 
klerikališkas skarmalas, už
laikomas Paryžiuj klerika- 
liškais pinigais.

Kaip gaila, kad Tautiško 
Susivienyjimo seimas be jo- 
,kio supratimo numetė p. Ga
briui $50, kuomet katalikai 
davė tik 25 dolerius. O vie
nok Gabrys vis su didesne 
“ukvata” laižo kunigų čeba- 
tUS. ' - ... '-r

Žiedai Rusijos advoka
tūros kalėjime.

Rusijos juodašimtiškoji 
justicijos ministerija nu
siuntė 25 geriausius Rusijos 
advokatus kalėjiman, atim
dama jiems politiškas teises. 
Jie negalės balsuoti, jie ne
galės būti Dūmos atstovais.

Už ką gi?
Ogi už tai, kad tie pui

kiausi žiedai rusų advokatū
ros išdrįso viešai, viso pa
saulio akyse, papeikti juoda
šimtišką Ščeglovitovo mini
steriją, kuri taip begėdiškai 
civilizuoto pasaulio akyse 
tapo sugėdinta laike žydelio 
Beilio teismo.

Juk tai ta pati ministerija, 
liepiant kruvinam Mikalo
jui, ' buvo pasirengus .aps
kelbti pasauliui, jog “žyęUįi 
vartoja krikščioniu krauj?’.

Jai, tai ministerijai, rūpė
jo užsiundyt žmones prieš 
žydus, kad prakeikta caro 
valdžia galėtų ištrūkti nuo 
atsakomybes.

Bet ir kruvinasis Mikė 
nieko nelaimėjo. Jisai ir jo 
gauja su gėda turėjo pasi
traukti.

Laimėjo šviesa ir kultūra, 
Tuomet Mikė ir jo bernai 

sumanė atkeršyt. Jie pa
traukė teisman advokatus, 
kurie viešai išreiškė pasipik
tinimą iš justicijos ministe
rijos, kuri juk surengė tą 
teismą.

Tai buvo ne teismas. J>et 
kerštas." 25 advokatai nu
teisti nuo 6 iki 8 m. kalėji
man.

Ant to nuteisimo Peter
burgo darbininkai atsakė 
streiku. Tarpe nuteistųjų 
yra Sokolovas, Kerenskis, 
darbo kuopos dūmoje va
das, Volkenštein. Bramson, 
Bobriščev — Puškin.

Valdžia stoja aštrion ko
von ne tik su darbininkais. 
Ji stoja kovon ir su pirmei
viškais advokatais.’ Tatai

Tarpe Austrijos ir Serbi 
jos gali kilti kare.

Belgrade, Serbija.—Aust
rijos valdžia viešai kaltina 
serbų valdžią, jog tai su jos 
žinia buvo padarytas pasikė
sinimas ant Franciškaus 
Ferdinando gyvybės, nors 
tikrų faktų ir nėra, kurie pa
remtų tą tvirtinimą.

Santikiai tarpe abiejų ša
lių labai aštrus. 40 karų ar
tilerijos nuvyko iš Budapeš
to (Vengrijos) prie pat Ser
bijos rubežių.

Austrija koncentruoja sa
vo kariumenę ties šiauriniu 
Serbijos rubežium.

Suprantama, Serbija neri
mauja.

Jeigu kiltų karė, atneštų 
bada.

Berlynas, Vokietija.— 
Profesorius Karolius Ballod 
savo straipsny “Prussian 
Year Book” tvirtina, kad 
jeigu Vokietija būtų įtrauk
ta karėn, tuomet už kelių sa
vaičių žmonės turėtų pradė
ti badauti, kadangi ūmai 
pristigtų duonos.
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Mirtis už kyšius.
Peking, Chinija.— Prezi

dentas Yuan-Shi-Kai nese
niai išleido dekretą, pagal 
kurį visi ilgarankiai prie val
diškų turtų ar kyšių būtų 
nužudomi,ir paduodama,kad
daugybei kinkos virba,tik 
virba.

Dievulėliau!... Jei tas pas 
mus, vargiai trečdalis belik
tų!

Italijoj vėl* riaušės.
Rymas, 8 d. liepos—Laike' 

rinkimų į provincionališkas 
tarybas daugely Italijos 

l miestu kilo riaušės.
Kaip kur nei' žmonių už

mušta.

Finus ir cechus nepripažino 
esant tautomis.

Paryžius. — Tarptautiš- 
kas Olimpijos žaislų kongre
sas nepripažino cechus ir fi
nus esant atskiromis tauto
mis ir todėl nesuteikęs toin 
dviem tautom atskiros at
stovybės.

Finai ir cechai projtestuo-

Indijonas, išbuvęs kalėjime 
34 metus, paleistas jau.
Washington, D. C. — Pre

zidento įsakymu paleistas iš 
kalėjimo indijonas Spopee, 
kuris buvo nuteistas iki gy
vos galvos už užmušimą. Ka
lėjime išbuvo 34" metus.

Dabar grįžta į Montaną, 
kur buvo palikęs savo jauną 
dukrelę.

Vengrai nori gauti šioj 
šalyj pagelbos.

Albany, N. Y. — Čion pri
buvo vengrų grafas Karojy, 
kuris išvien su deputacija 
nuo radikalų ir socijalistų. 
(!) aplankė New Yorko val
stijos gubernatorių Glynną. 
Jisai papasakojo Glynn’ui, 
kad Vengrija nori būti savy- 
stovė, nesurišta niekuom su 
Austrija.

Glynn, veikiausia, manda
gumo dėlei pasakė,, jog “A- 
merika prijaučianti Vengri
jai, nes savo laiku ir ven
grai padėję kovoti už Ame
rikos liuosybę”. (

Vengrų Amerikoj yra 
daugiau, nei du milijonu.

12 kasyklų uždaryta.
Monangahela, Pa. — 4 d. 

liepos šioj klony tapo užda
ryta 12 kasyklų, per ką ne
teko darbo tarp 3500 — 5000 
angliakasių.

Sakoma, kad tai tikosi per 
viršp redukciją — kompani
jos neturinčios kur jau iš
kastąsias anglis dėti,

Skundžia šalies muitinyčią.
Paryžius, Francūzija, 7 d. 

liepos.—Vaizbos ' Komitete 
reporteris Georges Gerald, 
apkalbant jiems ministerijos 
bute apie dalyvumą mūsų 
Panama-Pacific parodoj, ta
rė apie mūsų muitinyčią, 
ypač New Yorke:

“Jų urėdninkų elgimasis 
yra netik ką- atkakliu užsi
spyrimu prieš civilizuoto 
svieto išdarbystę, bet kenks
mingu ir pačiai šaliai. Ir tas 
jų elgimasis net nei Wash
ington© neatbojamas”.

Maištai.
Sarajevo, $*osi 

liškoji valdžia Bosnijoj ir 
Hercogovinoj panaikinta— 
militariškoji viešpatauja. 
Maištai kįla tankiai. Kata
likai ir muzulmanai išvien 
užpuldinėja serbus. Apart 
sudeginimo jų bažnyčios 
Stolacse, minia užpuolė dar 
ant keliatos namų ir keršy- 
jama išžudyti visus mieste 
serbus. Austrijos valdžia 
mano, kad ten išsiveržš vie
šas sukilimas.

Javų stovis.
“Torg. Prom. Gaz.” 

jog surinktos statistikos ži
nios rodo, kad iki gegužės 
20 d. kviečiai nekaip išrodė 
Šiaur-Vakariniame krašte, 
ypač tuose Kauno, Vilniaus 
ir Vitebsko gubernijos apsk- 
ričiuose, kurie viens su kitu 
susiduria. Rugiai tuose pa
čiuose (Švenčionių, Ežerė- 
nu, Dvinsko. Drisos ir Dis- 
nos) apskričiuose irgi nela
bai geri. Esama Šiaur-Va
kariniame krašte apskričių, 
kame vasarojus gerai išro
do, bet didelių plotų nenusi
sekusio vasarojo retai kur 
matyti. Nepuikus jis Drisos | na. 
ir Dvinsko aptek. ■ 
gub. ir Disnos apsk. Vilniaus 
gub.

Važiuos pas carą į svečius.
Paryžius.—Franci jos par

lamentas paskyrė $80,000 
prezidentui Poincare, kurių 
tai pinigų reikia, kad pada
ryti vizitą Rusijos carui Mi
kalojui. ’

Tik vieni socijalistai, va
dovaujant drg. Žoresui, bu
vo tam priešingi, visi gi bur
žuaziniai atstovai pinigų 
tai negarbingai kelionei mie
lu noru suteikė.

Paskiausios
Naujienos.

“Tėvynė” rengia maršrutą 
kun. Gustaičiui ir Gabriui.

Savo atsišaukime kun. Gu
staitis ir p. Gabrys sako, jog 
išbus Amerikoj iki 15 d. rug
pjūčio. Maršruto reikalais 
riekia kreipties į “Tėvynę” 
ir “Draugą”.

Ar jau vėl Susivienyjimas 
su juodąją gauja?

Susivienyjimo Amerikoj 
nariai — apsisaugokite.

Sako, Villa užmuštas.
Mexico City. — Čia atėjo 

gandas, būk Villa, Mexikos 
sukilėlių vadovas, užmuštas 
mieste Torreon. Užmušusi 
būk jį kokia tai moteris.

Vienok, ši žinia reikalauja 
patvirtinimo. z

Plėšikas.
Ananjevas. Čia 

pragarsėjęs savo 
plėšikas Priimakas. 
kiojamas isprauninko ir sar
gybinių, plėšikas užsidarė 
savo grinčioje ir pradėjo 
šaudyti į policistus. Šaudy
mas tesėsi devynias valan
das. Du sargybiniu sužeis
ta. Plėšiką sužeidus, jį, pa- 
galiaus, pavyko suimti.

Kubelikas turi sūnų.
Garsusis cechų smuikinin

kas, Jan Kubelik, susilaukė 
sūnaus.

Sako, tas mažas vaikutis 
apsigimę nepaprastu muzi- 
kališku talentu.
. Kuomi remdamos Kubelik 
tatai tvirtina—negalima ži
not.

Lietuvos pirmeiviai ir darbi
ninkai pasiskirstė.

Laike didžiosios Šiaulių 
gegužinės, kuri rengiama 
jau tradicijos būdu nuo 1004 
metų, įvyko pasiskirsty 
mas‘tarpe pirmeivių ir dar
bininku. Pirmeiviai plojo 
savo “Vytautui”, o darbinin
kai negalėjo eiti sū jais iš
vien.

Rusų ir lenkų rašytojų 
suvažiavimas.

Varšava.—SJtavų literatū
ros draugija nutarė sušauk
ti konferenciją išdirbti pro
gramai sumanyto rusų ir 
lenkų rašytojų suvažiavimo. 
Nutarta išrinkti 5 rusų ir £ 
lenkų komisiją.

Socijalistiškas žurnalas dėl 
liaudies.

Vokietijos socijalistai nu
tarė įkurti liaudies moksliš
ką žurnalą, pritaikintą pla- 
čiomsioms minioms. Jo var
das bus:.“Uber die Strasse”.

Iš literatiško ir dailės at-

Malatesta neatvyks
Gandas, kad žymiausias 

Italijos anarkistas Malates
ta atvyks Amerikon, nepasi
tvirtina. Taip paskelbė Ka
rolius Tresca.

Veikiausia^ bijosi,, kad jo 
neįsileis Amerikon.

Hm 

ihmhhhbhhi



Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.
daugiau. Ir reikia, kad jie 
tik žrponėms tarnautų. Rei
kia patraukti blogdarius 
teisman/ Ir reikia, kad res- 
tauranai, kaipo bendras rei-

Pasaulio pabaiga. |p. Vanagaičio redaguojama/ 
Buržuazinė visuomenė ne kaip su dienraščiu? 

juokais pradeda nerymaut , _ ~ ——— 
už savo kailį. Ji nujaučia, Pasikėsinimas ant Butte’s 
kad savo kapitalistišką puo-. majoro,
tą kelia ant vulkano ir jog Kaip “Laisvės” skaityto- 
artinasi^ ta “sūdnoji” diena, jams jau yra žinoma, tūlas 
kada iš vulkano gilumos finas fanatikas iš I. W. W. 
pradės pleškėti nesuturimo norėjęs nudurti peiliu But- 
maišto audra. te’s socijalistišką majorą.

Žuvęs ant “Titanico” p. Ir už ką? Ogi už tai, kad 
Steadas visai rimtai kalbėjo drg. Duncan atsisakęs išva- 
apie velnio - antikristo atėji-' ryti iš Butte’s koresponden- 
mą, kuris “išgriaus šeimyną, tą mainierių laikraščio. Tuo- 
religiją, dorą, nuosavybę”. į met apjakėlis Lantala suma- 

Kasgi tas “antikristas?” ■ nė parodyt savo “gabumą”. 
^Suprantama, socijaliz- Męs žinome, kad visi dori 
mas! draugai iš I. W. W. unijos

Francijos socijalistai pra- pasibjaurės tuo pasikėsini- 
vedė parlamentan 103 atsto- mu.
vus. Francijos socijalistų šiuožygiumumsrūpinu- 
partija pagal savo įtekmę se- rodyt į ypatingą elgimąsi 
ka paskui Vokietijos socijal- buržuazinės spaudos. Pažy- 
demokratiją, bet parlamente mojusi apie patį pasikesini- 
jos rolė bus' daug žymesnė, mo faktą, buržuazinė spau- 
negu Vokietijos socijalde- da tyli, tarytum, tame nieko 
mokratų. < nebūtų svarbaus.

Džiaugsmingi dėl socija-! Ot, jeigu būtų buvęs pasi- 
listų rinkimai į Francijos, kėsinimas ant kokio nors 
parlamentą iššaukė didelį buržuazinio majoro, tuo- 
dantųi griežimą visoje bu r-; met būtų šauktasi peklos ir 
žuazinėje laikraštijoje. dangaus galybių piktinties 

Kas bus? — klausia jij fanatiko pasielgimu.
Argi jau ištiesų artinasi pa-Į Dabar gi tyli, 
šaulio pabaiga? I tą tylėjimą nurodo ir

Londono “Outlook” sako: “New York Gali”.

buvo viena iš A. D. F. rams
čių. Daugiausia tos unijos 
narių buvo danų, olandų, žy
dų ir vokiečių. Tai buvo 
žmonės, kurie ant savo pe
čių iškėlė Gompersą į garbę.

Kaip vienok mainosi žmo
nės, \ kuomet iš prastų žmo
nių pasikelia į viršūnes!

Tuomet jie užmiršta ir sa
vo praeitį ir uoliai degina 
viską, prieš ką seniau nusi
lenkdavo.

Dabar Gompersas uolus 
ateivių priešas.

NET IR VALGANT RI
ZIKUOJAMA.

kalingumas, pastotų bendra 
savastimi dėl bendro labo — 
nustotų buvę liūgynu ligų 
perų dėl privatiško pelno.

Bjaurus yra tie ką kenkia 
žmogaus kūnui. Bjaurus 
trugdytojai jojo dvasios. 
Bet tie, kad net valgį paver
čia nuodais, pereina visus. 
Ir męs neturime tokias san- 
lygas užkęsti. Artinanties 
progai (rinkimams) todėl, 
stūdyjuokime, darbininkės 
ir darbininkai, ir tą dieną, 
balsuodami už Socijalistų 
Patrijos tikietą išreiš
kime bent protestą prieš 
piktadarius ir mus aplei- 
džiančią dabartinę valdžią.

Garsus žmones, kurie 
papilde saužudystę.

naikinus gyvenimo netvar
ką, aprūpinus kiekvieno 
žmogaus gyvenimą, pranyks 
saužudystės priežastįs ir 
saužudystės taps nepapras
ta retenybe. J. Stropūs.

(Pagal “B. T.”)
(Pabaiga.

Robert Clive, kuriam An
glija kalta savo imperijos 
didybė, kritikos plakamas,

“Pasirodo, kad susidarė 
(Francijos parlamente) sva
rus įtekmėje ■••evoliucijonie- 
rių blokas iš 250 atstovų,prie 
kurių galimu prirokuoti ma-| 
žiausia dar 30 atstovų, kurie 
taip-pat šaukia už minimum 
kariumenę ir laivyną. A- 
part to, yra dar daugelis 
klausimų, ant kurių vidurio 
mažuma gali lengvai susi- 
vienyt su atviraisiais socija- 
listais.kas jau kaip ir užtik
rina įsigavimą socialistiškos 
ministerijos Į valdžią. O juk 
męs atsimenam, kad prieš 
rinkimus buvo atsišaukta į 
visa Franci ją ir jog visi pa- 
trijotizmo ir tvarkaus pro
greso motyvai buvo išnaudo
ti, kad tiktai užtikrinus 

, nrieš revoliucijinę didžiumą 
laike balsavimo, o vienok pa
sekmes (dėl pątrijotų) turi
me taip skurdžias, jog sunku 
ir bežiūrėti į Francijos atei
tį su vilčiai Istoriški kon- 
servatvvai nusmuko iki ko
tui. Jie nesudaro nei de
vintos dalies atstovu bute...”

Dabar aišku, kodėl buržu
azinis Londono laikraštis 
lieja krokodiliaus ašaras, ge
rai numanydamas, kad se
novė jau nebesugrįžš. Savo 
baimėje prieš socijalistus, ji
sai priskaito prie ju net vi
siškai nesocijalistiškps ele
mentus ir baugina paveiks
lu socijalistiškos ministeri
jos. nors apie tai negali būti 
kalbos.

Anglijos kapitalistams ne
smagios rinkimų pasekmės 
ypač todėl, kad jie, įėję su- 
tartin su Francija, tikisi tu
rėt savo pusėje kodaugiau- 
sia durtuvų, o čia jų pienus 
ima ir sumaišo tarptautinio 
proletariate solidarišku- 
mas.

Naujas pasaulis ateina! 
Jis neša su savim galą senam 

, pasauliui, bet kultūrai ir 
žmoniškumui jis neša aukso 
laikus.

Pittsburgo apygardoms 
atbundant.

Iš Pittsburgo apygardų, 
kaip ir iš paties Pittsburgo 
ateina vis geresnių žinių. 
Ten smarkiai kįla Susivieny- 
jimas Lietuviu Amerikoj, 
viena po kitai dygsta koope
racijos, platesnes rybas ap
ima apšvietos judėjimas. 
Nuo judėjimo neatsilieka ir 
Lietuviu Socijalistų Sąjun
gos trečio rajono kuopos.

Kaip girdėties, tai ir Aug- 
ščiausios Prieglaudos Lietu
vių Amerikoj Draugija ma
no pradėti intensyviškesnį 
veikimą.

Kaip greitai Pittsburgas 
“atsistos ant kojų”, taip 
greitai to rajono veikėjams 
reikės pasirūpinti dar smar
kiau išplėsti savo įtekmės 
/rybas.

Tarpe Chicagos ir Pitts
burgo — didžiausios Ohio ir 
Indianos valstijos, kur mūs 
laukia didelis darbas. To
kiuose Ohio miestuose, kaip 
Youngstown. Columbus, 
Springfield. Davton. Akron 
— gvvena dideli lietuviu bū
riai, ir tarne tenykščiu lietu
viu veik niekas neveikiama.

Pittsburgipčiams. susita
rus su Clevelandiečiais. ge
riausia tos vietos pasiekti.

