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MEXIKOJ LAUKIAMA 
EKZEKUCIJŲ.

Prezidentas Huerta rezig-> Didelė audra.
navo ir pabėgo. Dar pirm ! Lexington, Ky. — Čia 
jo išdūmė visa jo familija ir siautė baisus ciklonas. Dau-
artymiausi bernai. Huerta. gelis žmonių mažiau ar dau- 
veža su savim apie dešimts'giau sužeista, o lO užmušta. 
milijonų dolerių. Vadinasi, | Kentucky žmonės nebeat- 
gales palėbaut Paryžiuj. j mena tokios audros.

Naujasai Mexikos prezi-i 
dentas esąs pasirengęs pasi-i 
duoti konstitucijonalistams-1 
sukilėliams. Tik prašo, kad _ _
konstitucijonalistai, kai pa- valstijos sekretorius 
ims valdžią, išleistų mani
festą apie visuotiną amnisti-

1'ačiaus konstitucijonalis- 
vadas Caranza atsisako

<ii sako, kad visi Huertos 
{alininkai, visi valstijos par
davėjai ,turi stoti teisman.

Villa stačiai reikalauja 
^morališkos ekzekucijos vi-1 
;ų senovės šalininkų ir kon-

Carranza ir Villa sako, 
kad jeigu Huertistai gražu
mu nepasiduos, tai jie štur
mu paims visas jų pozicijas.

Šiomis dienomis jie užėmė 
raktąS. Louis de Potosi, 

prie Mexico City.

tas čarteris socijalistų kole
gijai įsteigti, kuri bus pir
mutine tos rūšies mokykla 
šioje šalyje. Kolegija pasi
vadins “liaudies kolegija”. 
Mokiniai bus mokinami ant 
vietos ir korespondencijos

Mokymo sistema bus pa
remta mokslo socijalizmo 
pamatais.

Garlaiviai plaukios tarpe 
New Yorko ir San 

Francisco.
Internacionale jūros pre

kybos komp. ruošia pasažie- 
rinį ir tavorinį susinėsimą

Francisco — kas trįs savai
tės.

Garlaiviai pradės plaukti 
1915 ar 1916 metais ir sustos 
Los Angeles ir San Diego.

Kelionė tęsis 16 dienų.

Trauks atsakomybėn New 
Haveno direktorius.

Generališkas S. Valstijų 
prokuroras Mac Reynolds 
trauks atsakomybėn di
džiausius Amerikos sukčius, 
buvusius direktorius New 
Haveno gelžkelio.

Minia nulinčiavo negrę.
Orangeburg, S. C. Minia 

įtūžusių žmonių įsilaužė į 
kalėjimą miestely Elloree ir 
išsiplėšę Rosą Carson, juod- 
veide, nulinčiavo.

Sakoma būk ji prisipažino 
pavojingai suplakusi tūlo 
Bell, baltveidžio, mergaitę.

Kova tarpe streikierių ir 
streiklaužių.

Fort Smith, Ark.—Prane
šama, jog Prairie Greek kilo 
kova tarpe streikuojančių 
mainieriu ir streiklaužių. 
Streikieriai išardė telegrafo 
vielas ir su miestu negalima 
susinešt. Sakoma, jog streik
laužių tarpe yra keli pašau
ti.

7 mainieriai žuvo.
Altha, Mich. — Vietinėse 

mainose užmušta 7 mainie
riai.

Bombistams didesnės 
bausmės.

Albany, N. Y. — New Į 
atkreipia .atydą, jog dabar 

•bus padidinta bausmė 
bombininkams, kurie pakiš 
bombas į tas vietas, kur 
žmonės gyvena. Seniau to
kius bombininkus bausdavo 
iki 7 metų kalėjimo. Dabar 
gi baus iki 25 metų kalėjimo.

iš-

Suareštavo lietuvių 
“karalių” Sprinz- 

fielde.
“Laisvei” prisiųstoje 

karpoje iš “Springfield Re
cord” skaitome, jog lietuvis 
saliuninkas Yucas, “kara
lius” lietuvių, kaip jį vadina 
visame paviete, jo partneris 
Tarasas, J. Višnevskis, Ke- 
nol ir Bazar (veikiausia an
glų dienraštis supainiojo pa
vardes) pasodinti kalėjiman. 
Jie būk tai yra sudarę kuopą 
vogimui tavorų iš “freight- 
namių”. Paskutinį sykį juos 
nutvėrė vagiant bačką vis- 
kės iš Wabash gelžkelio ta
vo rinio karo.

Yucas, sakosi, esąs nekal
tas.

I I. W. W. varo iš Mexikos.
Juarez.—15 I.W.W. agita

torių paliepimu generolo 
Villa liko išvaryta iš Mexi
kos. Jiems prigrasinta, jog 
jie bus nužudyti, jeigu su- 
grįžš atgal.

Nuo širdies ligų mirė dau
giau, negu nuo džiovos. 

Albany, N. Y.—Laike ge
gužės mėnesio New Yorko 
valstijoj nuo širdies ligų mi
rė daugiau žmonių,negu nuo 
džiovos.

Nuo širdies ligų mirė 1,577; 
žmonės, nuo džiovos 1,346.

Caras ir Rasputinas.
Apie pakvaišusio vienuo

lio Rasputino ligos stovį ca
rui praneša kas dvi valandi. 
Caras pasiuntė Rasputina 
gydyt savo dvaro daktarą, o 
carienė freiliną. Daug žy
mių aristokračių vyksta į 
mažai žinomą Siberijos kai
melį, kur randasi sužeistasis 
Rasputinas. Tenais pribuvo 
ir Tobolsko gubernatorius.

Rasputinas sako, kad mo
teriškę Gusevą ant jo už
siundė vienuolis Hiodoras, 
kuris savo laiku taip-pat pas 
carą turėjo? didelę įtekmę, 
bet vėliau likosi Rasputino 
apgalėtas.

Rasputinas tvirtina, kad 
pagijęs, visus savo priešus 

, nusiusiąs ant kartuvių.

Vanderveldč apie savo ke
lionę į Rusiją.

Jau rašėme, kad garsus 
Belgų socijalistų vadas Van- 
derveldė buvo apsilankęs 
Rusijoje. Dabar francūzų 
socijalistų organe “L. Hu- 
manite” tilpo to apsilanky
mo įspūdžių aprašymas. 
Savo kelione į Finlandiją ir 
RusijąVanderveldč labai pa- 

I tenkintas. Jis pastebėjęs di
delį socijalistų partijos augi
mą. Finlandijoj esą 50 tūk
stančių socijalistų partijos 
narių ir 21 laikraštis su 142- 
150 skaitytojų.

Rusijoj Vanderveldč pa
stebėjęs didelį socijalistų su
skilimą. Vieni jų norį orga- 
mizuoties į legales draugijas, 
kiti esą daugiau linkę vary
ti nelegalį darbą ir reika- 
aują žemės konfiskacijos. 
Bet tas spėkų skaldymas 
Vanderveldei išrodąs juokin
tas, nes visi socijalistai esą 
nežmoniškai persekiojami. 
Taip ,“bolševikų” laikraštis 
buvęs nuolat konfiskuoja
mas ir turėjęs 30 kartų mai
nyti savo antgalvį. Kiekvie
na socijalistų sriovė turinti 
savo laikraštį. Liaudininkų 
laikraštis turįs 10 — 12 tūk
stančių skaitytojų, “bolševi
kų” — nuo 35 iki 40 tūkstan
čių, gi “menševikų” — apie 
16 tūkstančiu, v

Dideli gaisrai.
St. Peterburgas. — Dau

gely Rusijos vietų pra
sidėjo didžiausi gaisrai. 
Peterburge išdegė darbinin
kais apgyventas distriktas 
apie Mikalojaus vagzalą. 
Ugny žuvo 7 žmonės, dauge
lis sužeista.

Spaudos persekiojimas.
Peterburgas. — Spaudos 

reikalų komitetas kuriuose 
nekuriuose laikraščio “Tru- 
dovaja Pravda” str., įžiūrė
jo, kad šis laikraštis yra tąsa 
Peterburgo apygardos teis
mo sustabdytojo laikraščio 
“Put Pravdy” ir nutarė jo 
leidėją patraukt atsakomy
bėn.

rengiama didelė dainų šven-! 
tė. Į tą šventę kviečiami! 
tik Suvalkų gub. lietuvių! 
chorai ir tai nedaugiau 5, o i 
kiekvienam chore daininin
kų turi būti nedaugiau 32 ir 
vedėjas. Kviečiama tik tiek 
todėl, kad tos šventės vedė- 

______ ___ jai negalėsią daugiau išlaidų 
cija, kuri tęsėsi keliatą die- apmokėti. Chorai dainuos 

Galutinai nustatė savo išpradžios skyrium, pavie- 
proektas niui, paskui gi visi padai

nuos 2 daini kartu. Geriau- 
Demokartai žada smar- šiai padainavę chorai gaus 

kiau sukrusti. Žada atsi- dovanų .
šaukimus, lapelius spauzdin- Tokia dainos šventė pas 
ti ir platinti juos tarpe dar-j mus Lietuvoj dar pirmą kar- 
bo žmonių. . I tą rengiama. Ši dainos šven-

Vienas kitas iš demokratų 11° >’ei.kia ™ums sutikti kaipo 
irgi subruzdo platesniomis, ^krąją musų kultūros šven- 
akimis pažiūrėti į gyvenimą. 
Jie ir jau “Varpo” N. 3 tvir
tina, kad Rusijoj bus revo
liucija, kad kitaip gyveni
mas negali eiti. Ir jie jau 
rengiasi pakelti balsą po Lie
tuvą, kad bus revoliucija. 
(Nuo red. Tiesą pasakius, 
tai “Varpe” apie tai tik pa
vieniai rašėjai užsiminė).

DEMOKRATŲ PARTI
JOS KONFERENCIJA.

“Laisvei” rašoma iš Vil
niaus:

Neperseniai viename Lie
tuvos miestų atsibuvo De
mokratų Partijos konfęren-l 

nų.
programą. Jos 
tilps “Varpe”.

Vyskupo keli^nė ir klerikalų 
agitacija.

Kaip rašo Seinų “Šalti
nis”, tai vyskupas Karosas 
šiemet apkeliavo šias para
pijas: Kalvarijos, Marijam
polės, Vilkaviškio, Pilviškių 
ir tt. Tos kelionės tikslas 
buvo ne tiek bažnytinis, kiek 
klerikališkai-politiškas.

Sykiu su vyskupu važinė
jo kun. Bučys, vadas Lietu
vos klerikalų,., ^sakydamas 
tam tikroj dvasioj pamoks
lus. Kun. Draugelis, važi
nėdamas su vyskupu, rinko 
aukų klerikalėm draugijom 
ir duodavo jom instrukcijas, 
kaip veikti, kad greičiau iš
naikinus pirmeivius ir soci- 
jalistus. Patsai vyskupas, 
kaip, padėkim, Marijampo
lėj, aplankė lietuvių klerika
lų įstaigas, o tų įstaigų dele
gatai jam rankas išbučiavo.

Kaip matot, kunigija ne
snaudžia. Nuo žemiausio iki 
tyriausio — visi pristatyti 
prie juodojo darbo.

Varo žmonos iš turgaus.
Kupiškis (Ukmergės pa

vieto). Jomarkų ir turgų 
dienomis, vietos anstolio i 
(pristavo) įsakymu, sargy
biniai jau apie kokią 5 — 6 
vai. pradeda skirstyti tur
gų, varyti žmones iš mieste
lio namo, nebeduoda girtuo
kliams karčiamose girtuo
kliaujant laikyti ant mieste
lio gyvulių lig sutemos. Pri
verčia važiuoti namo ir tuo- 
mi atlieka neišgerta viena 
kita bonka alaus, degtinės. 
Tai nauja, bet pagirtina 
“mada”. ‘ “L. Ū.”

Liaudies dainų ševntė.
Marijampolėj (Suvalkų 

gub.) rugpjūčio 15 ir 16 d. 
(naujo styliaus) šiais metais

Tokia dairios šventė pas

Menkučiuose.
“L. Ūk-kas” rašo:
Šiame kampely žmonėliai 

apsnūdo, laikraščių mažai 
kas skaito, “Liet. Ukin.” tik 
12 egz. tepareina. Jokios 
draugijos nėra. Blaivių, pa
dorių pasilinksminimų nie
kas nerengia. Svaiginamų
jų gėralų įstaigos kaip viešo
sios ,taip ir slaptosios pui
kiai gyvuoja. Pravartu bū
tų meškutiečiam padaryti 
nutarimas uždaryti visas 
girtybes įstaigas, o jų vietoj 
įsitaisyti liaudies namai už
eigai, padoriems, blaiviems 
pasilinksminimams ir ki
tiems reikalams. Tokiems 
liaudies namams ingyti var
go nėra, nes yra dveji dideli 
nuosavi parapijos muro na
mai, kurie tušti dabar riog
so.

į Iš Trakų pav.
Stakliškių miestelis viena- 

sėdžiais išsiskirstęs. Žmo
nės džiaugiasi, kad daug ge
riau gyventi.

Yra dvikliasė mokykla. 
Lietuvių kalba išguldoma, 
gaila tik ,kad mokytojai ru
sai lietuvių kalbos, kaip rei
kiant, nemoka. Valdžia pa- 
padarė pienus kas šeši var
stai mokyklas statyti. Ne. 
kartą buvo pakeltas klausi
mas per sueigas mokyklas 
steigti, bet rėksniai protin- 
gesniuosius užrėkė, kad ne
reikia.

Turim kelius vyrukus jau 
baigusius mokyklą. Jie kar
šti tėvynainiai ir turbūt bus 
geri veikėjai. Vis daugiau 
randasi veiklaus jaunimo, 
kurie myli šviesą. Kartais 
jie vakarėlius surengia; lai
kraščius pirmiau platino tik 
klerikalius, dabar gi prade
da atsirasti ir “L. U.”.

Laimėtas streikas.
Šiauliuose jau pasibaigė 

B r. Raganų dirbtuvės darbi
ninkų streikas. Šiandien 
(27 — V) darbininkės ir 
darbininkai, išstreikavę 6 
dienas, susitaikė su dirbtu
vės savininkais ir nuo pietų 
stojo prie darbo.

Darbininkų laimėta be
veik visa, kas reikąlauta.

VOKIETIJOS UNIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Miunchene, Bavarijoj, at
sibuvo suvažiavimas Vokie
tijos unijų. Tai buvo jau de
vintas iš eilės suvažiavimas. 
Dalyvavo ir daug svečių iš 
kitu kraštu.

Pastaraisiais metais, kada 
viešpatauja didelės bedar
bės, unijos turėjusios įtemp
ti visą savo spėką,kad pagel
bėjus savo nariams. 1911 
metais unijos išleidusios sa
vo bedarbių narių šelpimui 
7 milijonus markių, c 1913 
metais—jau 13 milijonų
markiu, v

Pries unijas atžagareiviai h • 
veda smarkią kovą, vienok 
•unijoms klojasi. Laike Drez-| 
deno suvažiavimo į unijas 
priklausė 2,276,000 narių, 
dabar gi priklauso 2,556,000 
nariu.

Valdžia ypatingai neap
kenčia unijų todėl, kąd jos 
eina išvien su socialistų par
tija reikaluose politiškos 
darbininkų kovos.

Yra Vokietijoj ir klerika-
lių bei liberalių unijų, bet terijo?, turi eiti kalėjiman. 
jos labai me'nką teturi įtek-! 16 žmonių nuteista nuo šė
mę. į šių mėnesių iki vienų metų

Vadovas unijų, drg. Le- kalėjiman.
gien tvirtina, kaip visi reak- Tai, mat, kokia teisybe! 
cijos pasikėsinimai nesuarto didžiuma grafterių randa- 
dys unijų galybės. j si liuosi.

Kuomet gi męs Amerikoj j ------ ------ * i
Vokie- Daktarai ir lyties hygiena.

Berlynas , Vokietija.— 
Metinėj konvencijoj mokyk
lų daktarų jų dauguma pri
pažino, jog mokyklosna bū
tinai reikia įvesti išguldinė- 
jimas apie lytiškus dalykus.

------------------------ Į

Nevalia reni t tabako trusta.
Bavarijos kariška valdžia 

išleido įsakymą, kuriuo užgi
nama kareiviams ir aficie- 
riams pirkti cigaretų, taba
ko trusto išdirbinius.

jos draugai?

Perša Bonaparte į karalius.
Kuomet albanai išvijo sa

vo nekviestąjį karalių prin
cą Vidą, vokietį, tai dabar 
Franci jos rojalistai (karališ
kos valdžios šalininkai) pra
dėjo piršti Albanijai į kara
lius princą Bonaparte, pra- 
anūką ano garsaus Napoleo
no Bonaparte.

Sako, jeigu netiko vokie- 
tys, tai mažu tiks katalikas.

Franci jos rojalistai turi 
savo šalininkų ir Albanijoj. 
Mat, ir ten esama katalikė- 
lių, kurie tvirtina, kad jiems 
visai menkas daiktas paso
dint Bonaparte ant trono.

Pasodint tai galima, bet 
nusodint, kaip pasirodo, dar 
lengviau.

Kaizeris susipyko su daili
ninkais.

Neseniai Vokietijos val
džia apskelbė konkursą ant 
paminklo kareiviams, kurie 
krito rytų Afrikos karėse. 
Dailininkai stvėrėsi už dar
bo ir pagamino visą eilę pro- 
ektų. Kaipo geriausias pro- 
ektas paminklo tapo aprink
tas skulptoriaus Beno veika
las ir jisai turėjo gauti pir
ma dovana.

Vienok ciesorius Villius

užprotestavo. Beno proek- 
tas jam pasirodė esąs neat
sakantis ir jisai jo neužtvir
tino. Mat, ir dailės dalyke 
Villius užsimanė savotiškai 
elgties. ■ ,

Liko apskelbtas antras 
konkursas, bet dailininkai 
apskelbė boikotą. Visi žy
miausi dailininkai boikotuo
ja tą konkursą.

Sako, norėję nunuodyt Ispa
nijos karalių.

Gijon.—Nuo nusinuodyji- 
mo mirė majoras Montes ant 

i “Giralda”. Montes 
į buvo ypatiškas karaliaus 
I Alfonso draugas. Eina pa
skalos.kad nuodai buvo skir
ti pačiam karaliui. Montes’- 
ui jie pakliuvo per klaidą.

Kalėjimam
Tokio, Japonija, 16 d. lie- 

nos.—90 žmonių, kurie savo 
laiku kėlė demonstracijas 
prieš grafterius.jūros minis-

Vyskupas nori santaikos 
darbininkų su darbdaviais.

“Rank.” rašo:
North Essex, Anglijoj, . 

streikuoja daugelis farmų 
darbininkų,reikalaudami di
desnių algų. Dėlei to nau
jas Chelmsford vyskupas 
W.Ditchfield išleido savo at
sišaukimą, kad darbdaviai 
su darbininkais “garbingai” 
sueitų į konferenciją ir “bro
liškai” susitaikintų. Pats 
vyskupas net pasisiūlo už 
neprigulmingą pirmsėdį... 
Jis taipgi aiškina, kad jis ne
žino, kas kalti: farmeriai, 
darbininkai ar abeji. Vys
kupas tik žinąs, kad visos 
North apielinkės gyventojai 
“nori ramybės”...

Nereikia, rodos, aiškinti, 
kad vyskupas avies kailyj 
vilko rolę lošia.

I

New Yorko valstijos Socijalistų Partijos konvencija Rochestery mėnesį buvo viena iš įžymiausių soc. konvencijų šios valstijos.



DULKES

Nuo 14 d. liepos drg. J. 
Perkūnas jau nebedirba prie 
“Laisvės” red.

Mums rašo iš Worceste- 
rio, kad p. Paltanavičius ke
tina uždėti kokį tai laikraš
tėlį — lapelį.

, ■ •,

Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga 
t

Sus. Lietuvių Amerikoj 
seimas paskyrė p. Gabriui 
$50.00, o tas, atvažiavęs A- 
merikon, agituoja už juodą
ją “Vyčių” armiją, vadinas, 
už klerikalus.

