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Generolas Botha nesnaudžia
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Miega ne lovoj, bet grabe.
Buvęs policijos viršinin

.11 
už

kad Įvykus kitam streikui, 
kovon stos ir tie darbinin
kai, kurie dirba Westing
house dirbtuvėse kituose 
miestuose.

Laiškas iš kariumenes.
“L. Ū-ke” skaitom: -

Tarnauju jau trečius me
tus Bielakliučiaus pulke.

kelio skelbia, jog buvusiejie 
to gelžkelio direktoriai yra 
didžiausi niekšai, didžiausi 
sukčiai Amerikoj ir jog juos

Tarpvalstijinė vaizbos ko- Miss Bridget Kenny, sek- 
misija savo pranešime sena- re torius Allegheny Conge- 
tui apie pasibaisėtinas suk- Inial Industrial Union sako,

mi prielankumą bei viernu- _ t ___ _
mą (viernopodanyja čuvst- trukdinęs, tojo vykintojus 
va) jo sostui. šmeižes ir žemines. Taier.

■ O.Aki
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DIDŽIAUSI NIEKŠAI 
AMERIKOJ.

reikia patrauki kriminališ-i -------------
kon atsakomybėn. ! Rockefellerio daktaras tapo

Apie New Haveno gelžke-! socijalistas.
lį, kurį vadina stačiai “mir-! Dr. Alonzo Eugene Aus- 
tivs keliu”, nes ant jo dau-' tin, gyvenąs New Yorke, ku- 
giausia nelaimių atsitinka,' ' 1 * •
pastaruoju laiku buvo bai
siai daug rašyta.

Direktoriai to gelžkelh 
ir jų vadas miręsis Morgą 
nas stačiai pasiutusiu drą-' 
sumu'svaidė milijonus, 
įvairių spekuliacijų jie pra
švilpė nuo 65 iki 90 piilijonų 
doleriu “stockholderių” pi
nigu.

Morgan’as, Mellen’as ir 
kiti galviniai to gelžkelio no
rėjo apžioti visus Naujos 
Anglijos kelius, kaip geleži
nius-, taip ir elektriškus.

Juos kaltina nesąžiniška- 
me vartojime “stockholde- 
rių” pinigų, nepildyme* savo 
priedermių, peržengime 
prieštrustinių įstatų pen
kiose valstijose, papirkinėji
me laikraščių, politikierių ir 
profesorių, nupuldyme akci
jų Boston and Main gelžke
lio, tyčiomis permokėjime už 
Westchester liniją, dviguba
me permokėjime už Rhode 
Island gatvekarių liniją, mė- 
čiojime net be visų direkto
rių žinios šimtų tūkstančių 
ant agitacijos, kad patrau
kus savo pusėn publiką ir tt.

Vaizbos komisijos nuomo
ne, kuri tą viską ištyrė, šitas 
skandalas yra vienas di
džiausių Amerikos gelžke- 
lių istorijoj.

Ir vėl kalinių maišt
Trenton, N. J. — Vietinia

me valstijos kalėjime sukilo 
300 kalinių, kuomet ėjo iš! 
darbo į savo kameras.

Vienas iš kalinių sužeis
tas.

W. Virginijos gudruoliai.
Wheeling, W. Va. — Kaip 

žinoma, W. Virginia patapo 
“sausa”, bet buizos mylėto
jams sunku su tuomi apsi
prasti.

Pradėjo žmoneliai jieško- 
ti išėjimo iš to nesmagaus 
padėjimo.

Pradėta nutėmyti, kad 
daugelis buizos mylėtojų la
bai uoliai lanko drug-sto- 

' rius. Mat jie gauna ten pui
kią “whisky sundae”, už
piltą puikia sena degtine.

Vis, mat, randasi plyšelis, 
kuriuo galima įlįst.

ris buvo Rockefellerio ištiki
mu daktaru prieš 8 metus, 

i dabar įapo socijalistas.
Jam buvo proga perskai- 

: tyt Allan L. Benson’o knygą 
'“Teisybė apie socijalizmą”.

Ant Gerai pagalvojęs apie per
skaitytus dalykus, jisai pa
prašė įrašyt jį į socijalistų į kas miesto Lincoln, Nebr., E.
partiją. |T. Hunter jau keli metai,

--------- i kaip miega ne lovoj, bet sa- 
“Billa” už degtinę. Įvo grabe.

Pastaraisiais metais, bai-. Kai oras šiltas, gražus — 
giant birželio mėn. 30 dieną, tai navatnasis senis neužde- 
Suvienytų Valstijų žmonės da stogelio, kai šalta ar ly- 
išleido $1,724,607,519 ant ai- tinga — tai palieka tik ply- 
koholinių gėrynių. i s

Tiktai septinta dalis tos 
visos, sumos išleistos ant ka
vos, arbatos ir cocoa.

Palyginkit patįs.

Huertos familija jau 
pabėgo.

Mexico City, 15 d. liepos, 
j— Šią nak^į Huertos famili- 
ija ir daugelis jo ištikimų 
draugų išvažiavo specialia
me traukinyje į Vera Cruz.

Iš priešakio ir iš užpakalio 
juos lydėjo kareivių pilni 
traukiniai.

Sakoma, kad patsai Huer
ta ir Blanquet išvažiuos 
taip-pat šiomis dienomis.

“Aš pats jį pasidariau sa
vo 'locnom rankom” — di
džiuojasi tasai keistas sene
lis, Įjūris jau turi 76 metus 
amžiaus.

Senis sakosi nenorįs duoti 
uždarbio graboriams ir to
dėl pasidaręs sau grabą ver
tės 5 dolerių.

Tr vėl vyks pas Wilsoną.
Kapitalistai vienas po kjį 

tam vyksta pas Wilsona i 
svečius. Buvo Morganas, 
buvo Fordas, buvo Chicagos 
biznieriai. Dabar važiuos 
Berton, žinomas New Yorko 
bankierius.

Sąjungos veikalų apyskaita 
tarptaučiam kongresui.
Užsienio biuras Lietuvos 

S oc i j al d e m ok r a tų Partijos 
kreipėsi į partijos atstovus 
Amerikoj — P. Grigaitį ir L. 
Pruseiką — paragindamas 
juos surinkti pilną apyskai-, 
tą veikimo Lietuvių Socijali-i 
stų Sąjungos, kad ją galima 
būtų priduoti tarptaučiam 
kongresui dėl geresnio in
formavimo Internacionalo 
narių.

Medžiaga bus renkama ir 
savo laiku priduota užsienio 
biurui L. S. D. P.

Skundžia New Havena.v

Boston, Mass. Sherman 
E Whipple varde daugelio 
-sėrininkų skųs New Haveno 
gelžkelį ant $125,000,000. 
Tai didžiausia byla, kuomet 
ndrs užvesta prieš tą kompa
niją.

Nori siųsti kariumenę 
j Haiti.

Suv. Valstijos ginkluotu 
būdu nori Įsikišti į reikalus 
Haiti ir San Domingo repu- 
blikų sukilimo. Washingto- 
no administracija siunčia 
700 jūreivių ant Kubos, ku
rie turi būti pasirengę kas 
minutą vykti į Haiti.

Sako, gali kilti naujas 
streikas.

Jau pranešėme “Laisvėj” 
apie nelaimingą pabaigą 
Westinghouse darbininkų 
streiko. 1000 darbininkų ne
priimta, kiti gi jaučiasi esą 
neužsiganėdinę ir yra pasi
rengę vėl kovon iš naujo.

z

Tai žinomas dailininkas J.Knowles,kurisMaino vals
tijos giriose išbandė pirmykščio žmogaus gyvenimą. Ji
sai pamėgino visiškai atsiskirti nuo apšviestų žmonių 
gyvenimo ir kultūros patogumų..

Giriasi, jog toks gyvenimas jam pasidabojo.
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Rasputinas dar 
nenugaišo. .

Pereitame “Laisves” N-ry 
skyriuje paskiausių naujie
nų pranešėme, jog tūla mo
teriškė norėjusi nudėt garsų 
paleistuvį, Rasputina, pir
mutinį caro Mikės patarėją. 
Ji norėjusi nudurti jį peiliu, 
bet tik sužeidusi.

Rasputin guli ligonbuty. 
Paskutiniai dienraščių pra
nešimai skelbiu jog jis, vei
kiausia, išliks gyvas.

Moteriškė Guseva jau se
niai norėjusi jį užmušt, kai
po didžiausią piktadėją Ru
sijoj. ;

Korespondentas “New 
York Times” vadina vienuolį 
Rasputiną “rusišku Riche
lieu” (tai buvo garsus Fran
cijos kardinolas). Rasputi
nas, žmogus sergąs religiš
ku pamišimu ir atsižymėjęs 
paleistuvingumu, jokio mok
slo neįgijo. Savo laiku jisai 
persi trenkė po visus Rusijos 
vienuolynus ir tuokiu tai bū
du jam pavyko dasisiekti 
prie juodašimčių globėjos

Gražus vaisiai, 
gražaus darbo.

“Laisvės” skaitytojai jau 
žino, kad Vokietijos socija- 
listai buvo surengę specialės 
agitacijos savaitę, taip vadi
namą “raudonąją savaitę”.

Dabar išėjo oficialis parti
jos pranešimas apie pasek
mes “raudonosios savaitės”.

Partija įgijo 148,000 nau
jų narių; partijos laikraš
čiai įgijo 32,298 naujus skai
tytojus. Atlaikyta 41,969 a- 
gitacijos susirinkimai, su
ruošta aplankymas namų 
4,288 miestuose ir mieste
liuose. Išplatinta pussep- 
tinto milijono literatūros. 
Išparduota pusantro milijo
no knygų ir pamfletų.

TELEGRAMA CARUI 
IR AČIŪ NUO CARO

dirba, o nors ir sąlygų pri
verstas viešbutyje susieiti, 
negirtauja. Vis dėlto Vąna- 
gaitis nesidrovi prie kiekvie
nos pasitaikančios progos 
žodžiu ir raštu, kaip ir dabar 
išleidžiamam jo “Sukuryj”, 
skelbti, jog vyriausiuoju 
Kliubo tikslu esąs girtavi
mas. Prūsų lietuviai pažįs
ta tą savo “veikėją” .kaipo

Įvyko faktas, kokio nesiti
kėta net iš juodžiausių kleri
kalų. Įvyko atviras susibi
čiuliavimas tarpe kruvinos 
Romanovų dinastijos ir Lie
tuvos juodosios gaujos.

“Laisvei” pranešama iš 
Vilniaus: “Lietuva šiemet 
apvaikščiojo spaudos atga
vimo dešimtinetinį jubilėjų. 
Klerikalai su “Vilties”' re- 
dakcija mušė carui Mikei te-' žmogų žemos doros bei blo- 
legramą, dėkodami už leidi- gu norų. Jiems žinoma, kad 
mą spaudos ir išreiškšda- Vanagaitis ligšiol kiekvieną 
mi prielankumą bei viernu- rimtą tautinį darbą yra

ją jisai įgijo įtekmę caro šei
mynoje ir tapo lygi r slaptuo
ju patarėju. Prieš tą pus- 
durnį, paleistuvingą senį tu
rėjo visi drebėti. Rasputi
nas ant caro turėjęs didesnę 
Įtekmę, negu seniau Joanas 
Kronštatietis.

Vėliaus prieš jį slaptai 
pradėta murmėti., laikrašti
joj ir durnoj ir senis turėjo 
bėgt iš PeterbiŪ*^b.‘ '

Moteriškė, kuri norėjo 
nudurti, sakosi keršijusi 
suvedžiotas merginas.

Laike pastarųjų rinkimų į 
Transvalio provincijos tary
bą darbininkų partija gavo 
23 vietas ir išrinko savo pir
mininką.

Darbininkų atstovai pra
dėjo uoliai darbuoties parla
mente savo rinkikų naudai. 
Tatai baisiai nepatinka ge
nerolui Botha, kuris yra pir
muoju ministeriu Pietų Af
rikoj. Jisai užsimanė panai
kint provincijos tarybą ir 
palikti tik bendrąjį seimą.

Darbo partija ginsis.

Chinijos Napoleonas.
Žingsnis-po žingsnio Chi

nijos prezidentas Yuan-Shi- 
Kai’jus eina prie valdžios ne- 
prigulmingo imperatoriaus.

Išleistas dekretas kas me
tai švęsti jo gimimo diena, 
atiduodant visas tik impera
toriams skiriamas pagarbas.

už tokius gražius jausmus.
N.”

Vyrai, paklauskit Gabrio 
ir Gustaičio, ar neturi, kar
tais, tiedu ponu kopijos tos 
telegramos ir caro atsaky
mo?

Argi neturėjo tiesą darbi
ninkų spauda vadint kleri
kalus caro bernais ir cha
mais politikoje?

maža dalis ir visi augštai- 
čiai iš Ukm. ap. Yra lietu
vių apsišvietusių. Iš laikraš-- 
čių pareina abu dienraščiu ir 
“Liet. Ūkininko” 3 egz., švie- 
čiamės, kiek įšgalim, dalija
mės laikraščiais, laiko veltui 
neleidžiam. Turiu primint, 
kad pas mus ne miestas, bet 
sodžius, tai tų išnaudotojų— 
paleistnamų nėra, todėl nie
kas nepraranda savo turtų 
arba valdžios duotų daiktų.

Teisybė, yra ir pas mus 
daug neapsišvietusių, kurie 
neskaito laikraščių, o skai
tančius persekioja, gėdijąs 
savo kalbos ir beveik visai ją 
užmiršo, o rusiškai gerai ne
išmoko. Net gaila žiūrėt į 
taip nutautėjusius.

Bet męs nenusimenam, sa
vo darbą toliau varom ir 
kiek galim darbuojamės.

Keliaujantiems Amerikon 
žinotina.

Policijos departamentas 
išsiuntinėjęs visiems guber
natoriams įsakymą, kad jie 
plačiai paskelbtų ir perspėtų 
gyventojus, keliaujančius 
Pietų Amerikos Uragvajun. 
Urugvajaus valstybė neište- 
santi savo pažadėjimų žemės 
duoti. ^Nurodoma atsitiki
mai apsigavusių keliaunin
kų, kurie, atsidūrę didelia
me varge, tu rojo ten-pat dva
ruose bernauti.

Būdas uždarymo alinių ir 
monopolių.

Finansų ministeris nuro
do tokią tvarką ‘girtuokly- 
bės įstaigoms uždaryti:

Valdžios monopoliai užda
romi tuojaus po valstiečių 
nutarimų, nors butas mono
poliui ir būtų ilgesniam lai
kui nusamdytas.

Sukaktuvės Bastilijos 
puolimo.

14 d. liepos Franci jo j tau
tiška šventė! Tai atsimini-- 
mas Bastilijos puolimo 1789 
metais 14 d. liepos. Tuomet

paėmė didžiausią Francijos 
karališko absoliutizmo tvir
tovę—Bastiliją. Ir nuo to 
laiko metas iš meto 14 d. lie
pos yra didžiausia šventė..

Šiemet apvaikščiojime da
lyvavo pusė milijono žmo
nių. Kareivių parodoj daly
vavo 30,000.

Bet ar daug yra bendro 
tarpe anuomet sukilusių pa
ryžiečių ir dabartinių ofici- 
jališkų respublikos apgynė- 
jų? ■

Labai mažai.

Austrija ir Italija.
Męs jau pripratome prie 

nesutikimui tarp savęs trijų 
valstybių sąjungos iš vienos 
pusės ir trijų valstybių san
taikos — iš antros. Bet da
bar girdisi nepasitenkinimų 
ir tarp draugiškų valstybių 
—Austrijos ir Italijos. In- 
takiausias laikraštis Italijo
je (“Tribūna”) pastebi, kad 
Austrijos ir Italijos siekimai 
Albanijoje esą vieni ant
riems priešingi ir kad jų
dviejų rišys esąs nenatura- 
lis. Ir vienos ir antros pusės 
diplomatai veikią nesutarti- 
nai ir nesiklausdami savo 
užsienio ministeriu. Diplo
matai turį vengti varžytinių 
ir nesimušti,kaip du gaidžiu. 
Ta tragikomedija tik juoki
nanti Europos valstybes ir 
galinti priversti prie rimto 
susirėmimo. “Tribūna” 
griežtai reikalauj’a, kad ta 
tragikomedija būtų pabaig
ta.

Iš Mokslo draugijos.
Apie įvykusį Vilniuje L. 

Mokslo dr-jos suvažiavimą 
skaitome “L. Ū-ke”:

“Iš apyskaitos pasirodė, 
kad prie Moksl. Draug. vien 
šiais metais prisidėjo 71 na
rys. Pereitais gi metais 
Draug. nemaža turėjo in- 
plaukų. Vien kun. Kaupas 
Amerikoj’ mirdamas paliko 
Draugijai 3,000 rub.,o Drau
gijos Namams surinkta A- 
merikoj 43 tūkst., 31,5 rub. 15 
kap., arba geriau.sakant tiek 
paliko gryno pelno, apmokė
jus visas d-ro Basanavičiaus 
ir Yčo kelionės U’ 
(Tuos Namus stato Liet.! 
Mokslo ir Dailės draugijos 
abidvi kartu susidėjusios. 
Tuos-Namus dar Tautos Na
mais vadina). Šiais metais 
Draug. laukia įplaukų 2,775 
rub., bet į tą skaičių neįrašy
ta aukos, kurios irgi, be abe
jo, bus Tautos Namams. 
Draugija šiais metais norėjo 
pirkti jau gatavus Namus, 
bet to dėlei kai-kurių kliū
čių nepadarė. Tiems Na
mams ligšiolei surinkta jau 
arti 6)4 tūkst. rub.

Mokslo Draug. atlieka į- 
vairius reikalus su kitomis, 
ne lietuvių Mokslo įstaigo
mis. Prie Draugijos prigu
li daug moksle atsižymėju
siu kitataučiu”. V X

šmeižęs ir žeminęs. Taigi, 

I gausiuosius “Kliubo” šmeiži- 
Į mus viešai teisinties. Bet 
laikas tuos dalykus aikštėn 
iškelti, idant Didžiosios Lie
tuvos, o ypač Amerikos lie
tuviai pamatytų, kam tie pi
nigai, kuriuos jie neva Prū
sų lietuvių reikalams taip 
gausiai aukavę, suvartoja
mi. Tais pinigais aprūpintas 
Vanagaitis, be baimės, svai
do apnuodytomis savo vily- 
čiomis į nemėgstanmus jam 
asmenis ir drabsto purvais 
ant viso to, kas kitiems bran
gu, leisdamas savo neva 
“juokų ir satyros” laikraštį 
“Sukurį”, kuris labiau svei
kos satyros nė krislo savyje 
neturi, o prikimštas ipa> 
prasčiaus tis šmeižimais.

“Liet. ‘ Jiubo” Valdyba. 
Tilžėje, balandžio m., 1914.

Marijampolės mokyklas 
baigė:

Vyrų gimnaziją: J. Krikš
čiūnas, V. Ambrazevičius, 
M. Vitkauskas, V. Mašalai- 

išlaidas. Į tis, M. Bagdonas, A. Grigai- 
' tis, J. Dailyda, A. Gylys.

Breverniūtės moterų gim
naziją baigė: J. Avižieniutė, 
M. Blažioniutė, M. Kaunytė,
O. Matulaičiutė, T. Mažio- 
kiute, A. šepšiutė, K. Dogin- 
taitė, P. Sinučiutė.

žiburio 4-rių kliasų pro
gimnaziją baigė: M. Ambra
ziejų tė, U. Budziutė, J. Bu- 
kevičiutė, M. Galdikaitė, O. 
Muraškaitė, S. Petkevičaitė,
P. Smolenskaitė, P. Švelniu- 
tė, M. Endziulaičiutė, T. Bu- 
dinauskaitė. Išskyrus pas
tarąją, visos ketinančios lai
kyti kvotimus V-ton gimna
zijos kliason.

TILŽĖS KLIUBAS PRIEŠ 
J. VANAGAITĮ.

“Laisvė” gavo šį laišką, kurį 
dedam ištisai:

Paskiausios
, Naujienos

Saules spinduliai užmušė ke
lis kareivius.

Vokietijoj, laike kareiviš
kų, manevrų Frankforte ant 
Odero, saulės spinduliai už
mušė du kareiviu ir apie 100 

xxxvo n,vu x ' taiP užgavo, jog jie dabar 
gyvenančiuosius Lietu-1 ran^asi ligonbuty.