Trjs kapai.
“Vairas” praneša, jog 22 

d. geg. Vilniuje mirė dakta
ras generolas Paškevičius. 
Tai buvęs nacijonalistų va
das.

Tauragnų parapijoj mirė 
Adolfas Vėgėlė, klerikališ- 
kas žurnalistas ir teatralas.

Kaušuose (Prūsų Lietuvo
je). kaip praneša, “Prūsų 
Liet. Savaitraštis”, mirė Vi
lius Vilkaitis, didelis darbi
ninkas tautos folkloro sry- 
tyje. .

Jisai nenuilsdąmas rink
davo, kol dar buvo jaunes
nis, dainas ir kitas senovės 
liekanas.

Dvieju kuopu sistema 
Detroite.

Norime atkreipti skaitan
čios visuomenės atydą, kaip 
pragaištingai atsiliepia ant 
socijalistiškos agitacijos 
darbo egzistavimas dviejų 
kuopų Detroite.

Sulyg gautų informacijų, 
pasirodo, kad seniau, kada 
egzistavo tik viena kuopa, 
tai narių buvo 80, dabar gi 
per abi kuopi — narių yra 
mažiau.

Ir vienos i? kitos kuopos 
i vairus parengimai seniau 
atnešdavo medžiagiška nau
dą, dabar gi ir viena ir kita 
kimna turi deficitą.

Koks iš to išvedimas rei
kia padaryti, aišku kiekvie
nam.

“Birutė” išeis/
Sako, kad šį rudeni iš Til

žės vėl pradės eiti “Birutė”,

Samuel Gompers — ateivis.
Samuel Gompers yra at- 

žagareiviškas vadas Ameri
kos Darbo Federacijos.

Tarp kitko, jisai pasižy
mėjo, kaipo uolus priešas 
ateivių darbininkų.

Kas keista, kad patsai S. 
Gompers yra ateivis. Daug 
maž prieš 50 metų pribuvo 
Amerikon jo tėvas su kupe
ta vaikų, tarpe kurių buvo ir 
dabartinis A.F.D. vadovas.

Trumpai pabuvęs Ameri
koj jisai pradėjo dirbti, kai
po cigarų dirbėjas. Tuomet 
cigarų dirbėjų unijoj buvo 
veik vieni ateiviai ir ta unija

Apičiupai aprokuojama, 
kad šioj šaly nuo taip vadi
namų “nelaimių” žūsta kas 
metą apie 30—35,000 žmo
nių. Jos ištinka savo auką 
visokiais ypatingumais, vi
sur. Namie žmogus besira- 
stum, kelionėj ar darbavie
tėj, niekur rytojus neužtik
rintas, visur gyvastis rizi
kuojama. Bet tai da ne visa 
bėda. Valgydami taipgi ri
zikuojame.

Socijalistai tai skelbia nuo 
seniai. New York’o virėjai, 
kepėjai, lekajai, per pasta
rąjį savo streiką, net po pri- 
siega liūdyjo, kaip nešvariai 
su valgiu apsieinama kol jis 
patenka ant stalo. Bet žmo
nės netikėjo. Aną-gi dien, 
stoja Marie Orensteih (slap
ta tyrinėtoja) ir jau valdiš
kai skelbia kad —

“Daugelio restauranų vir
tuvėse toiletai — atdari. 
Produktai — aplipę viso
kiais gyvais ir negyvais va
balais. Ledšėpės — pri
gliaumijusios. Prieprovos. 
pyragaičiai, zupės, skysčiai 
dėl mėsų, mudažomi tam tik
rais, gan kenksmingais, da
žais, ir t.t.”.

Ir prideda kad —
“Darbininkai, kartais, gi

liai. žemėj (skiepuose), tam
siuose, augštuose, dvokian
čiuose užkaboriuose, priver
čiami dirbti po 12 — 15 ir 
daugiau adynų be atvangos, 
ir jie, per nuvargimą ar ne- 
apsikentimą, lyg kad neat
boja ant nieko — dirba bile 
tik darbą atlikti”.

Abelnai, jos raportas 
skambėjo taip koktai, kad 
valstijos pagubernatoriui 
(lieutenant-governor) Wag
ner lyg kad veržte išsiveržė 
žodžiai:

“Man niekad nei ant min
ties neužėjo, kad taip bjau
rus stovis galėtų rastis New 
York’o restauranuose. Pra
nešimą išklausęs, žmogus, 
rodos, niekad nevalgytum — 
restauranuose, sakau”.

Taigi. Rodos . — “neval
gytum”. Bet turi. Viena
me tik New York’ex^pie 
2,000,000žmonių vien^estau- 
ranuose maitinas. /Minios— 
kiekvienam miestZ. Ir kad 
pasiutęs besipujųimas ant 
pelno vienų, o nuo svetimo 
ūpo prigulėjimas kitų — vi
sur lygiai beširdis, kas bent 
paabejos,kad kitur restaura
nuose kitaip! Ir kodėl? Ko
dėl leidžiama tokia bjauri 
valia tūliems, o apleidžiamos 
minios? “Reikia daugiau 
inspektorių” — sušuko, no 
raportui, laikraščiai. Taip. 
Reikia inspektorių. Bet tai 
neviskas. Męs žinom, kaip 
jautresniame gyvenime be- 
nagelbingais lieka sąžiniš
kieji inspektoriai. Mes ži
nom, kad' ant ju sėdį kiti, 
iki “visagalių”, kurie, ’ vien 
dėl pelno gyvendami, užker
ta žemesniųjų veikimą. Juk 
kas dėjosi su Alexander, 
kuomet jis prašneko apie 
“viršininku” šunybes ant 
Ellis Island? Tapo išguitas. 
Kas dėjosi su chemiku Wi
ley, kuomet tas paskelbė, 
kaip bjauriai žmonių mais
tas užteršiamas? Turėjo at
sisakyti. Kas dėjosi su Sei
del, Lunn ir kitais, kada tie, 
gindami darbo žmones, pas
tojo Ivg kad rūdimis ju ki
šenini? Visi susijungė ir 
prašalino. Reikia tat mums 
inspektorių — sąžiningų,

Atmaina?
Istorija sako, kad kuomet 

Anglijos valdžia pastojo šios 
šalies žmonėms nepakenčia
ma, jie parašė sau “Dekla
raciją Neprigulmybės”, su
kilo ir... laimėjo. Gerai. 
Thomas Jefferson sakė, kad 
tautos kas dvidešimts metų 
turi kilti. Jie, tat, tuosyk 
išpildė savo užduotį — kilo. 
Bet kas kilo? Darbininkai. 
K^s kentė, kraują liejo, gal
vas guldė? Darbininkai. 
Kas mokesčius teikė? Dar
bininkai. Ir laimėjo — ką? 
Šalį!? Taip. Bet kam? Ži
noma: žemvaldžių trustui; 
Anglių trustui; Geležies tru- 
^tui; Gelžkeliu, Garlaiviu 
trustams; Telegrafų, Tele
fonų, Fabrikų trustams; 
Duonos, Druskos, Mėsos, 
Pieno, Sviesto — visko trus
tams. Ne sau. O bet aną 
dien vėl iš galvos nertasi, 
kad tik tuomi triukšmingiau 
atminti tą taip vadinamą 
“atsigimimo dieną”, šūkau
ta, šaudyta, svilinta. Orato
riai, putodami ant anuolai- 
kinio Anglijos despotizmo, 
net laižėsi, kaip ,fh vyliai ry
ta. Kaip neišmintingi tie 
žmonės... Teisybę sakė gal
vočius, kad “nieko nėra taip 
ąnjgailėtnh'v kaip kad žmo
nės ką dieną ir nakti priguli 
nuo svetimo ūpo, o bet ma
no esą laisvais”.

J. Gabrys jau čia.
Anei lapė nelojo, kaip kle

rikalų partijos emisaras, p. 
Gabrys, išlipo ant Amerikos 
žemės. Su juo atvyko tūlas 
ilgaskvernis.

Suprantama, juodu turi 
čia atlikti tūlus biznius sa
viškių ir jų pačių naudai.

Kuomi vra p. Gabrys, dar
bininkų visuomenei nereikia 
aiškint. Kad jo tas biuras 
bevertas sudilusio dvigra- 
šio žino ir patįs didieji pras
tuoliai.

Žinokite, kaip pasielgt!

“Więzen Polityczny”.
“Więzien Polityczny” NIC 

(už gegužės men.) išimtina 
veik pašvęstas aprašymui 
Varšavos kalėjimo “Pawia- 
ko”.

“Więzien Polityczny” yra 
laikraštis, kurį leidžia Kra- 
kovos kankinių šelpimo 
draugija.

Lietuviams dar sunku 
svajoti apie panašios rūšies 
laikraštį. Tai bent, kas mo
ka lenkų kalbos, galėtų skai
tyt “Więzien Polityczny”.

Latvių Socialdemokratijos 
jubilejus.

Latvių socijalistų laikraš
tis “Darbininkas” praneša, 
kad 3 d. liepos šių metų su
ėjo lygiai dešimtmetis nuo į- 
sikūrimo Latvijos Socialde
mokratijos, kuri 1907 metais 
susi vieny j o su Rusų Soc. 
Dem. Darbininkų Partija.

Neilgas tai laiko 'tarpas, o 
betgi jokia socialdemokra
tijos dalis Rusijoj taip daug 
nenukentėjo,kaip latvių soc.- 
dem. Šimtai karžygių nužu
dyta, šimtai kankinama, o 
betgi, tūkstančiai veikia. .

Garbė Latvijos Socijalde- 
mokrątijai!

pasidarė sau galą.
Vokiečių poetas Kleist, 

drauge su žymia mote re Vo
gei, pačiu du sau mirtį pa
rengė. ' '

Tūlas Roland žinomas 
francūzų revoliucijoj, pate
kęs kalėj i man už savo patri- 
jotizmą, tenai ir nusižudė.

Pichegru,' garsus revoliu
cijos kareivis, nusižudė.

Robert Taunahill, audėjas 
poetas, nusiminimo pagau
tas nusiskandino dirbtuvės 
prūde.

[ saužudystę.
Kitas žinomas rašytojas, 

francūzas Daudet, sunkiose 
gyvenimo sąlygose, tankiai

Romilly, vienas garsiausių 
Anglijos juristų, nusižudė.

Taip-pat padarė dr. Bull, 
autorius Anglijos tautiškojo 
hymno.

Castlereagh’as perpjovė 
sau gerklę.

Piešėjas Robert Haydon, 
užbaigęs piešti gražų pa
veikslą, įvarė sau galvon 
kulką.

Hugh Miller, Škotijos geo
logas, apsirgęs, nusiminime 
nusižudė.

Richard Realf kurio poe
zija buvo gana pagarsėjus, 
ir kuris kariavo šioje šaly, 
vėliau nepakęsdamas nepa
sisekimų ir kentėjimų nusi
žudė.

Daug yra atsitikimų, ku
rie dar primenami šių dienų 
gyventojų, taip va nusižudė: 
admirolas Fitzroy, žinomas 
francūzas Prevost Paradol, 
piešėjas E. M. Word, Frede
rick Archer, Bavarijos kara
lius Liudvikas H, Austrijos 
sosto įpėdinis Rudolphas, 
garsus šnipas Pigott, atsta
tytas Chili republikos prezi
dentas Balmaceda, francūzų 
generolas Boulanger ir daug 
kitų žinomų žmonių.

Prieš keletą metų francū- 
ziška aristokratė, kalbų ži
novė, gabi piešėja, rašytoja 
ir mintytoja, Bertha Valfier 
atsidūrė tokiame padėjime, 
jog neturėjo kuo užmokėt 
randą ir nusipirkt valgio. 
Vieną naktį parėjusi į savo 
maža kambarėli, kuriame v į 7
išgyveno pastarus keturis 
metus, parašė trijų eilučių 
laišką policijai ir tamsoj pa
sirengė numirti. Policija 
rado ją gulint su gazo dudu- 
ke lūpose ir apsuktą ran- 
šluosčiais galvą, kad mari
nantis gazas negalėtų išsi
skirstyt į šalis.

Francois Etienne Captier, 
vienas garsiausių Francijos 
skulptorių, atrado ideališ
kai daile koją ir įsimylėjo į 
jos išdidžią savininkę. Jinai 
nepavelino jam naudotis sa
vo koja, kaipo modeliu, ir jis, 
jausdamas, jog negalės už
baigti savo geriausios stovy- 
los, prakeikė žmoniją ir nu
sižudė.

Labai mažai kas abejoja, 
jog neseniai miręs ginklu 
karalius Krupp, skaudžiai 
kritikuojamas, pats sau gy
vastį atėmė.

Tūli Paryžiaus laikraš
čiai dar iki šiol tvirtina, buk 
Zola nusižudė, bet savo tvir
tinimus jie remia daugiau 
savo įsitikinimais, o ne mie
sto tyrinėtojo verdiktu. Jie 
primena, jog oficijališkas 
raportas užslėpė tikruosius 
Gambett’as mirties faktus, o 
vėliaus taipgi slėpė prezi
dento Felixo Faure mirties 
faktus.

Byron,,kuris parašė: “Ge
riau nugrims! versmės gilu- 
mon, negu likt suaižytu ant 
uolos viršūnės!” pasakė, jog 
rašydamas “Chi]de Harol
dą”. jisai būtų nusižudęs, jei 
nebūt žinojęs, kad iš jo mir
ties džiaugtųs jo uošvė.

Poetas Shelley daug sykių 
mąstė apie nuodus, kaipo 
“rakta auksinio atilsio kam
bario”, ir jo gyvenimas užsi
baigė nuskendimu.

Rašytojas Warren < savo 
autobijografijoj sako, jog 
kovoj su gyvenimo sunkeny
be, kada dingdavo viltis, jį 
persekiodavo mintįs apie

svajojo apie saužudystę.
Bismarck, po mūšio pas 

Sadova, pasakė, jog jeigu 
prūsai būtų buvę pergalėti, 
tai jis būtų pats save užmu
šęs.

1794 m. kęsdamas sunkų 
vargą ir neturtą, Napoleo
nas kėsinosi nusižudyt.

Žinomas francūzų akto
rius Boileau, viešėdamas va
sarą savo vilioję, sukviesda
vo pas save daugelį garsių to 
laiko genijų, paveikslan 
Chapelle, Racine, Moliere ir
La Fontaine. Racine, jaunes
nysis, pasakoja sekantį juo
kingą atsitikimą su minėtais 
svečiais:

“Išsigėrę kiek vyno, sve
čiai pradėjo filozofuoti apie 
gyvenimą ir galų gale visi 
sutiko, jog gyvenimas tik 
vargų pelkė; jog didžiausia 
laimė buvo vien žmogaus 
užgimime, o antra laimė — 
ankstyvoj mirty.

Taip nutarę, visi herojiš
kai pasiryžo nieko nelau
kiant nusiskandint. Netoli
mai buvo upė ir jie visi prie 
jos nuėjo. Moliere, vienok, 
patėmijo, jog tokis gerbti
nas darbas reiktų atlikti die-! 
nos laiku, viešai, o ne nak
ties tamsumoj. Tas patėmi- 
jimas juos sulaikė; pasižiū
rėję viens į <kitą tarė: “Jis 
teisybe sako”. Chapelle pra
bilo: “Draugai, męs geriau 
palaukime rytmečio su nusi- 
skandinimu, o tuo tarpu 
grįžkime ir užbaigkime vy
ną”. Bet vėliaus jie jau ne
ėjo skandintis”.

Numirus jo motinai, Vic
tor Hugo rašė savo draugui: 
“Štai a'š esu vienas su visu 
ilgu gyvenimu, kuri reiks 
pergyventi, jeigu ne”, čia jo 
plunksna nutęsė ilgą ploną 
liniją, iš kO daugelis spren
džia, jog jisai tada manė 
apie saužudystę.

Tarp tų, kurie kėsinosi nu
sižudyti, randame Vittoria 
Alfieri, Michael Angelo, 
Kotzebue, Cowper (jis du 
syk (kėsinosi), Chateau
briand, Lamartine, George 
Sanęl ir Camte

Goethe pasakoja, jog jis 
kas vakarą guldamas dėda
vęs ant pagalvės stilieta, vil
damos sulaukt tokios drą
sios valandos, kada galės 
perdurt sau širdį.

Epictetus, Pliny, Zeno, 
Seneca, Plutarch, Hume, 
Rousseau, Montesquie ir 
Montaigne visi gyrė ir net 
aplodiravo saužudystei.

Marie Carelli taip išsireiš- 
kia apie saužudystę: “Aš 
galiu tuoj pasakyt, jog ne
skaitau saužudystę išteisi
nama jokiose apystovose. 
Teisybė, jog dievas davė 
mums laisvą valę užbaigt sa
vo gyvenimą jei norim, bet 
męs neturime užmiršt, jog 
ne savo valia męs į šį pasau
lį atėjome. Negali būt abe
jonės, apie tai, jog sutverto- 
jas kokiam-nors tikslui mus 
sutvėrė ir yra didžiausia 
bailyste šalintis ir vengti to 
darbo, kuris mums paskir
tas. Sunkiausis kelias yra 
kartu ir garbingiausis. Nu
mirti lengva, — tai tik kelių 
minutų darbas, — bet .pra
gyvent sunkų, vargingą gy
venimą ir pragyvent jį ge
rai, tai herojaus darbas. Ar
gi mūsų silpna prigimtis ne
sidžiaugia ir nesididžiuoja, 
kada męs išgirstame kokį di
delio pasiaukavimo ir hero
izmo darbą? Todėl, sulyg 
Socrateso, sunkiausias dar
bas yra geriausiu ir drąsiau
siu”: ę

Schopenhauer ir Hart
mann išvadžioja, jog ateis 
laikas’ kada visa žmoni ja,pa
siekimui augščiausį galimą 
proto ir kultūros laipsnį, 
ūmai vienu sykiu nusižudys.

Sulyg mūsų ypatiškos 
nuomonės, saužudystę visa
da reiškia bailumą ir bėgimą 
nuo gyvenimo blogumų - pa-

Ar Jėzus prisikėlė 
iš numirusių?

Gal ne vienas, perskaitęs 
šio straipsnio antgalvį tuo- 
jaus pasakys, jog aš tikras 
bedievis, kad duodu klausi
ma, ar Jėzus prisikėlė iš nu
mirusių. Vienok aš visai 
nemanau šį sykį iš bedieviš
kos pusės ką nors rašyti. 
Man norisi tik nurodyti tik
ri faktai, pagal kuriuos ga
lės spręsti patįs skaitytojai.

Neseniai aš viename iš 
“Laisvės” numerių nuro
džiau dokumentus pono No-
tovičiaus, kur Jėzus praleido 
laiką nuo 12 iki 30 mėtų. Aš 
ten pasakiau abelnoj su
traukoj. Dabar-gi aš noriu 
paduoti nekuriuos straips
nius ištisai, kaip jie stovi, 
nes aš pripažįstu, jog p. No- 
tovičiaus dokumentai, tai ne 
kas kitas, kaip viena iš evan
gelijų, kurių, po Jėzaus mir
ties, buvo net keli tuzinai, 
bet dvasiški j a, pamačius, 
kad tos evangelijos viena 
kitai baisiai prieštarauja, 
pasiskubino jas panaikinti 
ir paliko tik keturias, kurios, 
maž-daug, viena su kita su
tinka.