šnekėjimo ir plenavimo 
sezonas.

4

Užeina, kartais, žmonėms 
ypatingas ūpas, kada akyse 
pasidaro raiba. Tuomet pra
sideda šnekėjimai, plenavi- 
mai, zurzėjimai, projektavi
mai ir tas viskas pavadina
ma “išganinga kritika”.

Kalbėdami tai, turime 
omenyje vadinamą klausimą 
apie privatiškus laikraščius. 
Aptarimas to klausimo paro
do, kaip tūli žmonės moka iš 
skiedros vežimą priskaldyt. 
Žmonės tie nori suruošt ka 
tai panašaus j “Sturm u nd 
Drang” periodą, o išeina ne 
tai juokai, ne tai farsas, ne 
tai mažiems vaikams pasa- 
kėlės.Tuomet taip viskas su
sipainioja. jog draugas
draugo nebonažjsta ir reikia nos profesionaliai rėksniai, v » , v. i •__ i _ ? .1 y • ____ • 1_ •_šaukties didelių galvočių, 
kad jie išrištų neatmezgamą 
mazgą.

Pamatysit, kad taip ir 
bus!

Iš ko viskas kilo?
Viskas kilo iš to, kacF ku

riems nekuriems sąjungie- 
čiams pasirodė, jog “Kova” 
esanti silpna, reikia, esą, 
prie jos dviejų redaktorių, 
reikia, kad “Kovos” balsas 
būtų autoritetiškas, reikia 
geriau apmokėti dirban
tiems Sąjungai inteligen
tams.

Šitie sumanymai buvo ge
ri. Reikėjo tik paagituoti 
už juos, padaryt populiariš- 
kais plačioje sąjungiečių mi
nioje.

Dabar nekurie draugai, 
nekurios kuopos, nekurie ra
jonai taip ir elgiasi ir galima 
tik pagirti tokis rūpinimasis 
organizacijos reikalais. Ir 
męs tikime, kad vėliau ar 
anksčiau tie geri sumanymai 
pavirs tikrenybe.

Toks kelias buvo ir yra 
vieninteliai teisingas norint 
gerint “Kovą”.

Bet atsirado žmonių, ku
riems ar tai dėl piktos valios 
ar dėl mokėjimo plepėti už
ėjo noras “pašumyt”.

Pradėta šaukt ant taip va
dinamu privatinių laikraš
čių. Draugus, kurie uoliai 
platina soc. laikraštiją, pra
dėta įtart rėmime privatiško 
biznio, nors patįs šaukikai 
tankiai daug mažiau dirbo 
“Kovai” ir Sąjungai, ne kaip 
tylus, bet energiški veikėjai.

Kilo peštynėlės! Kam, ko
dėl, kokiu tikslu? Argi kas 
nors atsisakė darbuoties Są
jungai ir remti gerus suma
nymus? To niekas nei ne
manė padaryt.

Tos peštynėlės juo keistes
nės, kad veik visi vienu bal
su pripažino naudingumą 
priv. laikraščių, pripažino, 
jog jie daug padarę ir tebe
darą gero Sąjungai ir, abel
nai, socijalistų judėjimui. 
Užmesti tiem laikraščiam 
iškrypimą iš soc. vėžių taip- 
pat nieks negalėjo. Tūli net 
sakė, kad jie geresni, kaip 
“Kova”. Draugai Šukys, 
Baranauskas ir kiti vienu 

/ balsu sako, kad sąjungiečiai 
turi platint soc. laikraščius 
ir jog agitavimas prieš laik
raščius esąs atžagareiviškas 
darbas.

Vadinasi, prieš priv. laik
raščius nėra jokio argumen
to ir jie"visiškai nestoja ant 
kelio “Kovos” pagerėjimui. 
Atbulai, priv. laikraščių vei
kėjai, veik visi, darbuojasi 
Sąjungai ir “Kovai” ir jiems 
nei i galvą neatėjo kam nors 
kenkt <

Gi męs turime minias — 
plačiausią dirvą ir bendrus 
priešus. Veikime, dirbkime, 
skėskimės savo įtekmėje.

Tai kogi, rodosi, daugiau 
reikia, jeigu ant kelio prie 
pagerinimų nėra jokių prie
šų, o visur tik vienama- 
niai draugai?

Reikia tik dirbti, reikia 
veikti Sąjungos, “Kovos” ir 
visos soc. laikraštijos labui 
— kitokio atsakymo nėra ir 
nebus.

Jeigu kam rodosi, kad 
priv. soc. laikraščiai, kar
tais, gali iškrypti iš soc/vė
žių, tai rūpinkimės įgyti 
gvarantiją, kad jie tai nepa
darytų, nors ir įsteigiant 
plačias soc. kooperacijas, ku
rias nei vienas sveiku protu 
soc. sąjungietis negali pa
peikti ir nei nemėgino peikti.

Tai kam gi tas tuščias šne
kėjimas ir tos kovos su vėjo 
malūnais, kaip, padėkime 
buvo Mass, koferencijoj, 
kur dangus su žeme tapo su
maišytas.

Juk ir Mass, konferencija 
norėjo pagerint “Kovą”, pri
statyt du redaktorių, dau
giau ją išplatint. Tai yra 
sveikas konf. nutarimų 
branduolys ir niekas tam ne 
tik nesipriešino, bet visi pri
tarė; bet štai išleista ant sce-

kurie paleidžia saują insinu
acijų ant dorų sąjungiečių 
ir gerų veikėjų ir prasideda 
kačių koncertai, iš kurių 
nieks o nieks, kaip tik “Vė
žys” galėjo džiaugties.

Taigi, draugai, nedarykit 
klausimo painesniu, bet im
kite jį taip, kaip jisai yra. Ir 
neužmirškime: visi mūsų 
soc. laikraščiai turi daug
maž 20,000 skaitytojų. Reiš
kia — galima tas skailius pa
dvigubint, apeinant nešva
rios konkurencijos spąstus. 
Tik reikia dirbt, daugiau 
dirbt, o mažiau šnekėt.

Geidžiame, kad tas šnekė
jimo sezonas pasibaigtų. 
Pirštu prikišamai užeis ir 
ruduo. Gi norime surengti 
raudoną savaitę, norime 
įtempt visas savo spėkas.

Sakykit, kas bus, jeigu 
draugas į draugą svaidys ne
apykantos žvilgsniais ir už
nuodytomis vylyčiomis?

S. L. A. Massachusetts 
valstijoj.

“Tėvynėje” p. Jurgeliunas 
praneša:

“S. L. A. nariams žinoma, 
kad męs negalim organizuo- 
ties ir plėtoties Mass, valsti
joje vien iš tos priežasties, 
kad senieji nariai (t. y. tie, 
kurie įstojo į S. L. A. pirm 1 
d. sausio 1911 m.) moka savo 
mokestis ne pagal savo am
žių. Derybos su minėtąją 
valstija priėjo prie to, jog 
mums aiškiai pasakyta, jog 
bus oficiališkai uždrausta, 
per teismą, savo kuopas or
ganizuoti ir naujus narius 
prirašinėti toje valstijoje”.

Toliaus rašoma, jog Mass, 
valstijos apdraudos depart- 
mentas Iškėlė augščiausiame 
teisme bylą prieš S. L. A. ir 
jeigu ne šiandien, tai ryt ga
li būti išleistas “injunction”.

Suprantama, ta bėda, jei 
galima, reikia prašalinti. 
Bet kodėl gi visuomet ir vi
sados S. L. A. vadovai skel
bė S. L. A. Mass, valstijoj 
esant visiškai legalizuotu? 
Kodėl norėta subudavot or
ganizacijos ateitis ant smė
lio? Kodėl vieton taisymo 
klaidų mėginta jų užsigin
ti?

Štai, dabar jau ir p. Jurge
liunas pamatė, kad smarkiai 
buvo suklysta. Bet — ge
riau vėliau, negu niekad.

Ir taip — “Darb. Balsas” 
nebuvo sudegintas.

Na, vyručiai, iš Geležėlės 
Comp., kurie save dėl juoko 
ar dėl kvailumo vadinate ne
va industrialistais — dabar 
pasakykit, ar sudegintas 
“Darb. Balsas”?

Draugas Jakimavičius pe
reitame “Laisvės” N-ry pra
nešė, jog turįs kvitą expreso 
kom., kad “D. B.” pasiųstas 
atgal. Jisai turįs ir Kurelai- 
čio laišką.

Šiame “Laisvės” N-ry ko
respondencijoj iš Baltimorės 
drg. Matuliauskas sako, jog 
jisai buvęs “Darb. Balso” lei
dėjų susirinkime ir užklau
sęs ar tai teisybe, kad “D. 
B.” tapo sudegintas. “Su
grąžino visus, nei pundas 
nepaliestas” — atsakė jam.

Sakykit, vyručiai, argi jau 
ir “Darb. Balso” leidėjai bū
tų melavę? Veikiausia, jūs 
to netvirtinsite.

Taigi, dabar aišku. Męs 
turime dokumentus ir liudi
ninkus, jog “Darb. Balsas” 
netapo sudegintas, bet su
grąžintas.

Vienok bjaurus paskalas 
paleistas. Tautiška spauda, 
kuri ir su velnio bobute su
sidėtų, by tik eiti prieš soci- 
jalistus,. neatšauks šmeižto.

Tik pagalvokit, kiek ta 
spauda šunybių pridirbo.

Paleido paskalą apie šnipą 
Sąjungoj—ir sugauta beme
luojant.

Paleido paskalą apie “Ke
leivio” žydus ir — sugauta 
bemeluojant.

Paleido . paskalą, jog 
“Nauj.” streikas ir sugauta 
bemeluojant.

Visur ją sugauna meluo
jant ir niekur ji neatšaukia 
šmeižtų. Taigi, nors dabar 
juodai ant balto išrodyta, 
kad “Darb. Balsas” sugrą
žintas, vienok įvairus Baniu
liui, Geležėlės ir Comp. ska- 
landys dar kokius metus 
apie tai savo liežuvėliais.

Teisybė, betgi, kilo į švie
sa. Gerai, kad drg. Jakima
vičius pasiliko dokumentus, 
gerai, kad drg. Matuliauskas 
atsilankė pas leidėjus.

Suprantama, męs niekam 
nerekomenduojame polemi
zuoti su Jankūnais ir Comp. 
Tokios rūšies vyrai nepasi
taisys. jiems vienas kelias 
— liepto galas.

Geistina, kad plati Balti
morės darbininkų minia ko- 
veikiausia suprastų, kad eiti 
paskui Jankūnus ir Geležė
les — reiškia nueiti į pelkes. 
Baltimorės darbininkų ke
lias turi skirties nuo politiš
kų džianbambistų klajonių.

“Saulei”.
Neseniai “Laisvėje” rašė

me, kad liaujamės siuntinėję 
“Laisvę” mainais “Rygos 
Nauj.” už sistematišką 
straipsnių vogimą iš mūsų 
laikraščio.

Pasirodo, kad panašiai el
giasi ir “Saulė”.

Męs gavome laišką iš A. 
Montvido, pirmais “Laisvės” 
gyvavimo metais redagavu
sio “Laisvę”, jog jis pastebė
jęs, kad “Saulė” sistematiš- 
kai persispauzdina jo straip
snius, kurie kadaise tilpę 
“Laisvėje”. Po visais tais 
raštais nepadeda jokio para
šo, nei iš kur jie imti. Rašė- 
jams prisieina skursti ir dėl 
piniginių reikalų net nesma
gumą turėt, kuomet tūlų lai
kraščių leidėjai begėdiškai 
naudojasi rašytojų darbu.

Štai “Saulės” 56 telpa 
“Dailieji ir šlykštieji seniai”, 
“Kaip save pažint?” N. 55 
“Patarimai motinoms”.

Ka ant to pasakys “Sau
lė?”1'

gyvenimo.
Ta įdomioji Gorskio kny

gelė, kuri ėjo per “Laisvę”, 
jau išėjo atskiru leidiniu.

Tūli net teiravosi, ar tai 
galimas daiktas, kad kuni
gai vedė tokį ištvirkusį gy
venimą.

“Keleivis” atsako, kad 
Gorskio knygelėj toli gražu 
dar ne visi jų darbeliai su
dėti.

Knygelės kaina 25c.

LAISVB_________________________________

PANAMOS KANALAS
• (Pabaiga).

“Uolinius kalnus gręždavo 
su dideliais suspaustu oru 
veikiančiais grąžtais. Iš- 
gręždavo daug gilių, keleto 
colių storio, skylių, pripilda
vo jas dinamitu, ir elektros 
kibirkščia viską sykiu pa
degdavo. Tėmytojui, kuris 
ištolo ant to darbo žiūri, ro
dosi, jog didžiulis kalnas at
siduso, susibangavo, lyg jū-. 
ros vilnis, ir vėl aptilo. Tirš-’ 
tas dūmų ir dulkių debesys 
ant - valandėlės uždengia 
viską nuo jo akių. Paskui 
pasigirsta apkurtinantis 
trenksmas—ir po keleto mi
liutų žiūrėtojas pamato keis
tą reginį: vietoj buvusio uo
linio kalno — krūva akmenų, 
šiukšlių, uolos skeveldrų. 
Lieka tik privežti kastuvus 
ir traukinius, ir buvęs kal
nas trumpame laike greitu
mu 40 — 50 mylių į valandą 
persikraustys į kitas vietas, 
kur jankių išmislingumas 
suvartos jį kitokiems reika
lams”.

Žiūrint dabar į užbaigtą 
Kulebros perkasą, keleiviui 
nesinori tikėt, jog tai pada
rė silpnas žmogus — taip jis 
grandijoziškas, taip prigim
tai jis išrodo. Rodos, kad 
čia atsitiko kokia vulkaniška 
pervarta, kuri perskėlė An- 
dų kalnų nugarą ir padarė 
plyšį, kurio plotis apačioj ne
mažiau 300 pėdų, o viršuj 
vietomis siekia vieną angliš
ką mylią.

Prieš amerikiečių energi
ją neatsilaikė ir ta baisioji 
tos šalies liga — geltonasis 
drugys. Ta kova žmogaus su 
gamta, gal būt, nei kiek ne
mažiau stebėtina, kaip visi 
technikos stebuklai, kuriuos 
amerikoniški inžinieriai 
parodė Panamos kanalą ka- narnos kanalas labai sumaži- 
sant. na atstumą tarp rytinių ir

Apie trečdalį viso ilgumo vakariniujSuvienytų Valsti- 
kanalo tęsiasi pelkėtais slė-i jų pakraščių. Kelias vande- 

kuriuose veisdavosi i niu iš New Yorko į San 
Francisco per Magellano 
ųertaką (aplink Pietinę 
Ameriką) turi 13,100 mylių; 
Per Panamos kanalą gi tas 
kelias susitrumpina iki 5,300 
myliu. Kartu su tuo kana
las žymiai priartina prie 
Amerikos Azijos prieplau
kas Ramiajame okeane, 
taip-pat rytinius Azijos ir 
Australijos pakraščius. Tie 
pakraščiai, ačiū kanalui, 
Amerikai pasiekiami grei
čiau, negu Europai. Taip 
atstumas nuo Jokahamos iki 
šiol Europai trumpesnis, da
bar persimaino Amerikos 
naudon. Pirmiau nuo Li
verpoolio iki Jokohamos 
skaitėsi 11,234 mylios, o nuo 
New Yorko per Suezos ka
nalą 13.079 mylios. Dabar 
gi nuo New Yorko per Pa
namą tik 9,677 mylios. Tas 
pats ir kaslink Australijos: 
miestas Sidney, kuris New 
Yorkui pirma buvo daug to
liau, negu Liverpooliui, ati
darius Panamos kanalą, 
tampa Suvienytoms Valsti
joms arčiau, negu Anglijai 
nuo New Yorko — 9,691 my
lia, nuo Liverpoolio —11,563 
mylios.

Aišku, kad Vakarinė Eu
ropa žymiai prakiša nuo Pa
namos kanalo iškasimo, nes 
Amerikai tenka dabar eko
nomiška persvara visame 
Ramiajame okeane. Dabar 
Amerikos konkurencija Azi
joje pasidarys daug žymes
nė ir daugely pramonės šakų 
be abejonės apgalės Europos 
įtekmę. Yra pamatas ma
nyti, jog Suvienytos Valsti
jos greitu laiku užkariaus 
nuo europiečių visas Chini- 
jos ir Japonijos prekyvietes. 
Amerikiečiai jau gana kate
goriškai apie tai kalba...

Savo pasistengime viešpa
tauti Ramiajam okeane Su
vienytoms Valstijoms pir
miausiai teks’ susidurti su 
jauna Japonija. Konkuren
cija su japoniečiais šalies vi
duje jau gana aštriai apsi
reiškia šiaurinėj Amerikoj. 
Užplūdimas japoniečių į va
karų valstijas jau buvo 
priežasčia visos eilės kon
fliktų, kaip paveizdan Kali
fornijoj, kurie virsta anti-

darbu užsiimti? Ar neužsi
baigs tasai darbas milžiniš
ku bankrutu? Ir kokia 
abelnai to kanaĮo vertė ir 
reikšmė?

Suvienyjimas Atlantiško 
ir Ramaus vandenynų Pana
mos kanalu, paviršutiniai 
žiūrint, neturi tokios svar
bios Europos valstybėms 
reikšmės, kaip, paveizdan, 
Suezos kanalas. Ištikrųjų, 
susinėsimai Europos šalių 
su Azijos prekyvietėmis per 
Panamos kanalą joms visai 
neparankus: taip, atstumas 
tarp Liverpoolio ir Bombė
jaus per Suezo kanalą lygi
nasi 6,266 mylioms,o per Pa
namos kanalą tas atstumas 
veik tris syk pasididina (17- 
610 mylių). Tas pats ir su 
atstumu Liverpoolio nuo 
Hongkongo (per Suezą — 
9,873 mylios, per Panamą — 
13,819 mylių), Šangchajaus 
(10,539 ir 13,274 mylios), Jo- 
kohamos (Įl,234 ir 12,306 
mylios) ir Sidneyaus (11- 
563 ir 12,220 mylių). Nela
bai persimaino tos skaitlinės 
ir dėl Vokietijos, o Vidurže- 
minės jūros pakraštinėms 
valstybėms dar daug arčiau 

,} Aziją per Suezą, negu Ang
lijai. Taigi matote, jog Sue
zo kanalas Europos valsty
bėms vistiek turi savo bu
vusią vertę.

Štai kame išaikinimas to 
malonumo ir svetingumo, su 
kokiu amerikiečiai siulina 
europiečiams naudotis Pa
namos kanalu lygiomis su 
jais (tiek pat mokant už per- 
plaukimą): jie jau išanksto 
apskaitliavo, jog naujas ka
nalas visai europiečiams ne-

Visai kitaip dalykai stovi 
Amerikoj. Pirmiausiai Pa

na atstumą tarp rytinių ir 

niais, 
milijarcĮai drugį veisiančių 
uodų Stegomyia fasciata. 
Amerikiečiai pradėjo su tuo 
priešu nepermaldau j amą,
nuoseklia kova. Pirmiausiai 
visos nužiūrėtos vietos tapo 
išdžiovintos. Prūdus, pei
kiąs ir kitas slėsnas vietas 
laistė kerosinu. Daržines, 
vagonus ir kitką smilkinda- 
vo ramunid durnais. Aplink 
visas gyvenimo vietas ir dar
bavietes išdegindavo pelkių 
augalus, žolę ir visus auga
lus su plačiais lapais, ant ku
rių uodai dėdavo savo kiau
šinėlius. Ten, kur buvo ma
noma darbininkus ilgiaus 
užlaikyti, išdžiovintas vietas 
užsėdavo žole, kurią visada 
labai žemai nupjaudavo, ir 
statydavo kaimelį, kurio 
kiekvieną namo plianą per
žiūrėdavo sveikatos komite
tas. Darbininkams namus 
statydavo ant stulpų apie 
pusę masto augščiau žemės 
paviršio. Tas perspėdavo 
žiurkių veisimos ir prašalin
davo iš po grindų drėgnu
mą.

