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tris grochowskio ir 
KOMPANIJOS BANKAI 
UŽDARE SAVO DURIS.
MINIOS ATEIVIŲ, TARP JŲ IR LIETUVIAI, 

BLAŠKO RANKAS IR DEJUOJA.
Brooklynas, 25 d. liepos.— 

Prieš kelias dienas pasklido 
gandas, jog kasierius Gro-I 
chowskio (Schwenk’o) ban- 
kos po num. 101 Rockaway 
Road, Jamaica, pabėgo. Mi- 
nios depozitorių tuojaus a|Z 
gulė banką, nors, kaip tvirti\ 
narna, kasierius ir nebuvo 
pabėgęs.

Žaibo greitumu žinia per-' 
lėkė per visą ateivi ją ir pa
siekė depozitorius, kurie bu
vo sudėję savo pinigus kito
se Grochowskio Rankose. 
Grochowskis, — Austrijos 
sulenkėjęs žydas—turi dari 
savo bankus Manhattane ( 
ant septintos gatvės ir 
Brooklyne ant Bedford Ave.

Minios žmonių susirinko 
ties bankomis. bet jų durys 
užsidarė. Daugiausia pini
gų buvo sudėję lenkai, bet 
buvo ir lietuvių. Mat, Gro
chowskis mokėjo prisitaikin
ti prie taip vadinamų patri
otė! ių, įsteigęs jiems svetai
nę, prigulėjęs prie draugys
čių ir 1.1.

Išviso Grochowskio ir Co. 
bankose buvo sudėta daug 
maž $700,000 (septyni šim
tai tūkstančių dolerių).

Užsidarius bankų du
rims, dalyką paėmė į savo 
rankas superintendentas 
State Banking departmento, 
ponas E. Lamb Richards. Li-1 
gišiol dar nėra tikros žinios,1 
ar depozitoriai gaus įdėlius, | 
nors patsdi Grochowskis 
ir Co. savininkas tvitrina, 
kad bus išmokėta.

Priežastis bankų puolimo i 
buvo ta, jog Schwenk vedęs 
labai platų biznį su “real es
tate”, sukišdamas tan biznin 
daugybę pinigų. Superin
tendentas Richards sako,jog 
Grochowskis ir Comp. vedę 
biznį ant plačiausio pamato 
su mažu kapitalu ir jog di
džiuma to banko įdėlių ėjo 
ant “real estate” biznio. Tuo 
tarpu, tokiuose sunkiuose 
laikuose,, kai p dabar kad y- 
ra, jokiu būdu negalima įdė
tus biznin pinigus “iškešinti” 
ir išmokėti depozitoriams. 
Richards pridūrė dar, jog ji
sai todėl apėmęs Grochows
kio bankus, kad jo nuomone 
banku biznis buvo tokiame 
stovyje, jog negalima buvo 
pateisint naujų depozitų pri
ėmimą.

Banking Departmento ofi
se betgi sakoma, kad biznis 
buvęs vedamas be suktybių.

Prie bankų uždarymo pri
sidėjo ir naujos teisės.

Dabar lauksime pasek
mių.

Tuo tarpu žmonių nuliūdi
mas baisiai didelis. Ka
da pasklido tie gandai, tai 
dar Jamaicos banke išmokė
ta žmonėms apie $40,000.

Yra žmonių, kurie sudėjo 
bankosna paskutinį skatiką 
ir dabar randasi vargingiau- 
siame padėjime. Daugelis 
stačiai dejų o te dejuoja.

Pjnigus Grochowskio ir 
Comp. bankosna dėję atei
viai :lenkai, žydai, rusai, lie
tuviai, vengrai ir kiti.

Mexikieciai prieš dvasiškiją 
ir atžagareivius mokytojus.

Dabar, kada Mexikos re- 
voliucijonieriai ima viršų,

jie sako, kad vieton senosios 
priespaudos reikia duoti Me
xikos žmonėms daugiau lai
svės, šviesos ir mokyklų.

Ypač neapkenčiama daro
si dvasiškija, kuri amžiais 
temdino žmones.

Neseniai generolas Villa 
išvijo iš Mexikos 17 ispanų 
kunigų. Dabar, kaip prane
ša specialis korespondentas 
“The New York American”, 
Villa apsiskelbė patsai save 
esant vyriausia bažnyčios 
galva Mexikoj ir kunigai 
nuo šiol bus skiriami svietiš
ka, bet ne dvasiška valdžia. 
Villa sakosi ne esąs priešin
gas dvasiški j ai, bet nenori, 
kad ji kištųsi į politiką. Villa 
jau paskyrė į žymesnes vie
tas kelis kunigus.

Ęevoliucijonieriai įkuria 
visą eilę naujų mokyklų, ku
rios bus laisvos. Keli mexi
kieciai per 4 mėnesius studi
javo, kaip vedamos mokyk
los Suvienytose Valstijose ir 
sulyg to pieno kurs mokyk
las po visą Mexika. Senieji 
mokytojai atžagareiviai bus 
pavaryti, o kunigų vedamos 
mokyklos uždarytos.

Kaip chiniečiai įeina į Suv. 
Valstijas?

Suv. Valstijos turi specia- 
liškus įstatymus, kurie ap
saugoja šią šalį nuo perdide- 
lės chiniečių immigracijos. 
Vienok tie įstatymai pasiliko 
tik ant popieros, nes chinie
čių gudragalviai sukčiai pa
niukdavo immigrantų staci
jose vertėjus ir su jų pagelba 
ir kitų žemesnių immigraci
jos valdininkų kiekvienas 
sukčius gaudavo paliūdyji- 
mą, jog jisai tik laikinai at
vykęs Amerikon biznio rei
kalais. Augštesnieji immi
gracijos viršininkai nemoka 
chiniškai ir juos lengvai ga
lima būdavo apsukt.

Kalbama čia ne apie visus 
chiniečius, bet apie įvairios 
rūšies sukčius, opiumo ver
telgas, kurie, ištiesų, yra ne
geistini.

Colorado.
Denver, Colo. —Mažesnie

ji mainų savininkai jau susi
taikė su unija, pripažindami 
ja.

Tai lyg ir reiškia, jog yra 
viltis, kad Colorado streikas 
pasibaigs laimėjimu.

Aukso transportas.
Seattle, Wash.—Į šio mie

sto uostą pribuvo iš Alaskos 
transportas “Victoria”, at
gabenęs aukso, vertės $800,- 
000.

“Victoria” atvežė ir kaili
nių vertės $75,000.

Baltimorės kardinolas.
Viešame pasišnekėjime 

Baltimorės kardinolas Gib
bons smarkiai nupeikė Mexi
kos revoliucijonierius, soci- 
jalistus ir I. W. W.

Vienok kardinolas turėjo 
pripažinti, kad socijalizmas 
smarkiai platinasi. ‘

'Suprantama, ponui kar
dinolui norėtųsi, kad pasau
ly tik vienos davatkos ir da- 
vatkinai gyventų.

Baltimorės Geležele 
dasikukavo.

“Laisvei” rašoma iš Balti
more, Md.:

“Laike pikniko Fairy Gro
ve parke atsibuvo peštynės, 
kuomet vakare atsilankė ke
letas svetimtaučių pašokti. 
Vienas iš jų netyčia užkliudė 
muzikantų būbną, kuriam 
nieko nekenkė. Betgi tai 
buvo proga tūliems drąsuo
liams panaudoti kumščias. 
Tuojaus puolėsi prie jų, nu
sitvėrė po vieną, parsimušė 
ant žemės ir t.t. Pamatę, 
kad jau perdaug prikankino, 
tūli drąsuoliai drožė namo. 
Kiti gi sugrįžo prie rudžio.

Po kiek laiko pribuvo ir 
policija. Suimta aštuoni 
mušeikos, o tarpe jų ir šmei
žikų generolas Geležėlė.

Surakinę geležiniais pan
čiais, nuvedė į šaltąją. Už
stačius $700 kaucijos tapo 
paleisti. Teismas atrado 
kaltais. Užsimokėta pabau
dos $5.20. Unijistas.

Nuo red. Jeigu taip vis
kas dėjosi, kaip koresp. nu
rodo, rekomenduojame mu
šeikas išgint iš unijos, nes 
jeigu tokie pasturlakai rasis 
unijoj, tai ir švariems žmo
nėms reikės nukęsti.

Kodėl mesa brangsta?
Agentai Pietų Amerikos 

mėsos firmų skundžiasi Su
vienytų Valstijų žemdirbys
tės departmental, kad gelž- 
kelių ir garlaivių linijos ty
čia negabena daugiau mėsos, 
kad tiktai jos Suv. Valstijo
se būtų mažiau ir kad kainos 
nenupultų. Iš to kįla išvedi
mas, jog mėsos trustas pada
ręs slaptą sutartį su gelež- 
kelių ir garlaivių kompani
jom,kad šios negabentų dau
giau Pietų Amerikos mėsos. 
Jeigu gi būtų vežama dau
giau mėsos, tuomet ji tikrai 
atpigtų bent ant 3—5 centų.

Sako, jog gclžkclio magnatai 
( atsidurs kalėjime.
Knminališkas teismas bus 

užvestas prieš 27 direkto
rius New Haveno gelžkelio 
apie vidurį rugpjūčio mėne
sio.

Rooseveltas skundžiamas.
Oyster Bay. — Republiko- 

nų partijos bosas Barnes ap
skundė pulkininką Roosevel- 
tą ant $50,000 už šmeižimą. 
Mat, Rooseveltas pasistatė 
savo tikslu kovoti su Barne- 
so bosyste.

Byla ta bus gana keista, 
nes kilo ant politiškos dir
vos.