Notovičiaus dokumentai 
sutvarkyti tokioj formoj, 
kaip ir keturios evangelijos. 
Šiuom sykiu aš paimu per
skyrimą XIV. šiame per
skyrime ve kas pasakyta:

1. Pagal paliepimą šalies 
valdono Issų (Jėzų) pagavo 
ir du žmogžudžiu, nuvedė 
juos į paskirtą dėl nužudy
mo vietą ir prikalė prie įkas
tų į žemę kryžių.

2. Per visą dieną Issos ir 
dviejų žmogžudžių kūnai ka
bojo ant kryžių, iš kurių 
varvėjo kraujas, o sargyba 
juos sergėjo; žmonės stovėjo 
aplinkui; giminęs verkė ir 
meldėsi už juos.

3. Saulei nusileidus, Issos 
kančios pasibaigė. Jis nete
ko sąmonės ir jo dūšia atsi
skyrė nuo kūno, kad susitai
kyti su augščiausiuoju.

4. Ir taip pasibaigė žemiš
kas Issos gyvenimas; jis iš
gelbėjo atkaklius griešny- 
kus ir tiek daug nukentėjo.

5. Vienok. Pilotas nusi
gando savo darbu ir paliepė 
šventojo kūną atiduoti gimi
nėms, kurie ir palaidojo ne
toli jo nukankinimo. Minios 
atėjo melsties ant jo kapo ir 
nepaliovė verkęs ir vaitojęs.

6. Trim dienom praslin
kus, valdonas, bijodamas 
žmonijos sukilimo, nusiuntė 
kareivius pavogti Issos kūną 
ir užkasti kur nors kitur.

7. Sekančioj dienoj atėję 
žmonės rado atdarus kapus 
ir Issos kūno jau nebuvo. 
Tuojaus pasklydo gandas, 
jog augščiausias teisėjas at
siuntė savo aniuolus paimti 
šventojo mirštančias lieka
nas, kuriose gyveno dalis 
dieviškos dvasios.

8. Kuomet šį gandą išgir
do Pilotas, tai jis labai per- 
pyko ir paliepė, po bausme 
nelaisvės ir mirties, nieka
dos neminavoti Issos vardą 
ir nesimelsti už jo dūšią prie 
viešpaties.

9. Bet žmonės nesiliovė 
verkę ir garsinę savo moky
toją, per ką daugelis žmonių 
buvo paimta nelaisvėn, kan
kinta ir nužudyta.

Toliaus tame pačiame per
skyrime seka, kaip Issos mo
kiniai apleido tą šalį (Izra
elį), kaip jie išsisklaidė po 
visą pasaulį, kaip mokino 
žmones, kokias turėjo pa
sekmės ir t.t. Bet apie Issos 
prisikėlimą, apie jo dangun 
žengimą, nėra nei žodžio pa
sakyta. Apart to, niekur nė
ra pavadinta ir dievo sūnu
mi.

Tai^i, męs matom, kad 
naujoji evangelija, kuri iš
gulėjo knygyne tūkstantį 
devvnius šimtus metų, visai 
ką kitą parodo,. negu mūsų 
dvasiški ja skelbia.

/V. Paukštys.
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Z. Aleksa.

IŠ KUR MUSŲ BOČIAI?

iur

laikai — su ilga poliariška 
nakčia, kada per ištisus mė
nesius saulė visai nepasiro
do. Tiems, ką gyvena tenais 
(Meru šalyj) diena ir naktis 
sudaro visus metus. Arba 
dar aiškiau: “tenais saulė, 
mėnulis ir žvaigždės užteka 
tik sykį per metus ir tik sy
kį nusileidžia. Ir tenai me
tai išrodo, kaip viena diena 
ir viena naktis”. (Paimta iš 
“Vedos.) 
Vedose ir Avestoj 
daug.

tame skaitliuj ir beždžionės 
pasklydo po visas puses ir 
pakliuvo į tolymiausius pie
tus. , i

Šiaurėje pasirodė ir pirmi 
žmonės. Heidelbergeninio 
laiko žmonių kaulai liko ras
ti vien tik Europoj, o tai Ge
niausi mūsų pratėviai, — 
jau žmonės, su kuriais mok
slui pasisekė susidurti.

Augščiau paminėtų žmo
gaus bočių kaulai likę rasti 
tose Europos vietose, Kurios, 
ledų gadynei užėjus, nebuvo 
ledų apdengtos. Ledynų gi 
gadynės ledai tuos mūsų bo
čius suvarė į vidurinę Euro
pą iš tolimiausių, šiaurių, 
kur prieš ledų pasirodymą, 
prieš atšalimą viešpatavo 
puikiausios sąlygos, reika
lingos žmonių bešiplėtoji- 
mui. .. ..... ......... .............

Ir taip gamtos mokslai tek0 mums patirti per Balti-

Panašių vietų 
gana 

(Toliau bus.)

Tai klausimas, ant kurio 
ligišiol rūpindavosi atsakyti 
vien mūsų patrijotai. Be
veik visi jų išvedžiojimų pa- 

l matavimai"stojo ant klaidin
gų papėdžių, ką, iš dalies, 
jau ir parodė autorius kny
gelės : “Kur senovėje lietu
vių gyventa?” Ir ištikro, 
jieškoti lietuvių kadaise gy
venusių Azijoj ar **
už Lietuvos rybų bus stačiai 
bergždžias darbas, kol nebus’ 
išrišti du klausimai: iš kur 
airiai Europoj pasirodė? — 
ir kur susidėjo lietuvių tau
ta? Šiame straipsny aš J r 
pamėginsiu nors keletą žo
džių pasakyti apie seniau
sias airiu lopšines. Vienok, 

. neprošalį bus nurodyti, jog 
lietuviško kilimo tautos, vei
kiausia, susidėjo mūsų pro- 
tėviams jau Pabaltijoj apsi
gyvenus. Kadaise, gal apie 
du tūkstančiu metu atgal 
paskui germanus lietuvių 
bočiai atslinko į tas Europos 
vietas, kur ir šiandien jie 
gyvena. tik seniau etnogra
fiškos Lietuvos rybos daug 
toliau siekė ir į vakarus ir j 
rytus. Tuomet lietuviškų 
tautų dar nebuvo. Tuomet 
buvo vien toji medega, iš ku
rios ilgainiui susidėjo lietu
viškos tautos: augštaičiu ar
ba tikrųjų lietuvių, žemaičių 
(kurie nustoję savo savysto- 
vio plėtoiimos dabar liko lie
tuviu dalimi), latviu bei prū
su (jau išnykusiu). Toji me- 
d^va tai lietuviško kilimo 
kiltis, likusios lietuvišku 
+autu branduoliais. Vienok 
lietuvišku kilčių dalis visai 
renrisidėio nrie lietuviškų 
tautu ir išnvko *buo žemės 
paviršiaus (iatvingiai). Ki
tos kiltis prisidėjo prie sveti
mu tautu tvėrimosi. Beto, 
prie lietuvišku tautu tvėri
mosi prisidėio daug ir visai 
svetimu kilčių — normaniš- 
ku. slavišku ir tt.

įvairiu kilčių susiliejimas 
ir lietuvišku tautu susidėji
mas jau įvyko Pabaltiioj 
1000 — 2000 metu atgal. Ta 
patvirtina gilesni lietuviu ir 
kitu tauri] praeities tyrinė
tojai.

Tokiu būdu jieškoti lietu
viu tolvmesnėse nuo Pabal- 
tijos vietose — tuščias daly
kas ir bergždžias /darbas. 
Vienok, mes turime tiesą,jie
škoti tu vietu.kur gyveno 
mūsų bočiai (Red.).

Pirmiausia pažiūrėkime, 
kur gale i o gyventi pirmi 
žmonės. Seniau buvo many
ta. kad žmonių lopšinė ran
dasi kur tai pietuose, kur 
šiltas ar net karštas oras. 
Tuo tarnu, karštas oras var
gu būtu pastūmėjęs mūsų 
bočius iš žemesniu gvvūnu 
žmonėmis virsti (! Red.). Iš 
kitos nusės, žmonijos lopšį 
naėmekur nors pietuos, pa
dėkime. Afrikoj, mes neišga
lėsime išaiškinti kokiu būdu 
ten atsiradę žmonės paskui'dų gadynę. Paskutinė gi le- 
nasklydo no visa žemės pa
virš!. Ypač mums būtų sun
ku iš piotu Azijos arba Afri
kos perkelti žmones i pietine 
Amerika. Atsiminkim, kad 
tais laikais žmonės dar ne
turėjo laivu, kad nerplaukti 
plačius vandenis. Lengviau
sio buvo p ai ima žmonėms iš- 
si«klaidvti po visą žemės pa
virsi iš šiaurinio materiko, 
kuris nrie trečios geologiš
kos sistemos anėmė ne tik 
Euroną ir Azija, bet kartu ir 
šiaurine Ameriką. Tais lai
kais. taip iš Europos ,taip iš 
Azijos galima buvo siauru 

r keliu pakliūti į šiaurine A- 
meriką. Tokiu būdu šiau
rinis materikas treciojoj si
stemoj buvo vienatinė vieta, 
iš kur žmonėms buvo lengva 
nasįklvsti po visa. žeme. Be
to. tais laikais šiauriu oras 
buvo daug šiltesnis, ledu gi 
nežinojo net poliariškos vie
tos.

Pale°ntologiški tyrinėji
mai rodo, jog žinduoliu dau
guma atsirado ^tauriuose. 

. šiauriuose atsirado ir se
niausios bezdžionės.o o ilgai
niui ir seniausi antropoidai.

> Iš šiaurių visokį žinduoliai, o

LAISVOJI 
SAKYKLA

Reikaluose I. W. W. unijos.
Pradėjus organizuoties 

tarpe lietuvių L W. W. uni
jai, ji turėjo nemažai pase
kėjų. Tarpe tos unijos ir A. 
F. of L. yra skirtumas — ir 
tai didelis skirtumas. Vie
na kitai stengiasi užkirsti 
kelią. Šitais apsireiškimais

Geistina būtų išgirsti nuo
monė ant šių klausimų:

1) Ar yra reikalingas su
važiavimas I.W.W. 'lietuvių 
skyrių?

2) Kokia turėtų būti pa
kraipa “Darb. Balso?”

3) Kokiu būdu galima bū
tų prašalinti įvairius nekvie
stus organizatorius, kuriuos 
ne męs išrinkom?

4) Kaip4nęs turime žiūrėt 
į L. S. S., kad sugyvenus 
draugiškai.

5) Kaip męs turime žiūrėt 
į politišką šios šalies darbi
ninkų partiją? (S. P.).

Suvažiavimui geriausios 
vietos, mano nuomone, galė
tų būti Rochester, Detroit 
ar. Baltimore.

Todėl, draugai, malonėkit 
atsiliepti, bent nevėliau iki 
15 d. rugp.

Adresas susinešimams ši
toks: L W. W. liet, lokalo 
192 sekretoriaus:

J. D. Bendokaitis
39 Henry St., 

Rochester, N. Y.

MONIZMO TEZ1SAI

mus mokina, jog žmonijos 
lopšinė, veikiausia, buvo 
šiaurinis materikas arba ge
riau pasakius, toji jo vieta,, 
kur dabar guli vidurine ir 
šiaurinė Europa, o gal ir vie
tos gulinčios dar toliau į 
šiaurius. Šiuos gamtos mok
slų išvedimus patvirtina ir 
mifologiški tyrinėjimai. Su- 
sipažinkim su jais.

II.
Prie indo - europietiškos 

arba airiškos žmonių rasos 
priklauso romanai, graikai, 
germanai, keltai, lietuviai, 
slavai, armėnai/ albanai, 
persai, indai ir kiti. Jie visi 
paeina nuo bendrų protėvių.

Kur tie mūsų protėviai 
gyveno jau atsiskyrę nuo ki
tų tautų ir rasų protėvių — 
sunku pasakyti. Vieni tų 
mūsų bočių lopšinės jieškojo 
kur tai pietuos, tankiai Indi
joj. kiti Persijoj, dar kiti 
Dietinės Rusijos Stepuose ar
ba net vidurinėj Europoj, ir, 
nagaliaus. paskutiniais lai
kais pradėta rodyti į šiauri
ne Europą. Mat, pas dau- 
gvbe indo-europietiškų tau
tu dar ikišiol užsiliko mi
tai (padavimuose ir daino
se), k a rišasi su tol y m ai s 
žiemiais. Tie niffai ir apei- 
o-os kaip ir nor mums nuro
dyti, jog tolymuose šiau
riuose kadaise gyveno mūsų 
bočiai. Labiausia atkreipė į 
tai atvda Indijos mokslinin
kas Tilakas, kuris nurodė, 
jog daugybė Vedos ir Aves
tos vietų stačiai rišaši su to- 
lymais siaurais, nes tos anų 
raštu vietos, sulvg Tilako, be 
šiaurinio mūsų bočių gyve
nimo, stačiai neišaiškina-
mos.

Tilako išvedimų, 
astronomijos mok- 
kurios Rig-Vedos

paremtu 
siu. kai n 
ir Avestos vietos atmena lai
kus, ką siekia 6 — 7 tūkstan
čius metu atgal. Kitos gi 
vietos siekia net laikus, ku
rie tęsėsi prieš paskutine le-

du gadyne buvo maž-daug 
apie 10 tūkstančiu metu at
gal. Tokiu būdu Rig — Ve
da ir Avesta pasirodo se
niausiais žmonių praeities 
liudininkais, surašytais žo
džiu. Tiesa, tie seniausi raš
tai per ilgus tūkstančius me
tų daug nersimainė. Ne
maža liko iškreipta ir už
miršta, nemaža ir pridėta.

Mums gi svarbus ne vėles
nių laikų prisegimai, bet at
siminimai apie senobinius 
laikus, kada Rig Vedos ir 
Avestos autorių įkvėpėjai 
dar gyveno netoli nuo šiauri
nio poliaus. O kad tai turė
jo gyventi, tai nątvirtina 
įvairios tu raštu vietos.

Kai kuriose Vedų vietose 
randame, kad “Meru” šaly, 
tai yra, prie poliaus, kur, su
lvg indų mifologijos gyveno 
jų dievai (pas indu astrolo
gus šiaurinis polius vadina
si Meru\, metai susideda iš 
vienos dienos ir vienos nak
ties, t.y., kaip ir iš vienos 
paros. Šis dalykas parodo, 
kad Vedu autoriams ne sve
timos buvo vietos, kur vasa
ros laikas supuola su ilga 
poliariška diena, o

mores kriaučių streiką, kurį 
vedė L W. W. Jisai tapo 
pralaimėtas ne dėlto, kad 
pas.streikierius nebūtų bu
vę vienybės! Jis tapo pra
laimėtas ne dėlto, kad jiems 
gręsė pavojus, badas, ne dėl
to, kad nebūtų buvę gerų va
dų ! Aukų taipgi buvo ne
mažai.

Kaip Įvairios unijos, taip 
L. S. S. kuopos, taip įvairios 
draugijos rėmė streiką gau
siomis aukomis. Streikas 
tapo pralaimėtas dėlto, kad 
A. F. of L. užėmė streikierių 
vietas (Yra ir kitu versijų 
apie priežastis streiko pra
laimėjimo. Red.). Darbi
ninkai buvo priversti stoti 
darban ant sąlygų, kurias 
kapitalistai davė, nes kitaip 
visai būtų nustoję darbo. 
Ir taip jau apie 40 darbinin
ku tapo prašalinta.

Tas pats atsikartojo ir 
Philadelphijoj. Mes, kaipo 
darbininkų apgynėjai, turė
tume vengti tokių klaidų.

Pradėjus organizuoties I. 
W.W. unijai, socijalistų par
tija pirmutinė suteikė pagel- 
bą. Kur tik buvo vedami 
streikai iš socijalistų orga
nizacijų gausiai plaukė au
kų, kūdikiai buvo siunčiami 
nas kitu miestų globėjus. 
Di d ži au si as pašiau k avim a s 
buvo matomas, kad tik lai
mėjus streikas. Mūsų Lie
tuvių Socijalistų Sąjunga 
tain-pat gerai atliko savo 
užduotį, kur tik galėdama, 
rengdama prakalbas, rink
dama aukas, remdama strei- 
kierius.

Bet kaip mes dabar žiūri
me i Socijalistų Sąjungą? 
Kodėl męs už gerą nenorime 
ceru atsimokėti? I.'W. W. 
lietuvių skyriuose priviso 
įvairių nekviestų organiza
torių — Jonvaikiu, sorkinin- 
ku. rrikštiniu ir tt.

Chicagoj man teko maty
ti tokių I. W. W-istų, kurie 
bijosi paimt j rankas socija- 
listiška laikrašti. Taip el
giasi tūli lietuviai I. W, W.

Tūlas Chicagietis viename 
susirinkime šaukė, jog, esą, 
reikia darbininkiško laik
raščio. Aš jam aiškinau, 
kad yra gana laikraščių, ku
rie gina darbininkų reika
lus, kaip “Kovą”, “Kel.”, 
“Laisvė” ir tt. Tuomet jisai 
atsakė, jog neskaitąs anų 
laikraščių, kadangi jie esan
ti priešingi sindikalizmui.

Mano nuomone, męs I. W. 
AV-istai, jeigu norime ge
riausia pasitarnauti liau
džiai, tai turime eiti išvien 
su Socialist Party ir Lietu
viu Socijalistų Sąjunga.

Kad męs galėtume geriau 
apkalbėti savo taktikos dės
nius, tai mums reiktų suva
žiuoti. Męs turėtume taip- 
pat iš savo unijos prašalinti 
įvairius netikusius elemen
tus. Taipgi būtų galima ap
kalbėti — 
Balsą”, 
ganu I. 
skyrių, c

Todėl I. W. W. lietuviški 
skyriai malonėkite šitą klau
simą apsvarstyti ir išreikšti 
savo nuomonę, o aš manau, 
kad “Laisvė” mums patar
naus.

Iš Amerikos karei

apie "Darbininkų 
kuris skiriamas or- 
W. W. lietuvišku c-

vių gyvenimo.
Nors trumpai noriu apra

šyti “Laisvės” skaitytojams 
apie Amerikos kareivių gy
venimą.

Kiek yra lietuvių, kurie 
tarnauja Suvienytų Valstijų 
kariumenėje, nėra tikros ži
nios. Galima tik spėlioti, 
bet tvirtinti ką tikro negali
ma.

Mūsų forte — Fort Ha
milton — randasi septyni 
lietuviai.

I kariumenę galima pa
pulti visuomet, reikia tiktai 
kiek anglišką kalbą žinoti. 
Amatninkams, kaip karpen- 
deriams, kalviams, muzi
kantams įstojimas dar leng
vesnis. Jie gali ir angliškos 
kalbos nemokėti.

Rvtmet’į nuo 8 vai. prasti 
kareiviai eina darban. Jie 
turi čystyti kanuoles, kara
binus ir atlikt visokius kito
kius darbus. Amatninkams 
nieko kito nereikia dirbti. 
Jie turi išmanyti tik apie sa
vo amatą.

Pirm Įstojant kariume- 
nčn. reikia turėt pirmas pi
lietiškas ponieras. Įstoti 
galima nuo 18 iki 35 metų 
senumo.