• r rusų Lietuvoje gana 
plačiai žinoma, jog prieš me
tus susitvėrė Tilžėje “Lietu
viu Kliubas” tuo tikslu, kad 
supažindinti su kits kitu Til-

vius. Žinoma taipjau, jog i 
“Kliubas” ne tiktai šita savo 
uždavinį visuomet yra pil- 
dęs dideliu stropumu, bet 
ruošdamas daugiau negu 
kuri kita lietuvių draugija 
moksliškų paskaitų- ir arty- 
miausioje santarvėje su Vi- 
dūno “Giedotojų Draugija” 
rengdamas lietuviškus vaka
rus, yra pastojęs veiksnys 
Prūsų Lietuvių atgijime. 
Visi tai žino, . ir tariamasis 
“didysis Prūsų Lietuvos vei
kėjas” Tilžės Vanagaitis 
kuogeriausiai žino, jog “Til- V T* • i • • TT*! • T t *' “ • j •

Huerta jau rezignavo.
Mexico City, 16 d. liepos. 

— Mexikos prezidentas Vik- 
toriano Huerta jau rezigna* 
vo. Jo vietą užėmė Fransic- 
co Carbajal., buvęs užsienio 
dalykirministeris.

“Vilnies” redaktorius jau 
namie.

“Vilnies” pirmasai redak
torius drg. Bagdanavičius 
jau atliko savo bausmę ir jį 

žės Lietuvių Kliubas” rimtai paleido iš kalėjimo.
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga
Vanduo gamtoje lošia la

bai svarbią rolę: be vandens

mams, skalbimams; kartais 
net užtenka tokio vandens 
įkvėpti. Nors labai sunku 
pasirinkti vandens šaltinius,

A. J. Kar

Vanduo

x; ■ ■

mui visuomet imame “čystą”, daugiau, kaip paprastai, tai 
vandenį): jis sukelia blogas tada turime mineralinį van- 
pasekmes vartojamas virini- idenį. Yra geležuoti, sieruo- 
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Ponas Balutis švento 
Petro rolėje.

Ponui Balučiui, matomai, 
pasirodė esą ^nevigadnais” 
tie paskelbimai, kuriuos dar
bininkų spauda padarė apie 
jo veikimą Waterburio sei
me ir šiaip jau S.L.A. Ir jis, 
nelyginant šv. Petras, mėgi
na užsigint savo darbo ir sa
vo žodžių.

Suprantama, apie jo men
ką y patą nebūtų reikalo ra
šyti, bet kadangi jisai yra 
vadovas tautiškųjų klerika
lų, tai,* kalbėdami apie jį, 
męs turime omenyje visus 
tuos ponus, kurie neva dar 
vadina save pirmeiviais, bet, 
po teisybei, tokiais jau nėra.

Todėl faktai apie p. B. vei
kimą turi būt skelbiami, kad 
S. L. A. nariai žinotų, kokių 
ypatų esama jų tarpe.

Žemiau męs talpiname 
laišką gerb. A. Dėdyno, ku
ris buvo delegatu Waterbu
rio seime. Ar p. Balutis at
kreips savo atydą ant to laiš
ko — tatai mums mažiausia 

, rūpi, bet kad tas laiškas pa
dės pirmeiviškai visuomenei 
suprast,kuomi yra tas ponas 
— męs neabejojame.

Štai laiškas:
“Gal kam ir išrodo, kad p. 

Balutis nieko nėra užsipel
nęs, o uždarbį gauna. Taigi, 
aš nurodysiu, ką jisai užpel
nė, nurodysiu tūlus jo dar
bus.

27 d. geg. ant koncerto kas 
kalbėjos su p. Tareila apie 
p. Živatkauską, niekindamas 
jo veikimą, nors prie F. Ž. S. 
L. A. daugiausia užaugo. 
Vienas iš kalbėtojų pasakė
te, kad reikia vėl stengties 
panaikint referendumą.

Kas ant S.L.A. seimo pa
smerkė J. Šliupą ir jo raš
tus? Jisai kalbėjo taip, kaip 
ir klerikalai, išrodinėdamas, 
kad jo raštai neša blėdį vi
suomenei. Ar tas yra teisiu- 
ga? V

Kas padarė įn tJĮmą ati
traukti $50 nuo atirvių šelpi
mo fondo ir paskirti tuos pi
nigus p.Gabriui, kuris mums 
tiek naudos neatneš?

Kas buvo ant T.M.D. sei
mo priešingas referendu
mui?

Aš patėmyjau ir mūsų 
kuopoj, kad dauguma nepri
tarė toms p. Balučio nuomo
nėms, bet ir pritarti negali. 
Paskutiniose dienose aš kal
binau kelis žmones prisidėt 
prie S. L. A. Man pasakė, 
jog negali prisidėt ten, kur 
narių centai eina Gabriui ir 
tt.

Tai matote, kad toks vei
kimas baisiai kenkia pa
čiam S. L. A.

P. A. Dėdynas”.
Čia viskas aišku, kaip ant 

delno. Dar bus aiškiau, jei
gu priminsime, kad p. B. vie
šai per prakalbas pasirodė 
esąs šalininku susivienyji- 
mo su Rymo katalikais.

Ar dabar Sus. Lietuvių 
Amerikoje nariams neaišku, 
koks “pirmeivis” randasi jų 
tarpe ?

Jeigu šitie paaiškinimai ir 
“nevigadni” dėl jo redakto- 
riško “džiabo” — ne mūsų 
tame dalykas. Manome, bus 
dar proga ir rasis dokumen
tai, kuriuos, pribrendus rei
kalui, galėsime paskelbti, 
kad dar vaizdžiau nurodyt, 
kad nuo p. Balučio iki kleri
kalų nėra nei vieno žingsnio.

dą. Vienan susirinkiman su
šaukė pulkus davatkų ir da- 
vatkinų, kurie jau iš anksto 
buvo įmokyti, kaip balsuoti. 
Tos davatkos ir davatkinai 
urmu įsirašė į draugiją, tapo 
priimti ir čia jau nubalsavo 
jiems tinkamus kandidatus į 
valdybą.

Draugija iš bepartyvės ta
po klerikale. Žinote, keno 
tai nuopelnas? Ogi kun. Gu
staičio, kuris yra nelyginant 
generolas klerikalų armijoj 
Marijampolės mieste.

Panašų manevrą šiais me
tais mūsų klerikalai buvo su
manę pavartot užkovojimui 
tūlos Peterburgo pirmeiviš
kos draugijos. Taip-pat bu
vo suagituota minios davat
kų, bet ten draugija išanks- 
to apsižiūrėjo ir davatkų bū
riai tapo išmesti.

Tie pavyzdžiai aiškiausia 
liūdyja, jog atsiekimui savo 
tikslo kunigai nepaiso įran
kiu.

v

Žodis prie slapyvardžių.
Mūsų lietuviškos litera

tiškos dirvos akėtoj ai vie
nas po kitam neiškenčia sve
timą slapyvardį nepasisavi
nę. Man rodosi, kad galima 
daugybes naujų pasirinkt, 
negu kitą turintį panaudot. 
Dar ir naudojimas naudoji
mui nelygus. Kad ir dabar, 
“Draugo” num. 25 straipsne
lio “Apsišvietimas”autorius, 
manęs nesiklausęs, ir pa
naudoja mano slapyvardy

Žinanti mane, pradeda iš
juokti, kad su kunigais einu, 
nes į jų organą rašau. Aš 
kaipo į “Draugą”, ar tam pa
našios rūšies laikraščius ne
rūšinė jau ir nemanau raši
nėti.

Kad pertikrinti mano 
skriaudėją, turiu užklaust, 
ar tamista rašinėjai 4 — 10 
metų atgal į_“Vienybę Liet.” 

j bei “Liet. Ūkininką”? Ar 
I tamista išvertei “Sapnas — 

;” knygelę, 
kuri, rodos, 1908 metuose at
spausta lėšomis “V. L.”? Tas 
dar nieko nereiškia, kad aš 
pastaruoju laiku nieko nera- 
šinėju, tai jau mano slapy
vardį galima pasisavint. 0 
kad aš ir mirsiu, tai slapy
vardį kitam savo draugui 
paliksiu, o tamista kaipo 
mano skriaudėjas, to darbš
taus vabalėlio vardo negau
si. Skruzdė.

ti, druskiniai, angliarūgšti- 
niai ir alkaliniai minerali
niai vandenįs — užvardinti 
pagal kokybę mineralių su
dėtinių. Tie vandenįs turi 
žymią medicinišką vertybę 
ir yra po įvairiais vardais 
pardavinėjami. Sėdintį 
darbą dirbantiems žmonėms 
patariama išgerti mineralio 
vandens, ypač sukietėjus vi
duriams.

Apart to vanduo yra var
tojamas maudynėms (va
rnoms) daryti. Geros'Sveika
tos užlaikymui maudynės 
būtinai reikalingos. Idant 
oda atliktų savo funkcijas, 
ją reikia švariai užlaikyti. 
Šiltos maudynės tam tikslui 
labai geros. Kad plaukai 
gerai augtų, reikia galvą 
tankiai šiltu vandeniu su 
muilu ištrinkti.

Taip-pat šaltos maudynes, Pimo{e" 'Gegužės

iš tautininkų ir kunigų aba
zų.

“Pirmyn” išreiškia kelias 
teisingas pastabas: .

“Jeigu ne tai, kad socijali- 
stų vėliava yra tyrai raudo
nos spalvos, be abejo, dr. J. 
Basanavičiaus atsakymas, 
pamatuotas tradicijomis ir 
ir historiniu precedentu, 
būt buvęs šventas ir neat
mainomas pas mūsų tauti
ninkus”.

Taip, karalius yra vien
valdis, kuomet jisai mūsų 
valią pildo — sako prūsų 
dvarponiai.

Basanavičius yra neklai
dingas, kuomet jisai mūsų 
valią pildo — sako Gabrys ir 
kunigai, bet... sako “Pir
myn”:

“Dabar bėda, kad jo atsa
kymas kaip tik pripažįsta, 
jog lietuvių tautinės vėlia
vos spalva turi būti raudo
na.

Juk tos spalvos mūsų bur- 
žujukams baisu, ji erzina jų 
nervus”.

V. Dilioms, bepakutavo- 
damas už savo nuodėmes, iš
galvojo, jog vėliava turi bū
ti trispalvė su meškos, žirg- 
vaikio ir angelo paveikslais.

Gabrys pradėjo argumen
tuoti, prisižiūrėjęs į sijonus, 
prijuostes ir kitus audinius.

Tikras
Juo tolyn į mišką, juo dau
giau medžių—sako rusų 
tarlė.

Mums nuo to nei šilta, 
šalta.

Tepilsto sau iš tuščio į
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ant žemes nebūtų jokios gy- nors tankiai esame priversti 
vybės. Augalai ir gyvūnai vartoti tokį vandenį, kokį 
kas dieną suvartoja didelę galim gaut, bet vis gi nebus 
daugybę vandens. Ir žino-j pro šalį apsipažinus su įvai- 

iš riomis vandens ypatybėmis.
šaltinio vanduo paprastai 

yra čystas, sveikas ir ska/ 
nūs. Tūlose vietose šaltinio 
vanduo yra labai “kietas”! 
jame paprastai randasi iš
tirpusių mineralių substan
cijų, kurių kiekybė priklau
so nuo tirpnumo: jei šaltinio 
vanduo bėga per lengviau 
tirpstančias minerales subs
tancijas — jame jų daugiau 
ištirpsta ir priešingai.

Šulinių vanduo yra papra
stai geras, jei į šulinį nepa
tenka koki nors nešvarumai. 
Gilus šuliniai visuomet su
teikia geresnį vandenį, negu 
negilus šuliniai. Neretai pa
sitaiko, kad į šulinį atbėga 
kokios nors srutos, užturin- 
čios ligas sukeliančias bakte
rijas. Tą-syk visi, kurie iš 
to šulinio geria, apserga, 
kas gana tankiai pasitaiko. 
Taigi, šuliniai turi būti gilus 
ir švarus. ■

Upelių vandenį reikia iš
košti bei išvirinti, nes žalias 
gali būti labai pavojingas, 
vpač dideliuose miestuose. 
Štai dėl ko. Į upę atbėga 
įvairių išmatų bei nešvaru
mu ir vandenį neatleistinai 
suteršia. Lietus suplauja 
įvairias pūvančias medegas. 
O da prisideda ir bakterijos.

Suterštas unių vanduo vi- 
sųpirmu sukelia puvimą ir 
fermentacija (rūgimą) vi
duriuose (pilve); toks van
duo tankiai užturi organiš
kus nuodus bei bakterijas, 
kurios pagamina visokias li
gas, ypač tifusą ir cholerą. 
Teigi, nors upių vanduo čys- 
tifasi pats per save, ypač sru 
’^agelba oro degio, kuris su
degina organiškus nešva
rumus, vienok tokį vandenį 
reikėtų košti arba virinti.

Kitose šalįse vanduo yra 
košiamas tam tikruose ba
seinuose pirm vartojimo. Iš 
dalies tas daroma ir Ameri
koj, bet tai tiktai formališ
kumas: biznis, pelnas žmo
nių sevkiata nesirūpina. Ir 
kol miestus valdys demokra
tų bei republikonų grafte- 
riai, tol neturėsime sveiko 
vandens.

Prūdų bei balų vanduo gė
rimui visai netinka, nes ja
me paprastai randasi nešva
rumai.

Kaip pažinti vandens ko
kybę? Tam tikslui galima 
vartoti daugybę bandymų. 
Paduodu paprasčiausius.Su
sekimui puvėsių vandeny pa
imk vidutinę bonką, gerai iš
mazgok, pripilk vandens ir 
gerai užkimšęs padėk nuoša
lioj vietoj. Už 24 vai. at- 
kimšk bonką. Jeigu vanduo 
išduos negerą kvapą, tai ga
lima sakyti, kad jame yra 
nešvarumai bei puvėsiai. 
Antras būdas:

Įpilk į ploną stiklinę (ku
rią galima gerai šildinti) tru
putį abejotino vandens ir įla- 
šyk kelis lašus sierrugšties 
(sulphuric acid). Paskui į- 
mesk trupinėlį “potassium 
permanganas” išmaišyk ge
rai, pakol vanduo melsvai 
nusikvarbuos ir pavirink a- 
pie 5 miliutas. Jeigu van
dens spalva persimainė arba 
vanduo tapo bespalvis, tai 
jame yra organiškos mede
gos arba nešvarumai.

Bakterijas vandeny gali 
susekti tiktai chemistas,prie 
kurio ir reikia .kreiptis vi
suose abejotinuose atsitiki
muose.

Chemiškai čysto vandens 
gamtoje nėra; chemiškai 
čystas vanduo nėra pagei
daujamas gėrimui. Vanduo 
turi turėti šiek-tiek ištirpu
sių mineralinių druskų, nes 
to mūsų kūnas, reikalauja. 
Jame neturi būti organiškų 
kūnų bei bakterijų. Papras
tai vandeny yra chloro, gele
žies, sieros, kalkių, magne- 
siumo, natri j o, etc. druskų. 
Jei vandeny tų druskų yra

daugybę vandens. . 
nėms vanduo yra vienas i 
būtiniausių daiktų. Dides
nė mūsų kūno dalis (pagal 
svarumą)cyra vanduo. Ap- 
skaitliuota, kad sveriantis 
155 svarų žmogus paprastai 
mėsoje, kraujuje, kauluose 
ir muskuluose turi nuo 105 
sv. iki 115 sv. vandens. Ar
ba, kitaip pasakius, 75% 
(75 svarai ant 100 sv.) mūsų 
kūno y rakandu o.

Taigi, jeigu mūsų kūne 
yra tiek daug vandens, tai 
labai lengva suprasti, kad 
gyvybės užlaikymui, ypač 
kraujo atnaujinimui, męs 
reikalaujam didelės vandens 
kiekybės.

Kitą vertus, pamislykit, 
kiek vandens mes kas minu- 
ta nustojam. Kiek vandens 
išeina su prakaitu, kvėpavi
mu ir kitais keliais! Patir
ta, kad vien su prakaitu j 24 
vai. išeina 700 — 900 gramų 
vandens. Todėl, leiskit at
kartoti, vandens mes labai 
daug reikalaujam. Nors pa
prastam mūsų maiste yra 
užtektinai (maž-daug) van
dens, bet jo veik niekados 
nėr daug nesųvartojam. 
Priešingai, galima pasakyti, 
bad didžiuma žmonių neiš
geria tiek vandens, kaip tu
rėtų išgerti. Tai yra labai 
negerai. Jei męs padvigu
bintume vandens porcijas, 
tai nereikėtu taip tankiai 
kentėti visokius vidurky už
kietėjimus. nereikėtų taip 
tankiai daktarų ofisus lan
kyti.

Ka veikia vanduo mūsų 
kūne? Vanduo padeda su
virinti maistą ir perduoti 
krauliu. Apart to vanduo 
da kitokiems tikslams var
tojamas. Puikiai žinom, 
kad kraujas, taip sakant, pa
laiko mūsų gyvybe. Krau
jas turi būti ne tiktai maiti
namas, bet iš jo turi būti 
prašalintos nereikalingos 
medegos.

Taigi, vanduo lošia didelę 
role tu nereikalingų medegu 
nrašalinime, kurios krauju
je pasilikusios ne tik būtų 
visai nenaudingos, bet. kai
po nuodai, būtų labai kenk
smingos.

Viena iš kenksmingiausiu 
nenaudingu (nereikalingų) 
medegu yra taip vadinama 
urea (šlapmedegė), kuri yra 
kūno būdavotojų atmata. 
Jeigu gi inkstai neprašalin
tų urea, tai jos kraujui tiek 
daug prisirinktų, kad visas 
kūnas taptų užnuodytas. 
Inkstai atskiria iš kraujo 
šlapumą; šlapume yra 96% 

' vandens, kuriame randasi 
apie 2;r)% ureos ir kitos me
degos. Ačiū dideliai kieky
bei kas diena vartojamo 
vandens apie 1] uncijos ure
os kas diena vanduo iš krau- v

daug gero sveikatai padaro. 
Geriausias būdas sumažinti 
nėr didelį karštį ligoje—yra 
šalta maudynė. Paskutiniu 
laiku daktarai pradeda vis 
daugiau ir daugiau vandenį 
vartoti ligų gydyme.

Užbaigimui leiskit atkar
toti—mūsų kūnas reikalauja 
daug vandens,čysto vandens. 
Užtat gerkime ir gerkime 
vandenį'.

pa
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ir Kitus audinn 
Babelio bokštas.

Draugams, apleidžian tiems 
Amerika.C

Nėra tos savaitės, kad ku
ris nors iš mūsų veiklesnių 
draugų neapleistų šios ša
lies. Kadangi dauguma ke
leivių Lietuvon vyksta per 
New Yorką, tai mums, lais- 
viečiams, veik su visais iške
liaujančiais draugais tenka 
pasimatyt, pasišnekėt.

Daug kam Amerikos gy
venimas darosi vis sunkes
niu, vargai vis įkyresniais. 
Manoma, jog Lietuvoj gyve
nimas palengvėjo ir leidžia
masi į tėviškę per eplačiąją 
jūrą.

Visiems draugams, kurie 
vyksta Lietuvon, linkiame ir 
tenais darbuoties. Daugelis 
žmonių, kurie Amerikoj yra 
veikliais visuomenės nariais, 
Lietuvoj nutįla, pasitraukia 
nuo darbo ir tampa tyles
niais už vandenėlį, žemes
niais už žolelę.

Tai negerai. Darbininkas 
žmogus turi priprasti ir prie 
sunkiausių gyvenimo sąlygų 
ir visur kovot už geresnę 
ateitį.

Lengvas būdas griauti 
draugijas.

Marijampolėj gyvuoja 
“Gabijos” draugija, kuri su
tverta bendromis “tautos” 
spėkomis mūsų scenos ir dai
nų dailei kelti. Prieš kelis 
metus tai buvusi bepartyvė 
draugija, kurioj dalyvavo 
'kaip kunigai, taip ir pirmei
viai. Klerikalams tatai ne
tiko. Jiems parūpo paimti 
draugiją į savo rankas. Ir 
štai jie sugalvojo lengvą 
draugijos užkariavimo bū

Tobulybės idealas.
Žinomas “filosofas”, p.Vy- 

dūnas rašo savo “Jaunime” 
(išeinančiame Tilžėj*):

“Jeigu mūsų gyvenimas 
yra suiręs, netvarkus etc. — 
tai tikrai męs patįs tokie. Ir 
todėl, norėdami taisyti gyve
nimą, būtinai turime pradė
ti nuo savęs.

Kuomet mumyse visi mū
sų gyvybės reiškiniai gra
žiai sutars, tai yra, kuomet 
męs patįs būsime harmoniš- 
<i, tvirti, tvarkus, rimti, 
skaidrus, atviri, švelnus — 
tuomet bus tokie ir mūsų 
darbai. O toliau toks turės 
būti ir visas gyvenimas”.

Gražu klausyti tokių pa
mokslų ant kanapos -sėdint 
ir žiūrint per atvirą langą į 
pražydusias alyvas. Pasau
lio filisteriai jau seniai at- 
skambino ant visų muzika- 
liškų instrumentų p. Vydūno 
dainuškas.