Tas viskas atnešė stebėti
nus rezultatus. Per visus 
devynis metus darbų ameri
kiečiai iš didelės darbininkų 
armijos pražudė tik 4000 
žmonių: tai išeina nedau
giau 7 Į mirčių ant 1000 žmo
nių į metus laiko. Kitais žo
džiais sakant, mirtingumo 
norma prie kanalo pasirodė 
daug žemesnė, negu papras
tai didžiuose Europos mies
tuose !

III.
Kam reikalingas Panamos 

kanalas? — Kanalas ir 
politika. — Busian

čios permainos.
Kanalo padarymui ameri

kiečiai suaikvojo kolosališką 
pinigų 'sumą — suvirš 400 
milijonų dolerių. Kanalo už
laikymas ir prižiūrėjimas 
kas metą atsieis ne mažiau 
trijų milijonų. Pelnas iš 
kanalo turi kas metą 
atnešt nemažiau 12 milijonų, 
norint, kad nebūt nuostolių. 
BetgiQaukiamasis pelnas ne
gali tų Išlaidų padengti.

Klausimas,kokš buvo išro- 
kavimaį amerikiečiams tuo

japonišku judėjimu ir gręsia 
dar svarbesnėmis pasekmė
mis — net ir prie karės gali 
privest. Panamos kanalo 
pravedimas, galbūt, pasku
bins to konflikto išrišima, 
nes jisai leidžia amerikie
čiams drąsiau veikti. Pana
mos kanalas daleis amerikie
čiams bile kada greit perves
ti į Ramųjį vandenyną visą 
savo laivyną, o prieplaukos 
ant Suv. Valstijoms priklau
sančių salų duoda laivy-, 
nui geras kariškas stovyk-’ 
las. •

Apie tai, kokios bus tiesio
ginės politiškos ir ekonomiš
kos pasekmės iš Panamos 
kanalo atidarymo — dabar 
dar anksti spėti. Vienas tik 
aišku: Panamos kanalas, iš 
tiesų, turi visasvietinę svar
bą. J. Stropus.

MARGOS MINTJS 
APIE VISKĄ.

V. Kudirka apie redakto
rius taip atsiliepdavo: “at- 
sitaiko žmonės, kurie ar pa
girti keno ar pabandę palai
kyti redaktoriaus papartį, 
įsivaro sau į galvą tokį kylį, 
būk be jų redaktorystės vis
kas ant svieto turėtų atžaga
riai eiti—na ir leidžia vieną 
laikraštį po kitam ant “tėvy
nės naudos”...

♦
* *

Kada prieš du metu Wil- 
soną išrinko prezidentu, tai 
vienas Brooklyno saliūnin- 
kas ant tos intencijos susiva
dino saliunan puskapį žmo
nių ir sako: “Vyrai gerkit, 
kiek telpa! Ateis geri lai
kai”.

Neseniai patikau tą patį 
saliuninką. Krapšto žmoge
lis pakaušį ir niekam jau ne- 
fundina.

*

Ko ligišiol dar nebuvo tai 
keliaujančių redaktroių, o 
dabar jau ir tokis atsirado. 
Tai Laukis. Suredagavo nu
merį “D. Balso” ir duj iš 
Baltimorės į Chicagą. Ten 
suredagavo numerį “Jaun. 
Lietuvos” ir duj atgal į Bal-
timorę.

* >* *
Vilniuj apskaitė, kad Yčas 

su Basanavičium pereitais 
metais sau kelionei ekspensų 
pasiėmė tūkstantį ir tris 
šimtus dolerių.

Ar gi jau kunigai 
davę ir pavalgyt?

** *
Yra įnešimas, kad susiau- 

rint tiesas Literatiško Ko
miteto (Sąjungos). Mat, 
neblagonadežni tam komite
te vyrai. Privatiniai.

O aš darau įnešimą su- 
siaurint tiesas Pild. Kom., 
nes ir ten yra “neblagona- 
diežnų”, privatiškųjų.

Darau įnešimą suspen- 
duot konstitucijos komisiją, 
nes ten visi “privatiški”.

Darau įnešimą susiaurint 
tiesas visų sąjungiečių, ku
rie užrašė nors po viena 
“Kel”, “Nauj.”, “Pirmyn” 
ir tt.

Na, vyrai, į darbą! Siau- 
rinkim, suspenduokim, šau
kim, agituokim, ant tos in
tencijos, kad visos galvos pa
virstų į puodynes.

O kas iš to išeis? Ogi 
švento Vito kadrilius. Tai 
bus džiaugsmo klebonijom 
ir tautiškom redakcijom!

** *
Šakiuose (Naumiesčio pa

viete) statys naują mūrinę 
bažnyčią, kuriai reikės kelių 
desėtkų tūkstančių. Beei
nu, kad greičiau pastatys, 
negu tautos namus.

Čiru-Viru.

nebūt

Francijos pašelpinės drau
gijos.

Franci jos broliškos pagel- 
bos draugijose yra suvirs 
penki milijonai narių.

Mokslininkas Aitken, išty 
rinėjęs dulkių atsiradimo . 
priežastis, pasakė:

“Be dulkių kiekviena žole
lė ir kiekviena medžio šaku
tė nulinktų nuo ore esančio 
drėgnumo; mūsų drabužiai 
taptų šlapi ir iš jų vanduo 
lašėtų, lietsargiai būtų ne
naudingi; bet mūsų kančios 
tuomi neužsibaigtų. Mūsų 
namų vidurys taptų šlapias; 
nuo sienų ir visų rakandų la
šėtų vanduo”.

Aitken turėjo omenyje 
gamtos dulkes. Kas kita 
miesto gatvių bei dirbtuvių 
dulkės. Miesto dulkėse ran
dasi dalelės žemės, akmenų, 
geležies, gyvūnų išmatų, me
džio, durnų ir karbono; taip
gi dalelės organiškų* subs
tancijų, ir įvairių-įvairiau- 
sios bakterijos bei jų sporai.

Yra darodyta, kad esan
čios dulkėse bakterijos gali 
sukelti ir sukelia ligas. Net 
džiovą iš dulkių galima gau
ti (žinoma, jei dulkėse yra 
džiovos bakterijos). Vienok 
tas gana retai pasitaiko. 
Dulkės ne tiek ligas suteikia, 
kiek žmones padaro silpnes
niais kovoje su ligomis. Kas 
nežino, jog dulkėse dirban
tis bei gyvenantis žmogus 
tankiai serga? Kas nėra 
patyręSj kokį sunkumą jam 
miesto dtflkės, ypač vasaros 
laike, suteikia? Kiekvienas 
tą esame gerai patyrę.

Ligas sukeliančių bakteri
jų jokiu būdu • negalima iš
naikinti. Už tai galime nuo 
jų gintis. O svarbiausias 
ginklas prieš bakterijas (ir 
ligas) tai svarumas, čystu- 
mas visur, ką tiktai darome, 
kur tiktai einame. Dulkės 
reiškia nečystumą. Už tat 
reikia stengtis dulkes iš vi
sur valyti: nėra baimės, kad 
be dulkių gyvendami susi
lauktume to, apie ką p. Ait
ken pasakoja — dulkių turi
me perdaug, labai, labai per
daug.

M A. J. Karalius.

Krikščioniškas” 
kunigas.

“Geležis, plienas ir durtu
vai yra vienatiniai įrankiai, 
tinką suvaldymui streikuo
jančių angliakasių pieti
niuose anglių plotuose”.

Kas taip pasakė? Kasy
klų savininkas? Ne, ne ka
syklų savininkas, bet H. M. 
Pingree, Ashbury’o metodis
tų bažnyčios klebonas Den- 
vere ir Colorados tautiškos 
gvardijos kapelionas. Jistii 
tą pasakė taip vadinamos 
moterų lygos susirinkime, 
Brown’o Palace hotely, Den- 
vere.

Moterų lyga! Meldžia
mieji, tik pamislykit!

Moterų organizacija, kuri 
pritaria moterų ir vaikų žu
dymui !

“Angliakasiai uždirba 
daugiau, negu jie verti ir J. 
D. Rockefeller’is neprivalo 
niekad su jais taikintis”, tę
sė tasai “krikščioniškas” 
mokytojas.

“Laikraščiuose buvo apra
šyta”, kalbėjo tasai Kristaus 
mokslo skelbėjas, “kaip mili
cija išardė lubas angliakasio 
name. Bet jei aš bučiau bu
vęs tų milicijonierių vietoj, 
tai bučiau padėjęs dinamito 
šmotą ir suardęs tą namą”.

Ir susirinkusieji plojo kal
bėtojui, sulyg dienraščio 
“Denver Times”, iš kurio šie 
faktai paimti.

Darbininkai,ką jus apie tą 
mislinate? Juk tai “dvasiš
ko, jūsų tėvo” kalba, tai 
krikščioniškos meilės skel
bėjo žodžiai!

Klesos ir klesų kova.
Toje knygelėj yra atsaky

mas tiems, kurie mažiaus 
apsipažinę, dėlko klesų kova 
proletariatui yra reikalinga. 
Sutaisė J. B. Šmelstorius.

Kaina 10c.
'Spauda ir lėšos “Pirmyn”, 

748 W. Lexington St., Balti
more, Md.

Knygelė gražiai išleista.

- įjt iįj<’ .'7 1;



Kokią męs turime naudą iš Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos?

Reikalaukime sau pride
ramų tiesų visur, kur męs 
dirbame.

Nors aš labai myliu T, M. 
D., bet jos darbus aš šian
dien nemyliu ir męs turime 
viešai pasakyti, kad tokie 
ponai Butkai, Gabriai ir Ba
lučiai turėtų pasitraukt iš 
vietos.

Bet jeigu jie ir toliau bo- 
saus, tai mums nėra ten kas 
veikti ir veltui laikas gai
šinti.

Buvęs atstovas paskuti
niame seime

Jaunas, bet nepaprastai 
darbštus vaikinas, veikian
tis L.S.S., S.L.A. ir T.M.D.1 
kuopose, Worcester’y, Mass, i

Colorado revo
liucija.

Kaikuyjems pasirodo įsta
bu, kad Colorado taip ūmu 
laiku iškila revoliucija. Pil
ni laikraščiai prisipildė ži
nių, jog Colorado didžiausia 
betvarkė ir reikia federališ- 
kos tarpininkystės, kad su
laikyti revoliuciją. Ką tai 
reiškia?

Colorado revoliucija jau 
prieš 20 metų yra gimusi, tik 
Amerikos tauta neatkreipė 
domos į darbininkų sunkias 
gyvenimo sąlygas, iki Colo
rado padangės nenusidažė 
raudonai nuo darbininkų 
kraujo. Laukė, iki pats dar-

M. BRANOV.
MARSELIS IŠ MARSELIO

VERTĖ V. PAUKŠTYS.

Yra tai ne tiki valstybinis 
bankas, bet taipjau ir narys 
stambiųjų bankų asociaci
jos “Clearing House”, kuri 
kiekvieną savo banką - narį 
aštriai kontroliuoja, o neiš
tikimų visai asociacijon ne
priima. Ką-tik paskelbta 
State Bank of Chicago apy
skaita parodo, kad pamati
nis jo kapitalas siekia arti 
puspenkto milijono dolerių, I špoką, padėjo ant medžio šakos ir išsiėmė 
apyvartos pinigų daugiau iš kišeniaus purviną skepetaitę, 
kaip v 25 milijonai dolerių. 
Banke kalba ir lietuviškai.

(Pabaiga).
— Nelaimingas mažas paukštelis! Jis 

gyveno, kad čiulbėti ir linksminties, o juk 
dabar pavasaris... — Jis atsargiai paėmė

Skirias debesys tolio gražybėn.

Nusitaisė erdvė ties rasotais slėniais;
Begalinė atšoksta kasžin-kur, — 
Lyg nuo dievo namų su slaptynais giliais 
Būtų dingusi uždanga ten kur.

Ir sujudo vanduo; ir išaugo banga, 
Ir sukriokia, sušniokšta audringai... 
Tad sudųšta, kaip indas, skaidri tyluma, 
Ryto iškilmei žengiant galingai...

Aukos bylos vedimui 
su Hoosick Falls 

fanatikais.
^u.w, .x.x v.vxx | Iš Youngstown, Ohio, per 

bininkų skurdas priskubino dfg. J. S. Mažeiką:
tą katastrofą, pirm negu bu- • J. šilingas $1.00; J. Mažei- 
vo pakeltas klausimas. ka, J. Michiulis, A. Mar- 

Kada praėjusiais metais kauskas, V. Gvazdinskas ir

Dar balsas apie T. M. Dr-ją.
Įdomus straipsnis apie T.

M. D. tilpo “Kovos” N. 29. .
Tą straipsnį parašė drg. T. I gruodžio menesį Upton Sin--S. Balčiūnas po o0c.; J. Bal-
Kučinskas. clair paraše atvira kuoką .vi no, J. xkbazoiiu.s, J.Cibule

Jisai sako:'“Šiemet išleido1 Astorui, kuriame pranašavo 'kis, S; Bačkis, J. Kalėda, M.
Iclair parašė atvirą laišką j čius, J. Abazorius, J. Cibuls-

Neseniai atsibuvo Tėvy- kun. Žilinsko raštus. Kas išanksto, kad šalis didžiau-i Lukoševičius ir K. Aurila po 
nes Mvlėtoju Dr-jos seimas per nauda iš tokios laidos? i siu greitumu bėga revoliuci- (25c.; J. Povilonis 24c.; J. Si- 
ir mums teko pamatyti, kaip Ar skaitytojas tenais ras ka jos link, Astor atsakė, kad i manavičius, A. Venckus po

- -- 1 Absoliutiš-1 jis nemato jokio išteisinimo i 10c. Viso $5.19.
- 1 > O ■. v. r»L-» 1 11 Lx 1 Ta V? 4- /-a La T t i vt n H za r1 t a aa' I n Ir Ota organizacija stovi. Man,; nors naudingo ? 

kaipo seime dalyvavusiam, ’ kai nieko, 
irgi norisi išreikšti savo 
nuomonę.ar męs turime nau
dą iš Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos ar ne?

Aš pasakysiu, kad męs iš 
tos draugijos naudos neturi
me. Gal daugeliui tasai ma
no tvirtinimas pasirodys 
keistu ir nepamatuotu. Da
lykas štai kame: męs moka
me po 60 centų. Tai labai z 
maža mokestis ir sunku kas 
nuveikti (maža mokestis, 
bet daug narių, o tuomet jau 
susidaro didelė pinigų suma. 
Red.). Valdyba savo darbo 
neatlieka, nei raportų nega
li išduoti. T. M. D. sekreto
rius šaukia, kad jokios tvar
kos su knygoms nėra. Ant 
svirno prisiunčia (kas? Red.) 
savo raportą, kad nieko ne
galima suprasti, kas yra nu-

— Gerai, dabar šis darbas atliktas. 
Duok šian man mano batus, — pažiūrėjau 
aš į jo kojas. ■

— A, taip!... Aš ir užmiršau, —greitai 
jis apsižvalgė aplink; lazda gulėjo kitoj pu
sėj kelio ir abudu buvom nuo jos ant lygaus 
atstumo.

Klausyk, — diplomatiškai tarė jis:— 
kaip aš matau, tai tu esi geras žmogus, o aš 
peštis baisiai nemėgstu. Pas mane puikiau
sias pienas ir męs tą dalyką galėsime ge
ruoju užbaigti. Aš tau atiduosiu tavo ba
tus — dešinysis baisiai griaužia koją, — o tu 
man duok tuos, kuriais dabar apsiavęs. Su
tinki ?

Aš prisiminiau, kad batai, tai sunkiau
sias kelionės ryšulys, kuris man reikėjo 
neštis.

— Gerai. — Ir męs atsisėdom vienas 
priešais kitą apsimainydami batais. Pas- 

I kui męs draugiškai žingsniavom keliu ir 
kalbėjome apie save “męs”, “mūs”, “mums”. , 
Jo pavardė buvo Marselis, gimęs mieste1®

ii.
O valanda! Jav spindinti aušra > ‘ 
Daugspalvę savo rytuose vėdyklę skleidžia. 
Ir paukščiai ten, kur vilnija giedra, 
Tarytumei po gyvą srovę nardo, žaidžia...

Ir garsas garsą dingusioj tyloj 
Miškais, ties upėmis, dirva vaisinga 
Augštyn kits kitą veja žydrumos liepsnoj, 
•Juokuoja, šaukia grimsti gylą slėpiningą...

Gamtos rasų vainikan, augantin, kaip tau
rės 

Putoto vyno, veržiasi kaitri diena. 
Kiekvienas kupstas skelbia: pažanga, 
Kiekvienas mirksnis sako: visa mums lig 

šiaurės.Per drg. Lekavičių iš N. S. 
Pittsburgh gavom $2.00. 
Aukavo šie drgg.: D. Bayers 
$1.00, Užkuritas, Janulaitis, 
Veluoniškis ir D. Lekavičius 
po 25c. Drg. Lekavičius 
prašo pažymėti, jog seniau 
jo prisiųsti $5.00 buvo pa
garsinti “Laisvėje”, kaipo 
aukos per Pittsburgo Soc. 
kuopą. Turi būti 55 kuopą 
Pittsburge.

F. Cheseckas iš Herrin 
varde L. S. S. 21 kuopos pri
siuntė $6.50. — Iš jų $5.00 
paskirta iš kuopos iždo, o 

darbininkams tokias saly- černelis su Lapinsku aukavo 
gas, algas, kad darbininkai po 50c; Gugas su F. Chesec- 
turėjo prasišalinti. Kompa- ku po 25c. 
nijos sugabeno grekus ir Iš Bridgewater pe 

ii, sutvertume 7 pa- slavus, kurie neturėjo jokio 1 ginską gauta $2.50.
*• ">” (supratimo apie žmoniškas r" ” *■

užtenkamai: sąlygas. Bet gretai ir sla- 
vai, nešdami nelemtą gyve
nimo naštą per 12 metų, su
prato, jog jų ateitis turi bū
ti geresnė. Ir štai, jų susi
pratimas priskubino Colora
do revoliuciją.

Jeigu Amerikos darbinin-

„ _ , Nauda matys i Sinclair baimes. Stebėtina,
tuose raštuose tik klerikalai! ai’gi ii’ dabar Astor nemato 
ir tamsesnieji tautininkai...
Vienok, kiekvienam apsipa- 
žinusiam su literatūra kun. 
Žilinsko raštai yra šlamš
tas”.

“Kovos” red. sako, kad T. 
M. D. išleidžia ir gerų raštų, 
padėkime Garmaus paskai
tas apie biologiją'ir fiziolo
giją. Bet, nors tai geras 
leidinys,vienok jame irgi yra 
daug ne nuo autoriaus pri
gulinčiu klaidu.

Toliaus drg. Kučinskas 
paduoda sumanymą: “Daug 
socijalistų priguli prie T. M. 
D., taigi priguliu ir aš. Ar 
nebūtų geriau,'kad męs, są- 
jungieciai, 
našią savo draugiją?

Klausimas u_„. 
svarbus, kad 'apie jį pagal
voti.

to?
Pietinio Colorado anglių 

laukai turi milžinišką vertę. 
Kai-kurios anglių vietos 
randasi ant. mokyklų žemės, 
kurios buvo parduotos po 
$3.00 už akrą, nors buvo ži
noma, jog bus vertos $3000. 
Tos angliakasyklos atneša 
milijonus dolerių dividendų. 
Kompanijos, kurios valdo 
minėtas angliakasyklas, tu
rėjo streiką 12 metų atgal. 
Jie laimėjo streiką, ir įvedė

III.
žiu! Jau švinta! Rūkas krinta 
Nusitaisė prigimtis.
Dienai šiltai, maldai kiltai 
Pasirodė mūs šalis.

>

Marsely ir ėjo iš Paryžiaus į Marselį. Aš 
sužinojau, kad šis žmogus neapsakomai 
mėgsta gamtą, šviežią duoną, saulę, vyną, 
moteris ir salatas. Jis su neišpasakytu dai
lumu nupiešia savo gimtinį miestą, dailiau
sias jūres, auksines smiltis ir karštą saulę.

Užpakaly mūsų, ant tamsaus dangaus, 
matėsi šviesus, raudonas plėmas, tartum po 
juom buvo sukurtas laužas.

Tai Paryžius užžiebė vakaro šviesas.