Wilsonas pralaimėjo.
Wilsonas susikirto su se

natu ir pralaimėjo. Jisai no
rėjo įpiršti ir įpiršo, jau savo 
sėbrą Jones į Federal Re
serve Board. Daugelis se
natorių tam pasipriešino,nes 
Jones yra prezidentu žem
dirbystės mašinų trusto.

Ir Jones turėjo pasitrauk
ti, nors už jį labai agitavo 
Wilsonas.

Rockfelleris bijosi savo 
šešėlio.

Tarrytown, N. Y.—Nuo 
dienos Ludlowo (Colorado) 
skerdynės Rockefellers pra
deda bijoti savo šešėlio. Li- 
gišiol jį saugojo daugybė 
sargų ir buvo įtaisyta signa
lizacija, su kurios pagelba 
galėjo patikrinti ar sargai 
randasi ant vietų.

Dabar pradėjęs bijoti, kad 
kas nemestų bombos iš orlai
vio. ‘

Sargai turės dabar oran 
vėpsoti.

Naujos Bažnyčios 
Lietuvoj.

Pilviškiuose (Suv. gub.) 
nutarta statyti nauja bažny
čia. Kaštuos apie 45,000 
rublių, neskaitant parapijo- 
nų darbų.

šakiuose bus statoma nau
ja bažnyčia. Suprantama, 
nemažiaus lėšuos.

Šiauliuose norima statyt 
dar viena bažnyčia ir specia- 
lė deputacija jau aplankė 
naują vyskupą, kad gavus 
leidimą.

Taigi, bažnyčių pilna.Vie- 
na parapija sudeda 50,000 ir 
dar kiek darbo prideda.

O tautos namams per pen
kis metus led ne led surinko 
15,000 rubliu.

Čia jau ir aklas turėtų ma
tyti, kokį baisų, kokį juodą 
darba varo Lietuvos kuni
gai.

Viską jie nori apžioti ir at
vyksta idar ir Amerikon žve
joti. '

Gaisras.
Kapčiamiestis (Seinų ap

skričio).—Birželio 29 d. per 
Petrines, išėjus žmonėms į 
bažnyčią, prasidėjus mišpa
rams Juškonių sodžiuj iški
lo gaisras. Kol žmones par
bėgo namo, tai ugnis prari
jo puikiausią sodžiaus dalį, 
gražiausius namus, nes gel
bėti nebuvo kam. Kaip su
bėgo iš artimesnių sodžių 
žmonės, tai gaisrui neleido 
toliau plėstis, šešiolikos ū- 
kininkų žuvo ugnyje visos 
trobos ir beveik visų kaip 
vasariniai, taip ir žieminiai 
padarai ir pakinkiai; tik ge
ležys riogso įkaitę. Sudegė 
5 karvės ir vienas teliukas, 
25 avys, kiaulių, vištų, ančių 
ir kitų daugybės. Mirtinai 
apdegė vienas piemenėlis.

Nusižudymas.
Šakiškis (Pump, v., Pan. I 

ap.). Geg. 30 d. pasikorė ūki
ninkas Jovaišas, apie 37 m., 
vedęs. Paliko, 3 vaikus dari 
mažus.

VICTOR ADLER.
Viktoras Adleris — vadovas Austrijos socialde

mokratijos, kuris šiandien deda visas spėkas,, kad ne
prileisti prie karės tarpe Austrijos ir Serbijos.

V. Adleris turi nepaprastai didelę įtekmę ne vien 
savo partijoj, bet ir šiaip jau politikoje.

Austrijos socialdemokratai įtaisė milžiniškas de- 
1-monstracijas pries karę.

Kanuoles ir kulkosvai= 
tižiai prieš Rusijos

streikierius.
Pradžia naujos revoliucijos.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
jau. minėjome, jog Peter
burge prasidėjo revoliucijo
niški* mūšiai ant gatvių. 
Veik du šimtai tūkstančių 
streikierių išreiškė milžiniš
ką protestą prieš policijos 
užsipuolimus ant ramiausių 
streikierių.

Šiuo kartu streikas pavir
to tikriausia revoliucija. Vi- 
borgo dalyje (Peterburge) 
darbininkai pastatė barika
das ir pradėjo ginkluotą ko
vą. Prieš juos buvo pasiųs
ta policija ir kazokai.

Visame Peterburge liovė
si vaikščioję gatvekariai, 
nes jų darbininkai prisidėjo 
prie streiko. Laikraščiai 
nebeišeina. Visas ekonomiš
kas gyvenimas apmiręs, 
įvairiose miesto dalyse atsi- 
būna šimtai mitingų. Dar
bininkai įkerta policiją kuo 
gali ir policija, net su kazo
kais, nieko negali padaryt.

25 d. liepos prieš darbinin
kus pasiųsta Semenovcų pul
kas; tai tie patįs žvėrįs, ku
rie užslopino 1905 metais 
sukilimą. Iš Carskoje Selo 
atsiųsti keturi pulkai kava
lerijos ir kirasirų, vadovau
jant budeliui Kasnakovui.

Kraujas jau prasiliejo ant 
Peterburgo gatvių. 24 d. lie
pos užmušta 5 žmonės, 9 su
žeista.

Ant gatvių jau stovi ka
nuoles ir kulkosvaidžiai, ku
rie kas valanda gali būti pa
vartoti.

Iš daugelio namų į praei
nančią kazokiją šaudo ir lie
ja karštu vandeniu. Kazo- 

I kai atakuoja namus.
Baisiausia kova tai Vibor- 

go dalyje — ten išgriauti te
legrafo stulpai, lempos, par
versti karai ir iš to visko pa
darytos barikados už kurių 
pasislėpę darbininkai. Ka- 
riumenei pavyko užimt bari
kadas.

Streiko banga išsiliejo po 
visą Rusiją: streikuoja Ry
goj, Charkove, Odesoj, Mas
kvoj, Revely ir kitur.

_________________ IV Metas

PER PLAUKĄ NUO VU 
SASVIETINES KARES.

KAREN GALI BŪTI ĮTRAUKTA IR RUSIJA.
Socijalistų manifestai 

prieš karę.
Iš priežasties užmušimo 

Austrijos sosto įpėdinio 
Franciškaus Ferdinando 
Austrijos valdžia nusiuntė 
ultimatumą Serbijai. Aus
trijos valdžia viešai kaltina 
Serbiją, jog tai ji surengusi 
užmušimą Ferdinando ir jog 
suokalbio centras buvęs Bel
grade, Serbijos sostinėje. 
Austrijos valdžia reikalauja, 
kad serbų laikraščiai liautų
si kurstę serbus prieš Aust
riją. Austrija reikalauja at
sakymo nuoSerbijos į 24 vai. 
užtikrinimo, kad ateityje 
pasiliaus tautiškai-serbiška 
agitacija prieš Austriją ir 
nubaudimo tų, serbų, kurie 
prisidėjo prie užmušimo 
Franciškaus Ferdinando ir 
pasislėpė Serbijoj.

Iš Serbijos pranešama,jog 
tenai mobilizuojama pulkai 
ir rengiamasi karėm Serbi
jos parlamento atstovai su
sirinko į extra posėdį.

Austrija siunčia savo ka
riumenę linkui Serbijos. 
Peterburge (Rusijoj), carui 
M i kai o j ui pi rmininkau j ant, 
atsibuvo ministerių tarybos 
susirinkimas. Sakoma, jog 
rusų valdžia nutarė užsistot 
už serbus ir greitai mobili
zuos savo kariumenę.

Subatos vakare, 25 d. lie
pos, atėjo žinia, jog Serbija 
davė atsakymą Austrijai, 
bet, matomai, neprižadėjo 
išpildyt to visko, ko Austrija 
reikalauja. Gavus tokį ne
patenkinantį atsakymą, Au
strijos ministerija tą minutą 
davė paliepimą savo amba
sadoriui Serbijoj vykt na
mo. Tokiu būdu pertrau
kiami dipliomatiški susineši- 
mai, kas reiškia, kaip ir pra
džia karės.

lt

3 vai. po pietų (25 d. liep.) 
apskelbta mobilizacija Ser
bijos kariumenės. Serbijos 
karalius Petras apleido so
stinę Belgradą, kuris randa
si ant pat Austro-Vengrijos 
rubežiaus ir išdūmė su visa 
savo familija į šalies gilu
ma.

Kuomet Viennoje gauta 
atsakymas iš Serbijos, tuo
jaus pasklido žinios, kad kas 
valanda, gali prasidėti karė. 
Austrijos rezervistai jau 
pašaukti į pulkus.

Berlyno (Vokietijos) pa- 
trijotai aiškiai palaiko Au
striją. Pat rijo tai jau įtai
sė demonstracijas prieš Ser- 
biją.

Dabar visi laukia, ką pasa
kys Rusijos caras.

Mažutė Serbija negali pa
ti viena priešinties galingai 
Austro-Vengrijai. Ji nori 
pagelbos iš Rusijos, ji sta
čiai prašo tos pagelbos. Ru
sijos gi valdžiai irgi nesino
rėtų, kad perdaug sustiprė
tų Austrija, todėl Rusijos 
nacijonalistai trokšta karės 
su Austrija.

Taigi, ką pasakys caro 
ministerija — šiandien gali 
nulenkti svarstykles ton ar 
kiton pusėn. Atėjo gandas, 
kad karės ministerija Rusi
joj išleido paliepimą mobili- 
zuot dalį kariumenės.

Vadinasi, karės klausimas 
kybo, kaip ant plauko.