Bet kas daryti tiems mili
jonams žmonių, kurie pra
kaituoja fabrikuose, tiems 
milijonams vaikučių, kurie 
nei sapnuoti negali apie gy
venimo skaidrumą?

Ant šitų klausimų Tilžės 
filosofas nieko negali atsa
kyti, kadangi žodžiai apie 
kova už savo teises yra jam 
svetftni. Tuo tarpu, kaip tik
tai toji varguolių kova auk- 
lena juos solidariškumo dva
sioje, duoda progą pakilti 

’ virš gyvenimo purvų.

Bibliją prasiplatinimas.
Neperseniai paskelbtoji' 

metinė atskaita bibliją drau
gijos rodo, jog vienais tik 
paskutiniais metais išspauz- 
dinta 18 milijonų bibliją 60 
kalbų.

Kiekvienais metais biblija 
verčiama vis į naujas kalbas.

Kaip matot, “salaveišiai”’ 
veiklus, net ir labai veiklus.

Reakcijos tarnai nėra 
miegaliai. Kad tik męs mo
kėtume taip veikti.

Tai kaip bus su vėliava?
Jau beveik aišku, kad tos 

draugijos, kurios įsitaisė 
sau raudonas vėliavas, kaipo 
tautos emblemas, pasidarė 
sau tik ekspensų.

Prieš raudoną vėliavą kį- 
la vis daugiau balsų, žinoma,

“Vilnis” apie Amerikos 
tautininkus.

“Amerika — tai didžiojo : 
kapitalo kraštas. Įvairios 
klesos ten daug labiau nusi- 
stačiusios, negu Lietuvoj, 
dėlto daug labiau paaiškėjęs 
ir įvairių klesų reikalų gy
nėjų veidas. Teisybė, ir mū
sų “pirmeiviai” tankiai eina 
ranka už rankos su klerika
lais, šaukia prieš tuos “fana
tikus” socijalistus, vienok jie* 
kartais da ir patįs pasipuo
šia socijalizmo skraiste, pa
sako vieną, kitą žodį prielan
kų ir soči j abstains, nes Lie
tuvoj da nėra taip aštrios 
klesų kovos, kaip Amerikoj'. 
Prieš 10 metų tą patį matė
me męs ir Amerikoj: “Vie
nybė Lietuvninkų” ir “Lie
tuva” tuomet da nesibaidė ir 
socijalistų, o kartais dagi jų 
raštus spauzdino. Dabar 
persimainė laikai: dabar so
či j alistai—didžiausi jų prie
šininkai, “rėksniai”, tvarkos 
ardytojai, neaapykantos kė
lėjai. Kartu su kunigais da
bar tie mūsų “pirmeivių” 
draugai kelia į tautos didvy
rius Yčus ir Olšauskius, iki- 
šiol nenustojo skelbę socija
listų tų “didvyrių” šmeiži
kai; kartu su kunigais taiso 
Lietuvių spaudos draugiją. 
Va, kas pasirodo reikia rem
ti visiems “tikriesiems lietu- 

; viams”: ir juodieji Kauno 
į “Saulės” mokytojų kursai, ir 
» Vilniaus “tautos namai” ir 
į Marijampolės “Žiburio” 

mergaičių progimnazija, ir
. šv. Kazimiero vienuolynas 
. ir t.t.”

Žinome, kad plaučiai pra
šalina angliarūgšti. Viduti
nis žmogus kas dieną iškvė
puoja apie 2 svaru anglia
rūgšties.

Garo pavidale esantis van
duo (apie Q svaro) gelbsti 
kūnui ta nereikalingą mede- 
gą prašalinti.

Ant galo prakaito pavida
le vanduo prašalina daugy
be nereikalingu medegu. 
Šios nereikalingos medegos 
išeina iš kūno nėr mažas 
odos skvlutes. Jeigu oda 
nėra čysta, tai nuodingos 
medegos negali nėr skvlutes 
išeiti. Tada nl ančiai ir inks
tai turi odos darba atlikti.

šaltiniai vandens.
Annrt gėrimo, vandeni 

vartojam kitokiems tiks
lams: valvmui, skalbimui, 
nrausimui etc.

Ypač naskutiniems tiks
lams vartojamas vanduo la
bai mažai paisomas. Nečvs- 
tas. bakterijų pilnas vanduo 
visuomet blogai ant kūno at
siliepia. Toki vandeni nerei
kia nei gerti (žinoma, gėri

Z. Aleksa.

IŠ KUR MUSŲ BOČIAI?
(Pabaiga).

Rig - Veda aiškiai' pabrie- 
žia, jog indai pakliuvo į In
diją iš šiaurės.

Galima sakyti, kad Vidu
rinėj Azijoj ir susistatė pir
mos lietuviškos! kiltįs. Vie
nok lietuvių tautos tuomet 
dar nebuvo. Vidurinėj Azi
joj gyvavo visai savystovios, 
nors ir sau giminiškos kiltįs. 
Tiesa, gal tos kiltįs; tarpais, 
susidėdavo į sąjungas ir to
kiu būdu susidarydavo laiki
nos tautelės (! Red.). Šios 
tautelės,, lietuvių bočiams 
slenkant į šiaurių vakarus, į 
Pabalti jos pusę, arba visai 
suirdavo arba jų vietoje at
sirasdavo visai’ naujos, kaip 
to reikalavo kelionės sąly
gos.

Męs net galime daleisti, 
kokią Vidurinės Azijos vietą 
užėmė tie lietuvių bočiai, 
kurių ainiai liko ilgainiui 
lietuviškų tautų branduo
liais. Jei męs paimsim se
niausius lietuvių ir indų bo
čius, su kuriais susiduria 
mūsų padavimai, tai’ tuoįpa- 
tėmysim, kad lietuvių bočiai, 
gyvendami poliariškuose 
kraštuose; gyveno toliau į 
pietus, kaip indų bočiai. Mat, 
indų mythologijon labiau įsi
skverbė septynių saulėtų 
mėnesių metai ir septynios 
saulės. Devynių gi saulėtų 
mėnesių vietos guli labiau į 
pietų pusę. Bet iš poliariškų 
kraštų slenkant į pietų pusę, 
lietuviu ir indu bočiai vietas 
persimainė. Tatai neste
bėtina! Indų bočiams, kai
po gyvenusiems labiau į 
šiaurius, prisiėjo anks
čiau iš senos savo : vietos 
pasijudint, kuomet šalčiai 
visai įkyriai pradėjo grūmo
ti. Indų bočiai užima pietų 
rytinį Vidurinės Azijos 
kampą ir iš to kampo jiems 
buvo potogiausia į Indiją iš
sinešdint. Germanai, vei
kiausia, gyveno vakaruose 
tos Azijatiškos mūsų tėvy
nės. Už jų, jau labiau į šiau
rius galėjo sustoti lietuviai,o 
nuo germanų j šiaurių rytus 
(nuo lietuvių į pietų rytus) 
— slavai. (Šitie, kaip ir kiti dūrinės 
autoriaus tvirtinimai, dau- gaivališkai katastrofai, 
giausia paremti ant “vei- v„„ __ ____ t
kiausia” —- yra . tik proble- Įvairiu likimų kiltis,. įvav 
matiški spėjimai. Red.). Vi-Iriais keliais išsidangino .į

šiaurius, tai yra, per Uralą. 
Gana to, kad Žemaičių pada
vimai atsimena peržengimą 
per kalnus, už kurių jų bo
čiai susidūrė su visai naujo
mis gyvenimo sąlygomis, o 
kalnuose rado jiems dar ne
žinomo sniego, kuris iš pra- 
džių’palaikyta esant valgo
mu daiktu.

Šį išsidanginimo kelią pa
tvirtina ir tos vietos, kurios 
germaniškos, lietuviškos ir 
slaviškos kiltis užėmė Euro
poj. Tik turiu pridurti, kad 
ne visi germanai kaip ir sla
vai turėjo pereiti per di
džiuosius vartus; dalis jų 
galėjo peržengti ir Uralo 
kalnais. Germanai, perėję 
per didžiuosius vartus, slin
ko vakarų pusėn ir pakliuvo 
į vidurinę ir vakarinę Euro
pą; germanai kartu palietė 
ir Rymo imperijos provinci
jas. Tik maža germanų da
lis apsigyveno šiaurinėj Ru
sijoj', o veikiausia, ir lietu
viškoj Pabaltijoj. Vėliau iš
ėję iš Azijos lietuvių bočiai 
ir perėję per vietas, daugiau 
į šiaurę gulinčias, irgi slinko 
vakarų pusėn, kol nepasiekė 
Pabalti jos. Iš ten jie išstu
mia arba net apkariauja ten 
apsigyvenusius germanus 
(normandiškų kilčių) \ Pas-^

Jie eina tais keliais, ką ir 
germanai ir rūpinasi užimti 
tokias pat vietas. Tokiu bū
du lietuviai atsiduria tarpe 
germanišku ir slaviškų kil
čių ir tik iš šiauriu pusės 
juos siekia finiško/kiltįs.

Ir taip, man-rdaosi, žmo
nės atsirado šiauriuos, ant 
šiaurinio materiko. Airiš
kos tautos paeina nuo tų 
žmonių, ką ilgiausia išgyve
no poliariškuose kraštuose. 
Paskutinė ledų gadynė airių 
bočius išstūmė iš šiaurių ir 
nuvedė juos į vidurinę Aziją. 
Ir tik kai-kurių airių bočiai 
gal nepasiekė Azijos žemės. 
Šie, nepasiekusieji jos, galė
jo apsigyvent Rusijos pie
tuose, arba vidurinėj Euro
poj. Pavyzdžiui, taip galėjo 
būti su keltų bočiais. Iš vi

zijos ačiū dideliai 
ai

rių bočiai jau susimetę į

durazijatiškai katastrofaiI 
užėjus, germaniškos kiltįs 
perėjo didžiuosius Europos 
vartus, gulinčius tarpe Ura
lo kalnų ir Kaspijaus jūros, 
ir pakliuvo į Europą. Šiek 
tiek laiko praslinkus, išsi
dangina ir lietuviškos kiltįs, 
bet, jos, veikiausia, slinko nė 
per didžiuosius vartus, bet 
per vietas, gulinčias toliau į

įvairias Azijos, Europos ir 
net Afrikos vietas.

Tai galimas atsakymas 
ant klausimo: iš kuriųūsji 
bočiai i Pabaltiją atsidangi
no? Tik žinia, aš čia nieko 
netvirtinu ir paduodu tik ga
limus daleidimus. Gal toly- 
mesni tyrinėjimai geresnius 
duos atsakymus.

<



LAISVE

PANAMOS KANALAS
(Tąsa), gilų platų perkasą, apie . 9

Taip Ferdinand Lesseps, mylių ilgo. Kadangi tų dvie- 
amžiaus pabaigoj, palaidojo jų ežerų paviršiai buvo vie- 
savo garbę ir gerą vardą nas žemiau, kitas gi augš- 
Panamos susmaugoje... čiau ir skirtumas buvo apie

rėpliojo žmogus. Tai ištikrųjų buvo jis. Jis 
paskui save vilko koją ir ant kiekvieno žing
snio šlubavo. Apsistojo ant pasisukimo ke
lio ir, taip kaip aš, prisidėjo prie akių su
gniaužtą į triūbukę kumštį, ilgai žiūrėjo į 
lygius, tolimus laukus, paskui ką tai suniur
nėjo ir vėl pradėjo kerėplioti tolyn, prisilai
kydamas pavėsio šalies.

Aš, nors perimtas piktumo, žiūrėjau į jį 
su šypsą, daviau jam toliau nueiti, paskui 
atsargiai išsilaužiau gana storą šaką ir, ap
valydamas ją nuo smulkesnių šakelių ran
komis ir dantimis, leidausi vyties.

Piktumas ir troškimas kovos mane vi
sai apėmė. Nepribėgęs dar dvidešimties 
žingsnių, bet tikėdamas į pergalę ačiū man 
ginklo gerumui, aš iškilmingai ir, kaip dru^ 
tas, sušukau:

—Ei, laikykies! — ir visom keturiom 
puoliau ant jo, iškėlęs lazdą augštyn.

f Jis krūptelėjo, atsisuko. Vienok aš 
greitai pastebėjau,kad jo akįs buvo panašios 
į šunies akis, kuris prispirtas kertėn, bet 
turįs viltį nepasiduoti ir kovoti.

—Tiens, c’est toi!—jis greitai apsižval
gė aplink ir, pamatęs nemažą akmenį, šoko 
prie jo ir linksmai sušuko:

—Na, mielas drauge, eik šian, aš tau 
sukriušysiu visą snukį!

Aš apsistojau. Mano pienai visai iširo, 
mūsų spėkos susilygino. Pirmiau, negu aš 
spėsiu pribėgti prie jo, kad užvažiuoti jam 
lazda, jis man suduos akmeniu. Mesti gi į 
jį lazda buvo devyniosdešimtįs nuošimčių, 
kad jis spės pasisukti į šalį ir pagriebti ran
ka mano brangiausįjį ginklą, tuomet jau ant 
visados mano pralaimėta. \

—Atiduok mano batus, valkata! <
—Pasiimk, — pasityčiodamas ištiesė 

k°ją.
—Vagie! Aš artimiausiam valščiuj 

pranešiu policijai ir tau tas bus ne ant svei
katos !

—Apie ką gi tu praneši? Ar tik ne apie 
tai, kad tu užpuoliai su lazda ant praeivio ir 
nori nuo jo atimti paskutinius batus? Ar 
tu žinai, kad toks pasielgimas ant vieškelio 
yra skaitomas kriminališku užpuolimu bei 
žmogžudyste?

Mane apėmė pasiutimas ir aš negalėjau 
susilaikyti: jis tikrą teisybę sakė—aš galė
jau atsisėsti kalėjiman už savo batus. Aš no
rėjau artinties prie jo, bet jis tuojaus pakė
lė ranką, laikydamas akmenį ir visa gerkle 
sušuko: • ” - «

—O, drąsiau, į kovą!... ** *1**^^.
Bet štai, aš pamačiau, kad už jo nuga

ros, apie trisdešimtis žingsnių atstui, krū
va akmenų, atvežtų keliui taisyti. Aš pradė
jau eiti aplink jį ratu, neva rengdamasis už
pulti, o jis, išlengvo, sukasi, lydėdamas aki
mis, matomai, norėdamas suprasti mano 
pienus.

Kuomet męs susilyginom, jis tuojaus

siu jokiais argumentais, nes 
tai žmonės nepe'rtikrinami. 
Matomai, jie ir apie savo or
ganizaciją tiek nusimano, 
kiek ilgaveidės apie astrono
miją. Ir kurgi, tamstos, ma
tėt I.W.W. programe, kad 
reikia kovot prieš socijalis- 
tus? Juk jūs jau gana pri
plūdo! ant jums nepatinka
mų unijistų ir socijalistų ir 
galutinai susibičiuliavot su 
socijalistams ir darbininkų 
judėjimui priešingais ele
mentais.

Jau, rodosi, turėjo užtekti 
tų plūdimų, bet kur tau už
teks! Nuo organizacijų ir 
kuopų priėjot prie atskirų 
ypatų, manydami, kad peš- 
ties su atskirom ypatom 
jums seksis.

Kad išradus būdą su pa
vienėm ypatom kovot—tai 
prisiuntė! man to “D. Balso” 
300 egz., kurių aš visai iš jū
sų neprašiau,net paliepdami, 
kad aš turiu po penkis cen
tus pardavinėti žmonėms. Ir 
kuomet aš atsisakiau parda- 
vinėt jūsų laikrašti ir liepiau 
atsiimt, tai jūs tuo kart pats 
prisipažinot prie klaidos. 
Štai laiškas, kuri aš gavau 
nuo p. A. Kurelaičio:

“Gavome Jūsų atvirute, 
kuria pranešat, kad. nenorit 
platint mūsų laikraščio, ^Tai 
todėl prašau nesunaikint, 
nes męs juos atsiimsim. Mes 
prisiuntėm per apmilką ir 
tas mūsų apmilkas užgavo

I draugą. Labai negerai, ga-

nalą dirbant rado sau plačią 
dirvą. Įvairumas ir naujo
viškumas darbo būdų, mokė
jimas sunaudot kiekvieną 
vietos ypatingumą, sykiu su 
viso darbo milžiniškumu — 
nustebina visus, kam teko tą 
viską matyti. Taip paveiks- 
ian, minkštas žemės sluoks
nis amerikonų inžinieriai 
nuplaudavo dideliomis smar
kiai varomomis vandenio 
sriovėmis. Vienas ten buvęs

čiau ir skirtumas buvo apie
30 pėdų, tai gale Kulebros
perkamo buvo projektuoja-

— ^mas tvenkinys su dviejomis 
milžiniškomis durimis. Tas 
tvenkinys pavadintas Ped-, žmogus štai kaip pasakoja 
ro — Miguel. Su tų dviejų apie visą darbą: 
durų pagelba laivai, plau-! 
kianti į Ramųjį okeaną, ga-

su

“Dideli akmenįs, lyg pa
siutę, ritosi vandenio sriovė- 
je sykiu su žemėmis ir pa
tekdavo ten, kur žmogus no
rėjo. Tam tikros storos dū
dos varė išplautąją žemę per 
daugel mylių nuo darbų vie
tos ir pildavo ją į pelkėtas 
klonis. Per laika žemė ir c

ežerą, o plaukianti atgal ga
lėtų pasikelti į Kulebros ka
nalą. Tokiu būdu susmau
gęs vidury pasidaro dirbti
nis vandeninis kelias, kurio 
abudu galai išeina į jūrą per 
dvi sistemi didelių durų. Ry-| akmenįs nugrimsdavo 
tiniame kanalo gale, prie_Ga- 1 *v 1 ”
stuno tvenkinio, yra trejos 
porinės durįs. Vakariniame 
gi gale, tarp M.iraflores eže
ro ir Ramiojo 
v ra dvejos tokios-pat durįs. 
Tų (durų atidarimu arba už
darymu vanduo, o sykiu ir 
laivas, lyg kokiais laiptais 
laipsniškai nuleidžiamas ant 
okeano paviršiu, arba pake
liamas 115 pėdų augščiau į 
Kulebros kanalą. Abelnas 
kanalo ilgis buvo apskait- 
1 iuotas į 50 angliškų mylių.

Ant susmaugęs darbas vėl būdavo daug molio. Tokiu 
pradėjo virte-virt. Iš visų1 1 11 . v. .
žemės kraštų susirinko čio
nai tūkstančiai darbininkų 
su šeimynomis, — viso labo 
daugiau negu 200,000 žmo
nių, kalbančių 45 įvairiomis 
kalbomis.

Iš pradžių darbas nekaip 
sekėsi, ir pirmieji kanalo 
dirbėjai — Wells, vėliau Ste
vens, — per tris metus dar
bo, sulyginamai mažai nu
veikė. -Visai kitokios buvo 

kada vyriausiu

vandenyno,

myn, o vanduo išdalies išga
ruodavo, nes tenai saulė la
bai karštai kaitina, išdalies 
gi nuvarvėdavo okeanam. 
Tokiu būdu buvusios pelkės 
ir slėnįs greit susilygindavo 
su augštesniais plotais ir 
tapdavo gražiomis lygumo
mis, tinkamomis namų sta
tymui, sodų sodinimui, san
krovų darymui ir tt. Tas at
plautasis dumblas nugulda
vo ant dugno labai kietais ir 
vandeniui nepereinamais 

i sluogsniais, nes jame visada

II. 
Amerikiečių projektas. 
Jo įkūnijimas. — Kova 

pelkių drugiu.
Liūdnas Lessepso prityri

mas buvo pramonininkams 
pamokinimu. Ir vienok Les
seps rado pasekėją Suvieny
tose Valstijose.

Jau 1904 mete klausimas 
apie įsteigimą kanalo ameri
kiečių lėšomis tapo įstaty
miškai užtvirtintas. Apie 
du metu praėjo, kol išrinko 
kanalui vietą. Greitai pi lo
mesnysis kanalo projektas— 
per Nicaragua ežerą — liko 
atmestas ir kompanija pasi
ryžo tęsti darbą tose pačiose 
vietose, kurios buvo savo lai
ku Lessepso išrinktos.

Suvienytų Valstijų val
džia, ypatoje savo preziden
to Roosevelto, neatsisak' 
net nuo abejotino diploma
tiško lošio, kad tik palengvi
nus užmanytojo pliano įkū
nijimą. Kadangi vieta, kur 
turėjo tęstis būsiantis kana
las, prigulėjo Kolumbijos re- 
publikai. o kanalo dirbimo 
teisė vis dar priklausė fran- 
cūzams, tai Rooseveltas pa
sinaudojo Kolumbijos poli
tiška betvarke ir pagelbėjo 
įsikūrimui naujos republi- 
kos — Panamos. Nuo tos 
valstybės paskuį tapo nu
pirkta kaip žemė, taip ir 
kanalo dirbimo teisė.