Ją vaisingai ir galingai 
Taško aukso spinduliai, 
Žemės dūmų, džiaugsmo rūmų, 
Kvėpsmas skverbei giliai...

Toli aus vėl p. Gabrys. 
Jis už kokį tai darba pa
ėmęs kuopos (kokios Red.) 
pinigus. Kuopa likosi su
spenduota.

Kas tame kaltas? Ar 
męs. nariai, kad knvgius el
giasi su knygom, kaip tinka
ma. arba ir vėl Gabrys?

Kuomet draugijoje vieš
patauja tokia betvarkė, tai 
daugiausia nuo narių piniru 
gauna tie, kurie nieko nekal
ti.

Ta viską matydamos, kuo- 
l. . __  __ *____
lingas referendumas, 
mūsų viršininkai tai nėra to-1 
kie, kad jie pritartų tam, iš-! 
skyrus vieną p. Sirvydą, nes* 
jie žino, kad žmonės žinos.ka į šiuos klausimus: Ar gali sa- 
išrinkti viršininkais. Su-Įsipratęs darbininkas prigu- 
prantama, didžiausiu refe-. loti prie draugijos, kur jo, 
rendumo .priešu yra p. Balu-; kaipo darbininko, reikalai 
tis. " 'ignoruojami?

Todėl aš ir sakau šiandien,! Ar gali susipratęs darbi- 
draugai, jog męs turime ap- ninkas tyliai pasiduot idėji- 
kalbėti, kaip turime atsineš
ti į Tėv. Myl. Draugiją?

Tik pamislykit apie perei
tus metus, kuomet draugija 
vos netapo palaidota, nes or
ganas per septynius mėne
sius neatsiliepė.

Taip, reikia galvoti.
Nėra vilties, kad T. M. D. 

išleistų gerų darbininkiškų 
knygų, kurių susipratusiems 
darbininkams reikia, kaip 
duonos kąsnio. Nėra vilties, 
kad T. M. D., esant .dabartk- 
niems vadovams, išleistų 
knygų iš mokslo soeijalizmo 
sryties. Mat, tokių knygų 
išleidimą jie skaitys <party- 
viškumo apsireiškimų, kuo
met išleidimas kun. Žilinsko 
raštų, nors ten ir dar tiek

pos ineša. kad'mums reika-ibūtų savotiško partyvišku- 
Bet Imo, jiems negadins nervų.

Todėl męs-iš kviečiame tą
• klausimą apkalbėk

Mums liekasi atsakyt į

niai įtekmei mūsų didžiausių 
uriešu. kurie yra priešais 
visose gyveno platformose, 
kur męs tik su^jais nesusi
duriame?

T. M. D. nariai, atsiliepki
te !

• Auka
vo: Talivaiša, Šaltenis, Bu- 
drūnas, Baginskas. Beranity 
no 50c.; L. Žvingilas ir A. 
Matelionis iš Collinsville po 
50c.

Iš Grand Rapids, Mich, 
per 51 L. S. S. kp. komitetą 
gauta $9.00. Aukavo: Ig. 
Balis, J. Antanaitis, V. Juš

kų padėjimas nepagereš, pa- kaitis. K. Mečioms, J. Keve- 
našjai bus revoliucija ir viso-, ža, V. Karvelis po 50c. ;• J. 

Dementis 30c.; Just. Anta
naitis, D. F. Antanaitis, T. 

e ... Kliausiavičia, P. Sarata, A. 
Žmonių susirūpinimas. T. Karvelis, V. Luckus, K.

IS J. Baltrušaičio poezijos

Iškilnojus, išnešiojus
Tiltus tiltų debesių,
Žemei — žalsya, dangui — melsva, 
Ten, tarp žydaičių linų...
Laisvos dainos gaudžia, mainos,
Stebuklinga yr diena!
Ji sužiūra, lyg ta jūra, 
Džiaugsmo ašarų pilna.

se Suvienytose Valstijose.
T. Klevelis.

Gillis, A. Telyčenas, A. Mon
trimas. J. Baranauskas, J. 

,,,___  ______ _______ Bizauskas. P. Skrebis, J. Ro-•7 J i '

liuojamų bankų-bankelių .La-' zinskas, M. Gillis, S. Viena-
Su-, žinis, F. Jokštis, V. Žvirblis,

(Paskelbimas.)

Paskutiniu laiku bankru- 
tyjimas niekeno nekontro-

Nuo red. Retas kuris amerikiečiu lie
tuvių girdėjo apie žvaigždę rusų poezijos, 
J. Baltrušaitį. Tik pastaruoju laiku Lietu
vos visuomenė pradėjo įdomauti tuo simpa
tišku poetu lietuviu, kuris jau visiškai spė
jo pasinerti rusų kultūros bangose, surusė
jo. Gerb. Nagas pagamino gražių vertimė- 
lių lietuvių kalbon iš J. Baltrušaičio poezi
jos gražiausių žiedelių. Tie vertimėliai til
po “Liet. Žiniose”. Perspaudiname čia jų 
keliata.

Vaidilos Ainis.
PRIE ŽVAIGŽDŽIŲ.

bai surūpino žmones. Su-■ žinis, F. Jokštis, V. Žvirblis, 
rūpino ypačiai tuos, kurie; A. Apocenka—po 25c.; Ig. 
turi šiek-tiek susidėję skali-‘Barštis, P. Liumas, F. Skrip- 
ko ir pasidėję juos viename ka, Alex Krasauskas, B .B ra
ki tame banke. Iš kur jie ga
li žinoti, kad jų pinigai ten 
nežus? Iš kur jie gali žino
ti, kuris bankas yra ištiki
mas, o kuris ne? Išsitikėti 
galima tik tokiu banku, kurį 
valstijos vyresnybė kontro
liuoja. Tai taip vadinami 
valstybiniai bankai. Chica
go] vienas tvirčiausių ir išti
kimiausių bankų yra State

zauškas, J. Švedas, J. Žoly
nas, J. Gutauskas, S. Pinke- 
vičia. J. Tamošiūnas, A. Gil
lis. M. Motiejaitis — po 10c.

Išviso šiame “Laisvės” nu-
$26.19meryj

Seniau buvo

LAIMĖS MIRKSNIS.
Vae victis!

Ties kalėjimu niūriuoju 
Virš užmūrytos tvoros,

• Tvįna dangumi plačiuoju 
Smagus debesys audros... 
Jiems nesiaura, laisvės pilna, 
Žirklių neregi jų vilna... 
Jie erdves matuoja sau.
Burias-spiečias su perkūnais, 
Švaistosi žaibais klajūnais, 
Žvilgsi ten, — kur šalta tau...

Kiek kurtu, negandams primerkti akių,
Aš stengiausi naktį pakilt prie žvaigždžių, 

Bet kas kartą kritau, 
Ir, nukritęs, verkiau,

Verkiau tikros laimės skaisčių spindulių...
** r

O žvaigždės, tos šviesiosios žvaigždės augš- 
tai„

Vis spindi, vilioja dausų tolumon —.
Ir banguoja jausmai,
Ir tvirtėja geismai,

Ir mintys vėl kįla erdvės gilumon.
Šiauliai, I—12—1914.

----------0-----------
Bar. Kaunis.

Viso labo
Atėmus $3.00, 

skiriami kaliniams, bet nety- 
Bank of Chicago (vidurmie- -čia pakliuvo bylos fondam 
styj, kampas La Salle ir (žiūrėk korespondenciją iš 
Washington gatvių. Jo ap- So. Omaha, Neb.),liekasi by- 
skelbimas yra “Laisvėje).‘lai $240.56.

kurie yra Draug su jaisiais kaip pasiutęs, 
Iš pakriūčių, iš kalnų 
•Vėjas kaukti, kriokt sukrutęs 
Eina-sprūsta virš anų...
Tai jis daužosi po tyrą, 
Lyg žūt but apkaltą vyrą 
Šaukia tūkstančiais ragų, 
Tai sustoja, tarsi klausos, 
Ar tos plačiosios jo dausos 
Yr pamiltos prispaustų.

** *
Pyniau, pyniau

Žvaina
Daina,

Plėšiau verkiančias stygas.
Stygos trūko. Brėško skardas.
Vėjas blaškė man dūmas.

Bado šmėkla privertė darbininko šeimyną eiti pas puotaujančius kapitalistus maldauti duonos. Vienok 
bedarbės šmėkla veja tą nelaimingą šeimyną badui į nasrus

O iš mūrų — Į jo maištą — 
Teatsiliepė^skausmai. 
Vėjas vėl iš šičia gaišta, 
Jam sudžiarška grandiniai... 
Jis intužęs, kaip pašėlęs, 
Viršum žemės pasikėlęs, 
Plėšia jurą ir miškus. 
Ir užkliudo iš greitosios 
Laisvės ūkanas, ir tosios 
Išsiblaško, kur kam klius. 
Laisvės mirksnis tad užgęsta... 
Tįla trenksmas... gaudesys... 
Vėl sunkumai! murai skęsta. 
Vien tik sargas gyvas vis.

Šilas verkė. Pušys meldės.
Krankė varnas ant kapų.
Buvo tylu. Buvo triukšmas.

Buvo klaiku ir baugu.

Pyniau dainą... krito rasos 
Man karčiausios iš akių, 
Kad jaunystėj širdingoje 
Niekuo džiaugtis negaliu!

Bet gana! Dejuoti moka
Ir kiekvienas be dainos!
Dainos tam,Jcad džiugint žmones — 
Šaukt prie darbo ir kovos!

RYTUI.
2 L . ..Ir užkaista aušra, kad ateina diena.
Naktis šaukia šešėlius gilybėm
Tad žemčiūgais gražiais, apsijuosę liepsna,

Ei, pušelės, varne, šile, — 4-
Gan tos verkiančios raudos!

Pįsim, pįsim
Žvainą
Dainą,

Bet tik meilės ir drąsos! \
<4. wf1 \ “Aušrinė”.
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Šeimynos Istorija.
(Paskaita iš kultūros istorijos). 

Parašė A. R.
Seniausias šeimynos gyvenimas.

Tėvas, motina ir ainiai — štai ir šeimy
na. Vyras, pati ir vaikai — štai ir šeimyna. 
Rodosi, aiškiau nei nereikia. Rodosi, kad 
taip visuomet buvo, yra ir bus. Bet iš- 
tikrųjų tai visai netaip. Ir dabar da ant že
mės yra laukinių žmonių padermių, kur to
kios šeimynos visai nepažįsta. O senovėj 
tokiij žmonių buvo da daugiau.

Štai ką pasakoja vienas keliauninkas 
apie Amerikos raudonodžius čipevejus: 
“Kartą ateina pas mane vienas indi jonas su 
kokia tai moteriške. Aš jo klausiu: “Ar tai 
tavo pati?” — “Taip, pati”, — atsako jis. — 
Už poros savaičių tas pats indijonas ateina 

' su kita moteriške. Aš vėl jo klausiu: “Kas 
tai per moteriškė?” — “Tai mano pati”, — 
atsako indijonas. “Argi tu turi dvi pačias?” 
aš jo paklausiau. — “Ne, — atsako— vieną; 
aną aš pavariau”. Už poros mėnesių ateina 
tas pats indijonas su trečia moteriške. Pa
sirodo, kad antrąją pačią ne jis jau pavarė, 
bet pati jį pametė. Aš jo paklausiau: “Ko- 
dėlgi tu taip dažnai mainai savo pačias? 
Tai tu jas pavarai, tai jos tave pameta”. — 
“Pas mus tokia mada — atsakė jis: kiekvie
nas gyvena su kuo nori ir kiek nori”. Ir tei
sybė, indijonai čipevejai visai nežino, kas 
tai šeimyna visam gyvenimui. Pas juos 
kiekvienas vyriškis gali būti vyru by kurios 
moteries, ir net labai trumpam laikui. Jei 
gi gimsta kūdikis, tai juomi rūpinasi tik mo
teriškė. Nei vaikai, nei ji pati tėvo nepa
žįsta. Ir prie tokio gyvenimo indijonai či
pevejai taip priprato, kad jiems rodosi tai 
patogiausia ir teisingiausia.

Bet tokia mada nuo neatmenamų laikų 
yra ne tik pas Amerikos čipevejus. Taip 
gyvena ir pietų Afrikos laukiniai bušmenai, 
ir Bornea salos miškuose gyvenantįs kažku
rie laukiniai malajai. Tokie pat papročiai 
yra ir pas kitas padermes, prie tam da gy
venančias įvairiuose žemės kraštuose. Pa
dermės įvairios, padermė nuo padermės gv- 
vena labai toli, kartais nieko nei negirdėjo 
apie viena kitą, ir visgi pas jas šeimynos gy
venimas maž-daug vienodąs. Aiškus daik
tas, kad indijonai čipevejai negalėjo tokios 
šeimynos tvarkos pasekti nuo bušmenų ar
ba malajiečių, dėlto, kad jų niekuomet ne
matė. Vadinas, tokie papročiai pas įvairias 
gimines atsirado patįs savaimi. Kas tai yra 
nuolatinė šeimyna, — daugelis žmonių pa
dermių visai nepažįsta, ir pas juos kiek
vienas vyras gyvena su moterimis visai be 
tvarkos. O toksai gyvenimas, tai tas pats 
ką ir visai be šeimynos gyvenimas. Toksai 
gyvenimas šiandien užeinama tik pas pačius 
laukinius žmones. Bet kada tai juk visi 
žmonės buvo laukiniai. Šisai žinoma iš nau
jausių mokslo patirimų ir iš senovės knygų.

Tokiais tai senovės laikais pas kažku
rias padermes arba tautas buvo tokie pa
pročiai, kurie mums rodos labai keisti ir net 
nedalėistini. Taip, pavyzdžiui, visi giminės 
— ir seniai, ir suaugę, ir vaikai — gyveno 
drauge; prietam da kiekvienas vyras galė
jo sau už pačią paimti nors ir savo motiną, 
seserį ar dukterį. Ir niekas šito neskaitė nei 
blogu, nei neteisingu. Tuo tarpu toksai gy
venimas ištikimųjų buvo blogas ir net pavo
jingas. Jis buvo kenksmingas jaunomsibms 
žmonių kartoms, ir tai tuo būdu: iš artimų
jų giminaičių gimusieji vaikai labai dažnai 
būna menkos sveikatos, menko proto arba 
net ir koliekos.. Dagi pastebėta, kad iš to
kių giminių šliubų išsigema ištisos šeimy
nos. Ainiai buna labai silpni. Nusilpnėja 
dagi ištisos padermės arba tautos, kur yra 
paprotys giminėms susituokti. Ir tokios 
padermės dažnai ne tik nesilpnėja, bet ir vi
sai išsigema ir išnyksta. Žinoma, per.šim- 
tus tūkstančių metų daug padermių dėlei to 
ir išmirė, išnyko.

Bet pas kaikurias padermes jau žiloj se
novėj atsirado ir kitokie papročiai: pas juos 
giminės nesusituokdavo. Iš giminių susi
tuokimo paeinąs blogas galų gale visgi buvo 
pastebėtas. Gali būti, kad tai atsitiko tose 
šalyse, kur buvo daugiau žmonių, taipgi 
maisto ir kitų geni aplinkybių. Žinoma, pas 
gimines, kur tokie papročiai buvo, galų ga
le atsirado daug daugiau stiprių ir sveikų 
žmonių. Tokios giminės kenksmingą pa
protį (giminėms susituokti) ėmė skaityti 
kuo tai negeru, nedoru. Galų gale ten gimi
nėms susituokti buvo stačiai uždrausta. Iš- 
pradžių buvo uždrausta susituokti tik tė
vams su vaikais, o broliams su seserimis bu
vo daleidžiama. Ir ligišiol da pas daugelį 
laukinių giminių tai leidžiama. Pavyzdžiui, 
senovėje ir žydai taip gyveno. Pas juos

broliai susituokdavo su seserimis, bet jau
nesnėj! karta su senesniają — vaikai su tė
vais — nedrįsdavo susituokti arba apsi
vesti.

Yra tokios tautos, kur visi tėvukai ir 
močiutės, t.y. visa seniausioji karta tarp sa
vęs skaitosi vyrais ir pačiomis. Taigi jų 
vaikai — sekanti karta — taip gi skaitosi 
vyrais ir pačiomis. Taip-pat ir šios kartos 
vaikai skaitosi tarp savęs vyrais ir pačio
mis. Bet vienos kurios nors kartos žmonės 
su kitos kartos žmonėmis susituokti negali. 
Kitaip tariant, broliai gali vesti seseris, pus
broliai - pusseseres ir tt. Bet susituokti tė
vui su duktere, motinai su sūnumi, dėdei su 
seserėčia arba tėvukui su anūke (duktere) 
— uždrausta.

Mums rodosi, kad toksai paprotys labai 
jau keistas, “laukinis”. Vienok, reikia da- 
leisti, kad kada tai jis buvo pas visas tautas. 
Šiaip ar taip, bet tuomi niekur nepasibaigė: 
su laiku giminaičių susituokimas vis labiau 
ir labiau iš mados išėjo ir galų gale buvo už
draustas. Išėjo iš mafios ir brolių apsivedi- 
mas su seserimis. O toliau jau ir abelnai gi
minės kaip ir nedrįsdavo susituokti. Bet 
tai ne taip lengvai pasidarė. Ir po teisybei, 
kaipgi visur sužinosi, kas giminė? Raštų, 
metrikų, kaip dabar, nebuvo, o ir tai nevisa- 
da suseksi. Bet visgi pas kaikuriuos lauki
nius žmones tokie papročiai įėjo madon ir 
visaip būdavo stengiamasi, kad giminės ne
susituoktų. Pavyzdžiui, Pietų Australijoj 
gyvena juododžių padermė, vadinama “ka- 
mila rojai”. Visi šios padermės žmonės— 
vyrai ir moterįs—dalinasi į dvi rųši: vieni 
vadinasi “kumit”, kiti—“kroki”. Visi žmo
nės vadinami “kumit” skaitosi tarp savęs gi
minaičiais ir'dėlto susituokti jiems drau
džiama. Taip-pat ir “kroki”. Ir nors kro
kai ir kumitai yra tos pačios padermės žmo
nės, visgi toj padermėj toksai susituokimas 
uždraudžiamas yra. Bet užtat visi “kumi
tai” gali susituokti su visais “krokais”, ar
ba krokai su kumitais. Skaitoma, kad tai 
jau bus ne artimų giminių apsivedimas. 
Kaipgi šie žmonės apsiveda? Labai nepa
prastai : kiekvienas kumitų vyriškis išanks- 
to jau skaitosi tikru kiekvienos krokių mo
teries vyru, o kiekvienas kroki skaitosi vyru 
visų moterų iš kumič. Išeina taip, kad jau 
išanksto visos “kroki” skaitosi visų “kumit” 
vyrų pačiomis. O kumitas su kumite ir 
kroki su kroke neturi teisės apsivesti.

Ir štai dar kas įdomu: prie tokios šei
mynos tvarkos giminysta skaitosi ne po tė
vui, bet po motinai. Ir štai dėlko šios Aust
ralijos padermės moteris turi daug vy
rų ir kiekvienas vyras turi daug moterų; 
dėlto tai ir norint negalima sužinoti, kuris 
vyras šio kūdikio tėvas. O kas yra motina, 
žinoma, tai žinoti galima. Dėlto tai kūdikis 
būna vadinamas ne tėvo, bet motinos pavar
de. Jeigu kūdikis gimė iš “kumit” motinos 
ir “kroki” tėvo, tai jis vadinasi “kumit”. Jei 
gimė iš “kroki” motinos—tai bus “kroki”. 
Ir kumitai ir kroki gyvena tose pačiose vie
tose ir kiekvienas iš jų žino, ar jis “kumit” 
ar “kroki”.