Socijalistai prieš karę.
Berlynas, 26 d. liepos. — 

Vokietijos socijalistų vy
riausias laikraštis davė žen
klą, kad kas tik gyvas reng
tųsi į demonstracijas 
prieš karę. Austrijos soci
jalistai meldė Vokietijos so- 
cijalistus, kaip galint, jiems 
pagelbėti.

Taigi Austrijos ir Vokie
tijos socijalistų šauksmas: 
šalin karė, tegyvuoja taika!

Valdžia jau prigrasino, 
kad jeigu tik socijalistai 
įtaisys demonstracijas prieš 
karę laike apskelbimo mobi
lizacijos, tuomet bus masi
niai areštai.

Vėliausios žinios (panedė- 
lio rytas, 27 d. liepos).

Pirmi šūviai tarpe Austri
jos ir Serbijos jau pasigirdo. 
Serbai jau šaudė į Austrijos 
laivą, plaukusį Dunojaus 
upe. Vienok formališko ka
rės apskelbimo dar nebuvo.

Susinėsimai su Vienna 
pertraukti. Belgradą, Ser- 
bijos sostinę, žmonės aplei
džia miniomis, bijodami, kad 
jį tuoj gali užimti austrijie- 
čiai. Patrijotų dęmonstra- 
cijos atsibuvo Viennoje ir 
Berlyne.

Iš Paryžiaus praneša, jog 
Rymo popiežius perspėjo 
Austrijos imperatorių nuo 
karės, melsdamas jo neteršti 
savo senatvės krauju.

Vokietijos kaizeris maty
sis Švedijoj su Francijos 
prezidentu ir tame daugelis 
mato, jog pavyks sutaikinti 
Austriją su Serbija.

Rusijos užsieninių dalykų 
ministeris pranešė Vokieti
jai, jog Rusija nebus pašali
nė žiūrovė, jeigu Austrija 
perkels savo kariumenę į 
serbų teritoriją.

Caillaux teismas.
Ponios Caillaux teismas 

dar nepasibaigė. Teismas 
tęsiasi labai audringai ir vi
sa Franci j a įbedė savo akis į 
tai, kas dedasi teisme.

Ferrero atminčiai.
Madrid, Ispanija.—Čia at

sibuvo didelė demonstracija 
atminčiai nužudytojo 1909 
metais mokslininko Ferrero. 
Demonstracijoj dalyvavo 
10,000 žmonių. Demonst
rantai reikalavo, kad valsti
ja savo lėšomis pastatytų 
Ferrerui paminklą.

Prieš Anglijos karalių.
Anglija ir Airija randasi 

prieangy didžios pilietiškos 
karės. Tarybos, kurias įtai
sė karalius su tikslu sutai
kinti ulsteriečius su Airijos 
savyvaldos šalininkais, nie
ko gero neatnešė.

Už karaliaus kišimąsi į 
politiką ir nuolankavimą 
prieš ulsteriečius, daug kas 
juomi neužsiganėdina.

Smarkiai nupeikė karalių 
ir darbo partijos vadovas, 
mūsų senasis draugas Keir 
Hardie.

------ ------- I
Audra Vengrijoj.

Budapešto apygardose 
siautė baisi audra. Daug 
žmonių užmušta, o nuostolių 
padaryta ant milijonų. r)
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Laikraščių
DĖLEI “RAUDONOSIOS

SAVAITĖS
Ta mintis, jog ir lietuviai 

socijalistai turėtų surengti 

raudonosios 
nėra tūlas 

Čia reikia

tę, pirmiausia gimė laisvie- 
čių tarpe ir “Laisvės” re
daktorius, kitų draugų pata
riamas, parašė agitatyvišką 
straipsnį į “Kovos” gegužinį 
num.

Mintis prigijo. Še, viena 
iš Sąjungos kuopų įnešė ofi- 
cialį paraginimą rengti pa
našią savaitę. Kiek girdėjo
me, klausimas šiuomi tarpu 
eina per rankas Veikiančio 
Komiteto. Labai galimas 
daiktas, kad męs nutarsime 
surengti “raudonąja savai
tę”.

Bet... męs turime pasakyt 
bet...

Surengimas 
savaitės, tai 
formališkumas, 
visų savo spėkų, visų išgalių 
įtempimo, čia reikia didžiau
sio entuziazmo, didžiausio 
užsidegimo. Tas entuziaz
mas gali gimti, kaipo pasek
mė persitikrinimo, jog dar
ban stos visi, be išimties, 
kiekvienas savo' vietoje ir 
jog tarpe visų draugų už
viešpataus didžiausias vie
nybės pajautimas vardan 
bendro mums visiems idea
lo.

Ant nelaimės pastaruoju 
laiku sąjungiečiu eilėse pasi-i 
rodė juodoji katė. Dėl tuš
čių daiktų, dėl tuščių menk
niekių prasidėjo toksai uo
lus pilstymas iš tuščio į ne
pilną, jog visi užmiršo apie 
svarbiausius mūsų reikalus.

Užpereitame “Laisvės” 
N-ry męs jau pasakėme, jog 
šiuomi laiku tarpe sąjungie- 
čiu nėra skirtumo klausime, 
dėl kurio pešamasi. Klausi
mas juk eina apie “Kovos” 
pagerinimą, apie redakcijos 
padidinimą ir jos spėkų su- 
drūtinimą. Daugiaus nie
ko.

Kas gi tam buvo priešin
gas? Kas pertarė? Nie
kas ! Visi su tuom sutiko, 
pradėjus nuo. “Laisvės”, 
baigiant “Nauįienom”, bai
giant>’isais tais draugais, 
kurie rašė “Kovoje”.

Bet pradėjus šnekėti, išei
ta į laukus, iškrypta iš te
mos. Vieni užkliudė Sąjun
gą, kiti užstojo ir dar dau
giau nuo savęs pridėjo ir 
“pošla pisat gubernija”... 
Dabar jau by kas, pradėjęs 
rašyti, neskaito savo prie
derme laikyties temos, bet 
šneka, kas jam ant liežuvio 
užeina.

Nors visi, kurie atsiliepė 
tan klausiman, vienu balsu 
šaukia, kad ir privatiški so- 
cijalistų laikraščiai yra di
džiausiais Sąjungos pagelbi- 
ninkais ir veikėjais, nors vi
si vienu balsu šaukia, kad 
reikia platint visi soc laik
raščiai — vienok pas tūlus 
ponus matosi koks tai noras 
įgilti, įkąsti jiems nepatin
kamus draugus. Jiems gal 
ne tiek rūpi padėti Sąjungai 
ir “Kovai”, kiek pasinaudoti 
nepažebotą laisvę rėžt,ką tik 
liežuvis žino.

“Laisvė” • tame klausime 
užima vieninteliai teisingą 
poziciją. Męs visuomet rū
pinomės Sąjunga ir aktyviš- 
kiausia joje dalyvaujam — 
tai mūsų priedermė. Męs tu
rime pasakyt, jog taip elgė
si ir kitų soc. laikraščių vei
kėjai su mažiausiomis tik iš
imtimis. Kuomet kilo klau
simas apie “Kovos” .pageri
nimą, męs aiškiai pasakėme 
pritariančią nuomonę raš
tu ir gyvu žodžiu.

“Laisvė” ir šiame momen
te, kaip jau matoma iš 
straipsnių, patilpusių perei
tuose numeriuose — ne didi
na gaisra, bet gesina jį, nu-
rodydama draugams bendrą 
kelią: visi rūpinkimės Są
junga, visi auklėkime “Ko
vą”^ visi platinkime soči j a- 
listišką spaudą, kuri yra di
džiausia pagelbininkė. Tik
tai taip elgdamiesi, męs ga
lėsime surengti ir raudoną
ją savaitę.

Laukeme gana ilgai.
Manėme, jog apie tą paly

dėtą profesorystę parašys 
tautiška spauda. Vienok, ji 
tyli, tyli, suglaudus savo au- 
sutes.

Dalykas štai kame.
Prieš kelis mėnesius mūsų 

laikraščiai pagarsino, jog p.

diskusijos bus 
vedamos tuo tikslu, kad vie
ni kitiems kojas pakišti, kad 
paleisti saują šmeižtų ant

ziie- 
kaip

raščių — tai juk iš to 
kam nebus naudos, 
“Vienybei” ir Comp.

“Laisvė” sakė ir sakys — 
dirva yra didžiausia, tik 
dirbkime.
nei “laisviečiai 
nigų krūvos nesusikraus. 
By tik išgyventume ir dides
nę agitaciją tarpe minių pa
varytume.

Mums reiktų Bebelio, jei
gu ir ne to titano, kurį turė
jo vokiečiai, tai bent nors 
draugo 'ar draugų būrelio, 
kurie visuomet žiūrėtų pa
ties branduolio aptariamojo 
dalyko ir mokėtų taip pa
kreipi diskusijas, kad jos, 
neišeidamos iš temos vagos, 
neštų didesnę naudą Sąjun
gai. Dabargi, kaip tai liudy- 
ja “Kovos” pastarieji nume
riai, ginčuose jau prieita 
net prie Socialist Party sky
rių ir fundijimo... O kadan
gi kiekvienas šj-tą galės pa
sakyti — tai rašys kelis mė
nesius.

O raudonoji savaitė? O 
susidėjimas su Soc. Party? 
O išdirbimas atsinešimo prie 
tautiškai klerikališkų drau-

Nei “koviečiai”, 
”, nei kiti pi- 

Tie visi svarbus dalykai 
gali palaukt! Duokit jiems 
išsišnekėti, o paskui vėl pra
dėt nuo pradžios.