Amerikonų inžinierų iš
dirbtasis projektas buvo ši- 
tokis. Plačią pelkėtą lygu
mą palei Atlantiško okeano,
kur tekėjo Čagres upė, buvo f pasekmes, 
nutarta ' padaryt vidujiniu | darbo vedėju liko paskirtas 
ežeru. To įvykdinimui buvo , (1907 mete) pulkininkas 
projektuota Čagres upės va- ■ Goethals. Tasai paskirimas 
ga, netoli jos įsiliejimo iū-1 Pasirodė labai nusisekusiu.

G milžinišku Tasai nepaprastas žmogus 
i, ęnnuuu. Tasai tvenkinys, atsidavė darbui su visa savo 
vadinamas Gatuno tvenki- esybe. Jo^ nepaprastas or- 
niu. turėjo būt pusantros; ganizatoriškas genijus, 
mylios ilgio ir pusę mylios drauge su nepakeičiamomis 
pločio. V andenio paviršis būdo ypatybėmis — teisybe, 
ežere turėjo būt 115 pėdų tvirtybė ir humaniškumu,— 
augščiau, negu abieju okea-! padarė stebuklus. Didžiulė 
nu paviršis., Atliekamąjį gi • darbininkų armija, atydžiai 
vandenį nutarta leisti “ per į viskuo aprūpinta, tapo vienu 
tvenkinį į senąją upės vagą,; milžinišku organizmu, 
panaudojant jį, kaipo enerr| Greitumas darbo, su pa

los šaltini, paties kanalo i gelba visų žmogaus išrastų 
irkvmui, geležinkeliui, i techniškų prietaisų, pervir- 
ieplaukoms. įvairių maši-lšijo drąsiausius laukimus.

'* Kliūtįs ir nepermatyti keb- j 
lumai,su kuriais teko ir Goe- j 
thalsui susidurt, nei kiek ne-1 
sutrukdė statymo, kurio už-' 
baiga su visomis smulkme
nomis buvo paskirta ant

ron, pertverti 
tvenkiniu.

P* 
nt.

ni kanalo ir jo apielinkių 
rojekte buvo žadama pa 
nuloti ir kitą gamtišką re

dumblu amerikiečiai pasi
naudojo padarymui Atlan 
tiko pakrašty Gatuvo tven 
kinio. Kietas vietas, kuriu ■'>te atleist mūsų kaltybę. Ki- 
negalėjo nuplauti vandeniu, į 
kasdavo gariniais kastuvais,1 
kurie vienu sykiu užgriebda-!

i l t. liu parodyt. Bet ka gi pa-akmenų n- vienu rankenos kvt ant tf)kiu vvn; kllrie 
pasukimu išpildavo juos va-1 viešai prisiėmę an£ savęs 
eonan. Kadangi žemių ve- kUlifln ant kitu,
zimui vartodavo didelius va-;
gonus — platformas, tai to
kios platformos pripildymui 
reikdavo koptelėti gariniu 
kastuvu du-tris sykius — ir 
vagonas jau pilnas. Į pus
valandį pripildavo visą trau
kinį iš 20 vagonų. Prilio- 
duotas traukinys skubiai va
žiavo ten, kur reikėjo iškra
tyt žemes. Vienu rankenos 
pasukimu prie garvežio vi
sus vagonus sykiu ištuštin
davo dešinėn ar kairėn pu
sėn (sulyg reikalo), ir į 10 — 
15 minutų tuščias traukinys 
grįždavo atgal, tęsti savo 
darbą toliau.

tą kartą pasisaugosime.
A. Kurelaitis”.

Ta laiškelį aš turiu ir ga

klaidą, verčia ją ant kitų.
Kur gėda, kur sąžinė?
Ar jums nekaista, pone

liai. akis, kad tokį jūsų melą 
iškėliau aikštėn.

Kad aš pasiunčiau “D. 
B.”—tai aš turiu kvitą-pa- 
liūdvjimą nuo expreso kom
panijos. '

O ką dabar sakysit?
Laikraštis pasiųstas šiuo 

adresu: J. Lietuvninkas, 
859 Hollins St., Baltimore, 
Md.

Šitie faktai taip aiškus, 
kad aiškesnių jau nereikia.

Ką gi galima sakyti apie 
vyrus, kurie, gavę laikraštį, 
paleidžia šnekas, būk “soci-

Ar aš deginau 
“Darb. Balsą”?

Jeigu tokie vyrai valdo or
ganizacijoj—tai ji turi griū
ti. Išmeskite juos.

J. Jakimavičius.
“Ateities” N25 ir vėl il

giausias straipsnis, parašy
tas prieš mane, būk aš degi
nau tą jų

nu,o Andų kalnų ežes,
ir gana.

suvie
nepertikrin-

mai kitame
Baltimore, Aid.

su metu anksčiau, negu buvo 
sutarta projekte.

bus
\T-ry Koresp. is

paaiškini
i_______ ::
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Skaudus kapitalo botagas-doleris plaka vargšą darbininką per visą gyvenimą.

M. BRANOV.

MARSELIS IŠ MARSELIO.
VERTĖ V. PAUKŠTYS.

kur

Aukoju šį vertimėlį L. 
S. S. 116 ir 157 Detroito 
kuopoms. Motto: Išgąstis 
prieš juodą katiną suvie- 
nyjo juodu.

verksmą.
—Kas tai būtų?—persigandęs jis tarė.
—Nežinau,—aš atsakiau, pakratyda

mas galvą, nes jaučiausi, kad iš didelio susi-

— Reiškia ,tu ilsiesi?
Aš, neko neatsakydamas, apsiverčiau 

ant kito šono ir užmerkiau akis.

Aš 
Ne- 

pusvalandis laiko, kaip, at-

N
m

IB
M

— Ei, drauge, ar neturi, kartais, deg
tukų ?

Betardamas šiuos žodžius, kas tai, be 
jokios ceremonijos, spyrė mane kelis sykius. 
Aš pakėliau galvą, prasikrapščiau užmiego
tas akis ir tariau:

— Degtukų?... Gerai... Turiu...
Jis pritūpė, užsidegė į kelines degtuką, 

palaukė, pakol nudegė smirdanti siera ir 
užsidegė gana storą cigaretą. Paskui, su 
ironišku žingeidumu, apžiūrėjo mane nuo 
galvos iki kojų ir tarė:

— Ką tu čia veiki?
Aš irgi atsakiau jam tokiu pat ironišku 

žvilgsniu, gulėdamas ant apdulkusios žolės 
po sena griūšia.

— Tu sergi?

Jonu, ot, šitaip, raivyties po medžiu ant ty
ro oro! Tu iš kur esi? Iš Paryžiaus? A?

Aš pasukau galvą, pramerkiau akis ir 
pradėjau žiūrinėti Į jo keistą, raukšlėtą vei
dą, suterštais ūsais ir ironiška šypsą. Nors 
jo veidas labai išrodė neištikimu, vienok aš 
tariau:

— Iš Paryžiaus.
— Eh bien, et moi aussi! (Gerai ir aš 

taip-pat!). Ar žinai, su manim nuolatos at
sikartoja ta pati istorija: dirbu prakaituo
ju, nedavalgau, taupau, kaip įmanydamas, 
pinigus ir kaip tik sulaukiu pavasario, tai 
viskas išnyksta. Išnyksta visi pinigai, visas 
turtas, pasilieka tik galva ir rankos...

Jis ilgai plepėjo, o aš, paskendęs savo 
mislyse ir, išvertęs akis, žiūrėjau į augštį, 
kaip lekiojo drugeliai.

Netrukus aš nusikračiau ta visa liūd
numą, kuris buvo nfane apėmęs.

Tankios medžio šakos, dideli, žali lapai 
nepraleido saulės spindulių, kurie veržte 
veržėsi. Pertai aš jaučiausi labai laimingu. 
Aplink mane zvimbė didelės, rudos laukinės 
bitės ir įvairus vabalėliai.

Ir keista žmogaus prigimtis: užvakar 
aš jaučiau nuobodumą, kad aplink mane vir- 
te-virė minia žmonių, o dangus neaiškus, 
užrūkęs, prikaišiotas buvo fabrikų kaminų 
ir sudarkytas augštais mūrais. Man nusi
bodo žmonės, liūdna darėsi nuo retų, šaly- 
gatviais augančių medelių, aš užtrokšdavau 
miesto ore, o ypatingai liūdėdavau, kad ne
turėdavau kada užsiimti.

Ir štai, negalėdamas susilaikyti nuo 
patraukimo, kuris mane vedė kur-tai tolyn.

'namą turtą ir gavau čielus penkis frankus 
(apie dolerį), susirišau vienus marškinius 
ir visai naujintelius batus, pasiėmiau api
plyšusi Francijos žemlapį, gana daug laiški- 

. nes popieros, nors niekam nemaniau laiškų 
rašyti ir iškeliavau iš Paryžiaus. Panašiai 
pasielgdamas, aš negalėjau pralaimėti, bet 
šį tą įgyti.

Dabar priešais mane buvo tas, ko aš se
niai troškau: lygus laukai, užsėti javais, 
blaivas dangus, pievos, girios, tiesus vieške
lis, šalimais papuoštas taukinais ramumais. 
Bet dabar apėmė mane liūdnumas ir aš no
rėjau vėl matyti miestą, žmones ir tą patį 
aprūkusį dangų su fabrikų kaminais.

Vienok, turėjau keliauti. Aš atsisukau, 
kad paimti savo ryšelį ir nustebau: vietoj 
mano ryšelio, baliavo išmėtyta laiškinė po- 
piera, apiplyšęs Francijos žemlapis ir vir
vagalį s, kuriu omi tas visas turtas buvo su
rištas. Taip ir atsitiko! Naujutėliai mano 
batai, kuriuos aš taip saugojau, dingo. Su- 
sikimšau visą likusį turtą į kišenius ir lei
dausi vyties vagį. Kaip ten nebūtų, bet rei
kia pavyti! Pusvalandį laiko nešiausi, kaip 
drūtas, bet tuojaus nusiraminau ir pama
čiau, kad reikalinga elgties daug šaltesniu 
protu. Tuojaus pasibaigė giraitė ir buvo 
ant kelių mylių lygus laukai, bet nesimatė 
jokio žmogaus. Aš nusprendžiau, kad jis dar 
negalėjo taip greit nueiti ir turi būti 
nors šioj giraitėj, netoli nuo manęs.

Atėjo mintis padaryti užpuolimą, 
pasukau iš kelio ir atguliau už krūmo, 
praslinko ir

Ah—diable!—ir iš visų pajiegų ‘šoko 
prie krūvos akmenų. Bet jau buvo pervėlu 
—aš, grasindamas lazda, nešiausi priešaky.

Bet čia atsitiko kas tai nepaprasto ir 
mudu, nežiūrint į tokį smarkų bėgimą, apsi
stojom ant vietos,—pasigirdo koks tai nepa
prastas cypimas, panašus į mažo kūdikio

Čypimas darėsi silpnesnis, bet jis arti
nosi prie mūsų. Ir štai, momentališkai, iš
bėgo iš krūmų didelis, pilkas katinas, pa
žvelgė į mus savo blizgančiomis akimis, ner
viškai pakraipė uodegą ir dar stipriau su
kando dantimis judantį špoką.

Špokas jau mirė. Jis plačiai pražiodino 
savo snapą ir rijo orą. Jo mirštančiame 
silpname cypime matėsi daug noro gyventi, 
jog mano priešas neišsilaikė ir sušuko ne 
savo balsu:

— Pauvre petit animal! Prakeikta ka
tė!—ir, nesitaikydamas, paleido akmenį į

—Kad ją velniai! Laikyk ją iš savo pu
sės !

Bet aš jau nešiausi per krūmus iškėlęs 
lazdą paskui katę.

Męs pripildėm giraitę tokiu triukšmu, 
kad, tartum, ten buvo keli šimtai žmonių. 
Ilgą laiką bėgiojom paskui katę švilpdami, 
šaukdami ir įvairiais balsais kaukdami. 
Pagaliaus, man pavyko užvažiuoti jai lazda. 
Ji paleido iš dantų špoką, persivertė kelis 
sykius ir nušokavo ant trijų kojų į krūmus. 
Kuomet męs prisilenkėm prie špoko, jau 
viskas buvo pabaigta. Nors dar iš jo silpno 
kūnelio šiluma neišėjo, bet jau mažytės ake
lės užsimerkė ant visados. Katė jį užkanki
no.

y
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LIETUVIŲ SPAUDOS
PARODA VILNIUJE

y

*

Vilniuje, Dailės Draugijos bute, birže
lio 11 dieną atidaryta lietuvių spaudos paro
da. Gerbiamas J. Vileišis, atidarydamas tą 
parodą, papasakojo jos atsiradimo istoriją. 
Užpernai kilęs Visuotiniame Mokslo D-jos 
susirinkime sumanymas surinkti ir parody
ti tik vienerių metų, būtent, pačių paskuti
niųjų metų spaudiniai. Tuo rūpinties išrink
ta tris žmonės, kurie besirūpindami suma
nytąja paroda pripažinę platesnės parodos, 
kitaip sakant, ilgesnio laikatarpio parodos 
reikalą. Ir pernykščiame L.M.Dr-jos susi
rinkime tas jų projektas patvirtinta, o šie
met (spaudos'atgavimo šventės metais) jau 
turime pirmąją lietuvių spaudos parodą. Po 
g. J. Vileišio kalbėjo g. Žemaitis, nurodyda
mas stambesniuosius trukumus ir patį spau
dinių sutvarkymą. Didžiausias trukumas 
—tas, kad negauta visi lietuvių leidiniai ir 
negalima buvo padaryti tinkamos diagra
mos, kuri, be abejojimų, turi parodoje dide- 
liausią reikšmę, nes viename popierio lakšte 
parodo visą parodos turtą—raštus, tų raštų 
augimą ir t.t. Tiesa, d-ro Bagdanavičiaus 
dijagrama yra parodoje, bet apie ją čia ne
kalbėsiu, kadangi tam tikroje paskaitoje 
pats autorius apie tat smulkiau išdėstė. Tik 
pažymėsiu, jog tikimasi kiek galima visus 
raštus surinkti ir rudeniop padaryti pilną 
dijagrama, kuri manoma išspauzdinti “Lie
tuvių Tautoje”. Pilnoji dijagrama ketina
ma daryti ne pagal išspauzdintų knygų 
skaičiaus (kaip yra g. Bagdanavičiaus paro
dyta), bet pagal spauzdintojo popierio plo
to. Tokia dijagrama ištikrųjų galės paro
dyti tikrąjį mūsų raštų augimą bei puolimą, 
nes leidinių skaičius dažnai suklaidina, pa
vyzdžiui, Kaune išleistųjų blaivybės knyge
lių daug, ir Bagdanavičiaus dijagramoje tu

 

rėtų rodyti gerą blaivybės literatūros šįovį. 

 

Bet, ištikrųjų, tos Kauno blaivybės knjįgu- 

 

tės tokios mažutytės, menkutės, kapeikiriės, 
kad kiekvieną leidinėlį pavadinę tomu, daug 
ką suklaidintume. Tiek apie dijagrama.

Pačioje parodoje išstatyta apie 2500 
leidinių. Trūksta apie 500 leidinių slaugiau
sia iš Amerikos trūksta. Dėl dviejų priežas
čių nepilna paroda. Pirma, daugelis leidė
jų nėra atsiuntę Mokslo draugijai savo lei
dinių, pavyzdžiui, iš . Rygos Jakavičius net 
ir savo laikraščio nesiunčia, nekalbant jau 
apie knygeles. Antra, daug kas yra val
džios uždrausta ir neleista išstatyti, pavyz
džiui, iš visų socijaldemokratų partijos 
spaudinių tegalėta išstatyti tik dvi knyguti: 
“Ašis” ir “Spartakas”.

Dar porą žodžių pasakysiu apie patį 
parodos sutvarkymą, nors tam tikras pa- 
aiškintojas esti.

Visos knygos — raštai paskirstyta į 25 
skyrius pagal turinio: I skyrius — laikraš
čiai, II sk. — biblijografija, III sk. — apysa
kos, IV sk. — dramos, V sk. — poezija, VI 
sk.,— rinkiniai, VII sk. kalba ir tt. baigiant 

rusiškomis raidėmis spauzdintieji raštai: 
“poteriai” ir tt. Tik gaila, kad nedaug kas 
tepasisekė surinkti, pav. nei vienos rusiško
mis raidėmis maldaknygės nėra. Be to, 
kiekvienas didesnis skyrius padalytas į sep
tynis skyrelius pagal vietos, kame išleisti

Seinuose, e) Rygoje, f) Amerikoje ir g.) 
vokiškomis raidėmis knygos. Skyrelių kny
gos chronologijos tvarkoje sudėta. Tarp iš
statytųjų raštų yra nemaža, ar šiaip ar taip, 
prisidėjusių žmonių fotografijų.

Apskritai imant, kiekvienas skyrelis 
savo ypatybėmis išsiskiria: Tilžės raštai — 
daugiausia baisiai darkyta, pilna vokietiz- 
mų kalba parašyti. Tik Vydūnas savo ypa
tinga kalba ir išvaizdine raštų grože išsiski
ria; Vilniaus raštai — gražiausi, taisyklin- 
giausia kalba parašyti, daugiausia origina- 
liniai raštai; Seinų raštai išsiskiria ypatin
ga savo apdarų spalva, būtent geltonumu; 
Amerikos raštai išsiskiria savo didumu, bai
siai darkyta kalba ir tuo, jog bemaž visi jos 
raštai — versti arba sukombinuoti.

Be to, parodos sienos pilnos: laikraščių 
kvieslių; afišų, programų, atvirukių, spauz- 
dintų ir pagrąžintų laiškų ir tt.

Turiu pažymėti, jog labai naudinga bū
tų/kad kiekvienas specijalybės skyrių atsi
dėjęs peržiūrėtų, pastebėtų, ko ypač trūks
ta, kas taisytina ir tuo parodytų mūsų spau

 

dos parodų brangumą, tikslingumą.

Paroda bus atidaryta nu 
ligi birželio 18 d. 1914 m. ka 
vai. iki 6 vai.

ne-
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birželio 11 d. 
dieną nuo 11 
‘Liet. Žin ”).

ATVIRAS LAIŠKAS J 
DRAUGUS AMERIKOJ

Kiekvienas visuomenės veikėjas, kiek
vienas mąstantis žmogus žino, kad daug 
reiškia mūsų gadynėje spauzdintas žodis. 
Šiandien kiekviena visuomenės sriovė, kiek
viena didesnė organizacija visuose kraštuo
se neapsieina be savo leidimų — laikraščių, 
knygų.

Spauzdintas žodis ypačiai reikalingas 
darbininkų organizacijoms. Bekovojant 
už geresnį būvį, už žmoniškesnę tvarką ir 
besiorganizuojant darbininkams, laikrąštis, 
ginąs jų klesos reikalus, atstoja puikiausi 
agitatorių. Jis aiškina organizacijos tikslą, 
plėtoja narių sąmonę ir apgina tą idėją, ku
riai organizacija atstovauja, žodžiu, geras 
laikraštis darbininkus apšviečia, prirengia 
juos į kovą su savo priešais.

Tokiose sąlygose šiandien atsirandame 
ir męs, lietuviai darbininkai ir ypatingai 
męs, Škotijoje gyvenantieji. Jus, Amerikos 
draugai, galite pasigirti savo didele organi
zacija, išaugusia spauda, skaitlingu buriu 
veikėjų. Męs gi, Škotijos lietuviai darbinin
kai, darbo dirvoje ikišiol buvome neskait
lingi, silpni. Mums daug reikėjo pakelti 
sunkumo, pakol padarėme darbo žymę Ško
tijos lietuvių darbininkų tarpe.

Bet vis dėlto męs veikėme ir žymė pa
daryta jau nemaža. Jau apie 10 metų kaip 
gyvuoja Lietuvių Socijalistų Sąjunga Di
džiojoj Britanijoj: septyni mietai baigiasi 
kaip leidžiamas “Rankpelnį”. Ačiū Sąjun
gai ir “Rankpelniui” į socijalistišką darbi
ninkų judėjimą šiandien jau likosi įtrauk
tas mažiau ar daugiau veik kiekvienas Ško
tijos lietuviais apgyventas kaimelis. Dar
bui dirva jau prirengta.

Pirmutiniu lietuvių darbininkų budintoju 
ir vadovu ikišiol Didžiojoj Britanijoj, kaip 
jau minėta, buvo Sąjunga’ ir “Rankpelnis”. 
Visą laiką “Rankpelnis”, ant kiek tai buvo 
galima, rodė darbininkams jų priešus, kvie
tė organizuotis ir išvien kovoti su visų kraš
tų susipratusiais darbininkais už geresnę 
ateitį. Darbas tai buvo nelengvas iš dvasiš
kos ir medegiškos pusių. Ikišiol mažai 
'“Rankpelnis” turėjo aktyviškų darbininkų- 
rėmėjų, ir dėl to visą laiką jis taip skurdo'.