18 metų vaikinas turi tu
rėti ar savo tėvus čia Ameri
koj gvvenancius, arba gimi
nes. O jeigu nei tėvu nei gi
miniu šioj šalyj neturi, tai 
reikia rasti sau globėją, ku
ris turi būti šios šalies pylie- 
tis.

Pirma tereikėjo tarnaut 
tik 3 metus. Pereitais gi 
metais išėjo naujas įstaty
mas. kuris pailgina tarnavi
mo te imii na. Dabar. įsto
jant kariumenėn. reikia pri
imt ^risiegą ant 7 metų. 4 
metus reikia tarnauti, o po 
4 metu reikia būti dar 3 me
tus rezerve (zapase).

Išviso galima tarnaut 30 
metų. Po 30 metų duoda pa- 
šelpa. Jeigu gi kas neištar
nauja 30 metų ir labai pasę- 
sta, tai tokius išsiunčia į 
tam tikrus prieglaudos na
mus.

Už prasižengimus gana 
smarkiai baudžia.. Jeigu ne
pareina namo į laika vieną 
kitą sykį, tai baudžia pir
miausia pinigais, paskui pa
sodina. Bet be darbo sėdėti 
neduoda. Reikia dirbti sun
kiausius darbus, . Sargai 
tuomet labai uoliai daboja, 
kad nepabėgtum. Jeigu ku
ris nepasitaiso, tai ant kele- 
tos mėnesių pasodina, o pas
kui ir visai' išvaro iš kariu- 
menės ir daugiau jau nebe
galima j on įstoti.

Valgis gana geras. Pa
baigus tarnystą galima gau
ti kareiviškų drapanų už ko
kius 75 dol.

Jeigu kareivis gauna ligą 
per savo durną pasielgimą, 
tam per sirgimo laiką nieko 
neduoda — nei algos nei vai
stų. Už gydymą reikia už
mokėti ir tas laikas, pakol 
sergi, tai nesiskaito. Vė
liaus, baigiant tarnystą, jį 
reikia atitarnauti.

J. Jokubauskas,'
Fort Hamilton, N. Y.

(Pabaiga).
17. Vėlės nemirtinumas. Žmogaus vė

lę (psichiką) mistiškoji metafizika ir teolo
gija skaitė ypatinga viršgamtiška “esybe”; 
dabar gi, pasidėkavojant milžiniškiems da
bartinės bijologijos (ypač sulyginamosios, 
nervų sistemos fizijologijos) prityrimams, 
ją perstatoma, kaipo tūlą visų smegenų vei
kimų susikuopimą. Dvasios organų veiklu
mas — tikriau sakant, tūlo smegenų sky
riaus veiklumas — žmogu'je tvarkoma tų 
pačių “psichofizikos” įstatų, kaip ir kituose 
pienžindžiuose, ypatingai antropoidinėse 
beždžionėse. Tuomi jau suprantama, jog 
tasai veiklumas užsibaigia kartu su mirčia; 
todėl nėra jokios prasmės daleisti “ypatišką 
vėlės nemirtinumą”. ; >

18. Valios laisvė (indeterminizmąš). 
žmogaus valia yra fizijologiška jo centrali- 
nės nervų, sistemos funkcija, panaši kitoms 
“psichiškoms” veikmėms (jautimui, many
mui), Valia jau išanksto būtinai priklauso 
nuo individuališkų žmogaus smegenų ypa
tybių; tos ypatybės iš dalies gaunamos nuo 
tėvų paveldėjimo keliu, o iš dalies išsidirba 
prisitaikinimu laike individuališko žmogaus 
gyvenimo. Senasis dogmatas apie valios 
laisvę yra niekam netikęs ir turi užleist vie
tą mokslui apie priežastinį valios paskyrimą 
(determinizmą).

19. Dievas. Dabartinis mokslas nepri
pažįsta antroĘomorfiško aiškinimo apie die
vystę.
skaito vienoda su idėja paskutinės nepasie
kiamos viso ko esančio priežasties.

20. Substancijos įstatymas, pamatinis 
chemijos principas, įstatymas apie medegos 
amžinumą ir pamatinis fizikos principas, 
įstatymas apie energijos amžinumą, tapo 
mūsų' monizmo sulieti į vieną visatos įstaty
mą (1892 m.); nes męs žiūrime į medegą ir 
energiją, kaipo į vienos substancijos (daly
kų pamato) ypatybes.

■tinis mokslas dievo idėją

J. Stropus.

K. Amalas.

JI MIRĖ

gal. Skurdžius lydėjo savo paniurusiom 
akim nuo jo atsitolinančius vaikus. Jis nie
ko neatsakė bažnyčios maršalkoms. Jų žo
džiai įsismeigė lyg 'aštrus kalavijas Skur
džiaus krūtinėn, kad ir nekartą jam prisiėjo > 
girdėti panašius epitetus, bejieškant darbo 
bei almužnos bemaldaujant. Vienas iš mar
šalkų su baltomis pirštinėmis laikė lazdą 
auksiniu viršugalviu. Jis prisiartino pris 
Skurdžiaus ir prakalbėjo autoritetišku 
tonu:

— Nesivalkiok čia apie bažnyčią! Šalin 
nuo tako!

Skurdžius persikėlė skersai gatvės ir 
vėl stovėjo, besidairydamas į šalis. Jis ma
tė, kaip vienas po kitam ėjo bažnyčion. Ta
me laike praėjo šalę Skurdžiaus juodai ap
sitaisius moteriškė ir įėjo kartu su kitais 
bažnyčion. Ji atsistojo kiek nuošaliai prie 
durių ir baugiai laukė, kada jai maršalka 
parodys vietą kur atsisėsti. Nekokia ofici- 
jališka išžiūrą ypata praėjo šalę jos, lyg vi
sai nepatėmydama jos; bet, sutikęs maršal
ką, jis tarė jam, linktelėdamas galva jos pu
sėn :

— Duok jai atsisėsti; nepavelyk žmo
nėms stovėti ant tako!

Tarnas atsigrįžo ir tokiu jau pat tonu, 
kaip anasai kalbėjo, tarė jai:

— Sėskis ten; nestovėk čia ant tako!
Ji atsisėdo į nurodytą vietą. Ji kosėjo. 

Jos kosulys buvo sunkus, krutinę draskan
tis. Netolimais sėdintieji pradėjo žvalgytie- 
si viens kitan su nerimasčių. Vienas iš jų 
tuoj prakalbėjo:

— Tamsta geriau sėskis anon pusėn, 
gal netaip kosulys kankins.

Ji padėkavo jo jam ir, mėgindama susi
laikyti kosėjus, persikėlė kiton pusėn, kur 
aplinkui buvo neužimtos sėdynės.

Kiek palūkėjus, Skurdžius sugrįžo baž
nyčion. Per šonines duris jis baugiai įėjo 
priebažnytin, kuris buvo tuščias. Jis pri
siartino prie toblyčios, ant kurios buvo už
rašas ir perskaitė. Ten buvo parašyta, jog 
bažnyčia pastatyta dėl garbės dievo ir at
minties keno tai, kurio vardas užsitrynęs ir 
neišskaitomas buvo. Pagaliaus jis mėgino 
atidaryti sunkias didžiąsias duris, bet jo su
grubę pirštai paspruko nuo klempkos ir ne
pasijuto, kaip privėrė kairėsės
pirštus tarpduryj. Iš praskrostų pirštų 
pradėjo tekėti tiršti kraujo lašai.
kišo kraujuotą ranką kišeniun, visai neatbo- 
damas ant skausmo. Jis apsidairė ir, po 
valandėlės mąstymo, įėjo bažnyčion per 
mažąsias duris, po kairei didžiųjų. Bažny
čia buvo didelė ir turtingai išpuošta. Gra
žiai išbraižyti langų stiklai perstatė įvai
kius paveikslus iš gyvenimo šventųjų. Ten 
matėsi paveikslai — “Betlėjaus stainelėj”, 
“Lozoriaus”, “Petro ir Povylo?' etc. Gi vir
šuj didžiojo altoriaus, ant kurio šviesiai 
degė eilė didelių žvakių, į auksinius ir si
dabrinius liktorius įstatytų, matėsi nukry- 
žiavojimas ir prisikėlimas Kristaus. Baž
nyčia buvo ant tiek didelė, jog dauguma sė
dynių visai neužimtų buvo.

Kada Skurdžius įėjo vidun, kunigas 
skaitė kokią tai pamaldą; paskui jį sekė žo
džius maldininkai, galvas nulenkę. Jis ap
sidairė aplink ir, užtėmyjęs netolimais ke
lias tuščias sėdynes, prisiartino
jau norėjo atsisėsti, kaip maršalka priėjo 
prie jo ir prakalbėjo:

— Ta sėdynė užimta. Čia jum nėra 
vietos!

Skurdžius pasitraukė atgal ton pačion 
vieton. Jis stovėjo arti durių ir klausėsi 
choro balsų, suliejančių į sielą žayėjan- 
čius vargonų akordus. Pamaldos užsibaigė. 
Keletą kolektorių pradėjo rinkti aukas. Vie
nas iš jų prisiartino prie kosinčios mote
riškės ir atkišo torielką; moteriške ‘įmetė 
torielkon du centu drebančia ranka ir žvilg
terėjo ant Skurdžiaus. Ji pasitaisė sėdėjus 
ir mostelėjo jam ranka, tuomi duodama su
prasti, kad yra užtektinai vietos ir dėl jo. 
Jis nusišypsojo, galvą linktelėjo ir, prasi
lenkdamas su kolektorium, įdėjo centą to
rielkon. Kolektorius abejutiškai pažiūrėjo 
ant Skurdžiaus ir mechaniškai uždėjo ran
ką ant toDelkos, prislėgdamas banknotas. 
Tik apstojo choras giedojęs, kolektoriai su
stojo į vieną eilę ir nutraukė altoriaus link. 
Jie visi supylė pinigus vienon dldelėn toriel
kon. Kunigas priėmė pinigus, atsigrįžo ir 
nuėjo ant priealtoriaus. Kada jis pakėlė 
torielką su pinigais augštyn, maldininkai' 
užtraukė giesmę — “Viskas paeina nuo ta
vęs viešpatie, ir ką apturėjom, grąžiname 
tau”.

rankos 9*
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Nedėldienis. Gaišiai ir monotoniškai 
gaude bažnyčios varpai. Giedras, šaltokas 
rytas siuntė malonų pasveikinimą su besi
artinančiu pavasariu. Viduje bažnyčios 
girdėjosi giesmės nota — “Jėzus maloniau
sias”. Gatvė, ant kurios bažnyčios durįs 
išėjo, buvo apstatyta automobiliais ir karie
tomis. , Saulei pakilus, šalytakiai apsitrau
kė glitumu nuo’ tirpstančio sniego. Ten 
buvo pilna ^gražiai ir turtingai apsirėdžiusių 
žmonių, einančių tai vienon pusėn, tai kiton. 
Iš jų dauguma ėjo bažnyčion, priegonkyje 
kurios stovėjo masyviški marmoriniai stul
pai ,kuriuosna buvo Įmūryta šventųjų ir 
angelų stovylos. Su dievobaimingomis mi
nomis į dievą “tikintieji” katalikai bažny
čioje povaliai linkčioja galvas savo pažįsta
miems ir sėdasi į lonkas, kad atidavus gar
bę “tam”, kuris prigelbejo šiltai apsivilkti, 
sočiai pavalgyti. Kiekviena lonka turi pri
segtą kortelę su vardu savininko.

Po kairei stovėjo Skurdžius ir žingei
džiai dabojo kiekvieną praeinantį. Jis iš
rodė ant paprasto darbininko. Po valan- 
dėliai Skurdžius išėjo ant gatvės. Už ke
lių žingsnių nuo didžiųjų durių stovėjo el
geta. Skurdžius matė, kaip praeinantis ša
lę elgetos žmogus įmetė dešimtuką į atkištą 
kepurę. Skurdžius užklausė elgetos:

— Kam ta bažnyčia priklauso?
— Ponui Turčiui, savininkui mainų.
Skurdžius pasitraukė į šalį — iš pavė

sio,, kur saulė švietė ir ilgai žiūrėjo ant baž
nyčios. Kitas, praeidamas, pasiekė Skur
džiaus žvilgį ir pratarė:

— Graži bažnyčia. Tai viena iš gra
žiausiu mieste.

Skurdžius nusidavė negirdįs. Jį'tik dre
bulys krėtė. Jo išnešioti drabužiai rodė 
skyles ant alkūnių ir skvernų; jo čeverykai 
kiauri ir kojų pirštai kyšo. Jo veidas 
nuliūdęs, vargu apimtas; akįs, giliai įsiva
riusios kakton, rodė atspindį alkio, skurdo. 
Pečiai atsistatę, krūtinė įlinkus. Besidai
rant apie bažnyčią, jį apstojo keli vaikai ir 
pradėjo uždavinėti jam klausimus. Paste
bėję tatai bažnyčios maršalkai ir pasiteira
vę tarp sasęs, sušuko ant vaikų:

— Ar neisite iš ten! Dar nepasijusite, 
kaip nuneš iš jūsų kurį. Ar čia mažai val
katų randasi!

Vaikai nubėgo šalin, neatsižvelgdami at-
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VERTĖ IŠ VOKIŠKO 
EUPHROSINA.!

Klara Zetkin.

MOTERIS
IR JOS EKONOMINIS 

PADĖJIMAS.

(Tąsa).
Bet didžiumoj atsitikimų tas, per pavel

dėjimą įgytas, galėjimas ir palinkimas, pasi- 
dėkavojant vienpusiškam moteries auklėji
mui yra užsmaugiamas. Jis lieka papras
tu aklu instinktu, vieton to, kad išsitobulin
ti į susipratusią ir tveriančią spėką.

Bet, gali būti, jei moterei ir nėra tų pa
veldėtų palinkimų kūdikių auklėjimui, ji 
vienok gal turi užtektinai techniško prisi
rengimo?

Galutinu tikslu vaikų auklėjimo yra su
tvėrimas iš kūdikio*žnwgaus, tikroje to žo
džio prasmėje, šiandieninis žmogus juk 
tai gana ypatingas tvarinys, vystantysis tik 
pagal tam tikrus įstatymus.

Auklėjimo tikslas negali būti atsiekia
mas be žinojimo fiziškųjų (kūniškųjų) psi
chiškųjų (dvasiškųjų ir protiškų) įstatymų, 
sulyg kuriais kūdikis vystosi, ir be suprati
mo gamtiškų ir draugijinių priežasčių, nu
sakančių tuos įstatymus. Pilnai nebus at
siekta tas tikslas be žinojimo pedagogiškų
jų metodų (būdų), pamatuotų ant nurody
tų įstatymų.

Kiekvienas amatninkas, kiekvienas dai
lininkas turi būti žinovu gerumo ir ypatybių 
medegos, kurią jis apdirba, ir turi žinoti 
techniškuosius būdus, vartojamus jos apdir
bime. Jis turi pažinti molio ypatybes iš ku
rio lipina, turi žinoti geriausią lipinimo me
todą, turi būt prirengtas dėl savo pareigų 
atlikimo.

Visus dalykus, kuriuos męs norime 
gauti pilniausioje formoje, męs duodame 
specijalistams dėl padirbimo.
A T vaikų auklėjimą vienok neatkreipia
ma tokia atyda: išpildymą svarbiausios iš 
visų draugijinių pareigų manoma galimu 
atlikti be specijalfško prisirengimo.

Dar daugiau; išpildymas tos funkcijos 
per neprirengtus ir nespecijalizuotus žmo
nes padaroma už dogmą, būtent motina ran
das1’ “gamtiška vaikų auklėtoja”.

Ir, sulyg draugijos manymu, kiekviena 
moteris jau vien tik todėlei, kad pastojo mo
tina, įgijo magišką galėjimą išpildyti taip 
'Sunkią ir atsakomybės pilną pareigą!

Tokia pažvalga su savo pasekmėmis 
yra tikru prasižengimu. Bet geraširdį fi
listerį nepajiegs ji pertikrinti.

“Gamta apdovanojo moterį instink
tu motiniškos meilės, kuri užima ir dapildo 
nedateklių žinojimo” — tęsia sava tvirtini
mą filisteris.

Bet jis visai išleidžia iš akyvaizdos, kad 
t Šiandien žmonės nebetiki į kokius viršgam- 

. ‘ tiškus apsireiškimus. Instinktas motiniš
kos meilės aklas ir negali užimti vietos 
mokslo ir patirimo. Geriausiame atsitiki
me tai jis apsaugos nuo blogų įtekmių, bet 
niekad nepajiegs sutverti nieko savystovio.

Moteris, nežinodama kūdikio fyziško 
vystymosi sąlygų, kurios esti raktu prie su
pratimo jo protiškojo vystimosi, nemoka 

. priderančiai ir taktiškai apsieiti su kūdi
kiu; moteris neturinti supratimo mokini
mo techniškųjų būdų, nemokės išauklėti tik
ro žmogaus, ir nežiūrint, kad ji būtų ir de
šimts sykių kūdikio motina, jai negalima 
pavesti jo auklėjimą.

Kiek pavyzdžių būtų galima privesti, 
kad pačios jautriausios motinos vardas“mo- 
tiniško instinkto” slopina kūdikio mintis. 
Didelė dalis fiziškų ir protiškų nesuaugėlių 
paeina iš to, kad jų auklėjimas atiduodamas 
aklajam “motiniškam instinktui”, o ne pati- 
rimui ir mokslui ir tarn tikslui prirengtiems 
specijalistams,

O įvairus “populeriški rankvedžiai” 
apie vaikų auklėjimą mažai ką gali pagel
bėti motinoms jau vien tik dėlto, kad di
džiumai motinų jie visai neprieinami.

Moteris dirbanti dešimts, dvylika ir 
daugiau valandų fabrike, arba dirbanti iš 
ryto iki vėlyvai nakčiai namie ant užsaky
mų, neturi progos atsiduoti mokinimui^ 
vaikų auklėjimo būdų . Visas jos clalyvumąs 
auklėjime veriasi tame, kad užlopyti pan- 
čiakas ir kelinaites ir uždirbti kąsnį duonos 
dėl savo kūdikio.

Iš viso pasakyto galima padaryti vienas 
išvedimas: auklėjimas, kaip kad jau tas at
sitiko su vaikų mokinimu, turi pereiti į 
draugijos rankas; jis turi iš rankų visai ne-

prirengtos moteries pereiti į rankas moky
tų specijalistų ir specijalisčių. Draugija ir 
šiame atvejyje turi atlikt savo pareigas ir 
apginti savo tiesas. Spėka papročių, tiesa, 
priverčia žmones tvirtai laikyties prie ma
nymo, būtent motina turi būti auklėtoja sa
vo vaikų,’ bet gyvenimas daro tą užduotį su 
kiekviena diena vis mažiau išpildoma. Kaip 
ten nebūtų, vaikų auklėjimas nepraloš iš jo 
pernešimo į kitas rankas: vadovaujamas 
dabar aklo instinkto, jis tuomet bus pama
tuotas ant tvirtu mokslo dėsniu, v V

I ** *
Yi-a dar viena ir tai kur kas svarbesnė 

priežastis, kalbanti prieš tai, kad vaikų au
klėjimas turi būti svarbiausiu moteries už
daviniu. Kuris nori auklėti ir mokinti, tu
ri visųpirma būti pats išauklėtu ir mokintu.