DĖLEI BIZNIO.
Laike IV rajono L. S. S. 

konferencijos Passaice, N.J. 
L. Pruseika, apkalbant klau
simą apie “Kovą”, nurodė, 
jog socijalistiški laikraščiai, 
o jų tarpe ir “Kova”, turi ko- 
labiausia rūpinties biznio 
dalykais. Gaspadorius biz
nio — yra galva visos išleis
tuvės. Čia jau buvo nurody
ta, kaip puikiai sutvarko 
biznio dalvkus Vokietijos 
soc.-dem. laikraščiai. Esant 
geram biznio vedėjui, suma
niai išnaudojančiam kiek
vieną progą laikraščio išpla
tinimui, daug puikiau gali
ma aprūpinti ir dvasios rei
kalai.

Suprantama, su tuo visi 
sutiko, nes jau ir ankščiau 
daugelis tą abėcėlišką tiesą 
žinojo.

Bet štai išlenda su savo 
via tūlas renegatas iš “Vien. 
Liet.”, sarkastiškai nurody
damas į bizniškumą, tary
tum bizniškumas vra dievo 
dovana tik dėl “Vien. Lie
tuvninku”. Vėliaus “Vien. 
Liet.”, pasiremdama savo 
koresn. pranešimu, sudėjo 
visą litaniją apie socijalistiš- 
kus milijonus.

“Keleivis” gerai atsakė 
“V. L.”, jog laimė tūno ne 
dvasins ir kišeniaus ubagvs- 
tėj. Dar senįau “Naujie
nos” nurodė, j(rg soc. judėji
mas nori duota geresni ir 
gardesnį duonos kąsnį kiek
vienam vargdieniui ir pertai 
soc. judėjimas yra interese 
tų žmonių, kurie jame daly
vauja.

Socijalistai mokinasi muš
ti kapitalą ne vien kritikos 
kančium, bet ir organizuo
dami savo kooperacijas, sa
vo spaustuves ir tt. Kovoje 
su kapitalu ir jo uodegomis 
mums reikia šalę vienybės 
dar ir materiališko ištek
liaus.

Matomai, “Vien. Liet.” no
rėtų, kad socijalistai grauž
tų sausa plutą, palikdami jai 
visas “biznio gėrybes”.

Pertrumpos rankos, po- 
nučiai!

PALYDĖTA J. BASANA
VIČIAUS “PROFE- 

SORYSTĖ”.

J. Basanavičius paskirtas 
garbės nariu kokios tai Ge- 
nevos Mokslo Akademijos.

Suprantama, tai buvo mo
rališkas smūgis socijalis- 
tams: žiūrėkite, girdi,ir sve
timtaučiai garbina gerbia
mąjį daktarą!

Męs tylėjome ir laukėme, 
kuo tas viskas pasibaigs.

Ogi štai ir susilaukėme.
Laike Lietuvių Mokslo 

Draugijos susirinkimo aikš
tėn iškilo daug įdomių faktų 
apie tą akademiją.

Štai ka rašo klerikalu 
“Viltis”:

“Ši mokslo akademija at
siuntė L. Mokslo draugijai 
pasveikinimą, todėl rytmeti
niame posėdy nutarta iš
reikšt jai padėką. Bet pa
aiškėjo, kad ši akademija 
yra ne mokslui, bet tik rek
lamai (bizniui). Todėl nu
tarta nebesiųst pasveikini
mo ir padėkos”.

Toliaus, sulyg p. Šaulio — 
“tos akademijos “rekto
rium” yra tūlas von Weber 
Jisai turįs ordenų ir įstei
gęs jau kelias mokslo drau
gijas. Kancleriu yra Dūkš
tą, kuris pasidirbdinęs ates
tatą, buvo įstojęs universi
tetan, bet susekus, tapo pra
šalintas”.

Tai, mat, kokia “akademi
ja” pasiskyrė p. Basanavičių 
garbės nariu.

Pati “Vilties” red. prilygi
na aną Genevos akademiją 
prie Kauno “juokų akademi
jos”. Jos išleistosios neva 
mokslo knygos esančios pi
gios kompiliacijos.

DžIOVA TARPE LIE
TUVIŲ.

Štai kelios ištraukos iš dr. 
J. Bagdanavičiaus referato 
apie džiovą, skaityto Lietu
vių Mokslo Draugijos suva
žiavime:

Visoje Vokietijoje miršta 
per metus džiova vidutiniš
kai 82,600 (amž. 15 — 60 me-

Visoje Vok. serga per me
tus 1,000,000 ,t. y. maž ne 2 
nuoš. — miršta per metus 
270,000 amž. 15 — 60 metų.

Tarp invalidų daugiau 50 
nuoš. džiovininkų amž. 20 — 
30 m.

Vokietijoj 1894 — 1897 m. 
gyventojų 49,743,000.

Lietuvoje panašios statis
tikos nėra, bet pasiremiant 
kaimynės Vokietijos statis
tika ir atsižvelgiant į mūsų 
mažą rūpinimąsi kovoti su 
džiova galima padaryti šito
kias išvadas:

Kadangi lietuvių skaito
ma apie tris milijonus, tai, 
pasirodo, mūsiškių lietuvių 
ižiova serga apie 60 tūks
tančiu. Iš jų kasmet miršta 
apie 6 tūkstančius. Tai yra 
didelė, be galo skaudi 
skriauda visai tautai.

Keleris išskaitė, kiek tau
ta nustoja džiovininkui mi
rus. Jo išskaitymu, kiekvie
nas žmogus metuose gali pa
daryti gero bent už 500 mar
kių, mūsų* pinigais maž
daug 250 rub.

Tat kadangi mūsiškiu 
kasmet džiova miršta apie 6 
tūkst., tai pasirodo, kad 
męs, neskaitant tų pinigų iš
leistų jų gydymui ir k., nu
stojame kasmet apie pusant
ro milijono rublių.

Atsižvelgiant į tai, mums 
visiems, kai vienam, reikia 
stoti į kovą su džiova!

“THE AMERICAN 
SOCIALIST”.

Chicagoje išėjo pirmasai 
numeris naujo Socialist Par
ty savaitraščio “The Ameri
can Socialist”.

Pirmo numerio išėjo 100- 
000 egzempliorių.

Visi partyviški lokalai uo
kai ėmėsi platinimo naujo 
laikraščio ir tikimasi, jog 
greitu laiku “The American 
Socialist” taps įtekmingu 
faktorium šios šalies soc. 
judėjime.

Drg. E. V. Debs pagamino 
straipsnį, kur uoliai užtaria 
partyvišką spaudą.

TRUPUTIS IŠ POPIEŽIJOS
CHRONOLOGIJOS

Daugelis lietuvių mano, čius 
kad popiežius yra tikrai 
šventas, jo įstatymai tikrai 
šv., nuo paties dievo per dva
sią šventą įkvėpti—apreikš-

gos paties Kristaus paliktos: 
Pažiūrėjus į istoriją ir jos 

užrašus, tai pamatysime, 
kad visos bažnytinės apei
gos yra ištobulintos — su
tvarkytos ir pritaikintos 
prie žmonių, o popiežių, tai 
buvo net ir po kelis vienais 
metais.

— Štai: 1276 mete buvo 
trįs popiežiai: Innocentas 
IV, Adrijonas V, ir Jonas 
XXI. Visi jie skaitėsi gerais, 
tik viens kito nekentė, viens 
kitą keikė.

1159 m. du popiežiai pešė
si už sostą.

1130 mete viešpatavo du 
popiežiai: anti popiežius bu
vo Dekletas II, o Innocentas
II buvo tikruoju.

1046 m. viešpatavo trįs po
piežiai, bet Klemensas II, 
pergalėjęs kitus, pasiliko 
sau vienas. Be priešų likęs, 
įvedė šventinimą visokių 
įrankių — ginklų, kuriais 
žudė visus savo priešinin
kus, o kryžiokai persekiojo 
stabmeldžius lietuvius, kurie 
per prievartą turėjo priimt 
krikščionybę.

1198—1216 metuose In
nocentas III įvedė torturas 
ir ausinę išpažintį, kurią tu
ri katalikai atlikt vieną kar
tą ant metų.

1095 m. Urbonas II įvedė 
atlaidus, nes iki tam metui 
atlaidų neturėjo nei ant jo
kiu maldų uždėtų.

1555 m. Povilas IV įvedė 
raštų cenzūrą.

1194 m. Bonifacas VIII 
įvedė šv. inkviziciją apgyni
mui katalikystės. Paskiaus. 
popiežiui liepiant, Ispanijoj 
nugalabino 10,220 žmonių; 
ant stirtų gyvų žmonių su
degino 104,311; sudrutėjus 
popiežijos galybei, žudyta ir 
deginta daugybė žmonių. Tą 
išmislintą inkviziciją ir viso
kias torturų žudynes Povi
las V 1605 m. pavadino insti
tucija, įtaisyta nuo įkvėpimo 
dvasios šventos. Dievas 
dešimtyje prisakymų sako: 
ne užmušk, o popiežius tvir
tina, kad užmušystę dvasia 
šventa įtaise. Puiki buvo 
teisybė.

1221 m. Kaliksas I 
gynė kunigams vesti 
tens — įvedė celibatą.

1724 — 30 m. Benediktas 
XIII buvo remiamas nuo 
Prancūzijos kardinolų, o In- 
nocentą XIII rėmė Italijos 
kardinolai, abudu popiežia
vo per kelis metus.

Pirmiaus popiežiai vadi
nosi vyskupais. Benediktas
III 855 m. pasivadino save 
įpėdiniu šv. Petro. Pas
kiaus 13 metašimtyje vardas 
“Petro įpėdinis” tapo atmes
tas ir popiežius nuo to laiko 
pasivadino save įpėdiniu 
Kristaus.