.Bet męs, neatsižiūrėdami į skurdą savo 
likimą, nusprendėme padaryti didelį žingsnį 
pirmyn. Męs gerai numanome, kad mažas 
ir dvisavaitinis “Rankpelnis” negali pri
traukti naujų skaitytojų, negali užganėdin
ti nei tų pačių draugų. Dėlto męs nutarėme 
padaryti “Rankpelnį” savaitiniu ir padidin
ti. Ir šiandien draugams pranešame, kad 
“Rankpelnis” nuo numerio 12 jau eina kas 
savaitė. Už savaitės-kitos gausime naujas 
raides, ir “Rankpelnis” bus padidintas.

“Rankpelnio” išlaidos pasidvigubina. 
Kol-kas pradžiai vietiniai draugai suauka- 
vo, suskolino. Ateityje męs turėsim įtempti 
savo visas spėkas prie darbo, kad uždengti 
“Rankpelnio” išlaidas ir padaryti jį pavyz
dingu darbininkų laikraščiu.

Alęs tvirtai esame įsitikrinę, kad šiame 
darbe neatsisakys mus paremti Amerikos 
draugai, kaip ir ikišiol kad rėmė. Didelė 
parama būtų, kad jeigu kiekvienas artimes
nis mums draugas, ar bent kiekviena Ame
rikos Sąjungos.kuopa “Rankpelnį” išsirašy
tų. Iš to ir jums, draugai, būtų nauda ir at- 
liktumėt prakilnų darbą.

Taigi, draugai, paduokite mums pagel- 
bos ranką! Išsirašykite “Ranpelnį” patįs ir 
platinkite jį tarp savo draugi! ir pažįstamų!

Mūsų priešai nesnaudžia — dirbkime ir 
męs.

Lietuvių Socijalistų Sąjungos Didžio
sios Britanijos Centro Komitetas.

P. S. Meldžiame visų Amerikos prie
lankių mums laikraščių šį mūsų laišką per- 
spauzdinti.
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PAS ŠEŠUPĘ.

Pas Šešupės krantą žalios eglės ūžia, 
Plaukia liūdnas aidas upės bangomis.

Tavo tylią raudą kas užjaus, giruže,
Jei aplink tik vėjai, tik žiauri naktis?

Aš kalbėjau žodžiais, manęs nesuprato, 
Vien tik šaltą juoką visur patikau.
Ir nei vieno žmogaus iš didžiulio rato,
Kuriam žodį tarčiau, aš nesuradau...

Ir viena likausi.... Rodos, vėtrai skųsčiau
Savo liūdną dalį, savo ašaras!

Oi, negausk, giruže! Tavo noras tuščias:
Tavo tylio skundo niekas nesupras!

“Aušrinė”. V. A.

MOTERIMS 
NAUJIENOS

stesni vaikinai į balius mažai 
lankosi arba ir visai nesilan
ko (kasžip? Red.). Nedėlto 
neina, kad balius būtų vieta, 
kur apšviestesnis žmogus 
negali nueit, bet dėlto, kad 
laiko mažai teturi. S. K. L. 
sakosi susipažinusi su to
kiais vaikinais ant baliaus— 
tai juk negi galima žinot, ko
kiame laipsnyje jie buvo ap-

Arba ir vėl Lietuvaitės pa
sakymas apie “paleistuvavi- 
vimą po priedanga šliubo”— 
yra toksai pasakymas, kad 
nei Saliamonas nesuprastų, 
kas norima tuomi pasakyt!

Ką,ką, bet jau tokius daly
kus negalima per laiškus iš
aiškint.

Dar turiu pasakyt, kad 
prasilavinusi mergina gali 
gauti vaikiną, kokį tik nori, 
tik nereikia perdaug arty- 
mai pradėt šnekėt apie apsi- 
vedimą, pakol vaikinas nie
ko nesako. Nors ir labiau
siai tau jis patiktų, nors, 
primanydama, kad ir į kiše
nių isidėtum, vienok nerei- 
kia siūlyties.

Pats paklaus!
Katerina Reyno.

Mmc.CAILLAUX
Ponia Caillaux.

Tai Francijos minister!o žmona, nušovusi “Figaro” 
redaktorių. 20 d. liepos atsibus jos teismas. Kalėjime 
ja laiko, kaip didžiausia aristokrate ir “prastos” mote
ris savo laiku buvo pakėlusios maištą.

MOTERIS — LYGI 
DIEVUI.

Męs matom, kad dvasiški- P'^0 pasaulį.
ja visados niekina moteris iri 17. "‘Kaip kadaisia dievas 
priešinga yra suteikimui | savo galybe atskyrė sviesą 
joms lygiu teisiu. Mes ma-1 nuo tamsos ir sausumą nuo 
tom, kad šventrašty, o ypa- i vandens, taip moteris valdo 
tingai keturiose evangelijo-'dievišką galybę atskirti nuo 
se, moterjs pastatytos ant; žmogaus gerus norus nuo 
žemiausio laipsnio. Trum- į blogų . v .
pai pasakius, moteris, tai ne: 1& “l*' štai kodėl as jums 
žmogus ir jinai negali lygiu-' sakau, kad visas jūsų trin
ties su vyrais. ’ 1 sas, visos jūsų mintys po die-

Tai prie kogi tuomet mo-lvo turi priklausyti moteriai; 
teri turime prilyginti? : moteris — del jūsų dieviška 

Pagal užvardijima šio į bažnyčia, kurioj jus visados

ios—yra dailiausias papuo
šalas gamtos, ir iš jų gimsta 
viskas, kas tik puošia ir pri- 

Rochester, N. Y.
“Lietuvaičių Kliubas” ne

paprastai pradėjo augti ;jau 
turi apie 25 nanus. Laiko 
viena susirinkimą kas mė
nuo ir vieną vakarą ant sa
vaitės pašvenčia mokslui vi
sokių dailės siuvinių.

Taipgi nutarė lošti veika
lą “Senmergė”. Žinoma, tai. 
nėra svarbu, bet šv. P. M. 
moterų draugija gyvuoja 
keletas metų, bet nieko dau- 
giaus nenuveikia, kaip-tik 
surengia vieną balių per me
tus su svaiginančiais gėri
mais, o kitą laika praleidžia 
veltui bebarškėdamos rą
žančių.

Taipgi pas mus sufragis- 
tės darbuojasi, kiek tik gali, 
važinėja automobiliu] ir kas 
dieną laiko prakalbas prie 
dirbtuvių, renka parašus dėl 
balsavimo, o subatvakariais 
kalba ant didžiųjų gatvių. 
Dalina savo literatūra.

P. E. Ružauskiutė.

Bet jie vis užsispiria.

kys, jog aš iš proto išėjau, Į 19. “Semkite iš tos bažny- 
kad moterį sulyginau su die-j^ios doriškas jiegas; jūs ten 
vu. Vienok, aš stengsiuos j užmiršite visus savo var- 
jums tą prirodyti | gus, nubudimus ir nepalai-

Jau porą sykių minėjau jmas, įgysite savo išeikvotą 
apie naujai atrastą tibetišką iiegą.. reikalingą artimo pa- 
evangelija ir iš jos darau iš-' g'eįbai •
traukas apie Jėzų. Dabar I 20. Neisdriskite ją paze- 
gi padarysiu iš tos pačios1 minti 1 Įuomi Jūs tik save pa- 
evangelijos ištrauka, kaip žeminsite ir neteksite tos 
Jėzus atsinešė prie moterų, meiliškos laimės, be kurios

Perskyrime XII, štai ką | čia ant žemės niekas negali 
Jėzus sako *

8. Tuom tarpu viena sene-' 
lė lindo arčiau, 1 
išgirdus Issa žodžius, bet 
buvo atstumta vyrų, stovin
čių priešaky.

9. Tuomet Issa tarė: “Ne
gerai, kad sūnus nustumia 
savo motiną ir pats atsistoja 
toj vietoj, kuri jai priklauso. 
Kas nepagerbia savo motiną 
švenčiausią, po dievui sutvė
rimą, tas nevertas sūnaus 
vardo”.

10. ' “Klausykite^. ka aš 
jums pasakysiu: pagerbkite I 
moterį, nes jinai yra motina1 
erdvės; joje randasi visa die
viško darbo teisybė”.

11. “Moteris — pamatai 
viso gero ir visos grožybės; 
jinai — šaltinis gyvybės ir 
mirties. Nuo jos priklauso 
visas žmonijos būvis, nes ji
nai—visas ramstis jos dar
buose”.

i gyvuoti”.
y__ ____  I 21. “Nusilenkite prieš sa-
kad geriaiLvo pačia, o jinai apsaugos 

1 ’ ■ jus ir jūsų šeimyną; tą, ką 
jūs padarysite savo pačiai, 
motinai, našlei bei kitai ko
kiai nors moteriškei, — pa
darysite pačiam dievui”.

Kaip matom, tai Jėzus čia 
moterį iškelra\u dievu ant 
lygaus sosto, nes, jeigu ne 
moteris, tai ir dievas nieko 
nepadarytų — pasaulis būtų 
visai tuščias.

Bet kas stebėtina, kad ne
žiūrint į tą visą moters iš- 
augštinimą, nežiūrint į pa
liepimus gerbti moterį jinai 
yra vis laikoma paniekoj.

V. Paukštys.

14. “Taipgi mylėkite ir 
gerbkite savo pačias, nes jos 
rytoj bus motinos, o vėliaus 
pramotės viso pasaulio”.

15. “Nusilenkite prieš mo
teris: jų meilė padaro žmo
gų laimingu, suminkština jo 
užkietėjusią širdį, iš žvėrio 
padaro avinėliu”.

, 16. “Pati ir motina — ne- 
ąpkainuojama brangenybė, 
kurią dievas jums suteikė;

Gal man Lietuvaitė pasa
kys, kad tai buvę socijalistai. 
Aš gi atsakysiu, kad šian
dien ir ne visi socijalistai 
v ra apsišvietę. Taipgi galė
jo būti, kad minimieji vaiki
nai save ir svietą gerai paži
nojo, t. y., buvo apsišvietę, o 
tik gave nuo S. K. L. laiškus 
su klausimais apie gvvenimą 
no apsivedimui. pradėjo ma
nyt, kad S. K. L. juos laiko 
ivg kad da nedakenusiais ir 
dėlto nustojo rašinėję.

Man irgi rodosi, kad.tokie 
S. K. L. klausimai neturi nei 
mažiausios vertės. Viena 
todėl, kad vaikinas, gavęs 
tokius klausimus, gali atsa- 
kvti. kad iisai ketina būti la
bai geru draugu. Bet apsi- 
vedus juk niekas ji nepri
vers tuos pažadus pildvt, jei
gu iisai nenorės. Antra — 
tokie klausimai daugelį vai
kinu gali užgauti.

Man rodosi, kad mergina, 
draugaudama su vaikinu 
nors ir trumna laika, gali 
nerprast po protą ir nuomo
ne. Žinoma, gali, kartais, 
susinažint su kito miesto 
vaikinu, su kuriuom tankiai 
matvties nebūtų paranku, 
bet visgi tokie klausimai nie
ko negelbės. Padėkime, jei
gu vaikinas labai merginos 
norėtu, tai jis. gavės tokius 
užklausimus, visuomet atsa
kytų, kad sutinkąs guodot 
no apsivedimui.

Bet po apsivedimui — jis 
nonas! Todėl aš ir sakau, 
kad tokie klausimai neturi 
nei mažiausios vertės.

Skelbti, kad socijalistai 
vaikinai jieško ne socijalis- 
čiu merginu, bet fanatikių— 
tai jau perdaug! Veikiausia 
taip būna, kad socijalistas 
nenori apsivest nei su ap
šviesta mergina, nei su tam
sia.

Dauguma iš jaunų vaiki
nų socijalistų tai geresnių 
darbų mokosi, tai kokį mok
slą eina, tai į politika įsiki
bę. Todėl jie ir myli mergi
ną tik toleik, koleik nekal
bama apie apsivedimą, nes 
žino, kad apsivesti jiems ne
leidžia aplinkybės.

Tas daugeliui merginu ne
patinka. Merginos, ar tam
sesnės ar labiau apsišvietu- 
šios. daugiausia myli kalbėti 
apie apsivedimą.

Burdigonas.

Bevažiuojant Anglijos kara
liui ir karalienei katedron, 
Olive Walker, gerai žinoma 
sufragistė, prasimušė per 
žiopsotojų eiles ir sviedė bo
le į karietą! Va-jo-jo! Tuo
du “iš dievo malonės” kone 
trūko iš išgaščio. Kiti taip
gi alpo. Mat manė kad bolė 
tai bomba ir kad ji sprogda
ma karalių, karalienę ir visą 
Angliją skradžiais žemėn 
nugramzdvs.

Ant bolės buvo užrašyta, 
“nekriušk maista badaujan
čioms dėl sutra gizmo”.

Ne

no bažnyčioj suareštuota su
tra gistė Annie Bell. Ją su
gavo besitaikant padegti 
knatą pilnos parako bleki- 
nės.

Tardant, ii tarė: “Gaila 
man labai, kad tas žvėris 
(bomba) nesprogo”. 1

t

1
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Negalima kaltint.
“Laisvės” N. 48 S. K. Lie

tuvaitė sako, jog apsišvietę 
vaikinai nenori apšviestų 
merginų, o jieško tamsūnė- 
lių. Tai klaidingas tvirtini
mas. S. K. L. sako, ji net tris 
kartus susirašinėjo su to
kiais apšviestūnais ir visuo
met jie tik toleik rašinėjo, 
kol ėjo kalba apie tuščius 
niekus, o kaip tik buvo para
šytas rimtas laiškas, tai tuo
met susirašinėjimas trūkte- 
nutrūksta. Nenoriu čia to
kių vaikinų teisint. Bet 
kiek man žinoma, tai apšvie-

laiškais reikia 
klausti.

Lietuvaitė sako, kad kaip 
tik mergina parašo vaikinui 
laiške apie rimtą ženybinį 
gyvenimą, tai visa meilė, 
kaip dūmai išnyksta ore.

Man rodosi, tokie dalykai 
nieku būdu neturėtų būt 
klausiami per laiškus. To
kius klausimus reikia už
duot, kuomet jau įvyko ar- 
tymiausia pažintis. Ir tai 
reikia ne laišku klausti, bet 
suėjus akis į akį. *•

Lietuvaitė klausia: “ar ta 
tavo tyroji meilė gyvens am
žinai? Ar branginsi ją? 
Ar moki save suvaldyti?”

Ką gi gali pamislyt vaiki
nas, gavęs tokį laišką? Be 
abejonės, gali pamislyti: ko
kiam galui man tos pačios 
reikia? Dar rūpinkies apie 
ją, užlaikyk ją ir mokinkies 
save suvaldyti. Jeigu šitaip, 
tai aš išvien negaliu gyvent!

Dėlto vaikinai netik ant 
laiškų neatsako, bet prasi
lenkia, ištolo pamatę.

Neuždyka.
“London Morning Post” 

skelbia, kad apičiupas nuos
tolis per sufragisčiu riaušes 
nuo vasario, 1913. iki dabar 
siekia apie du milijonus do
lerių. Ir tai nenrirokuojant 
da sunaikintu dailės daiktų, 
istoriškų triobų. ir tt., kas 
esą negalima apiprekiuoti.

Tame laike jos tai mėgino 
padegti, tai padegė: 51 na
mą, 19 mokslainių, stacijų ir 
kitokiu įstaigų ir 13 bažny
čių. Pasprogino 13 bombų. 
Keturis kartus užpuolė pa
veikslų galerijas, ir pagadi
no apie 4000 laiškų.

Moteriškė ore.
Paryžius. 12 liepos. Pana 

Margan (iš New Yorko). su 
keliais kitais pasažieriais 
pasikėlė orlaiviu oran ir lėkė 
apie mylią tolio.

“Man labai patiko”, sakė 
nutūpus Morgan.

I
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Kurpius.

nuo

reikia imti pirmą karą.

Jokiu

Kalinio Juzė.

t

Taylorville, Ill.
1 birželio čia atsibuvo L.
S. 13 kuopos prakalbos.

vo pareigas, nes dabar turi 
daug darbo agituodamas 
prieš Labdarystės draugiją.

J. Pakarklis.

Redakcijos atsakymas
unite am amžių;. rasKui ir rr D V1 1 • 
lipo ant antrų lubų, įėjo į p. V. K. KaCKFUSKUL

KORESPONDENCIJOS.
DORRISVILLE, ILL.

Parapijos prezidentas su 10 
parapijonų papuolė į 

belangę.
5 d. liepos pas parapijos 

prezidentą J. Matusevičių 
susirinko parapijonai ir pa- 
rapijonkos ir pradėjo gerti. 
Jų kalbos buvo taip šlykš
čios, kad net gatviniai valka
tos gėdytųsi taip kalbėti. 
Kada jau apie pustuzinį iš
tuštino bačkų, tai užsimanė 
ir pašokti. Ant galo ėmė 
taip Jermuotis, kad apielin- 
kės gyventojai amerikonai 
pašaukė policiją, kuri nuve- 
dėiį belangę 10 parapijonų ir 
patį prezidentą. Kadangi 
prezidento moteris, būdama 
girta, nenorėjo duoti savo 
vyrą, tai policija, negauda
ma rodos, turėjo ją apkumš- 
čiuoti, ir vyrą nuvedė į be
langę. Visi minėti girtuok
liai pasiėmė advokatą ir ža
da varyti provą. Advokatui 
užmokėjo po 5 dolerius kiek
vienas. viso 55 dol. Puotoj 
dalyvavo ir vienas socijalis- 
tas su savo motere. Jeigu ir 
toliau jis taip elgsis, tai so
cijalistai jį atiduos parapi
jai atgal: mat. pas dievo ave
les toki tinka.

Pas ta prezidentą toki ter
mai atsibūna kas nedėlia. 
Kaip tik iš bažnyčios, taip ir 
prie bačkos. Pas antrą, to
kį pat gerą parapijoną ir dar 
krautūvninką A. K. taipgi 
toki baliai atsiprovinėja.Ka- 
da du draugai vaikščiojo už- 
rašinėdami laikraščius, tai 
minėto krautūvninko mote
ris juos iškoliojo šlykščiais 
žodžiais ir šluotą norėjo pa
imti. Su girtuokliais gi ap
sieina kuogražiausia. Tai 
vis kunigėlių vaisiai, nes kas 
nedėlia keikia, kad neskaity
tų laikraščių, todėl kad jie iš 
kelio veda. Bet kurie skaito 
laikraščius, tų policija ne
tampo ir tie girti gatvėmis 
nesivalkioja. Argi tau. ku
nige Auguli, nekaista akis iš 
gėdos, kaip amerikonai žiūri 
su panieka i tavo avis? Ir 
jūs, tėvai ir motinos, kada 
protas išsiblaivo, neapsimis- 
lijat. kokiais jūs išauginsi! 
savo vaikučius? Juk jie dar 
maži išmoks raugalą trauk
ti ir liks draugijos išmeto- 
rnis. O visa kaltė tame krin
ta ant jūsų. K. V.

ATHOL, MASS.
Jau nebetylėsiu.

Pastaruoju ' laiku mūsų 
kun. Meškūnas pradėjo už 
vis bjauriau elgtis su pirm
eiviais. Nei vieną pamokslą 
nepraleidžia juos nekeikęs ir 
juodinės. Ko pats neįsten
gia talkininkus parsikviečia, 
kaipo tai Jakaitį, Vasiliaus
ką, “vyčių” “'generolą” Nor
kūną. Aną diena buvo par
sitraukęs net “mėsinyčių” 
klerikus, Juškaiti ir Petrai
tį, kurie kaip jaučiai prakai
tavo, keikdami viską, kas tik 
ne kunigiška.

5 birželio jis užsakė baž
nyčioj, kad ryt vakare 6 vai. 
vėl atsibus prakalbos bažny
tinėj svetainėj. Girdi, “bal
sas bus dūodamas kiekvie
nam, kuris norės kalbėti ar 
diskusuot”. Mat, kytruolis. 
Pagarsino tik bažnyčioj už- 
kviesdamas ant diskusijų, ir 
tai tik dieną prieš susirinki
mą. Puiku! Avys juk tik 
poterius barškėti ir skver
nus laižyti moka, pirmeiviai 
gi, nežinodami apie susirin
kimą, neateis, ir ot, “mano 
laimėta”. Na, ir išsipildė. 
Niekas iš pažangesniųjų ne
pribuvo. Ir ar tai ne džiaugs
mas. Vienas klerikas keikė, 
apsiputodamas keikė, kitas 
panašiai, ir paskui sako:“Jei 
kas norėtų kokį klausimą,tai 
parašykit, bet nešnekėkit”.