O štai kokia šeimynos tvarka pas lauki
nius, kurie gyvena Sandvijos salose. Kele
tas seserų—tikrų,* pusseserių—skaitosi ben
dromis keleto vyrų pačiomis. Tie vyrai gali 
būti broliai, bet gali būti ir visai ne giminai
čiai. Taip-pat ir keletas brolių turi keletą 
bendrų pačių, žodžiu, apsiveda antsyk po 
keletą vyrų ir po keletą moterų. Ne vienas 
vyras veda vieną mbterį, bet keletas vyrų 
kelias moteris drauge. Šie vyrai viens kitą 
vadina “punalua” (o tai reiškia “artimas 
draugas”). Pačios taipgi viena kitą vadina 
“punalua”. Bet “punalua” moterįs neturi 
teisės ištekėti už savo brolių, o vyrai negali 
vesti savo seserų. Vadinas, prie tokios tvar
kos giminėms susituokti buvo dar sunkiau.

Tokia, mums išrodanti gana keista, šei
mynos tvarka buvo ne tik Sandvijos salose. 
Taip vesdavo ir tekėdavo ir Azijos, ir Afri
kos ir Europos įvairių tautų žmonės. Pa
vyzdžiui, prieš para tūkstančių metų tokie 
šeimynos papročiai buvo pas laukinius Ang
lijos gyventojus, kokia 10—12 vyrų, papras
tai brolių, turėjo keletą bendrų pačių. Tas 
pats kada tai buvo pas grekus ir kitas tau
tas.

Dideli moterų atlikti darbai.
Pas visas tokias tautas giminė skaitosi 

ne po tėvui, bet po motinai.
Žinoma, prie tokios tvarkos vyrai su 

moterimis nevisuomet viename name ir gy
vendavo. Drauge prisieidavo gyventi tiktai 
motinoms su savo naujai gimusiais kūdi
kiais ir mažais vaikais. Kas gi tada būdavo 
šeimynos vyriausiuoju? Paprastai tai bū
davo motinos brolis. Vadinas, ne visuomet 
ir pas visas tautas padermės tėvai užsiimda
vo pirmą šeimynoje vietą. (Toliaus bus).

Pabuskit, merginos!

MOTERIMS 
NAUJIENOS

■ < <

Per amžius buvo moterįs 
pavergtos vyrų bei dvasiški- 
jos; į moterįs žiūrėta, kaip į 
kitonišką sutvėrimą, nes vy
rui nors pripažino dūšią, o 
moterims ne. Per amžius 
moterįs tyliai, lyg avelės, 
kentėjo, nes už jas neužtarė 
nei dievo tarnai. Per amžius 
glūdi tamsumoj ir klauso il
gaskvernių. Bet gana jau 
miegot letargiškam miege. 
Laikas pabust. Laikas pa
matyt savo priešus ir parei
kalaut savo teisių.

Daug draugių susiprato 
ir prisirašė prie socijalistų 
partijos, prie vienintelės nu
skriaustųjų užtarėjos. Bet 
daug dar mūsų seselių yra 
po dvasiškijos skvernu ir 
prie blešinių. Teisybė — yra 
ir apsišvietusių, bet jos ko
tai bijo prisirašyt prie soci
jalistų. Nežiūrėkit, sesės, 
ką kunigai vadina socijalis- 
tus paleistuviais ir neatbo- 
kite jųjų zaunų, bet nuo šios 
dienos prisirašykit prie vie
tinių kuopų. O męs, socija- 
listai, paduosim jums dešinę. 
Lai šis mano balsas nenuei
na ant nieko. Bet tegul atsi
muša į jūsų širdis.

Tūkstančiai merginų, ne
turinčių užsiėmimo; pakliū
na į paleistuvių namus. 
Tūkstančiai vargdineių vai
toja, nedavalgę, pusbadžiai. 
Šimtai kankinasi katorgose 
bei kalėjimuose už laisvės 
idėją! Jie laukia nuo mūsų 

’palengvinimo, kad męs su- 
trumpintumėm jųjų kan
čias. •

Reikia juos išliuosuot iš 
tamsių urvų. O tą padaryt 
galėsim tada, kada kuodau- 
giausia 'prisirašys prie soci
jalistų. Dilgė.

Gyvenimas — tai mo
kykla.

Kiekvienam darbininkui, 
kiekvienai darbininkiškai 
organizacijai nėra lengva 
kovoti su savo priešais, ku
rie juos išnaudoja, bet už vis 
sunkesnė kova yra moteriai 
darbininkei. Visųpirmiau- 
sia, moterįs yra įstatymiškai 
labai suvaržytos, jos netu
ri tokių tiesų, kokias turi vy
rai. Antra, tai jos ir progre
se bei supratime yra dau
giau atsilikę nuo vyrų ačiuo- 
jant jų gyvenimo aplinky
bėm. Vienok, energija viską 
pergali.

' Męs matom, kad dabar 
moterįs jau pradeda smar
kiai judėti. Gyvenimas pri
vedė ir jąs prie politiškos ko
vos. Štai jau ir kruvinosios 
Rusijos darbininkės išleido 
savo laikraštuką po antgal- 
vių “Mūsų Darbininkės La
pelis”. Nors tas lapelis silp
nas, bet ir tuom reikia 
džiaugtis, nes jis vedamas ne 
kokioj nors tautiškoj dva
sioj, bet grynai darbininkiš
koj. Jos savo įžangoj sako:

“Kiek tai neteisybės ir 
priespaudos!... Kiek tai ne
matomų moteriškių išlietų 
ašarų!... Ir ką gi mus moki
na toks surėdymas, tokia 
tvarka?... Ji mus mokina, 
jog kova prieš visas tas ne
teisybes, kova prieš pries
paudą, kova už laisvės žodį 
— turi bū( lygi, kaip vyro 
darbininko ,taip ir moters 
darbininkės! Argi valdžia 
pripažįsta'skirtumą tarp vy
ro ir moters, kuomet daly
kai eina apie suareštavimą, 
ištrėmimą, darbininkiškų 
organizacijų uždarymą?... 
Todėl moters - darbininkės 
turi būti vieta eilėse tų, ku
rie kovoja už pagerinimą 
darbininkų būvio. Mūsų 
siekis: z pąliuosavimas mo- 
ters-darbinlnkės, kaipo par
davėjos sav o> jiegų ant kapi

talistiško rinko, mūsų idea
las—tai idealas visos darbi
ninkiškos klesos!”

Prieš dvidešimts metų pa
našų lapelį - laikraštį išleido 
ir Austrijos darbininkės. 
Tas jų lapelis pasirodė 1892 
metuose. Dabar gi ten re- 
guliariškai išeina tas jų lai
kraštis keliose dešimtyse 
tūkstančių ekzempliorių. 
Praėjusiais metais tas jų lai- 
.kraštis turėjo 30,000 skaity
tojų. Moterų prigulėjo prie 
unijų 50,000. Bet ši skaitli
nė vis auga. Ir štai, vos 
spėjo praslinkti 20 metų, o 
jau moterų organizacija ir 
spauda taip įsigalėjo. Štai 
ką sako apie tai įžymi Aus
trijos moterų organizacijų 
vadovė Adelaida Popp:

• “Jeigu mums būtų pasakę 
kas nors tuomet, kuomet bu
vom susirinkę ir nutarę leis
ti laikraštį, kad jis išsipla
tins keliose dešimtyse* tūks
tančių egzempliorių, tai męs 
tą būtume pavadinę kvailu 
svajotoju. Pirmais ir ant
rais metais galėjom vos iš- 
pltinti po du-tris tūkstan
čius1 egzempliorių. Moteris 
patraukti prie unijų irgi bu
vo baisiai sunku. Pagalinus, 
męs ir pačios buvom tame 
dalyke kaltos, nes bijodavo- 
mės lankytis į viešus darbi
ninkiškus susirinkimus, pa
skaitas ir t.t. Bet už vis sun
kiausia, tai policijos perse
kiojimas. Dabartinės mūsų 
draugės ir supratimo neturi, 
•kiek męs turėdavom nuken
tėti, kiek mums reikėjo var
go pakelti”.

Bet dabar ne vien Austri
jos moters - darbininkės 
miestuose turi plačias savo 
organizacijas, bet jos jau 
pradėjo organizuoti ir kai
mo tarnaites. Jos apėmė vi
sus kampelius, kur tik iš
naudojama moteris - darbi
ninkė.

Mūsų gi lietuvės - darbi
ninkės dar toli atsilikę nuo 
kitų šalių moterų, bet ir jos 
jau pradeda atbusti, ir jos 
pradeda suprasti, kad reikia 
pradėti kovoti už pagerini
mą savo būvio, ir jos jau 
pradeda suprasti, kad jų tu
ri būti vieta tose eilėse, ku
rie kovoja už paliuosavimą 
darbininkiškos klesos iš po 
kapitalistiško jungo.

Ir kas gali užginčyti, kad 
praslinkus dvidešimčiai me
tu, mūsų lietuvės moteris že- 
miau stovės už dabartinį 
Austrijos moterų stovį? Kas 
gali užginčyti, kad jos nega
lės turėti savo laikraštį ir iš
platinti keliose dešimtyse 
tūkstančių egzempliorių?

Bet kad tą viską atsiekus, 
kad* suorganizavus lietuves 
moteris, reikalinga nemažai 
padėti ir triūso; tuom tarpu, 
tarp mūsų moterų dar silp
nas judėjimas, dar jos dau
giau linkę prie juodosios ar
mijos ,negu prie darbininkiš
kų organizacijų.

Vienok, ar anksčiau, ar 
vėliau ir jas prives pats gy
venimas prie to, kad turės 
stoti į kovotojų eiles ir sykiu 
eiti prieš savo prispaudėjus. 
Kitų šalių moterįs. jau tą da
ro. " V. Paukštys.

Apie Čiurlionienės, Petkevi
čaitės ir žemaitės at- 

keliavimą.
Apie atkeliavimą viešnių 

iš Lietuvos “Laisvės” kores
pondentas sekančiai prane
ša iš Vilniaus:

Sofija Kymantaitė - Čiur
lionienė ruošėsi šį rudenį ke
liauti Amerikon tik ne aukų 
rinkti, o su paskaitomis. 
Kaip teko girdėti, tai kelio
nę žada atidėti tolymesniam 
laikui.

G. Petkevičaitė ir žemaitė 
žada ateinančiais metais at
vykti Amerikon. Juodvi ir
gi mano apkeliauti svarbes-

nias Amerikos lietuvių ko-1 
lionijas su paskaitomis, j 
Svarbiausia jų kelionės tik-; 
slas tai aukų parinkimas, 
moterų laikraščiui ir supa
žindinti Amerikos lietuvius 
su Lietuvos judėjimu, ir pa
žinti Amerikos lietuvius, 
ypač tuomi interesuojasi Že
maitė. >

ŽINIOS.
Rockford, Ill.

1913 metis susitvėrė Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų drau
gystė. Iki toliai moterįs kaip 
ir neturėjo savo draugystės, 
ypač pašeipinės apart S. L. 
Ą. Vienok buvo nemažai 
merginų ir moterų, kurios 
prigulėjo prie S. P. Liet, sky
riaus. Išpradžių mūsų mo
teris ir merginos buvo ne
drąsios. Susirinkimuose 
veik neimdavo balso, vienok, 
dabar viskas geresnion pu
sėn krypsta ir iš . nekuriu 
moterų ir merginų jau dau
gelis vyrų gali imti sau pa
vyzdį.

L. S. ir D. draugijos mote- 
rįs uoliai veikia. Nors 
draugija dar neseniai susi
tvėrė, bet jau surengė pra
kalbas, teatrėlį ir pora pik
nikų. Taigi laikui bėgant, 
galima laukti, kad visos 
Rockfordo moterįs bei mer
ginos prigulės prie šios 
draugijos. Gal tik vienos da
vatkos atsimes.

Drg. A. Kuncienė, sekre
torė L. S. ir D. dr-stės, tai 
viena iš energiškiausių mo
terų, kuri daug pasidarbavo 
ir dėl S. P. L. J. ratelio.

Fanatikės moterįs uoliai 
agituoja prieš draugiją, bet 
jos nieko nepeš.

Zanemunčikas.

Elizabeth, N. J.
Nedėlioj, 12 d. liepos, buvo 

147 kp. L.S.S. išvažiavimas 
i Kenilworth park. Pavyko 
kuopuikiausiai. Publikos 
buvo tiek daug, kad ir nesi
tikėta,- jog galės taip pat
raukti be specijališkų tam 
tikrų apgarsinimų. Nuo 3 
vai. pradėjo skaityti refera
tą drg. . J. Jukelis temoje: 
“Moteris, kaipo pavergtoji 
dalis žmonijos”; tik gaila, 
kad per anksti pradėta skai
tyti, nes daugelis neužspėjo 
pradžios. Referatas, kaip 
girdėtis, daugeliui patiko. 
Buvo sudainuota pora daine
lių ir pora deklamacijų pa
deki i amu eta. Ant galo re
ferato prelegentas kvietė 
moteris organizuotis į “Lie
tuvių Moterų Progresyvišką 
Susivienyjimą”, kur susira
šė apie 10 ypatų. Kaip gir
dėjau, tai prelegentas žadė
jo prisiųsti vedėją paaiškini
mui plačiau apie tikslą ir 
sutvarkymą vidurinių drau
gijos reikalų. Linkėtina ge
ro pasisekimo, nes. Elizabe- 
the tokia progresyvišką kuo
pa seniai buvo pageidauja
ma. Aš manau, kad kas-kas, 
o socijalistai, tai padės joms 
dirbti, lai tik jos kreipiasi!

Kunst Albers.

Paguodokit nuogumą.
Miss Jessie Phelps, profe

sorė Valstybinėj Massachu
setts kolegijoj, kalbėdama 
temoj “Išguldinėjimas Ly
tiškos Hygienos mo_kslainė- 
se”, tarė:

“Atverkite vaikučiams jų 
išsigimimą ir supažindinkit 
juos su lytiškuoju kūnu pir
miau, negu jie susilaukia 
penkių metų.

. “Kaip abiejų lyčių vaiku
čiai taip ir suaugę žmonės 
gali drauge maudytis ir rė
dytis be gėdyjimosi ir be nu
duotos padoros. Tik reikia 
nuogumą ęaąuodoti — bet 
ne šaipytis iš jo”.

Ji skelbė, kad išguldinėji- 
mas lytiškų problemų moks- 
lainėse yra reikalingas ir 
kad tėvai ir mokintojai veik
tų išvien, — kad tėvai taipgi 
savo vaikučiams tą klausimą 
aiškintų.

“Nors atletų mokslainėse 
tėvai paprastai neužgiria ir 
kartais net užgina išvien 
vaikams ir mergaitėms bo- 
vytis, bet atsakančiai pri- 
žiūromi, toki atletai būtų 
kuogeriausiu sargu bekįlan- 
čių jaunuomenėj lytiškų im
pulsų nuo piktų,, kaip ikišiol, 
jų pasekmių”. x

NEWARK, N. J.
Moterų draugijos autingas?

12 d. liepos Lietuvos Duk
terų draugija turėjo išva
žiavimą i Hilton, N. J. ant 
tyro oro.

Publikos buvo virš 400. 
Nors alučio turėta aštuonios 
bačkutės, vienok mūsų gir
tuoklių neužganėdino, nes 
tie per nemiera jau norėjo 
gert.

Šiaip, buvo gerai.
K.

šimtai tūkstančių dar
bininkių.

Ar jūs žinote, kad New 
Yorke yra 800,000 darbinin
kių moterų, kurių vidutinė 
alga per savaitę nėra dides
nė $6.54.

Ar galima už’taip menką 
algą pavalgyt, apsirėdyt, pa
stoge turėt, pasigydyt reika
le?

Ir be didelių aiškinimų 
matoma ,kad negalima.

Abudu nusižudė.
Montevideo (Pietų Ameri

ka). Čia atrasta negyvais 
ponią Dalmira Augustini ir 
jos vyrą. Jinai buvo garsi 
poetė. Prieš metus juodu 
apsivedė, bet ženybinis gy
venimas neatnešė juodviem 
laimės.

Juodu padarė sutartį. Vy
rūs nužudė žmoną - poetę, o 
paskui ir pats nusišovė.

540 persiskyrimų.
Per pirmąjį pusmetį 1914 

m. New Yorke įvyko 540 
persiskyrimų.

Sulyginus su tuo pačiu 
tarpu pereitų metų, tai jau 
išaugimas persiskyrimų 
skaičiaus ant 50 procentų.

Tūli juokdariai sako, kad 
persiskyrimų skaičius todėl 
taip augąs, kad labai papra
to šokti ta naująjį šokį “tan
go”.

Nepaprasta keleive. »
New Yorkan pribuvo Miss 

F. Morrison iš Anglijos. 
Nors ji yra dar, palygina
mai, jauna, betgi jau spėjo 
daug svieto apkeliauti. Ir 
visur, kur tik buvo, kalbėjo 
apie moterų reikalus. Pra
kalbas už moterų teisei sa
kiusi pietų Amerikoj, cent- 
ralinėj Amerikoj, francūzų 
ir danų G vine jose, Jamaica 
ir kitur.

Lenkių suvažiavimas.
Krakove (Austrijoj) atsi

buvo antrasai lenkių moterų 
suvažiavimas. Dalyvavo de
legatės iš Rusijos ir Veldė
ti jos. Pakraipa suvažiavi
mo buržuazinė.

t ____________

Bryan’as už moterų teises,
Pirmasai ministeris Bry- 

an’as išsitarė už moterų tei
ses.



f

N. Vengrinauskas.

III.

i mos:

B. J. Vietinis.

ges ir draugai neišsipildė, 
bet ne per mano tai kaltę.

Jūsų dėl revoliucijos 
Marė Ramanauskienė.

Chicago, Ill. 
tarpu chicagiečiai

i\ I ___________

GLASGOW, ŠKOTIJA. <
Nedėlioj, 21 d. birželio, at

negu praėjusiais metais. 
Taigi, šiemet priklauso dar
bininkams dar didesnės do-

vakare, Reinerton.
Nesmagu man labai, kad aiškino, kad demokratai tik 

jūsų mieris, brangios drau-'savo vaikus apšvietė: o dar-

Rubli- įskaityti.
Kaip Ar ne laikas butų jau pra

dėti gyveniman vykdyti?

Lawrence, Mass. jų sąžinė jaučia, kad jie su 
Liepos 4 d. atsibuvo L.S.S.1 J?rės tuos laikraščius 

A. 64 kp. piknikas. ~ °
kos buvo suvirs 600. 
man žinoma, tai Lawrence

Topolis.

*

galima pasakyti apie tokią 
komisiją, kuri tvirtina ne 
rausdama, kad ponas A. J. 
teisingai meluoja?! Kitaip 
sakant, komisija “D. B.” lei-

Ant 
dienomis v

♦ * ♦
Socijalistai darbuojasi ge

rai. Nors vietinis kunigas

KORESPONDENCIJOS
BALTIMORE, MD. 

žodelis“doros mokytojams”.
“Ateities” N25 p. A. J. 

ir vėl pilsto iš tuščio į nepil
ną, pučia muilo burbulą, ma
nydamas, kad jis ką nugąz- 
dins. Tai tikrai “vaikiškas 
vyrukas”. Ir vėl ta pati bo
butes pasaka. Girdi, L.S.S. 
14 kuopos nariai tvirtina, 
ka# nereikalingos unijos;bet 
kodėl, tamista, nepasakai, 
kas tai tvirtina? Jeigu, ta
mista, nežinai, tai aš pasaky
siu, kas taip tvirtino; tai ta- 
mistos garbinamas Geležėlė. 
Jis tik vienas taip sakė, bet 
jis dabar, juk unijas atsto
vauja, o kuopa už petaktiš- 
kumus jį prašalino. Tarpe 
dabartinių kuopos narių nė
ra nei vieno socijalisto, ku
ris taip kvailai manytų, kaip 
kad K. G. (Kas nori žinoti, 
kaip vietos socijalistai žiūri 
į unijas ir kas prisidėjo dau
giausia prie sutvėrimo Bal- 
timorėj I.W.W. unijos, žiū
rėkite “Pirmyn” No. 6, š.m. 
ten mano yra pasakyta).

Toliaus p. A. J., neturėda
mas ką užmesti L.S.S. 14 kp. 
nariams, sugalvojo dar vie
ną dalykėlį: būk tai tūlas M. 
R., 14 kp. narys, ir jo sesuo 
skebavę laike streiko, bet 
kur, kada, nepasako. Ko
dėl? Todėl, kad nežino, to
dėl, kad tai yra tik išmislas. 
Bet aš p. A. J. paklausiu, ko
dėl, tamista, neparašai, kiek 
streiklaužiavo I.W.W. nariu 
laike paskutinio Shloss strei
ko. ar, tamista, nežinai?