Nesunku darodyti, kad šiandieninė mo
teris toli neatsako tiems reikalavimams. Pa
vergta ir apru bežinota per ištisus amžius, 
nuo užgimimo paskirta fiziškam ir protiš
kam neišsivystymui, moteris lieka nepilnu 
ir vienpusišku tvariniu. Vyras ir iki šiam 
laikui skaito moterį tvariniu žemesnės rū
šies.

Ir štai tam neišvystytam tvariniui jo 
ponai ir paliepėjai prie kiekvieno bandymo 
Įgyti priderančią vietą draugijoje, primena 
apie jo “tikrąją” vietą, būtent pačios gam
tos paskyrimą auklėti būsiančią gentkartę.

Nenorams veržiasi klausimas: “Ar ak
las gali vesti aklą?”

Priešai moterų išsiliuosavima rašo čie- 
lus tomus, kad darodžius žemą moteries iš
sivystymo laipsnį, ir tame pat laike neatsi
sako nuo pavedimu! tam “žemam” tvariniui 
vieną iš pačių svarbiausių draugijinių funk
cijų ir dar pripažindami tą fukeiją “gamtiš
kai paskirta” dėl moteries! Tokia liogika 
tik jau nesuteikia vyro protui garbės!

Nenorime dabar apsistoti ant išaiškini
mo priežasčių moteries nedasivystymo ir 
apkainavimo sąlygų, kuriose ji gyvena čie- 
lus amžius.

Tuomtarpu, mums prisieina tiktai kon
statuoti (išaiškinti) dalykas nedasivysty
mo, kuris atima nuo moteries progą, būti 
protinga ir pageidaujama auklėtoja./ Čion 
ateina į mintį Goethes žodžiai:

“Tėvai galėtų išauklėti mokytus vaikus, 
jeigu patįs būtų buvę išauklėtais”.

Jokios vertės neturi ir tas tvirtinimas: 
būtent moteries “turtingasis vidurinis gy
venimas” atsiliepia į kūdikį labai gerai.

Moteris negali dėl būsiančių gentkarčių 
būti pranašautoju gražumo, dorumo ir tei
singumo, dėlei to, kad jos pačios supratimai 
apie grožį, dorą ir teisybę yra užsilikę dar 
toli nuo tvano laikų. O. tie supratimai, juk 
nėra amžinai nesikeičiančiomis idėjomis; 
jos yra tiktai atspindžiu tuomlaikiniai esan
čių draugijinių sąlygų,kurios nesiliauja kei- 
sties.

Kiekvienas laikotarpis ir kiekviena 
tauta turi savo ypatingą dailę, mokslą ir do
rą. Šiandieniniame laikmety męs pergyve
name sunkią kovą tarpe idėjų naujosios ir 
senosios gadynių.

Moteries morališki persitikrinimai pa
siliko pas ją nuo to laikmečio, kuomet pat
riarchališkasis šeimynos būdas sutiko su 
ekonomiškomis sąlygomis. Ačiū tam, kad

Anglijos badaujančią s 
fragistę prievarta maitina.

MOTERIMS 
NAUJIENOS

■■■ i r ■ n ■————w

■ plaukais ir apkripusiais če- 
verykais, bet po apsivedimui 

; už poros trejetos mėnesių 
jau ne ta pati ypata atrodo: 
jau su žiurkštu maršuoja po 
krautuves, dar didelę skepe
tą ant pečių užsimeta, žo
džiu sakant, ant visų parėdų 
ranka numoja, nes jai jau 

.vaikinu nereikia. Ji

moterų ir merginų. Mažiau 
jau, negu ta paskirta alga, 
negalima mokėti. Na tai še
pečių išdirbystė pripažino, 
kad mergina ar moteris turi 
gauti per savaitę $8.71. Iš 
tokios algos, sakoma, jau ji 
galinti pragyvent.

Ponų viršininkų aprokavi- 
mu mergina, gaudama tokią 
pinigų sumą, turės per dvi 
savai ti atliekamus 5 centus, 
kad nueit į “moving pictu
res” teatrą ir 12 centų į mė
nesį, kad nueiti į teatrą.

Matot, kokie jie gerade- 
i! Juk tai tikriausi begč- 
iai! O betgi, nepaisant 

j viso to menkumo, minimum 
■ alga geresnė, negu 3 ar 4do- 
lleriai. kiek tankiai mergi- 

viena prisiviliojo ir atliktas mna 
kriukis; ant kito visko me-j 
paiso. Ta pati ypata, o ki-1 
taip atrodo.

Taigi, matos, kad merginų 
vienų -.vienas tikslas, tai 
greičiausiai apsivesti. Kol 
neapsivedę, tai visokias įmo
nes vartoja, kad tik gražes- 
niai palikti, geriaus vaiki
nams' patikti, o apsivedus 
nepaiso, kad ir akis purvas 
išgraužtų, nereikia nei pau- 
derio, nei parfumų.

Man rodos, kad tokis men
kių biznis reikėtų naikinti 
kogreičiausia, nes toki pasi
elgimai tankiai prisideda 
prie persiskyrimų.. Ir ištik- 
rųjų, kaip vyras gali jaustis, 
kuomet atsimena, kaip gra-

sau

Turkai nubiednėjo — ma
žiau pačių beturi.

Laikrašty “Deutsche Re
vue” vienas turku generolas 
skundžiasi ant blogų laikų. 
Karė ir revoliucija, bei pas
tarųjų metų sumišimai, la
bai suardė turkų ponijos fi
nansus. Užlaikymas dauge
lio pačių, kurios gyvena taip 
vadinamuose haremuose, 
darosi veik neprieinamas.

Haremai ardo šeimyną, 
ardo pinigyno stovį, puldo 
visus turkus doriškai.

Apšviestesni turkai jau 
dabar tik po vieną pačią

MOTERS IR VYRAI 
VIENA ŠEIMYNA.

Nedaug yra keblesnių gy
venime klausimų, kaip ypa
tingumai skirtume tarp mo
terų ir vyrų, kurie užima 
gana įžymę vietą visuose 
amžiuose, visu tautu, filozo- 
fijų, religijų. Vienok šian
dien jau žinoma, kad (visai ' 
neminint tvirtesnės vyrų I 
spėkos, o patraukiančio mo-, 
terų grožio),

Protiškai moters labiau 
paviršutinės ir nepastovios, 
negu vyrai, ir jos daugiau 
atsiduoda tam tikriems prie
tikiams, negu abelnoms prie
žastims, bet greitumu mis- 
lyjimo ir atjautimu nelai
mių, vyrai visai su jomis Iv- 
gintis negali. Dėl persitik
rinimo apie jų dorišką vir
šenybę užtenka tik paimti 
kriminališkąją statistiką, 
kuri, nežiūrint kad moterų 
ir vyrų skaitliai beveik ly
gus, neužginamai liudyja, 

moteries protišką išsivystymą stengiasi už- kad vyru blogdarysčių yra 
, sutinkam virš penkių sykių daugiau, 

praėjusių amžių; ačiū negu moterų. Rods, tūli tąi
laikyti aprubežiuotame stovyje, 
čiame su sąlygomis į
tam, kad jai neduoda atsakančios vietos 
draugijiniame gyvenime ir pririša prie na
mų,—jos morališkos pažvalgos įžymiai atsi
liko nuo reikalavimų šiandieninės gadynes.

Naujausios draugijinės sąlygos pastatė 
žmones naujuose sątikiuose tarpe savęs ir 
sutvėrė tam atsakančius naujus morališkus 
supratimus, kurie skiriasi nuo senųjų to
kiame pat laipsny, kaip kad sąlygos išdir- 
bystės nuo senųjų. Tasai naujų morališkų 
pažvalgų vystymasis pas moteris vos prasi-

Kaip moteris gali turėt kokią nors įtek
mę į vystymąsi kūdikio, kuris pastos piliečiu 
tiktai rytoj ir užtai turi būt prirengtas dėl 
teisių ir pareigų ateities, bet ne praeities?

Lėtas žmonijos progresavimas išdalies 
paeina nuo to, kad čiela pusė žmonijos visa
da užsilikusi savo išsiplėtojime.

Moteries mąstymas neišeina iš rybų šei
mynos reikalų.

Priešingai naujajai draugijiniai dorai, 
moteris iki šiam laikui išpažįsta siaurą ego
istišką šeimynišką dorą. Visos jos taip gi
riamos gerosios ypatybės, josios savęs pa
miršimas, savęs pasišventimas ir gilus jaus
mai,—viskas tas pašvenčia josios siau- 
ramjam šeimyniškam rateliui\ir giminėms.

(Toliaus bus)

' netiek pagal tam tikras prie
žastis,kiek pagal jų mylimus 

į ar neužkenčiamus permai- 
! nose vadus. "Mielaširdystėj 
'jos taipgi daugiau pasišven- 
[čia individualams negu ahel- 
|noms veikmėms, kurios nai- 
jkintų piktą su visu ar bent 
j ant ilgesnio laiko.

(Skaitant History 
ropean Morais).

Gryna tai teisybė,
i gai žmonėms nežinota, 
jliau — nuo minių slėpta, ir 
[šiandien, per įpratimą, at
metama. Tačiaus neužgina
ma, kad gyvenimo reikalau
jami ypatingumai, trūkstan- 
ti pas vyrus — tvylo m o te ri
se, trūkstanti-gi moterjse, 
apsireiškia pas vyrus, 
rai, tat, ir moters, tik tarda
miesi išvien tegali įsteigti 
pilną, laimingą, gyvenimą.

,v .. J. Perkūnas.

teisina, kad vyrai nusideda 
tankiau todėl, kad ant ju 
rymo šeimynos ir didesnė 
atsakomybė abelnai, bet rei
kia žinoti, kad nežinė ir 
biednystė — šaknis pikto — 
moteris liečia kur-kas skau
džiau, negu vyrus. Pasi
šventimas tarnvstei nelai
mingųjų, net išsižadėjimas 
savęs dėl didesnių darbų, 
tarp moterų paprastas, tarp 
vyrų-gi retas, retas.

Vyrai,abelnai, malonus ty
rinėti, moters — pasikakina 
tikėjimu; vyrai trokšta gar
bės, moters visko išsižada 
dėl meilės; vyrai linksta prie 
teisybės, moters — prie mie- 
laširdystės.

Nors moters įžymiai ma
žiau pasiduoda brutališku- 
mui ir girtuokliavimui, bet 
tuštybe, veidmainiavimu ir 
užsispvrimu jos pereina vy
rus. Kovos drąsoj atsilieka 
nuo vyrų taipgi.

Vyrai yra energiškesni, 
prakilnesni, labiau sau pasi
tiki, negu moters, moters-gi 
— širdingesnės, mandages
nės, labiau pakantrios.

Draugijinius nuotikius 
moters paprastai sprendžia

žiai atrodė jo mdteris, kuo-i beturi.
-j met buvo nevedus. O dabar, | Tik paties sultano hare- 

| nusmunka, palieka tikra Į mas knibždėte knibžda gra- 
kaimo boba, kad ir pačiam! žiausiomis pasaulio moteri- 
vyrui nemalonu pasižiūrėti, mis.
Vyro po biskutį prisirišimas1 
prie jos pradeda atšalti ir 
tankiai visai pabėga.

V. A. Zosytė. i
------------- ikų, kurie pastaraisiais

y-

MERGINŲ TIKSLAS.
Kuomet aš skaitau lai

kraščiuose merginų straips
niukus ir straipsnelius vai
kinų ,užstojančių merginas, 
būk merginos nebijo sen
mergystės “stono” ir nesi
skubina apsivesti, tuomet 
man labai aišku, kad jie visi' 
klysta.

Aš) kaipo mergina, neno
rėčiau perdaug savo sesyčių 
nupeikti, bet, kadangi teisy
bė reikalauja teisybės, tai ir 
pasakysiu keletą žodžių.

Jūs tik pasižiūrėkit ant 
bent vienos merginos nuo 
kojų iki galvos — tai pama
tysit, jog visa puikiai apsi- 
redžius: veisto šilkinė, l'ake- 
tukas ant krutinės, branza- 
lietai ant rankų, žiedai ant 
pirštų, čeverykai-balti, pan- 
čekos šilkinės, žodžiu — at
rodo gražiai. Bet dabar rei
kia sau klausimas užduoti, 
kodėl jos taip rėdos? Su ko
kiu tikslu jos taip pinigus 
leidžia ant visokių mažmo
žių be kurių būtų galima ap
sieiti? Ar taip rėdos iš pa
togumo atžvilgio, ar dėl ko 
kito? Žinoma, čia atsakinės 
visaip, bet vienas pamatinis 
atsakymas tai bus tas, kad 
vaikinams geriau patikti ir 
greičiau apsivesti. Aš ži
nau, kad daug mūsų sesyčių 
norės tą užglostyti kitaip, 
bet teisybei vistiek akių ne-

taip yra, tai parodo pats gy
venimas.

Dabar paimkim tas pačias 
merginas, o ypatingai spor- 
tes, kurios rėdės kuonopui- 
kiausia, kuomet buvo neve- 
dusios — ir apsivedusias. 
Kokį skirtumą pamatysi
me? Atsakymas aiškus, 
kad didelį. Kuomet,, dar bu
vo nevedus, tai niekuomet 
nepamatysi išeinant ant gat- 
vės su žiūrkštu, su suveltais

Moteris streiku metu. *. c.
Laike visų didžiųjų strei- 

‘ i me
tais buvo Amerikoj, visuo
met labai puikiai pasižymėjo 
moteris ir merginos. Jos ne 
tik pačios streikavo, bet ir 
uoliai gyvu žodžiu agitavo 
už streiką, rinko aukų, drą
sino vyrus streikierius.

Pastarame E. Pittsburgo 
streike, ką kovoja apie 15- 
000 darbininkų Westinghou
se fabrikose, puikiausiu va
du yra Miss B. E. Kenny, 
jauna mergina. ,

Ji yra sekretorium “Alle
gheny Congenial Industrial 
Union”, tos unijos, kurios 
nariai savo tarpe yra tikri 
broliai.

Ji sako, kad jau seniai bu- 
.. .. vo metas išeiti i streiką
traukus nuo choro mergi- ’ Westinghouse dirbtuvėse, 
nas. [nes ten darbininkai smar-

Vienok, iš daugelio mergi- ųįai išnaudojami. Ji tikisi, 
nų tik 3 — 4 atsirado silp- pad, laikui bėgant, streikas 
nesnės dvasios. Šiaip jau ki-‘anims visas Westinghouso 
tos puikiai laikosi.

K agi veikia tos tris mer
ginos, atsisakiusios nuo cho
ro? Ogi su italukais bala
dojasi. Argi tai geresnis 
užsiėmimas? Negerai elgia
tės, merginos!

Užtat 'Visos kitos mergi
nos, kurios darbuojasi cho
re, vertos didžiausio pagyri
mo. Mergaitė.

ŽINIOS
Watcrburio merginos 

choristės.
Waterbury gyvuoja 34 kp.

L. S. S. choras prie kurio

merginų. Choras jau gana 
stiprus.

Tasai faktas, kad chore 
veikliai dalyvauja merginos, 
baisiai pykina vietos fanati
kus ir Siauraprotį. Tasai 
ypač pastaruoju laiku pra
dėjo įvairiaisiais būdais 
plūsti chorą ir stengties taip

Navatna moteriškė.
Nashua, N. H. Čia pasiro

dė kokia tai navatna moteris 
ar mergina, kurį pardavinė
ja muilą ir šiaip jau įvairias 
kvėpylas. Iš kur ji atvyko 
ir kas ji tokia — niekas ne
žino. Tūli sako ją esant so- 
cijaliste, bet, kaip dėl socija- 
listės, tai jos pasielgimas 
būtų neatsakantis, nes per
daug užsideda su vaikinais 
ir šaip jau įtariamai elgiasi.

Gyvena pas francūzus.
Pas mus labai daug apie 

ją šneka.
. S. Z. Proletaras.

■ dirbtuves, kurios tik randa
mi Suvienytose Valstijose ir 
kituose pasaulio kraštuose.

Streikieriai puikiai laikosi 
jau'suvirs 3 savaites.

Perdaug turėjęs pačių ir 
petrai meldęs jį su

areštuoti.
Chicago, Ill. — Earl Hum

ber nuėjo į policiją ir papra
šė. kad jį suareštuotu. Ji
sai pasisakė gyvenęs dauge
ly vietų ir visur turėjęs pa
čią. Pontiac, Mich., turėjęs 
pačią tik vieną savaitę ir ap
leidęs ja. Detroitan nuvy
kęs apsivedė su kita, bet iš
gyvenęs dvi dieni, vėl aplei
do. Paskui apleido ir trečią 
pačią. t

Dabar jį sąžinė pradėjo 
graužti, tai ir liepęs patsai 
save suaręštuoti.

Begedžiai.
Massachusetts valstijoj 

jau gyvuoja teisė — taip va
dinama minimum alga dėl

Moterįs balsuotojos susi- 
m rinks San Francisco.

Sekančiais metais laike 
tarptautiškos parodos San 
Francisco įvyks moterų bal
suotojų kongresas. Susi
rinks balsuotojos iš visų pa
saulio kampelių.



Darbai

E.- H-de buvęs.

Jūrių Graiba. v

28 d. birželio čia sutverta gi neatsižvelgdami ant ypa-

valsti- 
dabar,

21
90

Ir tai
1912

siuntimas pinigų pavesta V.
Mižerai. A.P.N.

20
14
11

RAPORTAS L. S. S. IV 
RAJONO, 1913.

Saginaw, Mich. — Darbai 
šiuo tarpu eina, bet bedarbių 
yra. Vergas.

jose sun- 
išsiprašyti.

Toledo, Ohio. — Darbai 
čia taip kaip iš relių iššokę 
— stovi. Iš kitur pribuvu
siems — sunku.

Lašakė.

KORESPONDENCIJOS
Vestinghous’o darbininkų 

streikas dar vis tvir
tai laikosi.

E. Pittsburgh, Pa.—West- 
inghous’o kompanija taip 
pradėjo elgtis, kaip Lawren
ce, Mass., audimo kompani
jos laike streiko.

Pereitą savaitę kažin-kas 
padėjo dinamito bombą po 
prezidento Herr namais. 
Būk tai streikieriai daro at
keršydami jam už jo žiauru
mą. Bet kada streikieriai 
tokį darbą pradėjo nuodug
niai tyrinėti, tuokart pasiro
dė, kad bombą padėjo po 
prezidento Herr namais jo 
paties artimiausi draugai, 
su kuriais jis iš pat prasidė
jimo streiko . provokatoria- 
vo. Jeigu būtų buvus ex- 
pliozija, tada gal jau ir E. 
Pittsburghe būtų prasidėjus 
kova su ginklu, taip kaip 
Ludlow kad buvo. Vien tik 
laimė, kad kompanijai nepa
vyko tai padaryti. Vieni 
bombą padėjo pas duris, o 
kiti nubėgo atsivesti polici
ją, ir ant galo susigavo viens 
kitą taip, kad pasirodė pa
tys kaltais.

" Bosąi visų tujų dirbtuvių 
gaudo tamsesniuosius darbi
ninkus ir visaip įkalbinėja, 
kad streikas jau taip kaip ir 
pralaimėtas. Visoki agentė
liai įsimaišę tarpe streikie
rių talp-pat stengiasi viso
kiais būdais sulaužyti tvir
tą darbininkų vienybę, kuri 
iki šiam laikui buvo nepaju
dinama.