O ką, ar tai nepuikios dis
kusijos!? Atsirado, sakoma, 
vienas, kuris padavęs klau
simą: “Kodėl socijalistai ne
tiki į dievą?” “Galvočiams” 
tik to reikėjo. Vėl pasipylė 
plūdimai.

Taip tai katalikai, pila sa
vo tulžį ant niekuomi jiems

5

sustabdant, nabagas vos gy
vas išliko. Per greitą vie
nok. daktarų pagelbą pasiti
kima, kad visi pasveiks.

Bedres.
nenusidė jusiu socijalistų. 
Vientik keiksmais, šmeiži
mais savo susirinkimus pra
leidžia.

Parodyk, kunige, jei gali, 
ką pikto ant vietinių socija
listų, o męs tyrinėsim ir, jei 
rastume kaltais, išskirtume 
žmogų iš savo tarpo. Męs ne
glostome piktadarių. Paro
dyk! Bet tu negali parodyt. 
Tu, skęsdamas užsispyrime 
ir puikybėj, tik užpuldinėji 
žmones, kurie skelbia, kaip 
bjauriai jo mokslą niekini. 
Kitaip gi su tavo avimis—su 
tais,ką šalinasi nuo “Kovos”, 
“Laisvės”, “Keleivio” ir pa
našių,' o varto tik “Draugą” 
ar tolygius. Žiūrėk: tavo 
Krukas, Petrauskis, Dragū
nas, Balčiūnas, Justinas ir 
Jonas Kanapiai ir daugelis 
kitu kibai gerai policijai ir 
vietiniams žinomi bjauriais 
savo darbais! O keno vaiku
čiai dar ir dabar pataisos na
muose, keno tie žmonės, ką 
stovi po kaucija, pas ką dau
giausia triukšmo abelnai? 
Tai tavo garbintojai, už ku
rių darbus mes visi turime 
raudonuot. Fe, kunige! Ne
gražu, negerai, nekrikščio
niška yra elgtis, kaip tu el
giesi. Ir patariu tau, kuni
ge, nusiimti dėmę šmeižiko. 
Skelbk žmonėms pažintį sa
vęs ir gyvenimo ir būk minių 
draugu, o ne pjudytoji!.

J. Kavlaičia.

East Chicago, Ind.
Šis miestelis yra nedidelis. 

Lietuviu gyvena apie 70 šei
mynų. Yra apie 20 mergi
nų,visos atkeliavusios iš Lie
tuvos. Gyvenimas merginų 
čia skurdus, nes mažai dar
bu dėl jų. Yra tik viena 
kriaučių šapa, kurioj dirba 
apie 60 merginų. Dauguma 
ir lietuvių ten dirba. Uždar
biai suvis maži: už 10 vai. 
darbo moka nuo $3.00 iki 
$6.00 ant savaitės. Dar ir už 
ta mokestį nuo bosu tenka 
girdėti visokių iškoliojimų.

Apšvieta tarp mūsų sesu
čių dar labai žema, išskyrus 
tik trįs, kurios godžiai 
skaito pirmeiviškus laikraš
čius ir knygas. Žinoma, la
biausiai mums patinka “Lai
svė” ir “Kova”, kuriose tal
pinama moterų skyriai.

Kitos mūsų sesutės tiktai 
kūnu dabar gyvena—jųjų 
dvasia tai praeities dvasia.

kuopos, bet merginų prie jų 
nenriguTi. Taipgi egzistuoja 
ir šv. Onos Draugystė. Ji ne
va šelpia, kuomet'liga jos na
rę narbloškia, bet ka daryti, 
kad nesirgti, nekentėti, nesi- 
kaštuoti, ji neikiek nesirūpi
na.

Cliffside, N. J.
Nors tai ne visi, bet di

džiuma čionykščių lietuvių 
praleidžia laisvą nuo darbo 
laiką labai prastai. Dauginu
sia, parėję iš darbo, arba 
šventadieniais susieina kur 
ant pievos arba pas ką į grį- 
čią, susideda ant rudžio, at
siranda armonikų, ir taip 
“besilinksmindami” eikvoja 
netik ką brangias valandas, 
bet ir sunkiai uždirbtus cen
tus. Labiausia graudu, kad 
taip elgiasi jaunieji. Bet 
pradėk ką kalbėti apie skai
tymą knygų ar laikraščių, 
tai nenori nei klausyti, o da 
jeigu pakalbini užsirašyti 
laikraštį — tai ir gauni atsa
kymą:— “Kas man iš^ to 
skaitymo arba laikraščio? 
Aš velyk parėjęs iš darbo 
kur išeiti pagerti arba su 
mergina pasilojoti. Popierų 
aš visur galiu rasti”.

Kukū.

Fitchburg, Mass.
3 žmonės nuo mirties iš

gelbėti. 2 liepos ant dviejų 
dviračiu besivėžinančių vai
kučių užvažiavo automobi
lius ir baisiai juos išgąsdino 
ir sutrenkė. 5 liepos, ant 
gatvę bešluojančio senelio 
taip pat užvažiavo automo
bilis. Taip greit mašiną ne-

Kennan, Wis.
Čia buvo didėlė patrijotiš- 

ka šventė — 4 liepos, su įvai
riais atsižymėjimais. Pir
miausiai, bolininkai parodė 
ką gali; potam traukė gatvė
mis vežimai su darbo paro
dymais: kalvis su savo plak
tukais, šmotas giriu medžio, 
ir motoras su pjūklu pjau
nantis po ripką nuo stukio; 
didelis vežimas angliškai 
dainuojančių merginų, tūli 
ūkininkų atsižymėjimai.

Pirma maršavo benas su 
muzika, paskui jojo trįs rai
teliai. Viskas buvo apkrauta 
S. V. vėliavomis. Buvo dary
mas Įvairių juokų su vai
kais; buvo lenktynės abiejų 
lyčių (pagal amžj). lenkty-j 
n ės vyrų su karais (wheel
barrow) ir paskui su dvira
čiais. Ant dviračio mūsų 
draugas J. Balsis laimėjo. 
Ant galo — vėl bolės.

Lietuvių tarn spektatorių 
buvo nedaug. Mat jiems ru
dis už viską mielesnis.

Visa Žinantis.v

So. Manchestejp Conn.
5 d. liepos atsibūvo pusme

tinis D. L. K. V. draugystės 
susirinkimas. Valdybos iš
duota pusmetinė atskaita 
liudija, kad draugystė turi 
kasoj $136.94 ir 18 sąnarių.

Dr-stė yra T. M. D. 103 kp. 
pašelpos skyrius ir po jos 
čarteriu gyvuoja.

Ji atgijo vos pusė metų at
gal, bet auga labai gražiai.

Nutarta rudenyje draugy
stės labui parengti balių su 
įvairiais pasilinksminimais.

North miesto dalyje už 
peštynes ir girtuokliavimą 
J. Kaminską nuteisė ant 3 
menesių kalėjimo.

Cheney Brothers stato čia 
dvi naujas dideles dirbtuves 
ant Pine St.

Reporteris.

Kansas City, Kan.
Socijalistai (amerikonai) 

šiame mieste nieko., gyveni
me svarbesnio nepražiuri. 
Rengia susirinkimus kas ne- 
dėlia ir kedeną įvairias die
nų dejas kuoatydžiausia. 
Aną dieną aš taipgi, žingei- 
daudamas apie jų elgimąsi 
susirinkime, užėjau. Pir
miausia kalbėjo tūlas sudžia 
(socijalistai, dėl bepusiško 
klausimu svarstymo įsilei
džia visokius). Jis buvo la
bai prastas kalbėtojas. Guo
dėsi, kad jam darbo ėsą per
daug, nes per metus turis 
apie 4000 girtuoklių tardyti. 
Sakė kad girtuoklystė esanti 
liga. Aiškino, kad paleistu
vystė platinasi ypač dėlto, 
kad fabrikuose, kur dirba

Mahanoy City, Pa.
Šiais paskutiniais keliais 

mėnesiais, kaip matyt iš mus 
lietuviškų pirmeiviškų lai
kraščių, tai Mahanojus labai 
pakilo su veikimu. Bet žiū
rint į tą visą, tai nieko nesi
mato apart barniu, o vis ---- -------------- ,
daugiausiai, kas link tos,daugiausia merginos, bosais 
“Genovaitės” teatro, lošto 301 yra vyrai: reikia, girdi, kad 
gegužės.

Aš tą perstatymą mačiau, 
ir manau, kad iš kritiško at
žvilgio būtų galima išmin
tingiau dalyką perstatyti, 
negu mahanojiečiai daro.

Taip, jie sulošė, ir sulošė, 
kaip jie geriausiai galėjo. 
Bet jųjų išsigyrimai per
daug laikraščiuose yra kenk
smingi, kritiką pašiepianti. 
Man rodos, kad apžvalgi pa
šalinė ypata geriau gali apie 
lošį spręsti, negu patįs artis
tai. Pavyzdin: Kartą man 
bevažiuojant vaikas suriko 
“John, tavo vežimo ratas 
smunka”. Bet aš netikėjau, 
žinodamas, kad mano veži-

i: reikia, girdi, kad 
būtu moters. Abelnai, tas 
sudžia nieko gero nepasakė. 

Antras kalbėtojas labai 
puikiai išaiškino, kad sli
džios Ivpstelti klausimai — 
girtuoklystė ir paleistuvystė 
— kįla vien tik per netikusi 
draugijos surėdymą, kad jų 
šaknys yra ekonominės, ir, 
kad dėl pasigelbėjimo šalis 
turi naimti viską bendron 
valdžios gibbon ir toj val
džioj vvrai ir moters turi iš
vien dalyvauti. Aiškino, kad 
(paskutinei analvzoj) ne 
girtuoklystė gimdo biednys- 
te. tik biednvstė, grasus dar
bai, neištikimas rytojus, 
kartais net nesulaikomai pa-

mas buvo atsakantis. Vė- traukia žmones prie gir- 
liaus kas iš to išėjo? Pasi
jutau, kad važiuoju be rato! 
Taigi ir minėti artistai va
žiuodami ir galėjo išvažiuoti 
iš kelio, kas po teisybei ir bu
vo, bet jie nenori prisipažint 
klaidų ir pyksta už kritiką!

Kritika yra visados geru 
daiktu, ir 1

tuoklvstės. “Tos pačios pik
tos spėkos gniuždo ir mergi
nas, nustumdamos jas palei- 
stuvystėn” sakė jis. Ir aiš
kino: “Reikia mums vieny
tis: į darbo unijas —dėl lai
kinio savo teisiu gynimo, ir į 
socijalistų partiją — dėl ga-

už ją nevertėtų lutinio, bendro, pasigelbėji- 
pykti. Šiame atvėjyj geriau mo”.
būtų paklausyt spektatorių, Publika buvo su juo. Sū
kurio išmintingiau gali apie, džia gi, keliata kartų net nuo 
klaidas spręsti, kaip pav. tas 
vaikas apie vežimą. Bet mū
sų minėti artistai nori pasi
rodyt, kad jie be klaidų. Bet 
ar į tą gali visi tikėt? Man 
rodos ne. Pav. “Vilty”, kaip 
jie giria “Kunigaikštį” A. 
Pašukevičių (o gal kartais ir 
pats), kad būk jisai lošė la
bai puikiai. Bet, iš pašalies 
žiūrint, minėtas kunigaikš
tis visą savo laiką išrodė lyg 
kad užmiršęs, kad jis lošia 
“Sigitą”. Štai vienas faktas, 
kurį gal visi supras: Kada 
apturėjo laišką nuo Gobaus, 
būk jojo Genovaitė labai ne
gerai pasielgė, mūsų kuni
gaikštis, laiško visai neskai
tęs, paadėjo kalbėt, kad ar ji 
galėjo taip pasielgti. Kas 
jam pasakė, kas ten buvo ra
šyta? Taigi korespondentas 
to nežinojo; na ir klaida, ir 
kritika. Bet tas mažai ką 
reiškia, jeigu mūsų artistai 
būtų buvę sumanesni. Kada 
kunigaikštis apturėjo laišką, 
tai publikai nurodė, kad Jojo 
Genovaitė nuėjo ant pietų, 
nes jokios svarbos nebuvo 
matyt pas mūsų artistą. Ir 
toliaus, kaipo Golius, Brunas 
ir kiti, kurie svarbesnias ro
les buvo užėmę, matyt buvo 
užėmę ne savo vietas. Todėl 
rodos nevertėtų taip griež
tai užsipuldinėti ant kores
pondentų. Nereikia pykti už 
kritiką, nes vaikas iš paša
lies gėriau mato apie sveti
mą vežimą, negu savininkas 
vežime. Apsimetėlis.

krėslo pašokdamas, rėkė- — 
“Tai anarchizmas! Tu kalbi 
kaip anarchistas”. Bet mū
siškis neatbojo-: ir protar
piais link sūdžios tarmių re
feruodamas gana smagiai 
publiką juokino. Vieną sykį 
sūdžia jau net kalėjimu pra
dėjo jį baugyti. “Niekam 
nei gero” jis atsakė. “Męs 
kalėjimą pastatėm, męs pa
laikome; pertai ir turime 
tiesą juomi naudotis”.

Po jo da viena moteriškė 
gana šiurkščiai sūdžią kriti
kavo. iki nesikęsdamas “po
nulis” pabėgo.

Tai buvo tikrai pamokinąs 
susirinkimas. Nedėl berei- 
kalo socijalistai dauginasi, 
socijalizmas švinta.

B. Jankauskas.

Exeter, N. H.
Iš kitų miestų ir miestelių 

pilni laikraščiai visokių ži
nių apie darbus fabrikuose, 
tai veikimus tarp savęs, bet 
tarp mūsų lietuvių girtuok
liavimas viską užslegia.

Neseniai “Laisvėj” buvo 
aprašymas čia atsibuvęs mk- 
nikas. Vienas iš mūsiškių, 
manydamas, kad ir tai bus 
pagarsinta, taipgi parengė 
“pikniką”. Sušikvietė savo 
sėbrus, pasiėmė gėrimų ir 
susitelkę j girią, kad ims virt 
degtinę su lašiniais, su cibu
liais, su visokiais priedais! 
Kiti, šitiems nusižiūrėję, už
sispyrė neapsileist. Ir taip

t

4 liepos pinigėliai eikvojosi 
lyg rudens lapai, ir kiek de
javimo ant skaudančių (iš 
persigėrimo) galvų!... Kuo
met apie pirmžengiškus dar
bus užsiminus, reikia būti 
labai-labai atsargiu.

Pašalinis.

N. Bloomfield, Conn.
Čia yra didelės tabako 

plantacijos, kurios priklauso 
dviem kapitalistam, Griffin 
ir Nuberges. Daugiausia 
čia dirba lietuviai. Apšvie- 
ta stovi ant žemo laipsnio, 
pasilinksminimas gi prie 
bačkučių — gana pažymus.

Laikraščiai čia pareina 
šie: “Laisvės” 2 egz., “Kelei
vio” 2, “Kovos” 3, “Pirmyn” 
1, “Šakės” 2, “Tėvynės” 1 ir 
“Lietuvos” 1, kuriuos skaito 
vos penkios ypatos.

Kiti pakalbinti užsirašyti 
laikraštį net su pasididžiavi
mu atkerta: “O kas man iš 
laikraščio! Jis duonos ne
duos. Geriau tuos pinigus 
pragersiu, tai nors būsiu 
linksmas”. Kada nubus mū
sų žmoneliai iš savo gilaus 
miego? Jonelis.

DETROIT, MICH. 
Renka streiklaužius.

Draugai detroitiečiai:
Pranešu visiems, kad 

darbdavystės (Employ
ment) ofisas, kuris randasi 
po No. 20 Atwater st., yra 
streiklaužiu ofisas, kuris 
renka streiklaužius ir gabe
na į East Pittsburgh, Pa., 
kur dabar eina streikas 
Westinghouso darbininku. 
Taigi, draugai detroitiečiai, 
kurie esame bedarbiai, apsi
saugokime nuo panašiu dar
bo davėjų, idant nepakliutu- 
mėm už streiklaužius. Nei
kime streiklaužiaut, nes tai 
vra paskutinis, bjauriausias 
darbas gyvenime. Darbinin
kai, ką kovoja E.Pittsburgh, 
kovoja prieš juos slėgusi, ne
pakenčiamą jungą priespau
dos, ir jie laimės, jei tik ne
si ras streiklaužių, 
būdu n ėdri skini e,
jiems kenkti — streiklau- 
žiauti, tik visomis išgalėmis 
šelpti. Jų laimėjimas — tai 
mūsų laimėjimas. Jie šian
dien ant streiko, męs gal bū
sim rvtoj. Dėl mus streik
laužiai taipgi nebus geistini, 
kaip jie negeistini dabar 
pi tt sbu r gi eči a m s. Atminki
me. draugai, kad ten tūks
tančiai moterų su mažais 
kūdikiais laukia laimėjimo 
streiko, ir jeigu męs eitume 
streiklaužiaut. jie būtų pri
versti badauti ir pasiliktų be 
pastogės. Taigi, apsisaugo
ki m patįs save ir savo drau
gus nuo panašių darbo da
vėjų.

K. Tamašiunas.
(Jau po streikui. Pralai

mėtas. Bet, kaino balsą 
solidariškumo, išminties, at
sišaukimą talpiname. Red.).

Charleroi, Pa.
čia 4 liepos S. L. A. 140 kp. 

buvo balius sd skrajojančia 
krasa. Publikos atsilankė 
pusėtinai, nos daugelis vieti
niu ju boikotavo balių.

Užsilaikymas, galima sa
kyt, buvo gražus, tik skrajo
jančios krasos tvarka buvo 
prasta . Pirmą dovana lai
mėjo D. Kralikauskiutė, gy
vų gėlių bukietą; antrą — Z. 
Tušiutė, “Laisvę” ant pusės 
metu: trečia — K. Dam- t •
brauskiutė, “Naujienas ant 
pusės metų.

Primenu, kad virš minė
tos kuopos kasierius, K. 
Tu-is, atsisakė nuo S. L. 
A., ir neatiduoda kuopai pi
nigų $7.01 (buvo be kauci
jos). Kuopa žada kreiptis j 
teismą. K. T. yra tamsus 
fanatikas: jis sužinojo, kad 
S. L. A. prievarta išpažinties 
nevaro, todėl keikia S. L. A. 
ir kitus stengiasi atkalbinė
ti. Tačiaus daugiau tokių 
siaurapročių nesiranda, 
kuomet Į jo vietą prisirašė 5 
nauji nariai.

Kuopos atsargiau su ka- 
sieriais! J. Kasiulis.

Reikale V L. S. S. rajono.
S. Singelis, “Darbininkų 

Vilty” (NN. 24 ir 25) kviečia

V rajono susivažiamą ant 19 
rugsėjo į East Mahanoy 
Junction.

Nesinorėtų, kaipo socija- 
listui, su žmogeliu polemi
zuoti, nes jo padavimai jo
kios garbės nei blėdies 
mums nereiškia. Tačiaus 
jie klaidina visuomenę, ir 
pertai tyla praleisti negali
ma.

Mūsų, t. y. V rajono suva
žiavimas rengiamas ant 19 
liepos—ne rugsėjo. Turbūt, 
“Senas Singelis” norėdamas 
tik sutrukdyti visuomenę 
nuo dalyvavimo tame suva
žiavime, pagarsino jį atsibu
siant net visu mėnesiu pas
kiau. “Darbininkų Viltis” 
yra gana prasiplatinusi šioj 
padangėj ir pertai visi malo
ninti dalyvauti, galėtų pri
būti visu mėnesiu po suva
žiavimui. Lai šis būna per
sergėjimu.

Galite sakyti, kad šitas at
sišaukimas ' priguli “Darbi
ninku Vilčiai” (S. Singelis 
“Keleivy” taipgi panašiai 
rašė) bet kad pastaruoju lai

Galiu pasakyt, kad prie D. 
L. K. G. draugystės priguli 
vyrai ir moters ir visi mar- 
šavo. Tikrai tai verta pasi
didžiuoti.

Norwood, Mass.
Tilpusioj mano korespon

dencijoj “Laisvės” N. 51, ne
žinia iš keno priežasties įsi
skverbė tūli neaiškumai. Ten 
pasakyta, kad velionio Juo
zo Gudeliaucko lavonas išlai
kytas pas graborių visą sa
vaitę nežinia kodėl. Mat, 
dalykas buvo taip. Kadangi 
30 d. geg. turėjo būti angliš
ka šventė, tai Šv. Jurgio 
draugystės komitetas ir nu
tarė laikyti iki tai dienai, 
kad surinkus daugiau publi
kos laike laidotuvių. Gal 
toks sumanymas ir protin
gas, bet tik dėl tų, kurie ne
pripažįsta bažnytinių cere
monijų. Bet dėl tų, kurie ti
ki, jog aplaistytas šventu 
vandeniu ir aprūkytas lavo
nas palengvina dūšelės kan
čias, tai kodėl gi tylėjo dva- 

ku “D. V.” išeina tik kartą į siškas piemuo ir daleido taip 
dvi savaiti (kaįp - kada da!ilgai tai nabagei kankintis? 
rečiau), tat ten jau negalima Turbūt jis visai užmiršo sa
lą klaidą pataisyti. Todėl ir 
atlieku pareigą per “Lais
vę”.