772 m. Adrijonas I pašali
no bučiavimą kryžiaus, o jo 
vieton davė savajį pantaplį, 
kurį ii* šiandien bučiuoja.

1119 — 24 m. Kaliksas II, 
išrinktas 6 kardinolais, su 
kariumenės spėka paėmė 
Romą ir savo priešininką 
Grigalių VIII pasodino ant 
nugarkuprio atbulą ir vedė
si su savim ant išjuokimo. 
Grigalius tuo kalėjime mirė. 
Mažu nunuodino.-

Joną IV Bonifacas VII, 
prašalinęs nuo popiežystės, 
įmetė į kalėjimą ir numarino 
badu ar nunuodino. 956 m. 
Jonas XII tapo popiežium, 
turėdamas 16 metų, nes jo 
motina norėjo matyt savo 
sūnų popiežium. Jis laikė 
2000 arklių, kuriuos maitino 
avižomis, markintomis vyne, 
pats apie tikėjimą nieko ne- 

uz-
mo-

sirupmo, gyveno kųogas- 
liausiai.

1522 m. Adrijonas VI neti
kėtai numirė, nes jis buvo la
bai palinkęs prie Liuterio 
reformacijos.

1033 Benediktas IX tapo 
pop., turėdamas vos tik 12 
metų. Jo tėvas didelis tur

tai už pinigus jam nu 
pirko popiežystę.

1769 m. Klemensas XIV 
išnaikino ir iškeikė Jėzuitų 
zokoną, dėlto ir pats tuojaus
pasimire.

Šiandieną męs turime 264 
mirusius popiežius, iš tų 40 
yra paskaityti šventais 37 
kankintiniais, 77 palaimin
tais, o kur kitų dūšios din
go? Nežinia.

Daugiausiai popiežių bu
vo iš karalių ir augštos vei
sles, bet keletas buvo ir ne
turtėlių. Štai: Petras I vys
kupas buvo žvejys.

1154 m. Adrijonas IV bu
vo sūnus varguolės moteriš
kės, kuri maitinosi almužno- 
mis parapijonų Langlei, An
glijoj.

1561 m. Urbonas IV buvo 
sūnus pavargusio kurpiaus, 
mieste Troyes, Prancūzijoj.

1294 m. Celestino V tėvai 
buvo neturtingi kaimiečiai.

1522 m. Adri j ano VI tėvas 
buvo daily dė, bėdavojo lai
vus.

1585 m. Sixto V tėvas 
kiaules ganė pas ūkininką 
kaime Grottamarina Dalma- 
cijoje.

1566 m. Pijūšo V tėvas bu
vo aviniukas.

882 m. popiežiavęs Jonas 
VIII (pagal kitus VII)—bu
vo mergina, kuri popiežiavo 
2 m. 34 dienas. Jonas-Joa- 
na, Gilbertą, Agnieška paėjo 
iš labai augštos angliškos gi
minės; gimė Ingelheim, Mo- 
guncijoj. Jaunystėje Joana 
susipažino su vienu minyku, 
Benediktinų zokono, persi- 
rėdė i vvriškus drabužius ir 
gyveno klioštoriuje, mieste 
Fulda, paskiau iškeliavo 
Grikijon mokintis, iš kur 
sugrįžo į Romą, įgijo didelę 
garbę tarp kardinolų ir mo
kintų, kurie, pasimirus Le
onui IV, vienbalsiai Joaną 
aprinko popiežium. Joana 
popiežiavo labai pasekmin
gai iki nelaimei, kuri atsiti
ko per procesiją einant į’ La- 
teranišką bažnyčią, pagim- 
dant kūdikį. Ji tapo užmuš
ta. Šitą labai slepia ir neku- 
rie laikraščiai užtikrina, kad 
tai yra gyva melagystė. 
Kas norit persitikrini ir 
daugiaus dažinot. paimkit 
Encyclopedia Britanica, 
knyga XIII, pp. 695 ir 710 
rasit viską. C

Skruzde.

Ne ant dievo paveikslo 
žmogus sutvertas, bet 

. ant beždžionės.

Mūsų seneliai ir prosene
liai, dar ir męs patįs, nuo 
mažu mens pripratę klausyti’ 
kunigų ir tikėti jiems, būk 
žmogus—tai tvarinys dievo,, 
sutvertas ant dievo pavida
lo. Bet atsirado drąsuolių, 
kurie pradėjo abejoti apie 
tokį dievo darbą, ir pradėjo 
jieškoti tikro atsiradimo 
žmogaus. Darwinas, ir kiti 
mokslo vyrai, paskelbė, kad 
žmogus sutvertas ne ant 
dievo pavidalo, bet ant bež
džionės, ir kad beždžionė — 
ne dievas — yra žmogaus 
pirmtakūnas. Kova už gy
venimą — svarbiausias fak
torius pasaulio istorijoj. Mo
kėjimas prisitaikint prie be
sikeičiančių gyvenimo aplin
kybių — klausimas gyveni
mo ir mirties. Gabesni, tvir
tesni ir geriau mokantiejie 
prisitaikint prie gyvenimo 
aplinkybių: augmens, gyvu
liai ir žmonės liekasi gyven
ti, silpnesni gi miršta. Gy
vuliai ir augmens, o vėliaus 
ir žmonės, miniomis žuvo 
laike ledinio perijodo. Pir
mas ledinis perijodas, kaip 
mokslinčiai tvirtina, tęsėsi 
apie 260,000 metų, antras gi • zx 1 y . • •apie 160,000 metų, siauri
nėj Amerikoj ledas pranyko 
tik apie 20,000 metų atgal. 
Užėjus ledų gadynei, gyvū
nai priversti buvo jieškoti 
sau tinkamesnių gyvenimui 
aplinkybių. Beždžionei pri
siėjo taipgi rūpintis po
draug su kitais gyvūnais.

Naujose vietos^ joms buvo 
sunkiau gauti maisto ir ap
sisaugoti nuo pavojingų 
priešų. * Pertai jos tankiau 
priverstos buvo stoti ant 
užpakalinių kojų ir stovėti 
ant jų, kad būtų galima ma
tyti, ar nesiranda kur pavo
jaus. Netikusios aplinkybės, 
kova už būvį privertė jas
daugiau uiijsvyti, iumu uu- 
du jų smagenįs laipsniškai 
vis tobulinosi — augo, o tas 
padarė ir galvą sunkesne, 
tad jau nebuvo smagu laiky
ti galvą nuleidus, pertai jos 
palengva priprato galvą lai
kyti tiesiai taip, kaip dabar 
žmogus. Mokslo žmonės 
mano, kad žmogus atsirado 
taip vadinamam tarpledi- 
niam periode, kuris tęsėsi 
480 tūkstančių metų. Apie 
priešistorišką žmogų mums 
daug papasakoja tyrinėji
mai įvairių groblių ir šiaip 
jau iškasenų, kurios suras
tos žemės atkasose įvairiose 
svieto dalyse. Suradimas 
beždžionžmogio skeleto, ku
ri užvadino pitekantropu, 
daug palengvino suradimui 
tikro žmogaus atsiradimo. 
Bet kur pirmas žmogus atsi
rado, dar iki šiol tikrai neži
noma, kadangi pitekantropo 
skeletas buvo rastas įvairio
se svieto dalyse; padėkime. 
Javoj, Vokietijoj. Anglijoj 
ir kitur. Mokslinčių nuomo
nės tame klausime taipgi 
skirtingos, vienok manoma, 
kad ateity bus galima susi- 
taikint.

A. Jurevičius.

Ar ne laikas butų pa
mainyti sekretorių 

kares ant sekre- 
. toriaus taikos?

Męs visuomet turėjome ir 
šiandien dar turime sekreto
rių karės. Bet pasilieka 
ateičiai, o gal ir trumpai 
ateičiai,kuomet mes turėsim 
sekretorių taikos. Šiandien 
dar negalima spręsti, kiek 
gyvasčių ir kiek pinigų dar 
reikės mums išleist, pakolei 
męs turėsime prezidento ka
binete taikos sekretorių. Da: 
bar, kuomet mes turime pre
zidento kabinete sekretorių 
hare’s, tai jo pareiga yra sti
printi kariškas jiegas visur 
ir kiek tik galima; jo parei
ga yra prašyti valdžios pini
gų padidinimui kariško lai
vyno, jo pareiga yra surink
ti kuodaugiausiai jaunų ir 
stiprių vyrų ir padidinti ar
mija, jo pareiga yra įskie- 
ni’nti į širdis liaudies patrijo- 
ti’zmą ir neapykantą svetim
taučių; vienu žodžiu, jo pa
reiga yra sužadinti kariškus 
jausmus pas kiekvieną vyrą 
ir moterį. Ir mes jo negali
me visiškai kaltinti už tai, 
nes tai yra jo pareiga ir męs 
jį todėlei užlaikome ir todė- 
lei jam algą mokame. Bet 
pamąstykite, skaitytojai, ar 
negeriau būtų, jeigu vietoje 
sekretoriaus karės męs už
laikytume prezidento kabi
nete sekretorių taikos? Sek
retoriaus taikos pareiga bū
tų užlaikyti visur, kiek tik 
galima, taiką ir ramybę, jo 
pareiga būtų vengti karių, 
kur šimtai tūkstančių gy
vasčių nekaltai žūsta. Jo pa
reiga būtų valdyti žiauru
mus policijos ir milicijos,kur 
streikieriai ramiai kovoja 
už didesnį juodos duonos 
kąsnį. Jo pareiga būtų mo
kinti jaunus vyrus protauti, 
o ne būti barbarais,; mylėti 
artymą, o ne žudyti. Jo pa
reiga būtų budavoti viską, 
kas yra gero ir naudingo ant 
pasaulio, o ne naikinti. Tai
gi, kįla klausimas, kaip greit 
męs turėsime tą taip gerą 
sekretorių taikos? Ar ilgai 
dar męs laikysime tą, taip 
žiaurų ir piktą sekretorių 
karės? Kiek brangių gy
vasčių ir kiek turtų dar au- 

žmonijai blėdingų užmany
mų? Atsakymas vienas ir 
trumpas—taip greit, kuomet 
pavergtoji liaudis pakels sa
vo akis augštyn, paduos-sa
vo pūslėtus delnus vienas ki
tam ir sušuks skersai ir išil
gai visą pasaulį: “Šalin ka- 

rėš ir visokios žmogžudys
tės! Lai gyvuoja taika ii 
ramybė ant žemės”.