Toliaus vėl užgieda apie 
“Darb. Balso” deginimą.

Pastebėjęs tai antru syk 
tvirtinant, kad J. Jakimavi
čius sudegino “D. B.”,ir taip
gi patėmyjęs paskutiniam

misijos straipsnį, sumaniau 
ištirti tą dalyką. Nuėjau į 
leidėjų “D. B.” susirinkimą 
ir užklausiau, ar tikrai J. J. 
sudegino “D. B.”? Gaunu 
atsakymą, kad ne. “Girdi, 
sugrąžino visus ir nei pun
das nepaliestas”. Sekreto
rius dar pridūrė tiek: “Gir
di, jis, J. J. reikalavo tik 
vieno numerio pažiūrėjimui, 
bet męs per klaidą pasiuntė
me jam 300 egz. Reiškia, 
kad komisija, kuri rašė “Lie
tuvoje” atsakymą, mokinda
ma “doros” kitus, vietoj ati
taisyti melagystes A. J., pa
ti begėdiškai tvirtina, kad J.

eities” turėtų būti toks skir
tumas, koks tolumas nuo že
mės iki saulės. • Manau 'Už
teks. Vistiek, juk jų neper
tikrinsi, anot “Laisvės”: 
“nors kuolą ant galvos ta
šyk, vistiek sakys, kad ne
skauda!” Žinau, tas mano 
raštelis nepatiks komisijai ir 
p. A. J., bet tai ne mano kal
tė. Mano, kaipo vieti
nės L. S. S. 14 kuopos or
ganizatoriaus, priderystė 
buvo nurodyti visuomenei 
tuos visus neteisingus užpul
dinėjimus ant socijalistų, su 
kuriais męs nieko bendro ne
turime.

K. M. Matuliauškas.

SO. BOSTON, MASS. 
Socijalistų išvažiavimas ir 

tautiškai - klerikališkos 
prakalbos.

12 d. liepos vėl buvo 60 L. 
S.S. kuopos išvažiavimas į 
Spot Pond.Žmonių privažia
vo apie 600. Buvo tikėtasi 
praleisti dieną linksmai, bet, 
ant nelaimės, apie 4 vai. už
ėjo lietus ir didesnė pusė 
žmonių išvažiavo namo. Li
kusieji linksmai pažaidė. 
“Birutės Kanklių Choras” 
padainavo keletą gražių dai
nelių, o prakalbų, kurios bu
vo garsintos, kasžin kodėl 
nebuvo.

Tą-pat dieną vakare Lie
tuvių Svetainėj atsibuvo 
tautiškai-klerikališkos pra
kalbos. Kas jas surengė— 
tai dievai žino. Pirmininka
vo kun. Žilinskas. Pirmas 
kalbėjo kun. Urbanavičia iš 
Montello, Mass. Kalbėjo 
prastai, be jokio gyvumo. 
Jam bekalbant pribuvo kun. 
Gustaitis, neseniai atvažia
vęs iš Lietuvos ir p. Gabrys 
iš Paryžiaus. Kun.'Urbana
vičius pasiskubino kalbą už
baigti ir pirmininkas tuo- 
jaus perstatė kalbėti kun. 
Gustaitį. Iš pirmininko kal
bos negalima buvo suprasti, 
kas per vienas tasai kun. 
Gustaitis ir su kokiu mieriu 
jis čionai atvažiavo. Tiktai 
kada pradėjo kalbėti pats 
Gustaitis, tada sužinojom, 
jog jisai esąs pasiuntinys 
“Žiburio” draugijos iš Lie
tuvos, pasiųstas su tikslu su
rinkti minėtai draugijai 
šimtą tūkstančiu rubliu.Kai- v v
bėjo daugiausia apie “Žibu
rio” draugiją. Kalba buvo 
nei šio, nei to.

Po kun. Gustaičio prakal
bai buvo renkamas aukos, o 
tuom tarpu kalbėjo p. J.Gab- 
rys, kuri perstatant pirmi
ninkas išgyrė, kaipo A“moks- 
lo vyrą, lietuviu biuro vedė
ją, kurį lietuviški laikraš
čiai—geltonieji (kodėl ne 
raudonieji? Savo vardu ki
tus krikština. J. P. R.) 
daug kartu apšmeižė, o da
bar dar labiau šmeižš, nes 
jau vienas tų laikraščiu 
(“Laisvė”. J. P. R.) rašo,kad 
fabrys slapta į čia atvažia
vo. Ir už tai atminkit, klau- 
svtojai, kad dabar ponas 
Gabrys bus šmeižiamas, ly
ginai kaip kareivis, kuris ei
na pirmose eilėse, tai dau
giausia kulkų gauna nuo 
priešu tėvynės. Ir kurie lai
kraščiai dabar pradės poną 
Gabrį šmeižti, tai žinokit, 
kad tai jie yra didžiausi 
tautos priešai ir nepriete
liai...” •

Ir tai čia kun. Žilinskas, 
galima sakyti, tiesiog gundė 
lietuvius prieš socijalistiš- 
kus laikraščius, kad jie juos 
žinotų, kaipo “tautos prie
šus”. Gabrys, kaipo kalbė
tojas, yra vidutinis—balsą 
turi skardų, kalbą vartoja 
tyrą, bet kalbėti nėra gerai 
išsilavinęs, vienok . už Yčą 
truputi geriau nuriečia.Kal- 
bėjo “tikrai tautiškai” ir pri
kalbėjo visokių nieku. Svar
biausias dalykas, ką jisai pa
sakė—tai tas. kad abudu 
Susivienyjimai — Tautiškas 
ir Rymiškas (S.L.A. ir S. L. 
R.K.A.) neatbūtinai susivie
nys į krūvą. Ir tą jisai at
kartojo po kelis sykius. Va-

J. ir tuomi išduoda jam “dip
loma” ir ant toliaus meluoti, 
šmeižti, prižadėdama “tė
viška užtarimą”. Vyručiai, 
vyručiai! pažvelgkite į save, 
ar gerais keliais einate! 
Bjaurus tai yra daiktas su
vedžioti visuomenę melagys
tėmis. Ar gi tai tam komisi
ja yra išrinkta, kad po jos 
sparnu galėtų pasislėpti 
šmeižikai, melagiai! Vietoj 
varyti agitaciją linkui įstei
gimo “D. B.”, atsišaukti į vi
suomenę ir pritraukti ją 
kuodapgiausia prisidėti prie 
išleidimo “Darbininko Bal
so”, vietoj tarties su plačiąja 
minia, ar visi sutinka su pa
duotais pienais, tai ta komi
sija rašinėja “apžvalgas” 
priešinguose darb. laikraš
čiuose. Komisija tik moka 
lieti ašaras, kad esą socija
listai priešingi, socijalistai 
griauja ir t. p. Įsivaizdino 
sau kokius tai “baubus”, ku
rių, ištikrųju, nėra, tai yra 
tik svajonė, ir ačiū tiems iš
svajotiems “baubams“, net 
nemato nei savo klaidų. Ra
šinėja žinias į savo priešų 
laikraščius ir net platina 
juos, .kaip tai “Ateities” 25 
N-ry paskleidė kuoplačiau
siai Baltimore j e už tai. kad 
tas laikraštis talpina A. J. 
šmeižtus ant socijalistų. 
“Girdi, darbininkiškas laik
raštis”. Man rodosi, kad tar- . 
pe būsiančio “D. B.” ir “At- dinasi, tie kivirČėliai tarp

Račkausko ir Kemėšio nėra | ir nįekina juos ir jų laikraš- 
tikri—tai tik nudavimas, Į 
šiuos p. Gabrio žodžius soci
jalistai i*r abelnai progresy- 
viški S.L.A. nariai turėtų at
kreipti atydą.

Pertraukose dainavo du 
bažnytiniai chorai—senasis 
ir naujasis. Senasis sudai
navo dvi daineles, bet daina
vimas—tai tikras avių blio
vimas. Naujasis choras su
dainavo penkias dainas ir 
visos išėjo pusėtinai gerai, 
už ką ir publika šiam chorui 
daug plojo.

Aukų surinko apie 74 dol. 
su centais. Bažnyčioj tą die
ną surinko 155 dol. su cen
tais, tai viso 229 dol. su cen
tais. Po prakalbi! pasižadė
jo aukuoti • 100 dolerių p. 
P. Čaplikas (saliūninkas). 
Publikos buvo apie 600.

J. P. Raulinaitis.
* * *

Gabrys bus “vyčių”gcnerohi.
Kitas “Laisvės” korespon

dentas apie tas pačias pra
kalbas štai ką rašo:

12 d. liepos Tautiškoj sve
tainėj buvo prakalbos, pa
rengtos Lietuvos “Žiburio” 
draugijos mokyklų naudai. 
Pirmas kalbėjo kun. Urba
navičius iš Montello, Mass., 
apie Lietuvos spaudą. Ant
ras kalbėjo svečias—kun. 
Gustaitis. Pasakojo apie 
“Žiburio” draugiją ir jos 
mokyklas ir prašė aukų. Ka
dangi kun. Gustaitis turi 
prastą iškalbą, tai ant klau
sytojų nepadarė jokio įspū
džio. Trečias kalbėjo p. Ga
brys iš Paryžiaus. Kalba 
buvo patriotiška. Daug 
kalbėjo apie “vyčių” draugi
jas. Tai, girdi, “tikra Lietu
vos kariumenė, su kuria ga
lima bus iškovot laisvę Lie
tuvai”. Ponas Gabrys savo 
makaroniška kalba irgi ne
paliko ant klausytojų jokio 
įspūdžio. Pabaigus jam kal
bėti, kun. Žilinskas apšaukė 
poną Gabrį pirmuoju “vy
čių” generolu. Aukų surink
ta apie 79 dol. su centais.

Reikia pažymėti, kad ne
kurie “Vėžio” neva laisva
maniški “publišeriai” net į- 
sikibę į kunigų skvernus rin
ko aukas. Tarp kitų pažy
mėtinas ir , “spykeris” ,p. 
Ivaškevičia.

čius, vienok ant kunigo keik
smų mažai kas atkreipia a- 
tydos. Tūli net sako: “ar 
kunigas keikia, ar ilgaveidė 
kriuksi—tai mums vistiek”. 
Matomai,* jau kunigų keiki
mams artinasi galas.

* * *
Pereitą žiemą mūsų mies

te siautė difterija, kuri 
žmonėms daug blogo atnešė. 
Dabar vėl daugelis pradėjo 
sirgti skarlatinai Atsargiai, 
lietuviai, kad neužsikrėstu- 
mėt patįs ir neužkrėstumėt 
savo šeimynų.

J. Gvazdinskas.

Chicago, Ill.
Bridgeporto šiomis 

susitvėrė nauja 
draugija, po vardu “Birutės 
Lietuviška Laisva Pašelpinė 
Draugija”. Man teko patirt, 
kad minėta draugija prasi
dėjo ant gerų pamatų, todėl 
bus naudinga ir tikimasi,kad 
pasekmingai bujos. Ant 
draugijos čarterio pasirašė 
šie draugai :Kązimieras Kri- 
čiunas, Antanas Stumbrį s, 
Pijus Galeckas, Petras Bart- 
nikaitis ir Juozapas Mockus. 
Čarteris yra gautas iš 
Springfield, Ill., 6 d. liepos, 
1914 m.

“Laisvės” Skaitytojas.

Los Angeles, Cal.
Pagarsėjus iš lietuvių gy

venimo knyga “Raistas” da
bar po visą Ameriką rodoma 
krutančiuose ■ paveiksluose. 
Pastaruoju laiku ir čia tapo 
perstatyta didžiausiame te
atre “Auditorium”.

Perstatymas buvo labai 
svarbus, ypač lietuviams,nes 
jis aiškiai nupiešia lietuvių 
ateivių gyvenimą šioj šalyj 
ir parodo, kaip juos išnaudo
ja kapitalistai.

Kas iš lietuvių dar nėra 
skaitęs knygą “Raistas”, pa
tartina perskaityti ir prie 
progos atlankyti perstatymą 
krutančiuose paveiksluose.

Povas.

vėjų unija, prie kurios lietu-1 vį”. Na, ar negudrus atga
viu daug priklauso—ačiū kymas? Kuomet taip atsa- 
uoliam veikimui dabartinio 
biznio agento A. Bačiuno. 
Pagal vadovų nuomonę, lie
tuvių prie unijos priklauso 
apie 1,000 ypatų.

Mister Jurgis.

ko, tai agentas būtinai turi 
! pasitraukti šalin.

Ar šiaip, ar taip, bet pir- 
meivybė ima viršų. Mat, 
nors jokio laikraščio neskai
to, bet sako, jog skaitą “Lai
svę” ir “Keleivį”. Reiškia, 
jų sąžinė jaučia, kad jie su

Spring Valley, Ill.
22 d. birželio pas mus atsi

buvo civiliškos vestuvės Ka
zimiero Blauzdžio su Ona 
Gvazdinskiute. Tai jau ant
ros šį metą tarp lietuvių ci
viliškos vestuvės. Pirmos 
tokios vestuvės buvo A. Kra- 
jausko, sausio mėnesyje. Bet 
toji pora išgyveno tik pusan
tro menesio ir persiskyrė. 
Reikia tikėti, kad Blauzdis 
su sąvo jauna m o te re sugy
vens gerai. Turiu pažymėti, 
kad Blauzdis su Gvazdins
kiute išsyk buvo nuėjęs pas 
kunigą,bet tas reikalavo nuo 
Blauzdžio užsimokėti už 3 
metus į parapiją, kitaip šliū- 
bo neduosiąs. Žinoma, 
Blauzdis atsisakė ir išėjęs 
paėmė civilišką šliūbą.

Sekantį nedėldienj už tai 
kunigas kad niekino, tai nie
kino civiliškus šliūbus. Gi
minėms ir “geriems žmo
nėms” liepė nei rankos ne- 
paduot tokiems, kurie ima 
civiliškus šliūbus. Dabai’ 
mūsų laisvesni žmonės ketL 
na pareikalaut nuo valdžios, 
kad ši patirtų, kur kunigai 
su savo gaspadinėm ima 
šliūbus?

Youngstown, Ohio.
Šis miestelis randasi puš

kely tarp Pittsburgh, Pa., ir 
Cleveland, Ohio. Geležies ir 
“dūdų” išdirbyste pagarsė
jęs visame pasauly ir iki šiol 
čia darbai eidavo labai gerai. 
Bet pastaruoju laiku, kaip 
visur, taip ir čia, tūkstan
tinė bedarbių armija vaikš
čioja nuo dirbtuvės prie 
dirbtuvės ir negali darbo 
gauti.

Prie tokio darbo sumažė
jimo pradėjo ir darbininkus 
išnaudoti. Nekurios kom
panijos pradėjo numušti po 
10% darbininkams algas, o 
kitos atsirado 
dingesnės” ir, 
mušti 10%, privertė 
niems ar devyniems 
ninkams atlikti tiek 
kiek pirmiau dešimts 
davo.

Pirmiau visados Y. S. and 
Tube'Co. išduodavo darbi
ninkams dovanų 5% jo meti
nio uždarbio ir tos dovanos 
būdavo išmokamos iki 30 d. 
birželio, bet šiemet apie tai 
nei nesapnuoja. Tūli tam- 
sūnėliai pasakoja, jog kom
panija nieko neuždirbanti, 
tai ir dovanu neduodanti. 
Bet čia pasirodė kaip tik at
bulai: pagal išduotą apy
skaitą, kompanija šiemet tu-

Pranešimas Chicagos lietu
viškiems chorams.

Šiomis dienomis atsibuvo 
ketvirtas chorų susirinki
mas; kuriame galutinai už
baigtas klausimas kaslink 
susivienyjimo lietuviškų 
chorų. Tapo nutarta, kad 
susivienyjimas būtų party- 
viškas ir vadintųsi “Susivie
nyjimas Lietuvių Socijalistų 
Dainorių Amerikoj”. Nutar
ta, kad kiekvienam chorui, 
kuris prigulės prie susivie
nyjimo, būtų duodama pilna 
savyvalda.

Dabar jau penki chorai 
priklauso prie Susivienyjimo 
ir jie pradės bendrai veikti. 
Geistina, kad ir kitų miestų 
chorai priklausytų prie to 
susivienyjimo.

Kas nori gauti platesnių 
žinių, kreipkitės pas sekre
torių:

J. AUGUSTINAVIč 
2005 String St., Chicago,

dar pirmas tokis didelis irjJU0 ar>ksciau, juo geriau, 
puikus piknikas buvo. Nors, Jauna Mergaite,
žmonių buvo visokių pažval- 
gų, bet kad svaiginančių gė
rynių visai nebuvo, tai vis
kas išėjo labai gražiai.

Apie 5 vai., sušaukus pu
bliką į vieną vietą, anglų

Hartshorne, Okla.
2 d. liepos čianykštėse ka

syklose tapo ekspliozijos už
muštas šūvių padegėjas lie- 
tuvys Petras Stepulaitis, pa- 

choras sudainavo porą dai- einantis iš Suvalkų gub., Ig
nų, paskui drg. F. Bagočius liaukos parapijos. Jis ture- 
pasakė puikią prakalbą, pi r- jo apie 45 metus senumo. Pa- 
ma angliškai/ paskui lietu- liko pačią, 2 sūnus ir 3 duk- 
viškai. Prakalbą gyrė kaip te ris, iš kurių jau 2 ženotos. 
lietuviai, taip ir anglai. Lai-1 
ke prakalbų buvo parinkta' 
aukų dėl parėmimo Socialist: 
Sunday School. Suaukauta 
$13.60 (aukavusių vardus 
gal pagarsins vėliaus). Po 
prakalbų dar buvo sudainuo
ta keliatas lietuviškų dainų. 
Pelno, tikėjomės, kad paliks 
nemažiau $100, bet po nak
ties radom išvogta ant $16 
sodės. .

“mielašir- 
vieton nu- 

aštuo- 
darbi- 
darbo, 
atlik-

Sheboygan, Wis.
Šis miestelis nedidelis, vos 

randasi 30,000 gyventojų,bet 
daugiausia apgyventas vo
kiečiais; taip, kad ir visose 
įstaigose vartojama vokiška 
kalba. Taipgi yra galicijo- 
nų ir graikų. Lietuvių irgi 
nemažas būrelis, bet apšvie- 
ta labai žemai stovi: laikraš
čių veik jokių neskaito, bet 
už tai kone visi čionykščiai 
lietuviai susispietę į nekalto 
prasidėjimo panelės šven
čiausios parapiją ir pagal 
savo rymiško vadovo kun. A. 
Balinskio dūdą šoka. Dau
gelis lietuvių turi' nuosavus 
namus ir užlaiko karčiamas, 
kuriu randasi net aštuonios. 
Tautiškose įstaigose daugu
ma palieka ne tik savo sun
kiai uždirbtus pinigus, bet ir 
protą.

Iš draugysčių čia randasi 
šios; šv. Kazimiero ir šv. 
Juozapo—abidvi pašelpinės 
ir randasi po komanda kuni
gėlio. Yra ir A.L.U. nepri- 
gulmingas ,prie bažnyčios 
kliubas, turintis apie 20 na
rių, prie kurio daugiausia

N. S. Pittsburg, Pa.
L. S. S. S. 55 kuopa laiky

tame susirinkime nutarė pa
rengti diskusijas ant tyro 
oro. 12 d. lienos išvažiavo į 
parką. Publikos susirinko 
nemažai. Apie 3 vai. drg. D. 
Lekavičia paprašė publiką 
ramiai užsilaikyti ir atidarė 

Pėdsakai" maž-daug mitingą. Išrinkus pirminin- 
jau aiškus, gal pavyks su- ką, buvo pradėta diskusijos, 
rast.

Visiems buvusiems ant 
mūsų pikniko, varde L. S. S. 
64 kp., ištariu ačiū!