J. Ramanauskas.
P. S. Suvažiavimas atsi

bus 19 liepos. Minersvillie- 
čiai išvažiuos iš Pottsvillės. 

Readingo stoties ant 
š ryto. Iš Minersvillės i Kalbėjo drg. A. Vasiliaus-

kas. iš Chicago. Ill. Aiškino 
darbininkų klausimus ir 
ne tikumą dabartinės val
džios. Ragino žmones pro- 

n.tauti, prisirašvti prievieti- — I • • 1 • 1 • _ •
Homestead, Pa.

Lietuvys nusinuodino. ~. ....
liepos čia nusinuodino Povy- n^s kuopos ir rinkimu dieno j 
las Pavasaris. 1'"1' .

Rengdamasis mirti, vėlio- Kukėjo aiškiau ir
nis atsisveikino vaikučius ir 
norėjo paskutinį kartą pri-i . • 1 — •

balsuoti vien už socijalistų, , • • vr 11 «. • • vi • ♦ • •
publikai patiko. Rods, keli 

......... .......... buvo pradėję niurnėt, bet 
spausti savas lūpas prie tų-inan.r^us- nurimo. Aukų 
jų jo draugės (moteries), isurinkta $1.1(1. 
bet*ji pabijojo (mat prieš tai. ' ėjo Vaikas
velionis buvo sakęs, kad pa- i 
nedėly.nusileis jo gyvenimo 
saulutė ant amžių). Paskui 
užl 
miegstubį ir užsikišo jo du
ris (turbūt, kad niekas su 
pagelba neatsiskubintų). 
Ten išgėrė karbolinės rūgš
ties ir dusyk šovė (šūviai jo 
nesilietė). Moteris pakėlė 
triukšmą. Subėgo aplinki
niai gyventojai ir išvertė 
kambario duris. Jis da bis- 
kutį buvo gyvas, tečiaus į 
trumpą valandėlę — užgeso.

Kodėl velionis nusižudė — 
nežinia. Spėjama, kad sun
kus darbas ir girtuoklystė 
buvo priežastimis. Jis mirė 
37 metų senumo. Paliko gi
liame nuliūdime savo draugę 
(pačią) ir 2 vaikučius čia 
Amerikoj, ir seną motiną — 
Lietuvoj; taipgi seserį ir tris 
brolius.

Velionis paėjo iš Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijos pav.. 
Tol kūnų kaimo.

Nors jis tik tris pastaruo
sius mėnesius tepri gulėjo 
prie S. D. Kliubo (pertrum- 
pai, idant turėtų tiesa prie 
posmertinės), bet kliubiečiai 
paskutinį jam patarnavimą 
atidavė labai gražiai — gana 
didelis lietuvių būris palydė
jo velionį į miesto kapines ir, 
be jokių bažnytinių ceremo
nijų, palaidojo. Pakajus 
tau. mielas Povylai...

Ačiū, kuoširdingiausį ačiū 
jums, lietuviai, už taip mie
la jūsų pasišventimą. •

Rods, negaliu praleisti ne
paminėjęs piktų mūsų kata
likų elgimąsi. “Nesūdyki t, 
idant patys nebūtumėt sū
dyti”, jiems įkalbinėjama. 
Bet kad velionis pats skyrė 
sau mirtį, jie, ateidami pas 
lavoną, elgėsi taip negra
žiai... Net svetimtaučiai pa-

Tikras Švogeris.

Stoughton, Mass.
Ant apvaikščiojimo 4 lie

pos anglai užkvietė ir lietu
vius dalyvauti — šv. Antano 
ir D. L. K. Gedimino draugy
stes. Bet išėjus maršuoti 
Šv. Antano draugystės mar
šalkai užsisuko kas-žin kas 
ir palikęs viską, nuėjo sau. 
Žmonės, pašaliais stovėda
mi, net pilvus susiimdami iš 
jo juokės. ,

Jūsų atviras laiškas ne
tilps “Laisvėj” štai dėlei ko
kių priežasčių:

Jūs pasiuntėt jį ne tuo ad
resu. Reikėję jį siųst į “Vie
nybę Lietuvninkų”,kurios N. 
27 ant 9 puslapio kun. M. Gu
staitis ir Gabrys rašo: “Kad 
galima būtų geriau nustatyt 
maršrutą, malonėkite kreip
ties: — “Tėvynė”, 307 VV. 30

I st.. New York, N. Y. — 
[“Draugas”, 1800 W. 46 st, 
Chicago, Ill.

Jeigu Tamista sakaisi nie
ko bendro neturįs su marš
rutu, nei su jų kelionės tiks- 

| lu—tai atšauk sveikas tą vis
ką “Vien. Liet.”, iš kurios 
męs sėmėm informacijas, 
kuriom, suprantama, nebu
vo pamato netikėti, nes tai 
buvo oficijalis pranešimas. 
Kuomet Tamista. viešai per

i “V. L.” tatai padarysi, tuo
met ir męs galėsime kitaip į 
dalvką pažiūrėt.

Tamista savo pasipiktini
mo jausmus gali nukreipt ne 
ant ko kito, kaip tik ant pp. 
Gabrio ir Gustaičio, jeigu 
juodu. Tamistos nesiklausę, 
paskelbė “Tėvynės” adr., 
kaipo savo stacijos vietą. 
Taigi, sveikas žinokies su • 
jais.

Mes taip-pat turime at
mesti Tamistos pasisiulyji- 
mą suteikti informacijas S. 
L. A. reikaluose. Perdaug 
nutolo “Tėvynės” red. nuo 
darbininkų spaudos ir per
daug arti stovi jinai prie vi
sokių Gabriu, kad męs gale; 
tume tenkinties ir tikėti 
“Tėvynės” red. informaci
joms. Jau nekalbant apie 
netolvmos praeities faktus, 
priminsime, jog dar visai ne
seniai “Tėvynėje” buvo pa
leistas šlykštus šmeižtas ant 
būrelio socijalistų straipsny
je apie nabašninką J. Paukš
tį ir. nežiūrint pažadėjimo, 
tatai neatšaukta.

Koks tat yra reikalas 
kreipties “Laisvei” ar ko
kiam kitam darbininkų lai
kraščiui į “Tėvynės” red. in
formacijų reikalais, jei'gft iš- 
anksto galima žinoti, kad 
“Tėvynės” red. dūšia ir kū
nu yra mūsų priešų pusėje?
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Apie dvide-

JUOKŲ KĄSNELIAI

BRANGUS DRAUGAI:
Turi 

nešti,\ 
sugrįž 
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 egame Kriaučiai Pirmos 
Kliasos. Darbą gvarantuo- 
jame.

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

TELEGRAMOS.
(Svirplių agentūros).

Lawrence, Mass. Ponas 
Š. E. Štokas, gyvendamas 
mūsų mieste, norėjo numy
lėti kelias “kačiukes”. Bet 
nabagui nepavyko. Tos “ka
čiukės”,, sužinoję, kad ponas 
Š. E. Štokas gyveno su ko- 
kia-tai “kate”, apdraskė jam 
nosį.

♦ * *
“Tarkos” gizeliai drūčiai 

supyko ant So. Bostono “yė- 
žiečių”. Mat šie į “fortdžiu- 
lajaus” pikniką atsivežė su
rūgusių “Vėžių” ir išvaikė 
merginas. Lawrence’o mer
ginos sako, kad “tarkinių” 
piknikas smirda “Vėžiais”. 
Net Ramanauskų tetai tie S. 
Bostono “Vėžiai” sugadino 
apetitą. Topolis.

Waterbury, Conn. Wa
terburi o Šviesos draugijoj 
viešpatauja didele tamsybė. 
Laisvamanių kuopa progre
suoja. Jos nariai-bedie- 
viai ima šliubus ir krikština 
vaikus protestonų bažnyčio
se. Waterburio Švenčiau
sios Panelės draugystės na
rės pradėjo gimdyti kūdi
kius, “nepažindamos” saliu- 
ninkų. Blaivystės draugi
jos nariai tuština bačkas už
simerkę. Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus drau
gystės nariai taip pamylauja 
savo artimus, kad net tų gal
vos trūksta. Dūšių ganyto
jas ketina antru kartu va
žiuoti automobiliuj į bažny
čios skiepą.

Purcelinas.

i

(<

Morris HILLQUITH

1815 E. Moyamensing Avė.

TelefonasĮS85 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

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

I

aš girtuok-

Svirplys.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 v£l. 
vakaro.

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

Brooklyn, N. Y

■■HOs

Parapijos kolektdriai.
Jonas: — Klausyk, Kau

lai, kaip mūclu prieisim išpa
žinties už vogimą parapijos 
pinigų? Juk mūsų prabaš- 
Čius neduos išrišimo.

Ratilas: — Dėlto, kaip ei
sim išpažinties, tai nesaky
kim, kad vogem parapijos 
pinigus. O kaip nueisim ant
ru kartu išpažintin, tai kuni
gui pasakysim, kad per pe
reitą išpažintį pamelavom. 
Na, o už pamelavimą nuodė
mes atleisi

Brooklyno Vyturėlis.

, s- Patarimai.
Jeigu nori būti sveikas, 

kaip krienas, tai pildyk šiuos 
išmintingus patarimus:

1. Niekuomet negulėk ant 
kairiojo šono, nes toks gulė
jimas tramdo širdies darbą.

2. Negulėk ant dešiniojo 
šono, nes toks gulėjimas ne
leidžia liuosai kvėpuoti iš 
dešiniosios dalies plaučių.

3. Negulėk ant pilvo, nes 
toks gulėjimas prastai atsi
liepia ant kiūtinės.

4. Negulėk ant pečių, nes 
nuo tokio gulėjimo nukenčia 
inkstai ir visa nervu siste
ma.

5. Nemiegok sėdėdamas, 
nes nuo tokio miego kūnas 
dar labiau nuvargsta.

Užginta policijai priešintis.
Duktė: — Ar tau, mama, 

negėda su policmanū glamo
nėtis?

Motina: — Tylėk, dukre
le. Žinai, kad įstatymai 
draudžia policijai priešin- 
ties.

Pas burtininkę.
— Jūs iki keturiasdešimta 

metų kentėsit nedateklių, 
badą, šaltį ir nesmagumus.

— O vėliaus?

— Vėliaus jūs pne to vis
ko priprasit.

Darodė.
Jurgis: — Kiek tu, Balt

rau, surūkai cigaretų ant 
dienos?

Baltrus:
šimts.

Jurgis: — Jeigu tu tuos 
pinigus, ką prarūkai, čėdy- 

turn nusipirkt namuką dėl 
gyvenimo.

Baltrus: — O tu ar rūkai?
Jurgis: — Ne.
Baltrus: — Tai kur tavo 

namukas?

— Ar daktaras Ignašius 
tave gerai išegzamenavo?

— Labai puikiai.
— O kurią dalį kūno dau

giausia egzamenavo?
— Ogi kišenių.

Ant gatvės.
Ubagas: — Duokit, ponu

li, nors centą.
Ponas: — Ant gatvės rei

kalaut užginta.
Ubagas: — Bet neužginta 

duot.

Kokios ypatybės durniaus?
Durnių galima pažint, pa

gal šias ypatybes:
1. Pyksta be priežasties.

2. Kalba be reikalo. S.Užsi- 
tiki visiems. 4. Dėl mažiau
sios priežasties maino savo 
pažiūras. 5. Kiša nosį, kur 
nereikia. 6. Nemoka askirt 
prieteliaus nuo priešo.

Ar pas jumis yra tos ypa
tybės?

Policijos stoty.
Policistas: — Jeigu tamis- 

ta radai tuos pinigus, tai ko
dėl jų nepristatei į policijos 
stotį?

Valkata: — Kad buvo la
bai vėlus laikas.

Policistas: — Tai reikėjo 
pristatyt ant rytojaus.

Valkata: — Ant rytojaus 
mašna jau buvo tuščia.

Felix.

Palengvinimas.
Vienas dzūkelis, važiuo

damas su vežimu bulvių į 
miestą, pasivijo žydelį su 
kromu. Žydelis pradėjo pra
šytis, kad jį pavėžytų. Dzū
keliui pagailo žydo, bet jis 
niekaip nenorėjo paimti jo 
kromą, nes arkliams ir taip 
jau buvo persunkti.

tik bėdno žydelio, o khomu 
as nesi an savo pecios, — sa-

— Na, jeigu kromų nedėsi 
in vežimų, tai gali sese, ale 
žiūrėk, kad jį nepalaistai no 
pečių, ba išmesiu an žemes ir 
tavi ir kronjų — perspėjo

Tarpe kazirninkų.
Du kazirninkai nuėjo pa

siklausyt skambinimo gar
saus pijanisto Paderewskio. 
Sugrįžę šitaip tarp savęs 
kalbasi:

— Tik gi, broleli, pirštų 
virbėjimas, kad jį kur para
kai.

— Manau, būtų geras iš jo 
kazirninkas.

Teisme.
Sūdžia: — Ar tamista pri

sipažįsti prie kaltės?
Apskųstasis: — Pirma no

riu išgirst, ką svietkai pasa
kys.

Nelaimingas.
— Jurgi, tu vėl girtuok

liauji?
— Negaliu, brolau, liautis 

gėręs, nes aš nelaimingas 
žmogus.

— Kame gi tavo nelaimė?
— Tame, kad 

lis.

čia

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA.
galima apsidrausti gyvastį, ne

laimėje ir senatvę.
nuo $1.000 iki $3,000.

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

TEISINGIAUSIA < A
IR GERIAUSIA A F I Ik K A

LIETUVIŠKA 1 IJLilVrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lief 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natine lietuviška aptieka B .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.

♦
I

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

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

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

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

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

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

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

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

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

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STlL
BELSHILL, SCOTLAND.

Sergantieji Lietuviai

I
 AR JAU NETEKOTE KANT

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

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

garsaus specijalisto

D-ro Leon. Landes
Jis jums Įje pinigų duos rodą 

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

f sėkmingiausiai visokias ligas, 
į kaipo: Netekimų spėkos, užnuo- 
| dijimą kraujo, tekėjimą kraujo, 
t ligos skilvio, širdies, plaučių, 
I kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

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

• organus. Ne kiekvienas gydy- 
’ tojas turi tokius aparatus, nes 

jie- yra brangus. Chemiškai ir
■ mikroskopiškai ištiriu kraują ir 

šlapumą. Neatidėliokite ant 
„ vėliaus, bet tuojaus ateikite pas 
" garsų

: D-RĄ L. LANDES
; 140 E. 22nd St., New York,N.Y. 

tarpe 3rd ir Lexington Avenue.
o Valdiškos valandos: nuo 10 
" ryto iki 8 vakare; nedeldieniais 
” nuo 10 ryte iki 4 po pietų.
" Atsiųskite už 2c. markę, o 
" gausite labai žingeidžią kny

gelę dovanai!

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

Tiesiog iš Bostono už pigiausią 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.

Vienatine ir tiesiogine linija 
tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais šriubais.

I Taipgi mus kotnpanijos laivai 
. išplaukia iš New York, Phila- 

4 delphijos ir Baltimorės tiesiog 
’ į Hamburgą.

t VADERLAND
| 950 pėdų ilgio —- 58.000 tonų.

I IMPERATOR
B 919 pėdų ilgio — 52.000 tonų.
. Hamburg-American
r Line
k New York, Philadelphia, Boston 
i Baltimore, Pittsburgh, Chicago 
ISt. Louis, Minneapolis

New Orleans,/San Francisco
Arba pas vietos agents.

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

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

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su arcmais 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 kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 2L5 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
branginus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoslm visas tas far
inas, 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.

30 Church St. 
New York City.

495 Broadway
South Boston, Mass.

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

pietų.

Parduoda/m Laivakortes
ant dručiausiu ir reičiausiu garlaiviu už pisriau- 
pia kaina iš Lie vos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainoin p.! s visu viešpatysčių. Darontda- 
vierna-tis pijfiau. kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

GEO. J. BARTASZIUS ir .1. P. WAS1LIAUCKAS
498 Washington St., 261 W. Broadway

Corner Spring Street SOUTH BOSTON, MASS
NEW YORK CITY, N. Y. ’

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

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

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

Kaina 10c.
Kas ims daugiau — nuleisiine didelį nuošimtį. f® 
Tuoj darykit užsakymus:

“LAISVE” 183 Roebling St Brooklyn, N. Y

SCHNEIDER BROLIAI
KR1AUCIAI

$rbę jumis pra- 
'mano brolis vėl 
mane iš po No.

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”.

“Kova

Ar nori nusipirkti gerus čeverykus?
Jeigu taip, tai visuomet 
eik į J. MARTINAIČIO
Ceverykų Krautuvę,

109 Grand St

P.RMUTIMS LIE1 LA IŠk AS[M ML> ORKE

UŽEIGOS NAMAS arbaPHOTELIS
LIETUVIAI, [KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS 

i'Rtėmijom, kad būtinai yra reikalinga* lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
mes ir insteigtm ta užeigos narna, kuris randasi 
po numeriu 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne- 
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus M<?» pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ii kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvyne ir parupinam pasportus ii 
konsulio.

q>W ■<.t'j.'"
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15c

75c

10c

20c

25c a
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Važiuojantiems į Lietuvą arba norin
tiems parsitraukti gimines bei pažįstamus 
iš Lietuvos, geriausia yra kreiptis į

Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Knygelę “SKŲVIO LIGOS” 
pareikalavus Siunčiame do
vanai.

Pajieškau brolio Jono Žilinsko, 
Kauno gub., Zarasų pavieto, Papilės 
volosties, Pavariškio viensėdijos. Kas 
teisingai apie jį praneš, kur jis ran
dasi, tas gaus 5 dolerius dovanų.

O. Žilinskiutė,
99 Willow St., Lawrence, Mass.

' (53—56)

i .........

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Severą s 
Balsam 
of Life
(Severos Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio
Jisai prigelbsti organizmui atlikti 
gal paskubina pasitaisymų.
Jisai pagelbsti kraujo c-dėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitalsančiajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
Ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaičicje karštligėje.
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptiekoje.
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.

je—jaunos ar metuose-r'au. Severos Reguliatoriuje 
priderantį negalėjo stiprintojų, ypatingai tinkamas jų ly
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvietojo aptiekoje. 
Reikalaukite “Severa's Regulator.” Knygelę "Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiamo dovanai.

Reikale reikalaukite Ir žiūrėkite, idant gautumėt "Se
veros” gyduoles. Jeigu aptiekorius negalėtų išpildyti 

justi reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

mLIETUVIŲ IMMIGRAN 
TŲ ŠELPIMO DRAU
GIJOS REIKALUOSE.

Link atsakymo p. S. Jankaus 
Lietuvių Apšvietos Draugi
jai “Laisvės” num. 42—43:
Lietuvių Apšv. draugija 

davė savo užklausimus “Lai
svės” num. 3p Immigracijos

blogais mieriais ar diskredi
tavimais L. I. Š. D., bet dėl 
patyrimo, ar teisybė yra, ar 
tik paskalai leidžiami, ir 
viską ištyrus, bus galima nu- 
svert, ar verta tą draugiją 
remt, ar visiškai nuo jos at
sisakyt.

Birželio 18 d. Lietuvių Ap
švietos draugijos susirinki
me buvo apkalbėta, kiek pir- 
miaus pakeltas klausimas ir 
per L. I. Š. D. pirmininką at
sakyta; kad priėjus prie už
baigos ir kad publiką ki
tos organizacijos nenubai- 
džius nuo immigracijos šel
pimo, — išrinko komisiją 
dėlei ištyrimo ir pranešimo 
per organą “Laisvę”, kuria
me buvo pradėta polemika.

S. Jankus visuose savo at
sakymuose labiausiai remia
si — stebiasi, kad Sakalaus- 
kiutė nevažiavo pas savo 
brolį ar kitas gimines, kurie 
randasi New Yorke, bet va
žiavo pas Kairaičius, žmones 
visai svetimus. Kodėl Kai
raitis neskundė Immigraci
jos komisijonieriaus, Ką d 
jam neišdavė merginą, o tik 
draugiją? Kas link bagažio 
atplėšimo visiškai nieks ne
pasiskundęs.