Leonas P-slras,
Nuo red.—Talpindami šį 

straipsnelį, męs turime pasi
sakyti netikį į kokį tai ste
buklingą sekretorių taikos, 
kuris galėtų ’ pasekmingai 
veikti ‘ minis
terijoj. Kapitalizmas rymo 
ant militarizmo ir todėl .męs 
negalime įsivaizdint sau ka
pitalistišką ministerį (sek
retorių), kuris pakirstų tą 
šaką, ant kurios jisai ir vi
sa jo sistema tupi. Neofici- 
jališkų taikos sekretorių, 
taip vadinamų buržuazinių 
pacifistų męs "turime devy- 
nes galybes ir jie gražiausiai 
moka kalbėti apie tautų bro
lystę. Bet, anot drg. M. Hill- 
quitt, jie tai daro taikos lai
ku, karės gi laiku visi tie tai
kintojai virsta didžiausiais 
Marso garbintojais.

Tačiaus pabaigoj savo 
straipsnelio autorius turi 
tiesą: karės išrfyks, kada pa
saulio darbininkai to pano
rės. Taigi, sulyg paties au
toriaus galutino išvedimo 
taikos įvykdinimas tūno ne 
tūlo sekretoriaus asmenyje, 
bet darbininkų solidarišku- 
me.

DR. J. ŠLIUPAS PAAUKA
VO 50c. BYLOS VEDI
MUI SU HOOSICK 
FALLS FANATIKAIS.

Sekančiame “Laisvės” N- 

tų scrantoniečių, kurie pa
aukavo- bylos vedimui su 
Hoosick Falls fanatikais.

Tarpe aukavusių yra ir 
Dr. J. Šliupo pavardė.

Konstatuojame ir pabrie- 
žiame ši faktą, šiaip ar taip 
kalbant, p. šliupas išsiskyrė 
šiuo kartu iš pono Balučio 
koncerto.

TOLIMOJE ALABAMOJE 
SUSITVERS SĄJUNGOS 

KUOPA.
Jonas Juodaitis, žmogus 

šviesus ir darbštus ir vertas 
didelės paguodęnės, mums 
praneša, jog Foley, Alabama 
manoma sutverti Lietuvių 
Soc. Sąjungos kuopą. Tenai 
gyvena saujalė farmerių.

“Laisvės” red., gavus ži
nią, tuojaus suteikė tenykš
čiams draugams informaci
jų-

Sveikiname draugus, ku
rie, nors ir taip toli būdami, 
betgi dirba, protauja.

NAUJU TAKU.
Tokiu antgalviu raštas iš

ėjo Lietuvoje.
Nauju Taku kviečiama ei

ti Lietuvos jaunuomenė; ta
sai leidinys perdėm yra jai 
sk’riamas.

Jo turinys sekantis:
V. Kudirkos, A. Juodojo, 

B. Kaunio, Vaidilos Ainio ir 
V. Putvinsko vaizdeliu ir 
apsakymėlių. Straipsniai: 
V. K.—Ekonominio plėtoji
mosi keliai, M.Baltojo—Jau
nuomenės reikalais, V. M. 
—Iš Jono Biliūno bijografi- 
jos, S. D.—Apie jaunuome
nės laikraščius. A.—Karo
lio Kautskio sukaktuvės. — 
Kaina 50 k. Gaunama. M. 
Piaseckaitės - Šlapelienės 
(Vilnius, Blagovieščenskaja 
13) ir kituose knygynuose, 
taip-pat “Vilnies” redakci
joj-

“Vilnies” skaitytojai gau
na rinkinį puse kainos—už 
25 kap.

“VAIRAS”.
“Vairo” Nil turinys:

“Trakai. (L. Noreikos) 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
darbai 1913—14 metais.

den to atsiminimų) P. Pen- 
kaičio. Autoritetas bei lais
vė Fr. V. Foerster’io. Kal
bos mažmožiai. K. Būgos. 
Lietuvių. Spaudos Paroda. 
Mūsų kultūros gyvenimas. 
Teatras.



Vertė V. Paukštys.

Didžioji Azija atbunda.
(Pabaiga). liams, kurie suvienys Shan-

/Pastaroj devyniolikto ghai’jų rytuose su Indija va- 
šimtmečio pusėj Indijos pre- karuose ir Canton’ą pietuo- 
kystė paaugo ketveriopai, o se su Liberija šiaury. 
Chinijos'—šešiariopai. Phi-I Jau dabar Amerikos pra- 
lippinų prekystė į dešimtį 
metų užaugo dvejopai, gi Ja
ponijos prekystė į dvide
šimts metų užaugo septyne
riopai.

Bet dvidešimtas amžius 
pamatys daug didesnę pir- 
myneigą Rytuose, negu ma
tė devynioliktas. Senovinis 
žemdirbystės amžius jau už
leidžia vietą industrijos am
žiui; rankų išdarbiai pakei
čiami mašinų išdarbiais; 
pirmesnis apsirubežiavimas 
pakeičiama naujausiais 
tarptautiškų susinėsimų bū
dais. Daugel Japonijos ir 
Indijos miestų išrodo jau 
tikrais pramonės ir indus
trijos centrais.

Japonų garlaiviai plaukio
ja visuose okeanuose ir jie 
geriausiai įtaisyti, ir atneša 
didesnį pelną, negu kitų ša
lių garlaiviai. Daugelis ja
poniškų pasažierinių gailai-i 
vių išleidinėja savo dienraš-; 
čius, gaudami žinias bevieli-

nyti. Man dabar lemta nuo 
jų greičiau prasišalinti iš 
šio pasaulio, nebesimaišyti 
jiems akyse, bet aš įgyvenu ( 
ir noriu gyventi vien tik dėl
to, kad pilnai^ pažinti gyve
nimo teisingumą — gyventi 
sau — ir pažinęs jį, jo palie
pimo klausyti — gyventi ar 
mirti... (Piktai). O, jūs vil
kai avies kaily! Jūs sudras
kėte mano gyvenimo uždan
gą, norėdami juo pasisotin
ti. Išplėšėte mano kūno spė
ką, iščiulpėte paskutinį lašą 
kraujo ir išstūmėte į platųjį 
gyvenimą. Taip, aš netekęs 
vietos ant šio pasaulio, visų 
apleistas senis, turiu slan
kioti purvinomis gatvėmis ir 
maldauti skatiko palaiky
mui gyvasties savo suvytu
siam kūne. Bet kurių mal
dauti? Maldauti tu, ku- 
riems. jaunas būdamas, sa- 

1 progą ja pasinaudoti, tai Ii- vo spėkomis jų turtą didi
ngos pusėtinai susimažintų.!nau? Tie manęs nepažįsta, 
'Ant nelaimes, net sveikatos jie nieko neduoda apart pik- 

daktarai — labai', to, neapkentimu dvokiančio
■ nenoriai žmonėms apie tai,žodžio. Maldauti susimylė- 
! pasakoja. Kitą vertus, dak-Į jimo “artymo meilūs” skel- 
tarų pareiga turėtų būti ne.bėjų,— maldauti alkaną pa-

Padarę pertikrinančius 
eksperimentus, žymus dak
tarai persitikrino, kad sau
lės šviesa lošia labai didelę 
rolę ligų gydyme. Buvo da
ryta bandymai gydyti su 
saulės šviesos pagelba džio
vą, vėžį, užnuodytas žaizdas 
ir kitas ligas.

Ypač džiovos gydyme sau
lės šviesa labai brangintina: 
šimtai džiovininkų nuo jos 
pasveiko ir pasveiksta. 
Džiovos senatorijos, kurios 
randasi kalnuose ir turi už
tektinai saulės šviesos, yra 
gana pasekmingos.

Saulės šviesa naikina bak
terijas gana pasekmingai. 
Dėlto šviesiuose kambariuo
se žmonės jaučiasi sveikes- 
niais ir greičiau pagyja.

Galima tvirtint, kad jei 
žmonės pilnai suprastų sau
lės šviesos vertybę ir turėtų

Maxim Gorky.