Liepos 4 d. buvo balsavi
mas, ar grįžti prie darbo, ar
ba streikuoti iki visi reikala
vimai bus išpildyti (mat 
daugelis sumanė, kad galima 
dirbant reikalauti pagerini
mo būvio). Po balsavimui 
pasirodė, kad 85 nuošimčiai 
darbininkų nori streikuoti, 
o 15 nuošimčių — reikalauti 
iš kompanijos palengvinimo 
dirbant, tokiu būdu visi pa
siliko ant streiko ir stojo 
nuo tos dienos tikron kovon.

Iki šiam laikui nebuvo jo
kio peržengimo įstatymų 
duotų per valstijos “cos- 
sacks”. Tarpe 10,000 vyrų ir 
moterų randasi didžiausia 
vienvbė. “Įžeidimas vieno— 
įžeidimas visų”—sako strei
kieriai.

Aukos pradėjo plaukti po 
truputi iš visu šalies kraštų.

ir kitos mažesnės organiza
cijos. Ypatingai I. W. W. 
kalbėtojai ir organizatoriai 
su mumis dirba kasdien? 
Nuo A. D. Federacijos nieko 
negavome, nei pinigiškos, 
nei morališkos pagelbos. 
Pittsburgh Railways (street- 
kariu) visi darbininkai pri
sižadėjo duoti po vieną dole
ri kas antra savaitė j strei-r 
ko aukų fondą, taip kad pa
sidarytų $3000 kas antra 
savaite arba $6000 ant mė
nesio. Pennsylvania Union 
Railroad darbininkai ir pri
žadėjo aukauti, jeigu męs 
tik laikysimės toliaus, kiek
vienas prižadėjo aukauti kas 
antra savaitė vienos dienos 
uždarbį.

Visų Lietuvių streikierių 
varde aš melsčiau darbinin
kų, kad niekas nevažiuotų į 
E. Pittsburghą darbo jieš- 
koti,v nors ir matytų kur 
nors apgarsinimą reikalau
jant darbininkų į Westing- 
hous’o dirbtuves. Visuose 
kapitalistij laikraščiuose yra 
pajieškojimai darbininkų į 
minėtas dirbtuves, bet męs, 
streikieriai, persergirhe ne
važiuoti į tas vietas.

Streikierių Komitetas per 
J. J. Karpavičių.

Kur dingo Clinton, Ind?
Vienas draugas gavo įdo

mų laišką iš Clinton, Ind.
L.S.S. 104 jau antru sykiu 

mirus. Jau tik du socijalistų 
beliko, o taip vadinami lais
vamaniai ramiai sau tuština 
bačkutes ant pono dievo gar
bės.

Tame mieste gana tankiai 
būna peštynių, pjovynių.

Tūli dar seniau vadino 
save socijalistais, o dabar 
nei nemėginkie aprašyti jų 
darbelius — tuoj kelią pas
toja ir peiliuku pagrąsina.

Kas darosi su Clintonu? 
Gelbėkit Clintoną!

O jūs clintoniečiai, kurie 
dar sveiki-gyvi esate, duokit 
bent žinoti apie save laikraš
čiams.

Minneapolis, Minn.
Čionais lietuvių randasi 

30 šeimynų ir keli šimtai pa
vieniu, kuriems čia labai 
vargingas gyvenimas.

Gyvuoja čia “Laisvės” 
draugija, bet pavienių joje 
yra labai mažai. Daugiau
sia priguli ženočiai.

Daugelis iš vietos lietuvių 
mėgsta išsigerti, čįa pa
garsėjo tūlas M. S., kuris tik 
rūpinasi Įtempt žmones į sa
vo saliuną ik ant burdo. Jau 
kas papuola ant burdo — tai 
visai nekaip užlaiko. Per
dėm ir perdėm reikia pirkti 
skvstimėlio.

Kambarius tik sykį į mė
nesi čystina. Lovas kloja 
gal kartą į metus.

Skaitytojas.

SO. OMAHA, NEB.
Lietuvių klaida. Subruz

do mūsų lietuviai. Bet ne 
dėl gero. Nutaikė statyt kle
boniją—ant dviejų augštų, 
su 10 kambarių. Hm... Tai 
kaštuos! Ir vien tik, kad ku
nigui būtų gerai, kad turė
tų daugiau vietos puotas 
kelti. Mat, jam perankšta 
su savo gaspadine dabarti
niuose penkiuose kamba
riuose. Apsirinkat, lietuviai! 
Męs turime nesulyginamai 
naudingesnius darbus atlik
ti. Mums reikalinga moks- 
lainė. Juk dabar daug mažų 
ir suaugusių mūsų merginų 
ir vaikinu nemoka lietuviš
kai skaityti nei rašyti. Ir 
klebonija mus nemokįs. Ne
gerai, lietuviai, neprotauti. 
Mokslainės mums reikia, ne 
klebonijos! Apart to, kas 
nežino, kaip mums reikalin
ga sava svetainė, kuriai nu
pirkta žemė jau keli metai 
stovi tuščia! Reikalinga 
mums svetainė dėl susirin
kimų, prakalbų, diskusijų, 
teatrų, balių ir t.t. Knygą 
būtų galima parašyti išdės
tant galimus naudingumus 
iš savos svetainės, kurios ne
turint mūsų pirmžengystė 
trukdosi labai-labai nelem

ti- susipraskim, lietu-
Rodyki- 

Ir tegul tie reikalin-

tai.
viai! Dar nevėlu.
mės!
gumai stojasi kūnu, kurie 
gabentu naudą mums ir mū
sų gentkartėms, o ne klebo
nija!

Rockford, Ill.
L.S.D. draugystė 28 d. bir

želio parengė Blake Parke 
pikniką. Buvo kviestas A. 
Antonovas. Kalbėjo *apie 
moterų klapsimą. Gvildeni
mas buvo aiškus ir publikai 
patiko. Tik ką keliatas mer
ginų turėjo būti maišomos. 
Mat, nors tarp žmonių gyve
na, bet dar, regis, neišmoko 
žmcųiiškai elgties. Tai ne
padoru, Lietuvos dukters.

Jonas R.

Toledo, Ohio.
Šis miestelis yra gana pui

kus—neperdidelis, turtingas 
medžiais, ir išimtinas svei
kumu oro. Dirbtuvių ne
daug ir tos pačios pamies- 
čiuose.

Lietuvių čia nedaug, sako
ma, apie 60 ypatų, ir tuos pa
čius sunkios gyvenimo sąly
gos vienval blaško, sklaido. 
Nuo seniau gyvenančių mū
siškių yra labai mažai, per
tai ir abelna vienų kitų pa
žintis—reta. Tik pastaruo
ju laiku, ačiū J. Danto pasi
darbavimui, pradėta lyg kad 
bendrą ryšį gaivinti. Girdi
si gandai apie sutvėrimą pa- 
šelpinės draugystės. Linkė
tina gerų pasekmių. 

nauja L.S.S. kuopa is 7 na
rių, iš kurių 3 dar niekad ne
prigulėjo prie socijalistų. 
Prisieis, brangus . draugai, 
gana daug darbuoties ir gal 
dikčiai nukęsti, bet — drą
siai pirmyn! Nes pats gyve
nimas su mumis.

Lašakė.

So. Manchester, Conn.
25 d. birželio čia buvo teis

mo tardomas lietuviams ge
rai žinomas “didvyris” An
tanas Koras. Jį skundė jo 
numylėtinė Matilda Atko- 
čiūtė už suviliojimą. Teisme 
Koras prisipažino turėjęs su 
ja susinešimus, bet ženytis 
atsisakė, pertai ir nuospren
dis tapo atidėtas, kol gims 
kūdikis. Koras paleistas už 
$200 parankos (kaucijos).

Koras yra tamsus žmogus 
ir turi didelį palinkimą prie 
svaigalų; Atkočiutė gi—gera 
katalikė; apie platųjį svietą, 
žinoma , ^neatboja—neskaito 
nieko, ir pas sau lygius ne- 
žinėlius tik ir užsilaiko. 
Gaila merginos. >

Frankford, Philadelphia,Pa.
Lietuvių šioj apygardoj 

nemažai. Jų draugystės: 
Pašelpinė (apie 170 narių), 
Lietuvių Kliubas (apie 85), 
S.L.A. kuopa (apie 80), L.S. 
S. kuopa (regis—9) ir Koo
peratyviška Valgomų Daik
tų Pardavinyčia, gyvuojanti 
apie nuo pusmečio ir užsi
laikanti neblogiausiai.

Rodos, kad tas būrys galė
tų gana daug ko dėl susipa
žinimo su savim ir svietu nu
veikti, vienok, abelnai, dva
siškas lietuvių stovis čia ap
gailėtinas. Tik ką 191-moji 
socijalistų kuopa neva juda 
—per metą kokias vienas- 
dvejas prakalbas parengia, 
bet tai tik lašas jūrėj.

Merginų čia taipgi apščiai. 
Tačiaus ir jos vėjop. Pralei
džia laiką, tai su vyrais prie 
kazyrių, tai tik taip, gyvena, 
mat, vien kad gyvena—nie
ko gero nei lavinas, nei vei
kia. Ypač tai grasu ant 
Pratt (jie vadina “Bratt”) 
gatvės.

į. . Ex Kryžiokas.

E. Hammond, Ind.
Čia randasi 2 lietuviški 

saliūnai, 1 barberne, lietu
vių ne biznierių yra 5 famili- 
jos ir 16 pavienių. Visi pu
sėtinai gyvena.

Gaila, kad čia lietuviai jo
kios draugystės neturi. Čia 
ateina keli pirmeiviški laik
raščiai.

Rockford, Ill.
S. P. L. J. Ratelio susirin

kime 26 d. birželio tapo iš
rinkta nauja valdyba: orga
nizatorium—V. Mizeris ;raš- 
tininku—P. Raibikis, ir iždi
ninku—A. Kiela.

S. Petrauskas, užsiminda
mas apie fanatikų užpuoli
mą draugo Perkūno, patarė 
nors kiek paaukauti dėl pat
raukimo jų teisman. Visi

Salem, Mass.
Salem, ilgai buvęs 

jos pasididžiavimu, 
dideliame apmiry, tik nykus 
griuvėsiai. Ne viską, tiesa, 
beprarijo'toji rusti ugnis,bet 
ilgi, beabejonės, turės pra
slinkti metai, kol taps pri
miršta josios pasekmės, ku
rias čia, išdalies, paminėsiu.

Mirė 6 žmonės ;sunkiai su
žeista 12; lengviau apdegu
sių 200; likusių be pastogės 
20.000; bedarbių 9,000.

Ugnis siautė apimy 3į ket
virtainiu mylių. Nuostolis 
apie $15,000,000. Aukų dėl 
nukentėjusiu surinkta apie 
$30,000. Pinigai,, maistas, 
rūbai dar ir dabar iš visų ša
lies kraštų tebeplaukia.

Laike ugnies buvo par
traukta 2500 kareivių. Dėl 
bepastogės likusiųjų pasta
tyta 7,500 šėtrų. Sugadinta 
1000 telefomj ir sutrukdyta 
geležkeliai ant 48 valandų.

Nuogandų buvo laike ug
nies. Liūdna, kaip nelaimin-

tiško pavojaus, gelbėjo ki
tus, tai savo brangi;
Tūli net proto neteki _ 
be, gelbėjo bile kokį nieknie
kį, pamiršdami daug \ leng
viau pagelbimus, daug di
desnius daiktus, ir . kūdikiš
kai paskui bovyjosi, kuomet 
ugnis net akmenis, rodos, 
gandino.

K. Armonas.

Pittsburg, Pa.
Birželio 14 ir 21 d. buvo 

surengti piknikai A.P.L.A. 
dr-jos 1-mos ir 4-tos kuopos. 
Piknikai atsibuvo labai link
smus. Žmonės visi buvo už
ganėdinti, kurie tik rados 
ant tų piknikų. Labai gaila, 
kad tokių piknikų mažai at- 
sibūna Pittsburghe. Iš prie
žasties smarkaus persekio
jimo vietinės valdžios, pikni
kų negali surengti smulkes
nės draugijėlės. Kada nori 
pikniką surengti,tai turi val
dininkui dvidešimtinę įspau
sti į ranką, tai nepersekios 
taip baisiai, bet jei bandysi 
nepatepti jų gerklių, tai ne
turėsi nei muzikos, nei jokių 
pasilinksminimų. Turbūt, 
nėra niekur tokių išnaudoji
mų draūgijų per miesto val
džią, kaip Pittsburghe. Čio
nai už dolerį viskas valia,,— 
be dolerio gi nieko.

L.S.S. 55 kp. perstojo ren
gus diskusijas iš priežasties 
vasaros šiltų vakarų. Vasa
ros laike bandys daryti išva
žiavimus ant tyro oro, kur 
būtų galima padiskusuoti ir 
pažaisti kas nedėldienį. Ko
mitetas jau išrinktas tam 
viskam pasirūpinti. Puikus 
sumanymas, jeigu tik pasi
sektų įvykdinti.

Iš priežasties smarkaus 
kylimo lietuvių kooperacijos 
(valgių krautuvės), nekurie 
biznieriai ketina nustoti biz
nio. O tai jums bus juokai iš 
rengimo mirties kooperaci
jai. Patarlė sako: “Nekask 
kitam duobės, nes pats į ją 
įkrisi”. Nieko nepadarysi 
vienas prieš šimtus.

Šiomis dienomis, žieminėj 
miesto daly, susitvėrė lenku 
neprigulminga parapija. Tai 
lenkų ir lietuvių kunigai, su- 
vienyję spėkas, varo aštrią 
kovą prieš neprigulminguo- 
sius. Ypač vietinis kunigas 
Šimkus pašvenčia po vieną 
pamokslą kas nedėlia tos pa
rapijos keikimui. Girdi, te
nai tai visi mulai, kurie prie 
tos parapijos pristos ar au
kaus savo centus. Abejoti
na, ar Šimkaus parapijonų 
ausys nors kiek trumpesnės, 
negu tų mulų, kuriuos jis už- 
sipuldinėja. Ištikrųjų, bai
su mūsų dūšių ganytojams, 
kad daug dolerių jiems ne
teks. O kartais ir lietuviai, 
pažiūrėję į lenkus, gal suma
nytų atsikratyti nuo savęs 
Romos ir airių vyskupų jun
gą. O čia lyg tyčia tie para
pijos vadai vis nenurimsta. 
Du kunigai už sukimą para- 
nijos turto jau išvyti, o da
bartinis Šimkus ir neper- 
daug geresnis — nepaliauja 
žmones kankinęs su aukomis 
kas nedėlia. Pasitaikius 
mažai suaukauta, parapijo
nai gauna gerokai velnių. 
Bet žmoneliai jau pripratę 
prie velnių, nes kiekvieną 
nedėldienį apie juos girdi,tai 
ir nesibijo. Pertai kunigas 
jau pradeda juos gązdinti su 
“Rusijos kazokais”, girdi, 
“Būtų man čionai Rusija, aš 
jus priversčiau su kazoko 
nagaika aukauti ir lankyti 
bažnyčią kas nedėlia”.

Tai, mat, kas jiems rūpi— 
už dolerius žmonių kailį na- 
gaikuoti. Reikėtų jau ir ak- 
liausiem suprasti tų ilga
skvernių geradėjystę. Bet 
ar supras?

Uralas.

New Haven, Conn.
Tėmyjant kitų lietuviškų 

sodybų judėjimą pirmžen- 
gystės linkon, reikia pripa
žinti, kad mūsų lietuviai dar 
labai mažai kuomi girtis be
galėtų. Ypač šiuomi tarpu 
taip dedas, kad geri užma
nymai paprastai tik mieriu 
pasilieka, kuomet trukdan
tieji geresnius mierius—ke
rojas.

Senesnieji New Haveno

lietuviai pasakoja, jog pir
miau tarp mūsiškių čia žy
dė jus'kuopuikiausia sutar
tis, bet dauginantis lietuviš
koms ..karčiamomš, dalykai 
atsimainė. Karčiamninkai, 
mat, susekę, kad tik tamsus 
Žmonės, ypač yra našus, rį- 
žosi pasinaudoti—susitarė 
sutraukti lietuvius į parapi
ją. Ir du iš jų( vardų nemi
nėsiu), 1911 m., išsimeldė 
nuo vyskupo kunigą. Kuni
gas gi (Šetkus) tuoj ir pra
dėjo tą nelabą, ant kurio da
bar guodžiamąsi. Per jį kilo 
debesįs neapykantos porose, 
šeimynose, draugystėse,tarp 
gyventojų abelnai. 
vardan “religijos”.
metuose New Haven lietu
viai jau dalinosi į tris rūšis: 
vieni vadinosi Rymo Katali
kai, antri — Neprigulmingi 
Katalikai, ir treti—laisva
maniai, socijalistai tai bedie
viai. Rymo katalikų, žino
ma, buvo daugiausiai ir jų 
painiojimąsis pirmženges- 
niuose mieriuose buvo gana 
įžymus, bet dabar jau atsi
maino. Mat, jų ištikimasis 
kunigas Šetkus su jų suau- 
kautais dėl pastatymo baž
nyčios pinigais iškeliavo, sa
koma, kur ten apie Chicago. 
Ir parapij'onų uolumas per 
tai nupuolė. Tūli net visai 
nuo būrio atsimetė. Dabar 
kunigauja E. Grikis. Šis 
darbuojasi daugiausia tarp 
merginų, moterų—veisia da
vatkas ir jų draugystes. Bai
siai neapkenčia,' supranta
ma, nenuolankiųjų. Buvo 
užsipuolęs* ir ant Lietuvių 
Kliubo, norėjo, regis, jį išar
dyti. Bet nepavyko. Mat, 
pernai vietinės draugystės 
susitarė susitelkti vienybėn 
ir (1) rūpintis pasistatydinti 
svetainę, (2) įsteigti lietu
vių knygyną, (3) įkurti fon
dą dėl' apšvietos, ir t.t. Da- 
girdęs apie tai kunigas Gri
kis net rankomis suplojo, 
manė pastosiąs diktatorium 
ir savarankiškai valdysiąs 
viską, kaip lenkų kunigas 
daro. Tečiaus nepavyko. Jo 
pastangos valdyti tapo su
sektos ir intrygų prasilenk
ta.

S. M. Rinkevyčius.

, Williamstown, Pa.
Bečėdydamas 10 centų gy

vasties neteko. 2-rą d. lie
pos tūlas J. D., 18 metų vai
kinas, idant neišmokėti 10c. 
ant karu, susitarė su savo 
draugais parvažiuoti namo 
favoriniu trūkiu. Beužšo- 
kant jis papuolė po ratais. 
Baisiai tapo sutrenktas ir 
abi kojos, augščiau kelių, nu
trauktos, ir į keliatą valan
dų užgeso.

Lai tai nors kitiems būna 
pasimokinimu.

P.G. K-lius.