Lietuvių Apšvietos drau
gijas išrinktoji komisija nu
sidavė pas A. Sakalauskiutę 
ir štai ką išgirdo: mergina 
pas Kairaitį važiavo — ką 
liudija lietuvių atstovų laiš
kas, kuriame reikalavo mer
ginai drap*anų, kad Kairai
tis nupirktų. Kokią tiesą 
gali turėt lietuviški viršinin
kai jieškot jos brolio ir liept 
jai pas brolį važiuot? Kad 
brolis buvo ir laivakortę 
kiek laiko atgal prisiuntęs 
jai, o ji ją sugrąžino ir ne
važiavo pas brolį. Kad ji pas 
brolį nenorėjo važiuot, be
rods, ne mūsų reikalas tyri
nėt priežastis. Mums svar
biau už viską, tai pas ką va
žiavo. Žinokite, kad Immi
gracijos kommisijonierius 
būtų dažinojęs, kad ne ten 
immigrantas nusiųstas, kur 
važiavo, tai tuomet jūsų vi
sai draugijai būtų buvęs ke
blus klausimas.

Kas link' bagažio. Saka- 
lauskiutei prieglaudos name 
esant buvo įkalbinėjama ir 
klausiama, kur ji turi ištek-

“Kpdėl-gi neskundė Immi- 
graciHos kommisijonieriaus, 
bet draugiją?” Kodėl ne
skundė prezidentą Wilsona, 
betp. Kaukol? Ant šito juo
kingo klausimo galima atsa
kyti: kam dėl žvirblio užmu
šimo kanuolę taisyt, kad ga
lima paprastu saidoku ar 
pagaliu jį užmuštie. Jieškot 
Immigracijos kommisijonie
riaus, kuomet jis merginą 
pavedė draugijai — būtų vi
sai neišmintinga. Kad drau
gija žino teises, kad tokios 
yra egzistuojančios ir sulyg 
tų teisių elgiasi — tai ko 
daugiau reikia? Pasirodė 
ant vietos žinia, kad štai 
koksai teisėjas papokšt tas 
teises sulaužo!

Mūsų draugijos board di
rektoriai apie šį atsitikimą 
nežino. P-s V. šibunauskas 
nėra nuo Liet. Apšv. draugi
jos, o p. P. Sinkus tuomkart, 
kada tas atsitiko, Brooklyne 
negyveno.

Galėtume daug daugiau 
gyvų žodžių iš pačios Saka- 
lauskiutės paimtų rašyt, bet 
laikraštyje vietą nenorėda
mi perdaug užimt , męs vi
sai trumpai pabrėžiame.

Patėmyjimas Imm. šelp. 
Vald., kad nesididžiuotų, 
būk niekas neskundė, tik 
Sakalausjriutė. Šisai daly
kas ir būtų praėjęs, nes visi 
džiaugėsi’, kad ir per teismą, 
bile tik pavyko atimt ir ra
šyt visai nemanė, bet pašali-

Naudingas*
Bitikimuose, curiose randasi 
abelnas nūs pnėjimaa, ane
mija ir sklvio betvarkės, 
kaipo tai:

Užkletčjlmas'JskHvio ne.mafl- 
mas, dispepslj-a ir kepeny 
neveiklumas.

metų pasekmpgo vartojimo, 
savo užduotį;! po sunkiai Ii-

stiprintojas at-

W. F. Severą Co. “TowT5
nė ypata patyrus apie tai, tą 
klausimą pakėlė.

Liet. Apšv. draugija visai 
nemano diskredituot L. I. Š. 
D., kadangi ji —L.A.D. pri
guli prie L. I. Š. D., bet, kad 
priguli, tai mums rodosi, kad 
ir turi tiesą šį bei tą, ką ma
to blogo, ar nepermatomo 
užklaust, o L. I. Š. D. negali 
tuomi įsižeist, kad jos klau
sia, o tik ko rimčiausią atsa- 
kymą duot. Kad L. I. Š. D. 
valdybos narys vienas atsi
trauks, tai kitas jo vieton 
bus, o kad draugija po drau
gijai pradės atsitraukt, tai 
nieko neliks — nei tos pačios 
valdybos.

L. A. D. komisija:
A. Rimkevičius, 
J. Parulis.

Nuo red. Malonėtame, 
kad tie ginčai greitai užsi
baigtų. Redakcija, būdama 
bešališka, duoda abidviem 
pusėm išsireikšti, bet gi nuo
monių susikeitimui turėtų 
būt pabaiga.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau draugo arba partnerio,ku

ris norėti} 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)

Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 
1914. Kas prisius 3 dolerius, 
tas gaus didelę knygų “V©stui- 
v»s” gaidomis cho
rams, gvairų balsų solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės”* apleis spaudų apie 
15 d. Lakričio ir užsirašę jų tuo- 
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderiais.

Geriausia Lietuviška

Mandagiausiu patarnauja kožnam. 
Atdara kožnų dieną.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis nuo 5 j|i k i 
12 va[. nakties. ’

A. B. BRONSTEIN
• l-WW-T -II «■■■>»

26 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

jAkušerka;
Pabaigusi kursą Womans Medical W 

" -^ollege, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie Q 

9 gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 
g pagelbą invairiose motei* ligose. (2

f F. Stropiene,.6^".?.',. | 
g 80. BOSTON, MASS. 5

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

KENOSHA, W1S.
Feliksas Dapkus, 914 Jenne St., 

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607
Jenne St., J. Bagdonas, 651 Pleasant 
PI., J. Sukelis, 712 Park Ave.

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

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

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

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

A. P. L. A. DR-JOS CENTRO VAL
DYBOS IR KUOPŲ SEKRETO

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

Magazine St., Carnegie, Pa.
Centro Sekretorius P. Pranckeviče, 

511 Stadium St., Sheridanville, Pitts
burgh, Pa.

Centro Iždininkas K. Varašis, 12 
and Carson Sts., S. S. Pittsburgh, Pa.

Kuopų sekretorių adresai:
1 kuopos, J. K. Mažiukna, 1111 Mar

ket St., N. S. Pittsburgh, Pa.
2 kuopos, J. Parcevskis, P. O. Box 

225, McKees Rocks, Pa.
3 kuopos, P. Liepus, 231 Magazine 

St., Carnegie, Pa.
4 kuopo's, P. Pihčius, General Deli

very, Pittsburgh, Pa.
5 kuopos, P.Petrauskas, Post office, 

Canddy, Pa.

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
Kiekviena progresyviška 

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

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKŠTYNŲ
ir šiaip jau prie kiekvienos pro

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

Skaitykite ir platinkite
* “Laisvę”

Tik $2.00 metams.

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

ger, sulietuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas socijalistas, perskaitęs šią 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—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 knygele išaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 
ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški ja. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina.............. 20c

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

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

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

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

GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.
Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, . , 
lai užsisako ją. Kaina tik....... 10c

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO"' 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek- 

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

į gėlėje gali rasti daug pamokinimų.
Kaina.......... .............................. 10c

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

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

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

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

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

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

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

PASAULIŲ RATAS, 
kaina \

MEILĖS KARŠTLIGĖ,..........
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 SPAUDOS DARBUS 
atlieka greitai, gražiai ir pigiai. Taigi,drau
gi jos, 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 kooperd 
cija. Todėl “Laisvė” neturi reikalo prieš ką- 
nors nuolankauti arba ką-nors užtylėti. 
“LAISVĖ” rašo tik teisybę. Todėl, draugai 

taip, 
grin-

skaitytojai, išplatinkit “LAISVĘ” 
kad ji rastųsi kiekvieno vargdienio

183 Roebling St., Brooklyn,

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

Keliaujantiems Lietuvon visuomet parūpi
nam konsulio pasportus ir kitus kelionei rei
kalingus daiktus ir abelnai, kiekvieną pasa- 
žierį aprūpinant 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:

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y,
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KNYGOJ "DAKTARAS” netik 
kaip ir kur nuo risokių ligų gerai 
bet taip-pat lajai gražiai, kaip
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Alęs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso v įsakius 
Aluzikališkus Instrumentus ir Fonografus.

Atsilankę pas mus nors sykį, ateisite visada. Reikalaukite J<ataliogo.

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

Ar žinai, kaip dvasiškąja Į

M&l

1OHO31V

Kaina mėsos ir kitų 
gio produktų pradeda kilti 
augščiau debesų. Šeiminin
kių draugija nori nuleisti 
tas kainas žemyn ir griebia
si už darbo. Reikalaus Kon
greso, kad ištirtų priežastį 
tokio didelio pabrangimo. 
Draugijos prezidentu yra 
ponia Julian Heath.

Dabar top round stoikas 
parsiduoda nuo 25 iki 28c. 
ant svaro, sirloin—nuo 25 iki 
27c., porter house—nuo 28 
iki 36c. Visa mėsa šįmet 
brangesnė 6—10c. ant svaro, 
negu pernai šiuom laiku. 
Niekad nebuvo tokia brangi 
mėsa, kaip šįmet. Sako,kad 
da? bus brangesnė, nes vis 
kįla augštyn. 7 
brangimo, kaip sako mėsi
ninkai, tai stoka gyvulių.

Ar tas teisybė?
Netik mėsa, bet ir kiti pro

duktai, kaip bulvės, kukurū
zai, kiaušiniai daug branges
ni šįmet, o juk užderėjimas 
viso ko gausus.

'žiemą, kuomet 1. w. W. ejo!B 
į bažnyčias pastogės reika- i £

I Jaut. , °
Tannenbaum penkias die

nas buvo karcery ir maitino-; 
si tik duona ir vandeniu.

Pataisymas.
51 “Laisvės” num. randa

me žinutę, kuri skamba 
šiaip: 4 d. liepos atsibuvo

PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo’ir ką vei
kla daryti apsir^iį, taip-pat 
ir kur greit Išstyyhytl, ly

BUK 
VYRAS

50,000

se) Lietuvių Keliones Pašel
pos draugijos ir Brooklyno 
lietuvių kriaučių unijinės 
bendrovės.

Ir vienur ir kitur publi
ka gražiai pasilinksmino; 
kriaučiams prakalbėjo drg. 
J. Šaltis. Tas tai tiesa ir drg. 
J. Šalčio prakalba kriaučiai 
likosi užganėdinti). Toliaus 

. v . skamba, Kelioniniams pra- 
I riezastis pa- kalbelę pasakė p. Mikolainis.

. Tiesa ir čia, kalbėjo p. Miko- 
I lainis, bet tik ne Lietuvių 
Kelionės Pašelpos draugijai, 
aiškino, aiškino ir dievai jį 
žino, ką jis išaiškino, nes ne^ 

įgalima buvo atskirti pabai
gos nuo pradžios, nei pra- 

, džios nuo pabaigos ir kaip aš 
’girdėjau, tai pikniko rengė- 
i jai visai nieko nei nežinojo, 
apie p. Mikolainį, bet kada 
p. Mikolainis pasiprašė pik
niko pirmininko, kad jam 

. daug šnekėtasi apie įvairius leistų užsilipti ant pagrindų, 
visuomeninio veikimo reika
lus. Svečiavosi drgg. Sta- 
lioraitis ir Žilinskas iš 
Conn., Dagis ir Grinius iš 
Phila., Pa., Bublevičius iš 
Wilmerding. Pa., Zavistana-

Jeigu nežinai kokį gyvenimą vedė musų dva 
siškija, kaip ji buvo “persekiojama” ir kiek jai rei 
kėjo “nukentėti” už pagerinimą savo “vargingo’ 
būvio, tai kuogreičiausia išsirašyk knygą

“IŠ DVASIŠKŲ 
TEVELIU GYVENIMO

“DIKTARAS”
paibdo, kaip

satgotl.

Pastaromis dienomis lais- 
viečius aplankė visa eilė žy
mesnių draugų, su kuriais

.Klinga iš 
Gedminas ir Vilkelis 
Schenectady ir 1.1, •z

Mass.;
iš

tai jam ir daleido..
Kaip nebuvo tikrai tvar

kos pas pikniko vedėjus, tai 
tokios ir prakalbos buvo, be 
tvarkos ir kalbėjo ne Lietu
viu Kelionei Pašelpos drau
gijai. bet dievai žino kam.

Primename, jog I). L. K. 
Mindaugio draugija rengia 
ant šios subatos (18 d. liep.), 
puikų pikniką Cypress Hills r»_____ o ___ • I
tu ir trauksis iki vėlumui.

Įžanga ypatai 25c.
Nuvažiuoti galima iš So. 

Brooklyno Fifth Avė. elevei- 
teriu iki Bridge St., ten pa
imt karą Cypress Hills, ku
ris nuveža iki parkui.

Iš Central Brooklyno

su permaina ant Union Avė. 
Iš Williamsburgo — Bush
wick Ave., Wyckoff Ave., ir 
Union Ave.

Mūs prašo pranešti, jog 
New Yorko rusai socijalistai 
rengia puikų pikniką ant 19 
d. liepos. Piknikas atsibus 
naudai laikraščio “Novy 
Mir”.

( Piknikas ir spektaklis at
sibus Niblo’s Garden, 170th

kiai iki vėlybo vakaro. Da
lyvaus puikiausi artistai.

Tikietų kaina 25c.

Ant Coney Island blogas 
biznis.

Coney Island biznieriai re
tai kada turėjo tokius blo
gus laikus, kaip šiemet kad 
turi. Daugiausia jiems, na
bagams, reikia pykti ant
oro.

Tas nesi taiso ir gana.
Visi jie svajoja apie anuos 

geruosius laikus. Kasžin ko
dėl pastebima, kad visur pa
silinksminimo ir pramogos 
vietos puola.

Mėgstąs Maudyties.

Lietuvių atydai’.
Šis amžius yra amžių rėk

damos. Rėkliama yra nau
jas mokslas apsigarsinimo. 
Jeigu nori turėti pasisekimą 
savo biznyje,, turi apie geru
mą arba ypatingumą savo 
prekių (tavorų) arba tarny
stes pranešti plačiam svie
tui, nes kitaip niekam nieko 
apie tai (ką svietui siūlai) 
nežinant, kad ir geriausi ta- 
vorai pasęsta, pavirsta į 
niekus, o biznis išeina ant 
Domo. Taigi reikia garsin
tas! Jeigu savo biznio neap
garsinai, tai ilgiau nei ne
auk — apsigarsink tuojaus. 
Neužmiršk, kad ant ryto
jaus, po apsigarsinimo, apie 
tavo biznį žinos ir kalbės 
tūkstančiai! Geriausias ap
garsinimo būdas yra per lai
kraščius arba ir cirkuliorus. 
Vienok kaip apgarsinimus, 
taip ir cirkuliorus reikia mo
kėt parašyt. Nori kad pasi
sektų, apgarsinimas atneštų 
biznio — nemeluok, bet at
mink ir sudėk viską aiškiai, 
kame tavo prekių gerumas, 
kodėl tos prekės (tavorai) 
žmogui reikalingos, naudin
gos ir tt.

Apgarsinimus ir cirkulio
rus taip lietuviškai, kaip ir 
angliškai arba kitose kalbo
se sudeda gerai tame išsito
bulinęs lietuvis,

C. Pilėnas,
251 W. 11-ts St.,

Trustas tų, ką vagia vaikus.
Ir kokių tik trustų nesama 

New Yorke I
Štai susekta, kad jau dau

gelis metų, kaip New Yorke 
operuoja žinomas trustas, 
kuris vagia nuo tėvų vaikus, 
o paskui reikalauja jų išpir
kimo.

Per paskutinius 10 metų 
New Yorke pavogta 150 vai- 
ku. ...

Dabar kelis tokius vagius 
pavyko nutverti ir, rasit, pa
vyks visa jų gauja išgaudyt.

Už vaikus reikalaudavo 
nuo 600 iki 1500 dol. ir tuo
met grąsindavo.

Tarpe kalinių, kurie suki
lo ant Blackwell’s Island, ra
dosi ir žinomas L W. W. agi
tatorius Frank Tannen
baum, kuris pagarsėjo dar

1 hone 2896 Chelsea.
N. B. Ant atsakymo mel

džiu pridėt už 2c. štampą.

>*

Joje atrasi dvašiškijos visus “smulkus” ir “link
smybes”. Ta kryga jau išėjo iš spaudos ir 
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių.

Pinigus galite siųsti ir stampomis.

“LAISVE”
183 Roebling Street, Brooklyn, N. Y

DIDELĖS DOVANOS!
Kas užsirašys sau arba savo drau

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

Pinigus siuskite šiuo adresu:
JOHN KLIKUiNAS

Lake View Hospital, Danville, III.
(49—53)

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

A. GRATIS SPECIALISTS
Box 106 Sta., W. Williamsburg 

BROOKLYN, NEW YORK.

Nauji Laiškai
Tik ką atspauuinom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais ktokvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konvertus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

Višminėti laiškai yra gaunami “Lai
sves” krautuvėje, 183 
Brooklyn, N. Y.

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

KNYGOJ “KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų derą bei morališkų 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, ttvirai taip išdės- 
tinčj.i, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienun užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikainga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seninus ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čit>n viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

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

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškeryant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic, 
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokj nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam 
la’ke galėtum išs.gydyt, tai atsišaukia prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VAT.ANDOS KASDIEN nuo 10 iŠ 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3. o utamin, 
kv, ir pelnyčio) v Jtare nuo 6 iki 8.

Geriausia Laivakorčių 
ir pinigų siuntimo 

AGENTŪRA

Išgydau Vyrus Greitai
VARICOCELE Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniosimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sektos nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PQ ACT A TITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
InviJ 1 Al 1 1 tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
ęYFII m Jeigu jums skauda gerkle, randasi plėves, išbėrimai, va- 0111L10. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. N" 
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.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo irbesotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkitės išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
CI APTOS I ICCm Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip XjlxJvj’kJ. įaj Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laiĮksniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
CI I I ) | l J 12 A pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo aisisakę išgydyti. Gy-
, 1 1 1 u dau be jokiu operacijų, skausmu ir m ai it raukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimų. AS neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo ^uiias chroniškų ligų yra vienas iš geriausiu, kų užtikriname, jog visada atn< ša. seras, 
pasekmes. Gydau Ausu. Galvos, Širdies Gerklės, Plaučiu, Krutini^. Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų. Inkstu. Šlapinimosi organu. Sme^anu. Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kibtis ligas, 
Aš netikiu į gydymą laiškais, t<«lėl neklauskite manius patarimu. Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos.o aš jums tikru teisybe i>asakysiu, ar'galiu išgydyt.

T1D DVOMF 208 W. 42nd St,, arti Broadway
VIY. D1R1HE, NEW YORK CITY, N. Y.

Telephone 1307 Main.

Visiems lietuviams žinomas

NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,'

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge, 

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St.
Telephone 3347 Main.

Garsinkites “Laisvėj”

i:

Męs parduodame LAIVAKORTES 
ant geriausių ir greičiausių linijų, 

I siunčiame pinigus žemiausiu kursu į 
visas dalis svieto. Visi atsilankiusie
ji tikrai bus užganėdinti mūsų patar
navimu. Kalbame lietuviškai. Duo
dam visokius patarimus DYKAI.

M. JOSEPHSON
BANKIERIUS

105 Stanton St.. New York

LIETUVIŠKA

APTIEKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą;
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas............................... $1.00
V i d u r i y Reguliatorius.............................50 c
Trojanka...........................25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

“INKVIZICIJA”

iUNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėles jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN,

inkvizicijos, katalikiškos ti
kybos ir dvasiškuos 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.

bar orderiuojant nuo išleis
tuvės, nes ji per agentus ne- 
parsidavinės ir laikraščiuose 
daugiaus nebus garsinama.

F. MIL0ŠAUSKIS
25—2nd SU, So.Boston.Mass.

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 uznuodijitna krauja 
arbasypili, nubieginia siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išiuietinius, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lyga*, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
nainuse privatiSkai, slapta ir labai pygjai.

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

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 906 22 Fifth A»«noe. CbicM«:

Godotinas Tami-ta: Pasai Tamistos prižadiejtna, a8 noriečjau 
jog Tamist.i priaiustuinei man vysai dykai vėua ju»u knyga del vyra.

Vardas.

A d resas: Steitas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW VORKL DAR NUiKAD NEBUVO

Labai puikų

Venskie Armonikai
N

su 21 perlo kleviiiu, 8 basius
Vertos Slb.OO, tik už $7.«5O

Foks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

ir dideli3 GRAFAFONAS
Su 12 Lietuviškų dainų, vertės $45.<10,
Atiduodame tik už .....................ifllQ.fiO)

Tą grafafoną gvarantu<>jaine ant 1<> mdij.

Atsiųskite mums nors kiek pi
nigų ant rankos, o męs jums 
nusiųsime muzi-kališką instru
mentu. kokj jus tik norėsite.

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

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

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dot. 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 “PIRMY'N’’.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, M d

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS

r. Richter’ 
“P AI N- 
EXPELLER

Drūti muskulai neatneša nau 
jei Jus Romai izmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suborsti ai nes Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
Skausmų. ny ne x‘.5c tr

F. Ad. Richter & Co.
»16 FEA«L ST,, NEW YORK.

Tfunikil antAnkero 
ženklo apsaugoimo
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