PASIKALBĖJIMAS
SU CARU.

i

Jis užmerkė akis ir pradėjo:
“Męs paliepėme šaudyti” — na ne! Už 

miršau... “Męs žudėme žmones be skait- 
liaus” — ne, ne taip. Prakalba be rašto lai
kyti labai sunku! Priegtam, męs dabar tu
rime poetišką prakalbą laikyti, nes ji tuo
met geriau išeina ir pasirodo daug iškilmin
gesnė... O išmokti taip sakyti, yra labai 
sunku... Na... pradėsime:

“įpėdinis augŠčiausiojo iš dangaus dėl 
valdymo žmonių ant žemės — caras, kuris 
turi būti smarkus, žiaurus, bet — teisingas. 
Kalbos, kad męs, Rusijos carai, būk tai už
mušę daug nekaltų žmonių — yra grynas 
melas. Męs ypatiškai nieko neužmušame, 
męs neturime laiko užsiimti tokiais darbais, 
kaip užmušėjyste... Caro ranka nevaldo nei 
laiku, nei jiega dėl išnaikinimo žmonijos. 
Valstiečiai ir darbininkėliai užmušti karei
vių ir kazokų. Męs manom, kad kareiviai ir 
kazokai gerai supranta, kas yra kaltas, o 
kas nekaltas: — užmuštieji — jų broliai ir 
tėvai. O jeigu jie muša savo tėvus, brolius ir 
seseris, tai, beabejonės, mato, kas turi būt 
užmuštas, o kas ne; kas sužeistas, o keno 
tik turtas ir gyvenimas išdraskytas... O kas 
svarbiausia, jeigu nekaltai užmušti, tai juk 
jie stačiai eina dangaus karalystėn !Tai kam- 
gi tuomet dar šaukti, triukšmas kelti apie 
tuos žiaurumus, žvėriškumus, prasižengi
mus... ir tam panašiai? Juk ne kiekvienas 
taip lengvai gali papulti į dangaus karalys
tę,kaip caro pavaldinis. Ir toliau: ką tai reiš
kia dėl tokios šalies, kad ir milijonas užmuš
tųjų? O męs, dėl pagražinimo žmonijos 
liuosybės, per metus užmušėme tik pusę mi
lijono. O vienok, visa Europos ląikraštija 
šaukia, kad męs žvėris, kad męs tironas... 
Mūsų į Italiją neįleido socijalistai, norėdami 
iššvilpti... švilpti carui! Argi jis blogas ak
torius? Turbūt jūs užmiršote, kaip męs 
puikiai lošiam rolę geradario caro per visą 
laiką mūsų viešpatavimo? Juk pirmiau visa 
Europa tikėjo, kad męs — “geras vyras”...

Čia caras apsistojo, susiraukė, prisi
merkė ir tarė:

— Na, čia jau bereikalingai... Ir kaip 
jis išdrįsta mūsų darbus išteisinti? Asi
las!... Ir kam jis čia padėjo daugtaškį? Po
etas, o nežino teisingai, kur reikia dėti žen
klus. Idiotas!... Na,'toliau... *

“Armėnai ant Kaukazo išmušti ištiki
mais tarnais tatarais. Čia vėl pradėjo visi 
šaukti, kad tas atsitikimas įvyko dėlei pa- 
trijotiškų jausmų. Pagaliaus, galima tam 
ir tikėti.Bet kas svarbiausiajai kodėl tas at
sitiko? Juk tatarai ir armėnai ilgus am
žius gyveno brolystėj? Daugelis stebisi ir 
nesupranta . Męs visai nesistebim. Juk ir 
žemės drebėjimas atsitinka išsyk... Kada 
Turkijos sultonas paliepė kurdams ir savo 
kareiviams naikinti armėnus, tuomet buvo 
išnaikinta desėtkai tūkstančių ir jokio 
triukšmo niekas nekėlė! Na ir pagalvokite, 
kur čia teisybė? Žydus išmušė? Juk tai 
dar ne visus! Priegtam: išmušimas žydų— 
reiškia progresas krikščionybės. Kas su- 
pranta>krikščionišką mokslą ir yra tikras 
Kristaus pasekėjas, tas tuojaus griebiasi 
naikinti netikėlius žydus, kad jie nepripažį
sta Kristaus mokslo, meilės artimo. Tas 
aišku kiekvienam, kas tik ne socijalistas. 
Idėją krikščionybės per ilgus metus skleidė 
tarp tamsios minios valdininkai, šnipai ir 
kunigai. O dabar to darbo vaisiai jau pasi
rodo visiems. Kame gi čia męs? Ir dar iš
gamos—plunksnabraižiai drįsta mums pri
mesti nuotikius devintą dieną sausio...”

Caras nutilo, perskaitė kelias eilutes ty
liai ir, neužsiganėdinęs, pasakė:

— Jis vėl neišlaikė ritmo... ir koks tai 
asilas! Tas reikia pažymėti! Ar pas jus 
nėro paišelio? — užklausė jis mane ir tuo
jaus vėl sušuko:

— Nereikia! Nereikia! Rankas... ne
judinkite rankų!...

Jis pažymėjo neteisingumą ritmo su 
nagu ant popieros ir pradėjo toliaus skai
tyti. .

— Bet kaltinti carą užtai... hm!... asi
las ! — už tokius darbus, protingas žmogus, 
negali. Męs — caras. Ir jeigu męs palie- 
pėm šaudyti į žmones, tai, reiškia, pas mus 
buvo ir tam priežastįs, kad šaudyti į juos. 
Bet jeigu męs būtume panorėję su jais pa
sikalbėti, tuomet būtume ir kalbėję. Tiki
mės, kad tas gana aišku visiems! Žmonės 
turi atsiminti, kad carui rankosna dievas 
įteikė-ne vien tik valdžią, bet ir kardą, t. y. 
durtuvą ir kanuolę”.

Caras apsistojo ir pasakė:
’ — Čia jis užmiršo apie kulkametį... Na 

ir žioplas gi asilas!... Durtuvus ir kanuoles ♦
ir kulkamečius... taip...

(Toliau bus).

monininkai neįstengia kon
kuruoti su Chinija Ramiojo 
okeano pakraščiuose. ’ To
liau ta konkurencija pasida
rys dar sunkesnė.

Taigi, Azijoj jau pradeda 
viešpatauti kapitalizmo ga
dynė. Jam ten tuo lengviau 
įsivyrauti, kadangi darbi
ninkų reikalai ten labai 
menki ir jie pasiganėdina pi
giausiu atlyginimu už sun
kiausi darbą. Bet tenai sy
kiu su abelnu atgimimu jau 
pradeda apsireikšti ir darbi
ninkų judėjimas ir yra vil
tis, kad darbininkai neilgai 
leis save išnaudoti.

J. Stropus. 
(Pagal “N. Y. C.”)....... . — ■—- sargai —

Saules šviesa
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Saules sviesa yra būtinai tik aiškinti tai, kas reikalin- penėti. — Ne, jie alkaną — 
reikalinga^augalams ir ?gy-!g-a sveikatai, bet taipgi ko-1nepeni, trokštantį — negir- 

Jie neleidžia man arti 
jjų namų stovėti, kad mal- 
Idauti susimylėjimo žmonių, 
kurie dėl meilės artymo die- 
vui savo paskutinį turtą au- 
ikauja. Išvaikščiojau pas vi- 
Įsus mano praėjusio gyveni- 
|mo vadinamus duondavius, 
buvau pas visas dvasiškas 
asabas, kuriems tik teko de
šimtinę mokėti. Jie visi ma
ne išvadino valkata, never
tu net akies žvilgsnio užme- 

Ir nustojau 
vaikščiojęs pas tuos, kurie 
neskaito mane gyventi vertu 

; nevaikščiojau 
daugiau pas sau nelygius 
gyvenime turtuose, bet daug 

; žemiau stovinčius žmonijo
je. Ėjau į prastas bakužė-

ivūnams. Kas nežino, kad 
j saulės šviesos negaunanti 
žolė gelsta jr džiūsta, kad’ 
daugelis gyvūnų saulės švie
są labai brangina? Kiekvie
nas sodininkas ar gyvūnų 
augintojas moka saulės švie
są branginti; jis žino, kad 
saulė augalams bei gyvū
nams, yra būtinai reikalinga, 
kad saulė naikina įvairias Ii- 4.

roti už tokias sanlygas, kuUdo. 
riose žmonės galėtų džiaug-j, 
tis gamtos dovanomis.

A. J. Karalius.

(Tąsa).
— Ot, pasakoja, kad caro rankos visuo

met mirksta žmonių kraujuose!... Koks ne- 
sanmoniškas melas! Kaip tas viskas gali
ma matyti? Juk męs ne patįs liejam tą 
kraują? Pagaliaus, juk męs patįs kasdien 
po penkis sykius, o kartais ir daugiau, prau
siame karštam vandeny ir dar su kvepalais 
rankas, kad ir kvapo kraujų nebūtų! O! 
Kaip męs norėtum, kad kas nors papasakotų 
žmonijai tikrą teisybę apie mus. Iš prieža
sties pliauškimo laikraščiuose visokių nesan- 
monių apie mus, Europa pradeda šnairuoti, 
neteisingai atsineša... Niekas teisįngai ne
žino, kaip mus kankina mūsų žmonijos liki
mas... Kaip skaudu yra tas, kad mūsų žmo
nės, pačiu dievu pavesti mūsų globai, dabar 
pradeda kilti prieš dievą ir niekinti mus, ca
rus, nepripažindami mūsų valdymo.

— Aš galiu teisingai viską atkartoti, ką 
tik jūsų augštenybė pasakys, — tariau aš.

Jis atydžiai į mane pažiūrėjo, ranka pa
rode elektrikinį guziką ir pasakė:

— Taip, jūs pastatyti tokiame padėji
me, kur galima tik teisybę kalbėti, — ir, iš
siėmęs antrą popiergalį, vėl pradėjo skaity
ti: — Laikraščiai rašo, kad męs nekaltus 
žmones mušame šimtais — netiesa! Kas 
yra laikraščiuose parašyta dešimtį metų at
gal, vakar, šiandien ir kas bus rašoma ry
toj — viskas buvo, yra ir bus melas, jeigu 
tik jie nepatarnaus caro garbei ir išminčiai. 
Europa mus skaito despotu tironu, blogu 
genijum Rusijos, baidykle, kuri geria krau
ją žmonijos ir ėda jos mėsą...