Tą pačią, dieną buvo ir S. 
L. A. kuopos piknikas. Mat, 
mūsų patrijotėliai norėjo praleidžia liuosą laiką prie 
užkenkti kelią secijalistams. ■ ..... T>''''' J’
Bet vyručiai labai apsiriko. 
Jaunimas su rankoms numo
jo ant jų pikniko. Kurie per 
apsirikimą ir buvo nuvažia
vę, tai, apsigrįžę, atvažiavo 
ant socijalistų pikniko. Kiti 
buvo nuvažiavę tik savo 
draugus pasiimt ir atsivežt 
ant socijalistų pikniko. Pa-] 
siliko tik vieni “Tarkiniai” | 
ir vėžiai iš So. Bostono. Kaip į 
girdėt, tai įlindo į skylę.] 
Daugiau gal nenorės varyt sibuvo“čiapa*skaita.”’Škaitė 
konkurencijų su socijalistais drg. A. Baranauskas, ant te-

Kristus ir krikščio
nybė”. Kalbėtojas aiškiai 
perstatė visą krikščionybės 
istoriją, nuo pat jos įsikūri
mo iki dabartiniam laikui: 
Privesdamas faktais, kokia 
krikščionybė buvo išpra- 
džios ir kokia dabartiniu lai- 

i ku yra ir kaip dvasiški vado
vai iškraipė ją dėl didesnio 
sau biznio. Paskaita tesėsi 

I apie 5 vai. laiko. Publikos 
ant paskaitų prisirinko daug 

ir ir visi ramiai užsilaikė išski-

| Pirmiausia buvo diskusuoja- 
ma, ar naudingi tokie išva
žiavimai. ' Antras klausimas 

(buvo pakeltas drg. Veloniš- 
kienės, ar naudingi lietuviš
ki kliubai, kuriuose vyrai 

L___£ L." t
alaus ir kazyru. Po ilgu di
skusijų tokie kliubai pripa
žinti kenksmingais. -Paskui 
buvo pasakyta monologų, 
deklamacijų ir sudainuota 
keliatas dainelių. Laikas 
praleista labai smagiai. 
Kuopa mano rengti panašius 
mitingas ir ant toliaus.

Ten Buvęs. '

ir vadint juos juodašimčiais.
Dabar L. S. S. 64 kp. na-j 

riai nusipirko už $1000 pen
kis akrus žemės ir pavasary 
žada’ statyt “kempę”. Tiki
mės, kad kitą metą, 4 d. lie
pos, jau galėsime turėt pik
niką savo kempėje.

Š. Večkys.

* *
Nekurie iš lietuvių biznie

rių susidaro į pulkus,, pasi
ima moteris ir važiuoja į gi
rias neva “grybaut” ar tai 
“žuvaut”. O ten, kaip girdė
tis, “grybauja” nepergra- 
žiausia. Kartais nuvažiuo
ja ir kunigėlis “pagrybaut”. 
Kada būna prakalbos ar ki
tokį darbininkų susirinki
mai, tai tie mūsų biznieriai 
su savo moterimis neateina. 
Mat, jiems nerūpi darbinin
kų reikalai. Ot, po girias lė- 
bius kelti—tai jiems kas ki
ta.

vanos gauti, bet nesitikėkite, susispietę socijalistai ir 
kad jūs jas gausite. Nema-I šiaip laisvamaniai, bet ap- 
nykite/kad kompanija buvojšvietos labui irgi nieko jie- 
ger.os širdies ir jums tas do
vanas mokėjo. Pas ją buvo 
savotiški išrokavimai, bet 
dabar, kuomet tūkstančiai 
bedarbių stovi už dirbtuvės 
vartų, ji nieko nepaiso.

Nuo pradžios šių metų 
Ohio valstijoj iėjo į galę taip 
vadinami “Safety first” į- 
statymai (Pirmiausia apsau
ga). Darbininkai nudžiugo, 
bet veltui tas jų džiaugsmas. 
Praktikoj pasirodė, kad tai 
ne darbininkams apsauga, 
bet kapitalistams. Kiekvie
nas darbininkas, norintis 
gauti darbo, pirmiausia bū
na išegzam'inuojamas dakta
ro ir, jeigu tik daktaras ran
da persilpnu, tuomet jau ne
gauna darbo. Tai matot,ko
kia apsauga.

Jeigu darbininkai nori, 
kad būtų apsaugoti, tai jie 
privalo patįs tuomi rūpintis. 
Pakol męs lauksime visokių 
apsaugų nuo kapitalistų, o 
patįs nieko neveiksime, o tik 
savo sprandą prieš juos 
lenksime, patol męs turėsi
me vargti, dejuoti*ir kasdien 
nuo vienos dirbtuvės vartų 
eiti prie kitos.

Męs privalome pirmiau or- 
ganizuoties, stotie po raudo
na vėliava ir tuomet pradėti 
kovoti su savo išnaudotojais. 
Be vienybės—męs nieko ne
laimėsime. A. Z.

veikia. Randasi ir L.S.S. 
152 kuopa. Pastaroji, kaip 
sakant, nei gyva, nei mirus 
ir nieko svarbaus negali 
veikti. Vienok, šiemet jau 
parengė trejas, prakalbas. 
Paskutinės prakalbos atsi
buvo 4 d. liepos. Kalbėjo T. 
J. Kučinskas. Kalba buvo 
gera ir publikai patiko. 
Žmonių susirinko nedaug, 
bet užsilaikymas buvo geras 
ir visi atydžiai klausėsi. Au
kų padengimui lėšų surinkta 
$2.13. Literatūros parduota 
už $2.00.

Šiuo 
piknikais užsiima. Kiekvie
noj nedėlioj atsibūna po ke
lis. Šventnugariams gera 
proga pasipešti: šlico bute
lius ištuštinę jie kad skaldo 
galvas, tai skaldo...

Svetainėse ramu. Kartais 
kokia draugystėje parengia 
kokį baliuką—ir tiek. Ant 
North Sides “vyčiai” xla vis 
šį-tą padarydavo, bet. dabar 
jau ir jie nutilo. Žinoma, 
pas juos tik parapijonai lan
kosi—ypač grinoriai. Kuni
gėlis bando juos “vieroje su
stiprinti”, bet ir tas neturi 
didelių pasekmių.

Smarkiausia pulsuoja siu

■

žodis V rajono kuopoms 
Williamstown ir Rei

nerton.
Perskaičius “Laisvėj”

“Keleivy” jūsų guodimasi,; riant keliatą demokratų
kad laike pastarojo maršru- (kaip jie save vadina), kurie 
to po V rajoną nors susirin-, visą laiką urzgė, lyg bites 
kiniai buvo surengti, bet kai- avily. Pasibaigus paskaitai 
bėtojas pas jus nepribuvo, I buvo paduota keliatas klau- 
aš labai, labai nusistebėjau, simų į kuriuoskalbėtojas, 
Iš tikro tai labai negeistina aiškiai ir visiems supranta- 
klaida. Tečiaus — klaida, mai atsakinėju. Vienas, 
Aš nieko, o nieko apie tas taip vadinamas demokra- 
prakalbas nežinojau. Ir ne- Ktas padarė šitokį užmetimą; 
suprantu kaip draugas Kup- buk demokratai pirmi pra- 
činskas būtų galėjęs tą dien dėjo platint apšvietą tarpe 
net dvejas prakalbas užsa- ] darbininkų, o ne socijalde- 
kyti — po piet, Tamaqua, ir t mokratai, kaip kalbėtojas

i----------  sakė. Tada kalbėtojas pa-

“SKAITO LAIKRAŠČIUS”. 
Albany, N. Y.

Čia lietuvių randasi nema
žai, bet jie visi miega letar
giškame' miege. Yra šv. Jur
gio draugystė, bet ir ta nie
ko neveikia. Vien tik gali
ma pasigirti, kad rūpinasi 
statymu bažnyčios. Tame 
darbe lietuviai neatsilieka. 
Dar nėra šešių mėnesių, 
kaip pradėta rūpinties, o jau 
daugiau tūkstančio dolerių 
surinkta. Jau ir Romps 
agentas pradėjo lankytis. 
Mat, jaučia, kad galės vilną 
kirpti.

21 birželio, kuomet buvo 
parengtos prakalbos, buvo 
bandyta užrašinėti laikraš
čiai. Bet pasirodė, kad pu
blika labai gudri. Kuomet 
tik agentas pasiūlo laikraš
tį, tai tuojaus atsako: “Aš 
skaitau “Laisvę” ir “Kelei-

bininkus, vietoj apšvietos, 
plakė rykštėms ir tt. Kalbė
tojui paaiškinus ta klausimą 
pasipylė gausus delnų ploji
mas, o tą demokratą publika 
siuntė į Lietuvą pas demo
kratus: Sako: “jeigu nori 
rykščių ,tai važiuok i Lietu
va pas demokratus”. Ant 
pabaigos kalbėtojas kvietė 
visus, neskiriant socijalis- 
tus,-laisvamanius ir katali-r 

| kus tyrinėt krikščionybės 
istoriją. Buvo renkamos ir 
aukos agitacijos fondui, — 

I bet kiek surinkta, neteko su- 
I žinot. • A. Agotėnas.

AUKOS KANKINIAMS.
Surinkta per varduves p. 

Genaičio. So. Omaha, $3.00. 
(Kores.tilps kitam “L”N-ry) 
Pasiuntėm drg. J. Rama
nauskui.

AUKOS “VILNIAI”.
Iš Cambridge, Mass.— 

$4.01. (Koresp. tilps kitame
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KRIAUCIAI

JUOKŲ KĄSNELIAI SCHNEIDER BROLIAI

ANT UOLOS PAMATŲ
Stovi šitas Chicagos Milžinas - Bankas

Liepos menesio prnnekimas Valstijos Revizoriui parodo, 
kaip tvirtai stovi Aitas ve State Bank of Chicago. Insteig- 
tas 1879 m. bankas suaugo in tvirčiausia bankine instaiga. 
Sudėtu čia pinigu dabar yra daugiau kaip 25 milijonai dole* 
riif, su 40-tūkstančiu depozitoriu.

Pamatinis kapitalas ir perviršis 
$4.445.000.00.

Čia sudėti federalės valdžios, Illinois valstijos ir Chica
gos miesto fondai. Bankaa yra po tvirta priežiūra Valstijos 
vyresnybės ir Chicagos Apskaitų Buto.

Moka 3 nuolimčius metams. Kas tori pervesti snvo pi
nigus iš kitu banku in šita, tegul atneša sivo bankine kny" 
gėlę. Bankas.iškolektuos bejjckiol klientui klaj nto. Kal
bame lietuviškai.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salio ir Washington Sts.
— - ....■„ . - -

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

kaij) tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
vernas geras ir kainos pigios.

LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiau

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.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemės 
lig su moliu ir su juodžemiu, ir maišy
tos su smėliu. Turiu parduoti daug 
geros maišytos, neišdirbtos su kelmais 
ir su medžiais, taipgi pliku lauku par
duodu visokio didumo ,visos arti mies
tukų ir geležinkelių. D džiausią Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
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 apvažiuosim visas tas far- 
mas, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County 

Michigan.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

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

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

Atsiųskite už 2c. markę, o 
gausite labai žingeidžią kny
gelę dovanai!

LIETUVIŠKI “VYČIAI” IR.IV TAUTIŠKA VĖLIAVA.
ne-

*

mūs vėliava

Telefonas'885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

ORAKULO PATARIMAI.
I

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

Brooklyn, N; Y
-f

Aptiekorius ir Savininkas

Telephone So. Boston 21014 ir 21013. .f

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

“Laisvės” z

Grand St., 
Palei Wythe Ave.

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

w w y t • • LeidžiamasKOVA Amerikoje

D

VMn

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

Eisim vyrai į karužę— 
Tra-ta-ta, tra-ta-ta!

Išsitraukę po pantužę — 
Tra-ta, ta-ta, ta!

Mūs vėliava yr’ gražiausia,
Ją kunigai myl’ geriausia —

Tra-ta, ta-ta, ta!
r* - Tra-ta, ta-ta, ta!

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA.
Čia galima apsidrausti gyvastį, 

laimėje ir senatvę.
nuo $1,000 iki $3,000.

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldienius ir šventes.Džianas: — Kas tiesa, tai tiesa 
grrražiausia. ' * j

Džimis: — Aš, bracia, mysliu, kad ji, bracia, ir Ga
briui patiks.

Džiovas: — Žinoma, kad patiks. Juk skaitei “Tėvy
nėj”, kad Gabrys liepia padaryt lietuvišką vėliavą iš to
kių spalvų, kurias lietuviai geriausia myli. O kas gi iš 
lietuvių nemyli alaus, kazyrų ir bolių? Žinoma, visi. Tik 
cicilistai nemyli, bet jie iššššgamos.

Maikis (apsikabinęs stulpą, visa gerkle šaukia): — 
Vyrrrai, cicilistą nučiupau! Muškit jį, duokit rrrrup...

mergiškai ir dar ne by kaip, 
bet sportiškai, nes sijonas 
buvo perskeltas iki kelių, ir 
aidyš pas jauną kunigėlį iš
pažintim Pasakiau, kad pa
pildžiau “sodomišką” grie- 
ką. Jis tuojaus manęs iš
klausinėjo, kaip tas buvo, iki 
mažiausio dalykėlio, paskui 
smarkiai išbarė (žinoma, 
kada jis barė, tai aš gailiai 
verkiau), ant galo suramino 
ir uždavė pakutį, kad kiek
vieną vakarą ateičiau už al
toriaus sukalbėti tris “Svei
ka Marija”. Jis ketino kiek
vieną vakarą ateiti pažiūrėt. 
Aš pridėjau piršta prie kak
tos ir ištariau: “Aha, su
prantu”. O tamista ar su
pranti ?

2. Jeigu tamistai kitą kar
ta prisieis ginčytis su kata
likais, tai tamista paklausk 
jų: ar kunigo kalnierius at
bulas, ar galva į užpakalį at
sukta? Kuomet parapijonai 
vienaip ar kitaip atsakys, 
tuomet aš pasakysiu, kas 
bus, jeigu mišios išsibaigs.

9999.

Klausimas:—
Visagalintis ir visažinan

tis Orakule! Seniai jau pa
stebėjau, kad tu per “Lais
vę” nuvargusiems žmone- 
liams rodąs suteiki, painiau
sius klausinius išrisi ir kiek
vieno slaptas mintis įspėji. 
Taigi, susimildamas, ponuli 
(nesupyk, jeigu ne taip titu
luoju), neatsisakyk atkreip
ti atydą /ir ant mano šių 
klausimų, kurie man išrodo 
neišrišamais:

1. Ką mano jaunas kuni
gėlis apie tas merginas, ku
rios dasileidžia taip vadina
mo, kaip čia tau pasakius, 
“meiliško” grieko, kuris va
dinasi “paragavimu” arba 
“dasilytėjimu”?

2. Man kartą teko ginčytis
su labai-labai “apsišvietu
siais” katalikais. Ogi, ar vie- 
rysi, ėmė mane ir “sukriti
kavo”! Ir dar taip, kad aš 
nežinojau nei ką sakyti ir 
turėjau tylėti, kaip medinis 
apaštalas. Ginčai prasidė
jo, žinoma, už laikraščius ir 
jųjų pakraipas. Žinoma, aš 
laikiausi už socijalistiškus. 
Ir taip mums besiginčyjant 
daėjom ligi kunigų ir tikėji
mo, o ant gaK? jau dasikrapš- 
tėm prie dievo ir mišių šven
tų. Visur dar šiaip-taip va
žiavau, bet kada užkliudėm 
mišias, tai ėmiau ant syk ir 
susmukau. Jie man išrodi- _ TZ _ - _ . J
nėjo, jogei visame sviete mi- Stepas: Kada daktaras 
šios laikomos kiekvienoje .PrįsllJs bilą, tai jau reiks pa
valančioje. Ir ant galo paša-. baigt, 
kė: “Jeigu mišios tik nors 
vieną valandą nustotų laikę
si, tuč-tuo jaus visas pašau-

* lis išnyktų”. Aš ant to nei 
žodžio negalėjau atsakyti. 
Tik po kiek laiko dingt man 
j galvą mintis paklausti, ką 
ant to atsakys visagalis Ora
kulas. Nejaugi dėlei mišių 
pasaulis išnyktų, kaip žydo 
bitės? '

Immigrantų biure.
Inspektorius: — Dėlko ap

leidai Europą?
Gabrys: — Negalėjau už- 

laikyt informacijų biuro.

Sveikatos ženklas.
Raulas: — Na, kaip su li

ga ? Kada manai pasveikti ?

Taip jam ir reikia.
— Ar girdėjai, Magduk, 

kad Paršaitis apsivedė ?
— Taip jam, šelmiui, ir 

reikia. Ach, kaip aš jį neap
kenčiu ! Karžygis.

Morris HILLQUITH
30 Church St. 

New York City.
Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 

vakaro.

Tel. So. Boston 845 M

Dr. F. Matulaitis
495 Broadway

South Boston, Mass.

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

pietų.

Atsakymas: —
1. Gavęs tamstos užklausi

mą, aš tuojaus apsitaisiau

Toks laikas.
Moteris:—Pas jumis duo

na visuomet pasenusi.
Dunokepis: — Toks da

bar laikas. Ne tik duona 
sensta, bet ir žmonė

“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.
I’risiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numerį pažiū

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

1^15 E. Moyamensing Ave.
X7 <^L PHILADEyLPHIA, PA.

109 Grand St.,
teisingiausia * UT’IFIZ A 

IR GERIAUSIA API I H K A
LIETUVIŠKA * llulVXB.

•
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie4 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptieka P .one ir 
Massachusetts valstija' Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expre»ą.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

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

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

Brooklyn, N. Y.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA.

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 platesni!} 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.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS[NEW.YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba! Į MOTELIS
LIETUVIAI,'KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs patėmijom, kad būtinai yra reikalingas lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMt^S. Taigi, 
įneš ir insteiRėm ta užeigos namų, kuris, randasi 
po numeriu 49H XVa«*tiin|cton šit., 
kampas Spring St., New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne- 
pamirškit atsilankyt! in mus užeigoa namą, o Rau
site naudingus patarimus Mes pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ifi kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvyne ir parupinam pasportus ii 
kunsulio.

73

I Hamburg-American
| I * Didžiausia kompanija
I lullllj d. visam pasaulyje!
® Ji turi 431 savo garlaivį, ku- 
| rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų.
g Vienatinė ir tiesioginė linija 
I tarp .

I Bostono ir Hamburgo I
Laivai didžiausi ir kiekvienas I

A su dubeltavais šriubais

Parduodam Laivakortes
ant drūčiausia ir greičiausiu ganlaiviu už pigiau
sių kainų iš Lietuvos ir in Lietuvą. Siunčiam ir 
išmainant pinigus visu viešpatysčių. Daromda- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

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

newyorkcityTn. y. south boston, mass

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

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

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

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

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

metams 1 dol., pusei metų &0' centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.

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

VADERLAND
950 pėdų ilgio — 58.000 tonų.

IMPERATOR
919 pėdų ilgio — 52.000 tonų.
Hamburg-American 

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

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

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

Kamgi nerupi klausimas apie ženybinį gyveni
mą? Ogi visiems: seniems ir jauniems. 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 ir Lietuvon.

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

“LAISVE 183 Roebling St Brooklyn, N. Y



Platinkit “LAISVĘ

183 Roebling St, Brooklyn,

t

AGENTŪRA

taip, 
grin-

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ

Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 
greičiausių laivų.

LAISVE

MŪSŲ PAAIŠKINIMAS 
DĖL ATEIVIŲ GLO

BOJIMO.
metų pasekmingo vartojimo, 
savo užduotį; po sunkiai 11-

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

Knygelę “SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus eiunčiame do
vanai.

Užkietėjimas, skilvio nemall- 
mas, dispepsij-a Ir kepeny 
neveiklumas.