Worcesleh, Mass.
Pereitą savaitę mums teko 

pamatyti krutančiuose pa
veiksluose lietuvius darbi
ninkus. Tai buvo perstaty
mas gerai žinomo autoriaus 
Upton Sinclair veikalo “Rai
stas” (The Jungle). Dauge
lis, neabejoju,dar pirmą kar
tą matė lietuvius amerikonų 
teatre rodant. Pamokinan
tis tai buvo spektaklis. Pa
rodė, kaip' kapitalistai elgia
si su darbininkais, kaip juos 
nuodija supuvusia mėsa, 
kaip prigaudinėja merginas 
ir paskui tyčiojasi iš jų. Pa
rodė, kaip darbininkai, ne- 
pakęsdami priespaudos kry
žių, pareikalauja žmoniškes
nio gyvenimo, juos užpuola 
policija ir be pasigailėjimo 
skaldo galvas; o kada darbi
ninkai gniūžta iš bado ir 
miršta, jie, kaip alkani žvė- 
rįs/ištęsia juos iš namų. Pri
sižiūrėjęs tai regyklai, žmo
gus jautiesi gana navatniai, 
baisiai sujudęs, nes toji ne
laimė ir šiandien minias 
kankina. Patartina, kad vi
si šiuo perstatymu pasinau
dotų, ypač gi mūsų kunigai, 
kurie taip neapkenčia ap- 
švietos. Mat, paveikslai at
veria, kaip baisiai kenkia 
žmogui ir draugijai nežinė, 
ir kad pasigelbėti galima tik 
protaujant, stojant po rau
donąja Socijalizmo vėliava 
ir įgyvendinant kooperaty
višką surėdymą.

Nors perstatymas nebuvo 
tarp lietuvių, garsintas,, bet 
jie, vieni nuo Kitų dasižino- 
dami, lankėsi gana skaitlin
gai, ir atmins, be abejonės, 
įspūdį ant ilgai. Ypač tuos 
lietuviškai rašytus laiškus, 
vardus kaip antai, Jurgis, 
Ona ir t.t. Man rodos/ kad 
daugelis ant visados atsi
mins, kaip reikia vieni ki
tiems užjausti ir išvien ko
voti, idant pasivaduoti nuo 
siurbėlių. P.A.D.

CHICAGO, ILL.
Esant geriems norams, 

niekas negali užstoti kelio, 
jokios kliūtis nepatėmyfi
nos. Daugelio pasakyta, Ipd 
vasaros metu draugijos, o 
ypatingai teatrališkos drau
gijos, būna išsisklaidžiusios, 
nieko, arba mažai ką vei
kiančios. Dram. Ratelis 
prie VIII raj.ono L. S. S., 
priešingai, pačiame karščio 
sezone pradėjo savo reika
lais rūpintis. Susirinkimus 
laiko kas mėnuo reguliariš- 
kai ir kiekvieną ketvergo 
vakara susirenka ant lekci
jų. Nesimokina veikalo, 
kad išmokti žodžius, kaip 
ubagas poterių, bet lavinasi 
lošiamojo judėjimo; Dram. 
Ratelio aktoriai tuomi nori 
pasiekti, kad jie galėtų lošti 
savo kūnu, o žodžius pavar
toti pritarimui lošimo. Ir 
reikia pastebėti, kad šiomis 
lekcijomis visi Dram. Rat. 
nariai yra labai užsinteresa- 
vę. Matyt, kad noras, taip 
sakant— žingeidumas, at
stume juos nuo pasivaikščio
jimo parkuose, o sutraukia 
paskirtame laike į svetainę, 
kad sužinoti, kas tai yra loši
mas ir kaip turi būti lošia
ma. Ch. Rep.

NORWOOD, MASS..
Pradedant didį darbą. 28 

birželio,- paminint pradėtu- 
ves statymo Tautiško Namo, 
Lietuvių Labdarystės Drau
gystė turėjo prakalbas. St. 
Michelsonas, pasveikinęs 
draugystę su jos pasirįžiniu, 
plačiai aiškino, kaip kona- 
šiau pasinaudoti iš namo, 
surišdamas savo argumen
tus su kasdieniniu gyveni
mu. Publikai labai patiko. 
Paskui kalbėjo šeštokas. 
Taipgi apie svarbą Tautiško 
Namo. Teko ir kunigėliams. 
Ir gerai. Mat vietinis kle
bonas su tūlais,savo parapi- 
jonais buvo gatavi net pas
turgaliu žemę grūsti, kad tik 
užkenkti draugystės mie- 
riui. Vienam geros valios 
žmogui, kurs žadėjo pasko
linti darbui $5000, jie (kuni
gas ir avys) įkalbinėjo, kad 
atsisakytų, neduotų, kadan
gi ta draugystė susidedanti 
iš anarkistų ir priklausanti 
prie I. W. W. Bet tasai žmo
gus turėjo protą — nesidavė 
perkalbėt. Ir taip, Tautiš
kas Namas, nežiūrint ant 
kunigo žabangų, pradėtas.

Nariai — t
1 sausio, 1913,. buvo ... 171 
Per metus pristojo ......... 92
Persikėlė į kitus rajonus 19 
Išstojo .......... 47
Dabar priguli........... . .  197
Moterų rajone...............
Ukėsų.............................
Su pirmomis popieromis.

Darbai —
Per 1913 surengta: 

Prakalbų........................
Diskusijų ir prelekcijų .. 
Perstatymų ....................
Pasilinksminimų...........

Viešuose kuopų darbuose 
vietinė publika p rijančia 
mielai, apart tik 45 ir 83 kp., 
kur jų parengimuosna lan
komasi mažai.

Iš viešų parengimų pel
ningiausiais yra teatrai. ,

Pinigai —
1 'Sausio 1913, rajono 

kuopos turėjo ... $207.10
Nuo 1 sausio, 1913, iki 1" 
sausio 1914, užsigyven-
ta.......................... 253.26

Knygynus turi 8 kuo
pos; jų vertė ...... 315.00

Susirinkimai tvirte 
kuopose atsibuna du x syk 
per mėnesį, silpiiesnėse-gi, 
kartą. Į susirinkimus, abel
nai, tik pusė narių besilan
ko.

Link L. S. S. visuomenė at
sineša gerai, bet turėtų, ro
dos, da geriau.

Tarpe narių abelnai, pa- 
guodohe, branginimas vieni 
kitų — pažymus.

IV rajono kuopos stengia
si savo reikalus atlikti pa
čios, neprašinėją pagelbos.

L. S. S. IV rajono organiz. 
Adolf Žolynas.

Sus. Sekretorius
Dom. Pilka.

L. S. S. IV rajono konfe
rencija, laikyta 21 birželio, 
1914, Passaic, N. J., išreikš

dama prijautimą drg. Vidi- 
kui jo santikiuose su stebu
klinguoju Ignašium, priėmė 
sekančią rezoliuciją:

26-ta L. S. S. IV rajono 
konferencija sveikina drau
gą Vidiką už parašymą tei
sybės žodžio apie stebuklin
gą “daktarą” Ignasių, ir at
sišaukia, idant visi Sąjungos 
nariai Stankaus užsipuolimą 
ant mūsų draugo suprastų 
užsipuolimu ant jų ir remtų 
gynimąsi medegiškai ir do
riškai.

L. S. S. IV rajono sekr.
D. Pilka.

Kennan, Wis. — Čia ir 
apielinkėj kitokių darbų nė
ra, kaip tik kirtimas krūmų 
ir giriose, kur dirbama nuo 
stukių tai akrų. Lytingose 
dienose — bedarbė. “Šlico” 
sėbrams darbas nesunkiai 
gaunamas, blaiviems-gi — 
bėda. Pragyvenimas (vieš
namiuose) labai brangus. 
Vėliaus prasidės darbai ant 
ūkių ir gal uždarbis taipgi 
pagerės. Žinantis.

Williamstown, Pa. — Čia 
tik kasyklos (anglių), kito
kių darbų nėra. Pirmiau, 
kol pilnai dirbta, darbą gau
ti buvo lengva, bet dabar, 
dirbant tik 3 dienas per sa
vaitę, žmonės labai guodžia
si. Mainierių unija laikosi 
puikiai. Mat, kiekvienas no
rįs dirbti turi prigulėti arba 
kraustytis. Garbė už tfai 
mūsiškiams. Įstojimas uni- 
jon kaštuoja $10.

P. G. K—liūs.

Philadelphia, Pa. — 1-mą 
liepos, Baldwin Locomotive 
dirbtuvėse atleido apie 2000 
žmonių už tai, kad jie pri
gulėjo unijon ir buvo veik
lus pastarajame streike 
(1911). Visi tapo paleisti, 
kurie nenešioja guzikų su 
parašų -“faithful” (ištiki
mas), o tuos guzikus per 
streiką gavo daugiausiai tik 
streiklaužiai.

Minneapolis, Minn. — Di
delių dirbtuvių čia nėra, tik 
mažutės, ir 
ku darbą s __ ___ „
Miesto darbai ir triobų sta
tymas — juda, bet bedalį 
biams iš kitur čia važiuoti 
nepatartina. J. S.

Pittsburgh, Pa. Darbas 
eina kas kart vis silpniau ir 
silpniau, ypač plieno dirbtu
vėse. Pas kožnos beveik 
dirbtuvės vartus girdi vis 
tą patį “nereik”. Gatvės 
pilnos nubudusių, bedarbo 
žmonių. ~ Uralas.

Pullman, Ill. — Čia yra di
delė karšape, kur dirbami 
pasažieriniai ir tavoriniai 
karai. Darbai vos-vos kru
ta; bedarbių — daug.

V. B. Gaigalas.
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JUOKŲ KĄSNELIAI

Girtuoklis moralistas.
Sūdžia (išduodamas nuo

sprendį) : — Už tai, kad ta- 
mista buvai girtas ir volio
jais! ant gatvės, turėsi atsė- 
dėt vieną mėnesį kalėjime.

Girtuoklis: — Tai matai, 
ponas sūdžia, prie ko girtuo
klystė veda.

Teisingai atsake.
Mergina (į nerūkantį vai

kiną): — Kada tu, Jonai, 
atpratai nuo rūkymo?

Jonas: — Dar prieš užgi
mimą.

Didelis nesusipratimas.
Kartą Jurgis įsimylėjo į 

resiaurąnto savininko duk
terį, kur Us visuomet eidavo 
valgyt. Su duktere jis buvo 
kitavęs ženytis, tik reikėjo 
apie tai paklausti jos tėvo. 
Ir štai vieną nedėldieni laike 
pietų Jurgis, matydamas, 
kad tėvas yra linksmas, nu
tarė apie tai pranešti.

Kada jos tėvas atnešė jam 
prie stalo kulšį keptos vištos, 
jisai ir sako:

y- Žinai, tamista, turiu 
ri^sipažint, kad aš labai my
liu tamistos dukterį.

Tėvas, paskutinio žodžio 
gerai nenugirdęs, manė, kad 
Jurgis kalba apie vištą ir 
štai ką jam ant to atsakė:

— Labai malonu girdėt, 
kat tamistai patinka, 
šiandien ji nepaprastai 
di. Tik pabandykit!

Antru kartu Jurgis 
neišdrįso klausti tėvo 
daleidimą vesti jo dukterį.

Bet 
gar-

jau 
apie

u . Ant JPri’.J. —
Karta ant jūrių iškilo di

delė audra ir laivui gręsė pa
vojus. Kada nusiminęs ka
pitonas prisidėjo* prie akių 
žiūroną ir žiūrėjo kaž-kur į 
ttoli, staigiai priėjo prie jo 
kunigas ir išgąstingu balsu 
užklausė:

— Ay yra viltis išsigelbė
ti?

— Jeigu audra neapsistos 
dar per valandą laiko, tai 
męs atsidursim danguj, — 
atsakė kapitonas.

— O, tegul dievas mus nuo 
to apsaugoja! — sudejavo 
kunigas.

Y

ko-
Dirbtuvėje.

Bosas: — Ka mislini, 
dėl nedirbi?

Darbininkas: — Aš nusii
mi, klek maž-daug tokių dy
kaduonių, kaip tu, yra visoj 
Amerikoj.

man

73 Grand St.,
Palei Wythe Ave.

S

Jam gaila.
Turčius: — Staigiai 

užėjo toks skaudėjimas po 
krūtine, kad maniau, jog pa
skutinė valanda atėjo, todėl 
ir tamistą, prabaščiau, pra
šiau pašaukti. Bet dabar, 
ačiū dievui, viskas perėjo.

Kunigas (nusiminęs): — 
Tai gaila, labai gaila...

Svirplys.

Kur buvo socijalizmas pirm 
Markso?

Kartą aš užėjau pas tūlą 
kunigą, mano mokyklos 
draugą, pasikalbėti. Jis, 
turbūt, tyčia mane pasikvie
tė, norėdamas “ant gero ke
lio atvesti”. Laike pasikal
bėjimo jią niekino socijaliz- 
mą, sakydamas, kad socija
lizmas — tai tik žydelio 
Markso išmislas, kad suklai
dint krikščionis. Negalėda
mas savo kalba manęs įti- 
krint, jis, supykęs, užklausė:

— Jeigu tu sakai, kad so
cijalizmas yra mokslas, tai 
pasakyk man, kur tas tavo 
mokslas buvo pirm Markso?

— Ar tamista šiandien 

prausiai savo burną? — už
klausiau ^š jo.

— Prausiau ,tai ką? — su
murmėjo sau po nosia kuni
gas.

— Tai kur tamistos burna 
buvo pirm jgusip rausiant?

Kuniga^užkaito, yt vėžys, 
ir tylėjo.

Daugiau jis manęs ant pa
sikalbėjimų nekvietė.

Fricas.

Geras patarimas.
Kartą darbininkas nuėjo 

aplankyti sergantį savo bro
lį kunigą. Kunigas jam nu
siskundė šitaip:

— Daktarai man uždrau
dė gerti svaiginančius gėri
mus. Ir aš pats jaučiu, kad 
jie man kenkia, bet ot nega
liu nuo gėrimo susilaikyt ir 
gana.

Brolis: — Daryk taip, 
kaip aš.- Man irgi gėrimas 
kenkė, tai aš daviau žodį, 
kad daugiau nieko negersiu, 
kaip tik šampaną.

Kunigas: —■ Tai iš kur tu 
gauni pinigų ant šampano?

Brolis: — Tame ir daly
kas. kad pinigų neturiu, tai 
ir šampano negeriu.

“žinovai”.
— Ką tai šnekėti! — kal

bėjo senas kareivis. — Kur 
aš nebuvęs ir ką nematęs! 
Kada aš slūžinau Archan
gelsko mieste, tai ten buvo 
toki šalčiai, kad net žodžiai 
burnoje sušaldavo. Jeigu 
męs, kareiviai, stovėdami 
ant patrulės, ginčydavomės, 
tai musų kalbos taip ūmai 
sušaldavo ir pavirsdavo į le
dą, kad reikdavo žodžius su- 
rankiot ir parnešus i kazar- 
mes atšildyt, kad sužinojus, 
ką kalbėjom.

— Tas tai dar menka bai- 
ka, — įsikišo Amerikoj bu
vęs senis. — Tu žinai, kad 
Amerikoj yra tokiu karštų 
vietų, kur vištas reikia le
sint ledu, kad nepadėtų vi
rintų kiaušinių. < «•

Kas tai yra meilė?
Jurgis: — Pasakyk man, 

Baltrau, kas tai yra meilė?
Baltrus: — Aš tiek žinau, 

ką poetai sako.
•Jurgis:—O ką jie sako?

Baltrus: — Jie sako: dvi 
dūšios vienaip jaučia, dvi 
širdis vienaip plaka.

Jurgis: — Netiesa. Meilė 
tai yra toks širdies niežėji
mas, kad ji niekaip negali
ma pakasyti; nei su arklio 
dantimis nepakasytum.

Jam vis kas nors netinka.
Vienas iš įnamių pasi

skundė hotelio savininkui, 
kad abrūsas yra taip bjau
rus, jog jis neturi į ką nu
sišluostyti.

— Tau vis kas nors netin
ka! — suriaumojo savinin
kas. — Gali sau išeiti, kad 
taip jieškai visokių prieka
bių. Šiandien su tuo abrūsu 
nusišluostė šešiosdešimts 
vyrų, o dar nei vienas nieko 
neišrado, tik tu.

Nesvietiškas vyskupas.
Lietuvoje, į Kikulių baž- 

nytkiemį pirmu sykiu turėjo 
apsilankyti vyskupas, tai 
žmonės iš visos parapijos 
skubinosi bažnytkiemin, kad 
vyskupą pamatyti. Daugy
bė kunigų važiavo karieto
mis vyskupo pasitikti. Vieti
nis klebonas pasitiko jį toli 
už bažnytkiemio ir paprašė 
savo karieton. Vyskupo ka
rietoje liko tik vienas kuni
gas ir vyskupo šuva. Kada 
karietos prisiartino prie 
bažnyčios, žmonės grūdosi, 
kad pamačius vyskupą. Vie
na sena davatka, kuri savo 
gyvasty nebuvo vyskupo 
mačiusi, pirmutinė prisigrū
do prie vyskupo karietos ir, 
pamačiusi kunigą ir šunį, 
sušuko: “Oi tu dievuliau, 
dievuliau! kunigas, kaip ku
nigas, bet vyskupas — tai 
jau nesvietiškas, išrodo kaip 
tik šuva!”

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 doleriu.
2. Bankas stipriai Valstijos Valdžios ir Chicagos 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 3 po piet.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salio ir Washington Sts.

3.

4.
5.

MIŽSĮj^r^;

Čia rie

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.

Prilipami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldicnius ir šventes.

Telefonas[885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI
Pas mane galite gauti ska

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

6i So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA API I K K A

LIETUVIŠKA < llulYM
«•»

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Tel. 2334 Grcenpoint.
Puikiausia vieta lietuviams pas
R. DRAUGELI.

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

Brooklyn, N. Y.

Ar skaitai 
“Rankpelnį”?

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

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

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

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

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

rį dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR, 
BELSHILL, SCOTLAND.

Sergantieji Lietuviai 
. AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

. garsaus specijalisto

D-ro ĮLeon.į Landes
Jis jums be pinigų duos rodą 

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

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

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

p

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

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

Valdiškos valan nuo 10 
ryto iki 8 vakare; r ėldieniais 
nuo 10 ryte^iki 4 p< tų.

Atsiųskite už 2c iarkę, o 
gausite labai žing/idžią kny
gelę dovanai 1

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

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

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

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesioginė linija 
tarp .
Bostono ir Hamburgo |

Laivai didžiausi ir kiekvienas I 
su dubeltavais šriubais.

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

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

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-American
Line \

New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburgh, Chicago 

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

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

LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. 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 kolioųija, 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 apvažiuoslm visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan.

ki

Morris HILLQUITH I

30 Chufch St. 
New York City.

•195 Broadway 
South Boston, Mass.

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

pietų. i

g.

109 Grand St

Parduodam Laivakortes
ant dručiaushi ir jrreičiausiu garlaiviu už pigiau
sia kaina iš Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir 
išmainom pinigus visu viešpatysčių, Daiomda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor- 

čin.kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas mus su viso
kiais reikalais in artimiausi jums offisą ypatiŠkai ar per laiškus.

GEO. J. BARTASZIUS ir^J. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

NEWYORK^IIXN. y. SOUTH BOSTON, MASS
820 Ban-k Street, Waterbury, Conn.