I
* Severa’s 

Balsam 
of Life

I
(Severos Gyvasties Bahamas)

Jojo reputacija paremta daugelio 
Jisai prigelbsti organizmui atlikti 
gal paskubina pasitaisymu.
Jisai pagelbsti kraujo c-dėms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisančlajai sistemai reikalaujamos stiprybės 
Ir užtai yra tinkamas vartojimui atsikartojaiėioje karštligėje.A Kaštuoja 75 centus. Gauna-H mas kiekvienoje aptlekoje.H Reikalaukite SEVERA’S BAL-

■ SAM OF LIFE.

je—jaunos ar metuose-r'a: Severas Reguliatoriuje
priderantį negalėje stiprintoju, ypatingai tinkamas jų ly
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “Severa’s Regulator.” Knygelę “Sveikata 
Moterims” pasęikalavus siunčiamo dovanai.

PAJIESKOJIMAI

“VESTUVES”

Geriausia Lietuviška

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.

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

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

M. Walenčius, 
Peacock, Mich. ( 

(55—56)

A. P. JL. 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.

Pajieškau Juozo Stirbio, Kauno gub. 
Užsiėmimas kriaučius prie moterų 
drabužių; taipgi piešia ir karikatūras 
į laikraščius. Turiu svarbi} reikalą. 
Jis pats arba kas žino, malonės atsi
šaukti, už ką busiu labai dėkingas.

K. Raudonis,
1008 So. Canal St., Chicago, Ill.

Pajieškau pusbrolio Jono Karpavi
čiaus, Kauno gub., Zarasų pav., Pane
munės parap., Mažuliškių vienkiemio. 
10 metų, kaip Amerikoj; 8 metai ne
turiu nuo jo jokios žinios. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žino, pranešti, nes 
turiu svarbų reikalą.

Elzbieta šaltis,
222 N. Darien St., Philadelphia, Pa.

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

Moterims: Panedėliais nuo 1 iki 12 
vai. nakties ir Seredomis nuo 5 iki 
12 vai. nakties.

A. B. BRONSTEIN
26 Siegel St., Brooklyn, N. Y.

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Paj:eškau darbo į dirbtuvę arba į 
anglių kasyklas už pagelbininką . Kas 
žinote kur darbai gerai eina, malonė
kite pranešti, už ką busiu labai dė
kingas.

J. Vinkevich,
i U Salem St., Boston, Mass.

W. F. Severą Co. ““J”'05

Brooklyn, N. Y.183 RoebHng St,

John Danisas, 
J. Kairaitis, 
A. Sakalauskiutė.

i Akušerkai
Rln* 
P*K'

Pabaigusi kursą Womans Medical m
College, Baltimore, Md. yg

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
Irma, taipgi suteikia visokias rodąs ir J* 

Ibą invairiose moterų ligose. 2

F.Stropiene,L'.HrJ".V.'t.'. I 

jSO. BOSTON, MASS. ■ W
Skaitykite ir platinkite 

“Laisvę” 
Tik $2.00 metams.

LIETUVIŲ 1MMIGRAN- 
TŲ ŠELPIMO DRAU
GIJOS REIKALUOSE.

Tilpus “Laisvės” N. 93, p. 
m. p. A. Rinkevičiaus straip
sniui “Immigracijos reika
luose”, daug paliesta ir mū
sų klausimas reikale Agotos 
Sakalauskiutės.

Taipgi “Laisvės” N. 96 p. 
m. tilpsta straipsnis p. S. 
Jankausko, kuriame mėgi
nama atsakyt ant p. A. 
R-čiaus straipsnio. Męs 
nieko nemanėme nei sakyt, 
nes męs buvomę užsiganėdi
nę tuom, kad pavyko atsiimt 
mūsų pasažierių, kuris pas 
mus važiavo, t. y. A. Saka- 
lauskiutę. Bet dabar, išgir
dus, kad Lietuvių Apšvietos 
draugija užsiėmus tuom 
klausimu, t. y. aikštėn iš
traukimu tų visų dalykų; to
dėl ir męs priversti esame 
pratart teisybės žodį, kadan
gi minėti dalykai mūsų pa
čių lytisi.

Dalykas tame:
P-nas S. Jankauskas ne- 

viską teisingai perstatė. Ant 
ko remdamasis p. S. J-kas 
vadina A-ta Sak-tę giminai
te Kairaičių? Ji nėra jokia 
giminaitė, ir jam nebuvo sa
kyta, ir p. Rinkevičiaus 
straipsnyj minėta, jog negi- 
minaitė, bet tik pažįstama.

Vardai: p. J-kas sako, kad 
Kairaitienės vardas Petro
nė, o turi būti Marcelė.

Sakalauskiutė važiavo ne 
pas brolį ir ne pas ką kitą, 
tik pas Kairaičius, už tai, ne
išpultų nei sakyt, kad “viena 
kitos nepažįsta”. Kam gi 
buvo reikalinga Sakalaus
kiutės brolis jieškot, jeigu 
ne pas brolį važiavo? Nors 
keli metai atgal buvo brolis 
ir laivakortę parsiuntęs, o 
vienok nevažiavo, taip pat ir 
šiame atvėjyj ne pas brolį 
važiavo. Absurdas ir sakyt, 
kad nežinia* ką Kairaitis gel
bėjo, ar merginą ar jos didįjį 
bagažių?

Ag. Sakalauskiutei prie
glaudos name esant, kas va
landa buvo įkalbinėjama ir 
klausiama, kur ji turi ištek
lių?! Atradus atplėštą ba
gažą, mergina verkė, o mū
sų ponai sakė: “nėra durnių 
bagaže skambučius laikyt”.

P-nas Jonas Danesa,kaipo 
savininkas nuosavybės ir 
Kairaičio kaimynas, statė 
kauciją $5,000—$6,000, kad 
mergina bus prižiūrėta, bet 
kaucijos nepriėmė ir juos 
laukan išvijo. Merginai bu
vo prikalbinėjama, kad Kai
raitis užlaiko didelį saliuną 
ir kad neitų pas jį, tuo tarpu 
Kairaitis yra paprastas dar
bininkas. Nors mergina Kai
raičiui nebuvo išduodama, 
kad ir kauciją statėm, kaip 
augščiau minėjome, vienok 
nuo Kairaičio drįso reika
lauti per laišką drapanų dėl 
merginos.

Nors atvažiavus per van
denį ir vargo buvo daug pa- 
nešus, bet mūsų ponai kas 
valanda gązdino grąžinimu 
Lietuvon ir sakė, kad ją ne
galima išleist. Sakalauskiu
tė buvo sutikus grįžt atgal, 
nes tie sunkumai jai įkyrėjo. 
Ar tai reikalingi toki gązdi- 
nimai?

Męs ir dabar tankiai per
kalbame, kodėl iš tokios 
prieglaudos ateivius per tei
smą reikia atsiimti? Kuo
met pamatėme, kad geruoju 
neišduoda, ir Kairaitis buvo 
keletą kartų nemandagiai iš
prašytas, tada priversti bu
vome eiti į teismą, ir teisė
jas, kaipo teisingas žmogus, 
nenusprendė, kad eitu Das 
brolį, bei kitus giminaičius, 
kurie randasi New Yorke, 
nenusprendė, kad tur pasi
likt prieglaudoje šešiems 
mėn., kaip ponai reikalavo, 
tik nusprendė, kad tur ati
duot tiems, pas kuriuos va
žiavo ir dovanas vežė.

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

Parsiduoda didele ūkė.
Parsiduoda didelė ūkė, prie vandens 

— gražios upės. Didelis sodas; į 
mylios nuo gelžkelio stoties.

Kas prirodys pirkėjų, gaus $15.00 
commission.

Tame reikale, ypatiškai ar laišku, 
kreipkitės:

Tony Zabela,
Box 1,

Peacock, Mich.
(55—58)

DIDELE NAUJIENA!
Lietuviški farmeriai Michigano val

stijoj rengiasi sutverti savo parapiją, 
nes čia jų randasi apie 115 nusipirku
sių geras farmas, iš ko jie džiaugiasi 
ir kitus kviečia, pakol dar randasi ge
ros žemės ant pardavimo.

Pasiskubinkit pirkti, pakol pigu.
Norintieji gauti platesnes infor

macijas, rašykite ir gausite teisingas 
žinias:

Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 
1914. Kas prisius <3 doleri t4«, 
tas gaus didelę knyga “V estu* 
ves” su j££iido m i s cho
rams, gvairų balsy solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny- 
pa (scenos veikalas) “Vestuves” 
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

""""r.. < ............. —...=v|;

“Laisvės” Knygos:
SOČI JALIZMAS—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

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

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

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

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

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

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

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

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

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

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 kuopos, P. Pihčius, Generaf* Deli

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

Canddy, Pa.

LAIVAKORČIŲ
4

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.

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė 

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

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

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

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

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

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

, LIAUDIES DAINOS. Tai yra rinkinėlis 
gražiausių Įietuviškų 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, r 
lai užsisako ją. Kaina tik.......

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO J 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS.

V

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”!

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.........

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

apie 50 narių.

St.,

121

DYKAI $40.00

ss

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

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

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

‘ ’ “ir'didelis GRAF AFO N AS kiek pi.
c Jo t - * -xi i • nn nigų ant rankos, o męs jumsSu 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00. . . , .... .
Atiduodame tik už .................... nusiųsime muz:-kališką injtru-

Tą grafafoną gvarantuojame ant 10 melų. I mentą, kokį JUS tik norėsitje.

SPEC1JAL1ŠKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW Y3RKE DAR NIEKAD NEBUVO
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VIE i INES ŽINIOS
Iš L.ūkėsų Kliubo gyvavimo

L.Ū.K. 10 liepos atsibuvo 
pusmetinis susirinkimas.

Svarstyta apie liaudies na
mą. Matydami, kad visos ki
tos pašelpinės draugijos ne
labai nori prisidėti prie to 
užmanymo, nutarėm, kad 
Kliubas patsai vienas tuomi 
turi užsiimti, tai yra, buda- 
voti ar pirkti namą.

Nutarta padidinti knygy
ną, nes jau artinasi rudens 
laikas ir knygų gali būti per 
maža. Jau šiuomi laiku kny
gyne randasi apie 1000 egz., 
bet dar ne visos aptaisytos. 
Nutarta kuoveikiausia ap
taisyti, o vėliaus nupirkti 
daugiau knygų.

Tuo tarpu knygas skaityti 
gaus tik Kliubo nariai, o vė
liaus gal bus duodama ir pa
šaliečiams.

Kviečiame prie kliubo ko- 
smarkiausia rašyties, nes 
kliubas yra bepartyviškas. 
Mūsų knygyne randasi kny
gų įvairiausių pakraipų ir į- 
vairiomis kalbomis. Norin
tieji pasiskaityti malonėkit 
atsilankyti į mūsų knygyną 
po N372 Bedford Ave., nuo 
7-tos iki 9-niu vai. vak. suba- 
tomis.

Daug knygų yra paauka
vęs p. J. O. Sirvydas ir tai 
gerų knygų. Daug kas taip- 
pat aukąvd. Ištariu jiems

tarp jų 25 merginos. Cho
ras ižde turi apie 40 dol. Iš 
viršininkų raportų pasirodė, 
kad choras labai smarkiai 
darbuojasi tarp Brooklyno 
ir apielinkės lietuvių. Gali- 

1 ma sakyti, nebuvo nei vieno 
i visuomeniško susirinkimo 
i bei pasilinksminimo, kuria
me nebūtų dalyvavęs “Aido” 

I choras.
Ant rudens sezono “Aido” 

choras pasibrėžė gana didelį 
programą veikimui. Nutar
ta vesti kuosmarkiausią agi
taciją dėlei padauginimo 
choro narių. Ir ištiesų, jei
gu Brooklyno visuomenė ne
paremtų “Aido” choro, tai 
būtų didelis prasižengimas.

,Ant 24 d. spalio (October) 
“Aido” choras rengia puikų 
vakarą su įvairiu programų. 
Būtų geistina, kad kitos 
draugijos bei kuopos ant tos. 
dienos jokių pasilinksmini
mų nerengtų ir visi lietuviai 
kuoskaitlingiaųsiai atsilan
kytų ant “Aido” parengto 
vakaro.

Nuo šio laiko “Laisvėje” 
tankiai tilps pranešimai iš 
“Aido” choro veikimo, nes 
šiame susirinkime “Aido” 
choras apsirinko “Laisvę” 
savo organu.

Reporteris.

ačiū.
Lauksime

kų, o taip-pat ir patįs steng
simės savo lėšomis didint 
knygyną.

Kliubo knygius

‘Aido” choras apsirinko 
aisvę” savo organu. “Ai-

Naujos rubsiūvių 
racijos susirinkimas 
vo liepos 17 d. tautiškame 
name.

Žmonių gana skaitlingai 
atsilankė, nors oras buvo la
bai šiltas. Bet mūsų žmonės 

"jau pradeda mąstyti ir kas 
naujo gema, atydžiai į tai 
žiūri.

Užkviečiame ir ant toliaus 
koveikliausia dalyvauti su
sirinkimuose.

Sekantis susirinkimas at
sibus liepos 23 d., 8 vai., va
kare, tautiškame name.

koope- 
atsibu-

26 d. liepos atsibus drg. A. 
Hermano paskaita ant te
mos: Vanduo ir jo veikmė. 
Bus skaitoma Van Cortland 
Parke, New Yorke.

Atydai narių 19 kp. L.S.S.
Pranešame, jog šį četver- 

gą, būtent 23 d. liepos tau
tiškame name atsibus L.S.S. 
19 kp. susirinkimas.

Didžiulei Webster svetai
nėje atsibuvo mas-mitin- 

kuris sutraukė labai
žmonių. Vyriausiaisdaug 

kalbėtojais buvo M. London, 
senelė Jones, senatorius 
Martin ir kiti.

Vyriausia buvo kalbėta 
apie Colorado revoliuciją. 
Visi reikalavo,? kad mainos 
būtų paimtos į visuomenės 
nuosavybę. Priimta ir pa
naši rezoliucija.

Kalbos padare didelį įspū-

žmonės. Pereito j petnyčioj 
vienas tapo užmuštas, o 5

Grand Jury nutarė paduo
ti teisman 4 italus iš taip va
dinamo vaikų vogimo trus- 
to.

Nuo kiekvieno pareika
lauta kaucija po 820.000.

Susirinkimas direktorių 
Airių Nacionalės Draugijos 
Amerikoj nutarė pasiųst 
reikalui kovoti už Airijos 
autonomiją $100,000. Tie 
pinigai vyriausia bus sunau
doti padidinimui kariškų 
spėkų.

Atsisakius J. Augūnui bū
ti delegatu lietuvių siuvėjų 
unijos skyrių, atsibuvo nau
ji rinkimai. Dauguma bal
sų išrinkta P. Mačys.

Linkime naujam delega
tui nenuilstančiai darbuo- 
ties kriaučių ir unijos labui.

Ar žinai, kaip dvasiškija
buvo “kankinama”?

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

Joje atrasi dvasiškuos visus “smuiku: link
smybes”. Ta knyga jau išėjo iš spaudos ir
kainuoja 25c.; turi 80 puslapių.

Pinigus galite siųsti ir stampomis.

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

§ 
§

Išgydau Vyrus Greitai.

puiki Dovana
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio molcslo Ir kq rei
kia darytį apsirgtus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

BUK,
VYRAS

50,000 
iNYGU-

G. Chapin iš New Yorko 
nuteistas už daugpatystę.

Turėjęs penkias pačias. Jį 
išdavė motina, tardama 
šiuos^žodžius, kuriuos girdė
jo detektyvas: “Ką, ar jau 
penktą pačią turi?”

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

Męs tik ką aplaikėme iš Vilniaus 
puikią vaikams .knygelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”. 4

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

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

\I A I? ICCICPI P Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, y V rlIKlVVJ VlLLalu* operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su- I 
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy- < 
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama. 1
PRAQTATITK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba i I\V0 1/111110. 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.
CVpĮl IC Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- ; uiriLlUf 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- 1 
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuoaytis 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 ir besotu- 
mo; su-tvirtina 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.
QI A PTOQ l Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip4 vzhJ lulVJv/kJ* įaj Triperis, Plūdimai, Tankus Šlapini
mosi, Skausmas ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; visuose trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje.
Cin | UTĮ J M A *^Kydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakė išgydyti. Gy- 
•J 1 IX*A*' 1 dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus dutxlame Palengvinimą. AS neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo ■‘’ūdas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atneša geras, 
pas°kmes. Gydau Ausu, Galvos, širdies’ Gerkles, Plaučiu, Krutinės. Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu, Šlapinimosi organu, Sniegenų, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas, 
Aš netikiu į gydymų laiškais, todėl neklausklto manes patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mane ant vienos dienos,o aš jums tikrą teisybe pasakysiu, ar'galiu Išgydyt.

DP RVPNP 208 w- 42ntl St- ar'l BroadwayLFJ\, D1I\P(E, NEW YORK CITY, N. Y.

Merginų išvažiavimas.
19 d. liepos atsibuvo išva

žiavimas merginų kliubo į 
Maple Grove parką. Išvažia
vime žmonių dalyvavo apie 
100. Nors žmonių buvo ne
visai mažai, bet kasžin ko 
truko: visi atrodė, kaip ap
mirę ir lyg bijos vienas kito.

Apie 6 valandą prasidė
jo programas. Pirmiau
sia kalbėjo p. J. O. Sirvydas 
apie moteris. Toliau dekle- 
mavo visiems Brooklyno lie
tuviams žinomos gabios se
seris Petrauskiutės. Buvo 
ketinęs ir “Aido” choras dai
nuoti, bet nežinia kodėl ne
dainavo, nors buvo susirin
kus dalis ir dainininkų.

V. A. Zaperiackas.

Xpie “Aido” chorą.
15 d. liepos tautiškame na

me atsibuvo pusmetinis “Ai
do” choro susirinkimas. Su
sirinkime paaiškėjo, joge i 
choras turi arti 50 narių,choras turi arti 50

PARSIDUODA
Didelis storas—bučemia ir grosernia 
su visais įrankiais. Galima padaryti 
didelis pelnas. Priežastis pardavimo 
—šeimyniški nesutikimai: vyras pabė
go, o moteris negali varyti biznių. 
Plačiau sužinoti galima pas

JUOZAS STRAVINCKAS
Hillside Ave. Edwarsville, Pa.

(55—56)

NEMOKĖ
Apgavikams, jeigu apsergate liga, tai 
eikit pas savo miesto daktarą Taipgi 
išsiunčiu plačias informacijas nuo ko 
plaukai slenka ir plinka, pleiskaną 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 atspaucnnom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais kmkvienas 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- 
svėą” krautuvėje, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

telephone 1307 Main.

Visiems lietuviams žinomas

ADVOKATAS
NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St.
Telephone 3347 Main.

Garsinkites “Laisvėj

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjarnos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N.

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

KNYGOJ “KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tineja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventu Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras1!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TfiMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

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

Telephone 5018 Orchard

Geriausia Laivakorčių 
ir pinigų siuntimo 

AGENTŪRA

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

M. JOSEPHSON .
BANKIERIUS

105 Stanton St, New York

LIETUVIŠKA

APT1EKA
Žemiau paminėtas gyduoles galima 

apturėti per pačtą:
Nuo Reumatizmo............................... $1.00
Kraujo Valytojas............................... $1.00
Vidurių Reguliatorius........................... 50c
Trojanka...........................25c, 50c ir $1.00

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

INKVIZICIJA

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

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

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigydsti nuo’uznuodijinia kraują 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igąutas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privališkai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vertes arba 
nevertos vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog.ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
Šeiniaus paduotu kuposn, katrų siusk mums šendena.

DYKA J GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Areno*. Chicuo:

Godotinas Tarnista: Papai Tamistos prižadie ima, aš aoriečjan 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai všuu jusu knyga del vyru.

Vardas

Adresas; Steltas

Labai puikus

Venskie Armonikai
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.01). tik už $7.«O

Toks pat Armonikas
21 plieninių klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už 4*1 -4.2/5

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

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

e 
o

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $ 1.50
Užsieniuose $2.00

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

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS

R. RICHTER’

EXPELLER
Drūti muskulai neatneša naudos, 
joi Jus Romai i z. max kankina. Su
y • PAIN EXPELER1U

j/i drūčiai suberšli atneš Jum tuoj 
■S pulongvutima ir prašalins priežastį 

skausmų. <>/> lehv lis e,5<* h

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

Tėmikit antAnkoro
A ženklo apsaugoimo
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