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

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mą? Ogi visiems: seniems ir jauniems. Knyg?- 
lė parašyta suprantamai, bet paremta moksliš
kais prirodymais.
Tūli skaitytojai parsitraukė tos knygelės po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 

' bos

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIAI

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Preke teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

KOVA’ Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

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

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

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

1815 E. Moyamensing Avė.
V a, PHILADELPHIA, PA.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

P RMUTINIS LIETUVI*.KAS[M1 W.YORKE

UŽEIGOS NAMAS arbaljHOTELIS
FLIETUVIAI,’KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patėmijom. kad būtinai yra reikalinjraa lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taijri, 
męs ir insteitfčm ta užeigos narna, kuris randasi 
po numeriu 498 Washin^ton St., 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
Keliauninkai, kuiie manot keliaut in Lietuva ne
pamirškit atsilankyti in mus uteigoa namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius iš kitu miestu.Su
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus ii 
konsulio

R%25c4%2584TL.il


PAJIEŠKOJIMAI

in.

15c

75c

10c

20c

25c

183 Roebling St,

Knygelę “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

LIETUVIAI BIZNIE
RIAI, SKELBKITĖS 

“LAISVĖJE”.LIETUVIŠKA VALGYKLA 
z (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 South Riverside St., Waterbury, Ct.

(49—52)

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

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

(49—53)

i Akušerkai 
m Pabaidysi kursą Womans Medical įg 
“ College, Baltimore, Md. y
S Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir
jį pagelbą invalidose moterų ligose. S

| F. Stropiene,^^h9‘;: | 
g SO. BOSTON, MASS. W

Iš agitacijos sryties.

I

Redakcijos atsakymai

Žodis į Aukščiausios 
Prieglaudos Lietu

viu Amerikoj 
narius.
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Gaunu laiškų su praneši
mais nuo kuopų sekretorių, 
tai nuo narių, kad vienos ki
tos mūsų kuopos nekurie na
riai nenori imti sau organą, 
sakydami, kad jie balsavo už 
kitą.

Tai labai neišmintingas 
įsikišimas, kuris neturi net 
mažiausio pamato būti iš
klausytu. /
' Argi tie nariai mano, kad 
organu turėjo likti tas laik
raštis, už kurį jie ypatiškai 
balsavo. Ne,‘ draugai. Or
ganu yra “Laisvė”, už kurią 
visuomenė, už kurią didelė 
dauguma mūsų nariu balsa
vo. Perskaitykite\A. P. L. 
A. draugijos konstitauciją 
nuo pradžios iki pabaigai, o 
namatvsite, kad pas mus vis
ką nusveria dauguma balsų. 
Už laužymą konstitucijos 
nariai susilauks baudos.

Nędarvsiu daug išvadžio
jimu. bet tik nurodysiu, kad 
A. P. L. A. valdyba ir kuopų 
komitetai ves A. P. L. A. na
rius pagal konstituciją. Tą 
reikia g^rai isitėmyt.

Nariai, kurie norės elgties 
sauvališkai, turi susilaukti 
aštraus nurodymo sulyg mū
sų konstitnciios.

J. K. Mažiukna.

Pranešimas Augščiausios 
Prieglaudos Lietuvių 

Amerikoje kuopų 
sekretoriams.

Kaip jau buvo pranešta 
per “Laisvę”, kad kuopų 
sekretoriai, surinkę nuo na
rių užmokestį už organą, ir 
vardus su adresais, pasiųstų 
į A. P. L. A. centro valdybą. 
(Taip buvo nutarta laike III 
suvažiavimo A. P. L. A.). 
Bet dabar, pasirodžius, kad 
tai nepraktiška, — nutari
mas likos panaikintas.

Todėl dabar kuopų sekre- 
riai turi užmokestį už orga- 

'Y na, ir vardus narių, su pil
nais adresais siusti stačiai 

"“Laisvės” administracijai.
Jūsų J. K. Mažiukna.

Hudson, Mass., susitvėrė, 
nauja Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos kuopa. Tai jau 
bus 223 iš eilės Lietuvių So
cijalistų Sąjungos kuopa.

Dirbkite, drąugai, nes 
Hudsone yra gera dirva dėl 
darbavimosi.

III rajonas ( Pittsburgo) 
Liet. Soc. Sąjungos nutarė 
surengti prakalbų maršrutą, 
kaip greit tatai bus galima.

Geras nutarimas. “Dilgė
lės” rašo, kad ’tūli draugai 
buvo priešingi maršrutui.

Pittstono ir Wilkes Barre 
apygardose taip-pat būtinai 
reikią maršruto. Tik labai 
vargas tenykščiams , drau
gams gauti kalbėtojus.

Connecticut valstijos ra
jonas kįla. Dabar jau turi! 9 
kuopas. Draugai taip-pat 
nori surengti maršrutą.

Nori atgaivint Bayone’s 
kuopą. Tą gerą darbą—at
gaivinimą Bayone’s kuopos, 
nori atlikt Elizabeth, N. J. 
socijalistų kuopa.

Pagirtinas sumanymas!

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

Severa’s 
Balsam 
of Life
(Soveros Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio
Jisai prigelbstl organizmui atlikti 
gal paskubina pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo c-.lčms savitarpiniame pasigelbėjimo.
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičioje karštligėje.
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptlekoje. , 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.

Severas Reguliatoriuje 
priderantį negalėje stiprintoją, ypatingai tinkamas jų ly
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptlekoje. 
Reikalaukite "Severa’s Regulator.” Knygelę "Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovanai.

Reikale reikalaukite ir žiūrėkite, idant gautumėt "Se- 
Sveros’’ gyduoles. Jeigu aptlekorius negalėtų išpildyti 

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

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

metų pasekmingo vartojimo, 
savo užduoti; po sunkiai Il

W. F. Severą Co. CED^P,D5
sime, nes tos polemikos kuo
pų netaiko, bet dar labiau 
kursto vieną prieš kitą.

Laisvam Vaikinui. Apie 
pabėgimą ir suareštavimą 
jau patalpinom iš Youngs
town, Ohio, žinią. Jūsų ne-

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

Malonėkit savo paveikslą prisiųsti.
Mr. W. Bruzzies ,

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

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys sau arba savo drau

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

Pinigus siųskite šiuo adresu: 
JOHN KLIKUNAS 

Lake View Hospital, Danville, 
(49—52)

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
4 “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.’

Chicagos Reporteriui. De
mokratai, žinoma, nesirūpi
na darbininkais, bet bedar
bės buvo ir tuomet, kai pre
zidentais buvo republikonai. 
Tik iš socijalistų partijos ga
lima laukti geresnių laikų.

Tyro kalnui. Talpiname 
anksčiau gautą. - Atleiskite, 
kad negalėjom suvartoti.

Jonui Sizevičiui. Patalpi
nom patiesKaraliaus atsilie
pimą.

Eksponatas. Apie 116 ir 
157 kuopų santikius jokių 
polemikų daugiau netalpin-

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKŠTYNŲ
ir šiaip jau prie kiekvienos pro

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

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

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

Pirmininkas S. Yankus, 350 NeW&rk 
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 
kreipkitės prie Sekretoriaus. Money 
order siųskit ant Iždininko vardo Se
kretoriui. J

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 8į5 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 Ho- 
land Avė.

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

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

Gyvename šaly, Ame
rikoj, kur veik viskas 
remiasi apsigarsi- 
nimo. Sėdėti užkampy 
Jr 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 šL 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per socija- 
lizmą darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik.................................... 15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ 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;
Taį 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 ii’ šią kny
gelę. Kaina tik........................ 15c

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

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

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

GYVAS GRABE. Ųarašė 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- 

a 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

LĘKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS. Parašė A. Montvidas. Tai yra pa

rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyHženklus 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
1 laikraščio korespondentui. Kaina

tik.............................................. 10c
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba kaip 

pažinti žmogaus ateitį ir praeitį pa
gal delno ruožus. Kas tuoiųi mokslu 

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

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

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

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

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

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kaina

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

20c .
75c
50c
10c

LAISVES’

SPAUSTUVE
“Laisvės” Spaustuvė yra didžiausia iš visų 
lietuviškų spaustuvių Amerikoje. Ji įreng
ta pagal naujausius technikos reikalavimus, 
todėl VISOKIUS SPĄUDOS 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” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

taip, 
grin-

u

183 Roebling St., Brooklyn,

LAIVAKORČIŲ

AGIENTURA
Važiuojantiems į Lietuvą arba norin

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

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 ar-ba ypatiš- 
kai visuomet kreipkitės šiuo adresu:

Brooklyn, N. Y.



Rašykit:

I EXPELLER
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Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzi-kališką instru
mentą, kokį jus tik norėsite.

INKVIZICIJA”

“ Vd-;X GRAFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $-15.00, 
Atiduodame tik už ....’..............$19.50

Tą tfrafafoną gvvantu >fame ant 10 mėty.

LIETUVIŠKA

$150
$300 1

LIETUVIŲ APDRAUOOS DRAUGIJA

9 &5

t

PUK 
VYRAS

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

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

Višminėti laiškai yra gaunami “Lai
sves*’ krautuvėje, 183 Roebling UL, 
Brooklyn, N. Y.

t

VIETINES žinios.
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Mokinimasis ir maistas.
New Yorko mokslainėse, 

beatidumas daugelio (ypač 
biednesniųjų) vaikelių nebu
vo žymus. Ir daug būdų iš
mėginta, kad tik juos priuk- 
vatinti mokintis. Bet vel
tui. Susekta pagaliaus, kad 
netikęs maistas ir tankiai 
dar to paties nedavalgymas 
naikina jų energiją. Ir į- 
steigta todėl valdiškos virtu
vės, kuriose pereitą metą 
(nuo birželio iki birželio) 
papenėta 4087 vaikeliai. 
Produktai perkami tik išti
kimiausiose pardavinyčiose, 
saugiai prižiūrimi ir atydžei 
gaminami. Valgiai pardavi
nėjami porcijomis, kožna po 
centą. Komisija labai gėrisi 
pasekmėmis, nes veiklumas 
proto pas penimus, ypač bie- 
dnų tėvų vaikučius, esąs ga
na pažymus.

Ant sekančių metų komi
sija reikalauja daugiau to
kiu virtuvių.

Męs malonėtume, kad val
džia netik-ką naujas ir . tik 
vaikučiams virtuves steigtų, 
bet kad visas mieste ir šalv 
savo globon paimtų—kad vi
sus žmones nuo netikusio, 
užteršiamo valgio sergėda
ma, tik sveiką teiktų, 
“tai Socijalizmas”,—jie

girtina, nes bažnytiniai, kad 
užkenkus L. K. P. D., tyčia 
surengė savo ekskursiją.

Ant pikniko atlikta dai
lus programėlis. Buvo dai
nų, deklamacijų ir monolo
gų, tik neviskas tapo išpildy
ta, nes nebuvo prakalbų. 
Mat, kalbėtojas susirgo ir 
negalėjo pribūti.

Iš Brooklyno draugijų in- 
corpore atsilankė L. Gimna
stikos kliubas ir L. S. S. 83 
kuopa. “Aido” choras, va
dovaujant nenuilstančiam L. 
Ereminui, sudainavo gražių 
dainelių. Ačiū jam.

Senas Vaikas.

Anarchistai, kurie, kaip 
jau rašėme pereitame “Lais
vės” N-ry, žuvo laike eks- 
pliozijos ant Lexington Ave. 
New Yorke jau palaidota 
Fresh Pond krematorijoj.

Šią subatą žuvusiųjų drau
gai rengia didelių demons
traciją dėl jų paminėjimo.

Policija uoliai jieško tūlo 
Murphy, vieno iš pabėgusių 
industrijalistų laike sprogi
mo.

Telephone 1307 Main.
Visiems lietuviams žinomas

NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands 
Telephone 3347 Main.

St.

Bet
sa-

New Yorke atsirado vėl 
viena nauja religija. Tai 
bus “suvienytų piligrimų 
gelbėjimo šventoji bažny
čia. Bet-gi, bet-gi.

Naujienos už 25 c.
“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) idėjęs į konvertą, o 
gausi “Naujienas” per ištisus dll mėne
sius. Adresuok :

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

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti ifpslr^us, taip-pat 
ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta knyga

50,000

idėjęs į konvertą, o

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo 11 g u apsi
saugoti.

Išgydau Vyrus Greitai

negu 
nuo-

per 
nu- 

žem-

•s.

Kalinidi ant Blackwell’s 
salos vėl sukilo. Šūviai pi- 
ias, bliūdai laksto ir alar- 
aias, kartas nuo krato, neiš
pasakytas. Reikalauja žmo
niškesnių teisių, žinoma. 
“Duokit jiems” siundo sar
gus viršininkas Williamas. 
Ir tie “duoda” — taip kaip 
Hoosick Falls.

$15.00 už Strawberries.
Vogimas žemvuogių 

(strawberries) New T 
yra didesnė nuodėmė, 
vogimas vyšnių, pagal 
monę miesto teisėjų.

Kelintas vaikučių 
šventes bestrakčiojant, 
sižiūrėjo pakely biskutį 
vuogių, ir jas, žinoma,
proprijavo”. Savininkas, tris 
iš jų pasigavęs, apskundė. 
Teismas nubaudė po $5 kiek
vieną, ką jie, nu6 tėvučių iš- 
siašaroję, užmokėjo.

Žiopleliai. Reikėjo taikin
tis prie milijonų dolerių. Pa
vykus—Kongresan būtų pa
tekę.

Cooperatyviškai draugo
vei sekasi.

Vakarinio New Yorko ko
operatyviška draugovė labai 
džiaugiasi savo pastangų 
vaisiais. Per du metus gy
vavimo ji ant tiek pasikėlė, 
kad jau pienuoja savą namą. 
Ji turi savo krautuvę ir par
davinėja valgius.

VARICOCFI P Aš gydau .VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
’ 4>I\1 VVzVLjIuAj* operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįsldse greitai pranyksta. Sėklos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.

AyTlTIC Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
I 11 1 10 • 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.
CVpiI IC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- 
ulllLIu* rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje,viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o Jiksite 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 blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnių nualinimo ir besotu- 
rno; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Štengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyri k.imo.
CJ A I Naujos ir senos.bjaurios ir įsiseneję.kaip
uLrtl 1 kzm tai Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi. Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai: visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje. ,
ST I CTl J I^A išlydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisąkę iSg-ydyti. (JĮy-

* Ix1 VJ i\rĮ Jau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio. 
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu įlydyti tu, kuriu negalima Mi no gydy
mo ^udas chronišku Hru yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada aim ša geras, 
nasckmes. Gydau Ausu, Galvos, Širdies' Gerklės. Plaučiu, Krutinės. Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu. Smegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu į gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane nnt vienos dienos,o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, ar'galiu išgydyt.

DD RVRAIf 208 W- 42nd St” Broadway D1R11E, NEW YORK CITY, N. V.

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

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

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis 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 rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gų ‘‘Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų 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 pesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klimkos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utaruii* 
kc ir pėUiyčioj vakare nuo 6 iki 8.

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais Žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinia krauju 
ai bašypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkuB 
ir kitus išmietimus, ncgroniulaviina, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapemt, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tižma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti iš^idomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai,

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita per Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokani už pačto, ing uŽpečetita konvertą. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemi a u s paduotu kuponu, katrų siusk mums sen deri a.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avmm, Cfeic^o:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, aš noriečjau 
jogTamistaprisiubtumei man vysai dykai vėna jusu knyga del vyru.

Vardas

Adresas: Steitas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Labai puikus
Venskie Armonikai
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už $14.2S

Draugijos ir organizmų

Telephone 5018 Orchard

Geriausia Laivakorčių 
ir pinigų siuntimo

AGENTŪRA

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

Atsilankę pa.s mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite kataliogo.

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

Streikas.
9 d. liepos išryto sustrei

kavo S. W. Peck Co. kriau
šiai. Priežastis ta: unijis- 
tams ta kompanija duoda 
savaitėje dirbti tik 2 —3 die
nas, o streiklaužiai dirba 
visą l^iką.

Reikalaujama, kad duotų 
pilną laiką dirbt.

Streikieris. .

DĖL PARANDAVOJIMO 
KAMBARIAI.

Kas nori gauti dėl parandavojimo 
sau kambario; gali ateiti pas mane, 
nes aš turiu porą kambarių.

Ateikit po šiuo numeriu:
E. Parfanavičiene

146 N. 4th St., 2 floor, Brooklyn, N.Y.

Puikus išvažiavimas.
“Aido” choras ir L. S. S. 

20 kuopa parengia puikų iš
važiavimą, kuris atsibus ne- 
dėlioj 12 d. liepos Maple Gro
ve Parke. Pradžia: 10 vai. 
iš ryto.

Kas nori vasaros tyru oru 
pakvėpuoti, ir linksmai pa
žaist įvairiais žaismais, 
tiems visiems patartina atsi
lankyt ant minėtų išvažiavi
mų.

Tarp kitko, “Aidas” sudai
nuos daug dainų.. Kalbės L. 
Pruseika ir keli kiti drau
gai.

Bus ir daugiau įvairių pa- 
marginimų.

Rasti vieta lengva. Nuo 
Plaza geriausia paimt Bush- 
wich Avė. karą ir Ridgewoo- 
do “stebeliuose” .reikia per- 
sėst ant Myrtle Ave. karo. 
Išlipt, kai sustos ir eit po 
kairei pusei.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

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

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

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

Kaina 5Oc.

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

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidčti 

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

.4600

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

M, JOSEPHSON
BANKIERIUS

105 Stanton St., New York

APTIEKA

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

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

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

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

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

Tik 1 doleris!

PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

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

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

PIRMYN’
748 W. Lexington st., Baltimore, M d

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

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

KALENDORIUS
t

NEMOKĖK DYKAI $40.00 
Apgavikams, jeigu apsorgate liga, tai 
eikit pas savo miesto daktarą Taipgi 
išsiunčiu plačias informacijas nuo ko 
plaukai slenka ir plinka, pleiskanų at
siradimas ir nupuėkavę veidai. Tūks
tančiai dėkayoja už dyką rodą. Ra- 
švk tuoj pas

A. GRATIS SPECIALISTS
Box K)6 Sta., W. Williamsburg 

' BROOKLYN, NEW YORK.

/

Nauji Laiškai

Nariams 20 L. S. S. kuopos.
Šiuomi praneša nariams 

L. S. S. 20 kuopos (So. Broo- 
klyne), kad pusmetinis susi
rinkimas atsibus 14 d. liepos 
W. M. Shedlow svetainėj 
736 — 3rd Avė.

Pradžia 8 vai. vakare.
Ateikite, draugai, patįs ir 

atsiveskite naujų nariu.
P. Januška.

Lietuvių Kelionės dr-jos 
piknikas.

4 d. liepos Liet. Kelionei 
Pašelpos dr-ja turėjo pikni
ką Dexter Park, Jamaica 
Brooklyn.

Ant pikniko susirinko ko
kie 400 žmonių, kas labai pa

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržtem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

» ■

Andr. Karpavičius
254 Gram

BROOKLYN

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.

Street
/ N

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA? ’

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVE”,

183 Roebling St., , Brooklyn^ Y.

r’Richter’
00 %

O =r
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, MILpŠAUSKIS
25—2nd St., So.Boston,Mass.

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Rornatizmas kankina. Su 

PAIN EXPELERSU
jei drūčiai subers!i atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežasl į 
Skausmų. 6<nnM»>l <>/> Z.-LkV IMe tr

F. Ad. Richter & Co.
PEARL ST.. NEW YORK.

Tėmikit antAnkcro 
ženklo apsaugoimo
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