Jis nutilo, pradėjo skaityti tyliai, pas
kui patraukė pečiais ir pusbalsiai pratarė:

— Ir kam jis tą parašė? Asilas!... Gm... 
taip, tai štai kur pradžia...

“...Visiems protingiems žmonėms 
žinoma, kad kiekvienas teisingas caras 
gavęs valdžią ant žmonių iš dangaus
augŠčiausiojo, kuris valdo visą pasaulį, — 
privalo tą dievišką dovaną apsaugoti, nors 
tas apsaugojimas ir labai brangiai apsieitų 
jam. Todėl caras privalo karti ir šaudyti 
tuos visus, kurie tik išdrįsta prieštarauti, 
jog caras nėra dievo pateptasis ir jis neturi 
iš dangaus duotos valios ant žmonių. Ca
ras, kaipo dievo įpėdinis, ant žemės, yra tei
singas piemuo savo žmonių. Šaltiniu gudry
bės, suteiktu jam iš dangaus, jis turi apsau
goti žmonijos širdis nuo blogų mįslių, ku
rias įleidžia į jas velnias. Dėl kiekvieno ca
ro reikalinga, kad jo žmonija būtų protinga 
■r kad kiekviena caro mintis, kiekvienas jo 
žodis bei paliepimas, būtų priimamas, kaipo 
dievo žodis iš dangaus su malda ir nusiže
minimu”.

Caras pertraukė savo skaitymą, užsi
dengė rankomis akis ir pradėjo mislyti. 
Paskui atsiduso ir pasakė: —

VARGO SENELIS.
(MONOLOGAS.)

(Pasikėluss uždangai sėdi senelis ant 
šaligatvio ir aimanuoja.)

Et, žiaurus tas gyveni
mas Nepagodoja senio, net 
savo jiegas atidavusio vien 
tik dėl gyvenimo. rr" 
senis buvo geras, g 
kuomet šiame kūne degė ki
birkštis jaunystės, gražumo, įiitvėrfmii - 
kuomet jo kraujas, gyveni-1 
mo imtynėse, gimdė narsu
mą. kuomet jis galėjo teikti L - 
pasisekimą arba nepasiseki- ;

| les, maldavau duonos pas 
į darbininkus, neturinčius Dil
ino gyvenimo sau, savo šei
mynai; maldavau tų žmonių,

; gniuždomi 
.... i sunkios gyvenimo naštos, iš 

Bet del k° kuriu malonės dar iki šiai 
..ienai gyvenu ir studijuoju 
vargus, gyvenime esančius.

Taip, nors ant galo žilo
sios senatvės, pamačiau tei
singumą gyvenimo, kad al
kanas - alkaną penį, alka
nas - alkaną atjaučia ir alka
nas dėl alkano artymo mei
lėje gyvena. Ir kaip alkani 
sotus paliks, sotieji už gyve
nimo durų atsidurs.

Uždanga. Šilelis.

merikos.
Chinijos prekystė taip-pat 

greitai išsiplėtęs, kaip ir Ja
ponijos ir turės didžią svar
bą Vakaruošė. Apie 20 me
tų atgal Londone rinkdavo 
senus arkliu pasagus ir siųs
davo juos Chinijon, kur iš jų gas. 
liedavo prasčiausios rūšies šie faktai buvo žinomi ir 
plūgus Vidurinės Chinijos.gilios senovės žmonėms: jie 
farmeriams.

Dabar tose Vidurinės Chi-1 spindulių gydydavo ligas, ir

ma. Žinoma, tada ir žmo- 
nes buvo daug stipresni, ir 
ligų mažiau buvo.

Mūsų gadynėj medicina 
tapo tikru mokslu; ligų gy- 
dvmui skiriami vaistai tapo t tuomet šitas

šauliui užteks ant 1.000 me-1ištirti ir sugrupuoti į tam mano, buvo jiems gyvenimoI 
tu. Vidurinei Chiniioj ras- tikrus skyrius: bakterijolo-įšildanti ugnelė, tuomet jie 
ta taingi geležies rūda, ge- i

neretai su pagelba saulės • .. 1 |Sti žmogum, 
galingas, vaikščinies n

nijos provincijose, po viršų-i turėjo gana gerą pasiseki- 
tiniu žemės sluogsniu. atra
sta plačiausi akmeninių an
glių sluogsniai. Sulyg vieno 
vokiečių geologo vienoj tik 
Shansi provincijoj randasi 
tiek anglies, jog visam pa senis, y pa toje :

gija atidengė ligų priežastis 'godojo mane, kvietė evven- pTįrje taip pat 
resnė ir tyresnė, negu ran- patalogija parodė, kokias ti. ilgai gyventi. (Karščiau).' snn]/ios p-vvenin

nematomas permainas kūnedamnii apie Pittsburgą.
Didelėse Hanvango gele- pagamina įvairiu bakterijų 

žies ir nlieno lieivklo^e, mie- toksines (nuodai), — bet ne
šte AVuchanc*. šalę Hankow žiūrint to visko, ligas praša- 
— Chinijos Chicago*. — kur 
dirba daugiau 4.000 darbi
ninkų, autorius mates išla
vintu^ chiniečius darbinin
kus. dirbančius už $1.25 į sa
vaite. Tose liejyklose pla
čiausiai vartojama elektros 
"pajiega. ir tenai išdirbama 
geriausios plieno relės nau-' 
jiems Chinijos geležinke-) žai ką padaro.

liną ne vaistai, bet pati gam
ta. Patyrusio ir gabaus 
daktaro rankose vaistai, lei
skit pasakvti, stebuklus pa
daro, bet tiktai, kaipo pagel- 
ba galingam gydytojui — 
gamtai. Kitą vertus, tokio
se ligose, kaip džiova, vėžys, 
raupai etc. vaistai labai ma-

Aš gyvenau.
venau? Kam gyvenau? Gy-'jp 
venau, kad dirbti ir savo 
darbo vaisiais maitinti, 
dengti ir linksminti tuos, 
kurie nedirba, kurie godoja 
ne žmogų, bet žmogaus šne
ką. (Pauža. Liūdnai). Da
bar, netekęs spėkos, netekęs 
to visko, kas buvo jauname 
kūne, likau išmestas, panie
kintas, apleistas tų visų “ge
rųjų nonų”, kurie mane my
lėjo, kaipo įrankį pasipel-

Darbininkas sustreikavo — ir viso pasaulio tinginiai maldauja jo dirbtines be jo darbo jie negalės veltedžiauti

yra 
yra 
nuo

lis talentas — taip išguldinėja svetimas 
mintis, lyg būtų su mumis gimęs!... Ne be-

— Ar galiu aš sužinoti, jūsų didenybė, 
kas autorius šios poemos? — paklausiau aš.

— Vienas žandarų aficieris... baisus 
niekšas, kaip ir visi žandarai iš poetų...

“Męs norėjome perskaityti šią poemą 
prieš Dūmos atstovus, kaipo Įžanginę... bet 
mums pasakė, jog politikoj poezijai ne vie
ta. Priegtam, Dūmos atstovai— tai lauki
niai žmonės, neapšviesti ir visiškai neturi 
supratimo, ką tai reiškia caras! Visi jie — 
vyrukai apsirėdę neblogai, bet neturi meda
lių ir pertai — neišauklėti. Su laiku, gal 
męs jiems ir duosime medalius, jeigu tik jie 
pasitaisys ir apsišvies. Bet visgi męs jiems 
pasakėm prakalbą, parašytą trumpai ir su
prantamą jų protui.

“Liokajai, — tęsė toliau caras, — tei
singiausi žmonės; vagia — daug, bet sostui 
tarnauja — kaip liokajai. Paskui męs no
rėjom juos išvaikyti iš Dūmos, bet mums pa
tarė ministerial, jog dar peranksti... Mūsų 
Trepovas, kaip tikras radikalas, rekomen
duoja juos sušaudyti... bet su tuom nėra ko 
skubinties, męs dar apie tai pamislysime... 
Męs dabar per jus leidžiame šią prakalbą j 
spaudą, kad Rusijos žmonės sužinotų tikrą 
teisybę apie savo vadovą./ Na, pradėsime 
tąsą toliau... Kur čia męs apsistojome?... 
“su malda ir nusižeminimu”,., arba. Na, pa
bandysime sakyti iš atminties,

M® /



mas!) — ten vyras žiūri į moterį, kaipo į 
savo nuosavybę, nelyginant dirbamą gyvulį 
ir daro su ja, ką tik nori! Pas daugelį pa
dermių ir giminių — net ne'pas laukinius — 
moterįs beveik visai neskaitomos nei žmonė
mis. Vyrai skaito jas žemesnės veislės, nie
kina jas. Bet moterims šiandien bloga gy
venti ne tik pas laukinius ar pas puslauki
nius žmones, bet ir pas tuos, kurie skaitosi 
apsišvietusiais. Koks nors turtingas tur
kas žiūri į moterį, kaipo į žaislą ar lėlę, o bė
dinas, neturtingas turkas žiūri į ją, kaipo į 
dirbamą gyvulį. Yra ir tokių padermių ir 
žmonių, kur vyrai beveik nieko nedirba, ir 
moterims sunkiau gyventi, negu jaučiams 
ar arkliams. Visko ir nesuskaitysi, ką mo
terįs turi iškęsti; kankinimus, mušimus, že
minimus, išjuokimus, — nekalbant apie ne
pakeliamus darbus. O toksai moterų gyve
nimas, žinoma, atsiliepia ir ant vaikų. To
kių motinų vaikai dažnai jau gimsta men
kos sveikatos, silpnapročiais, netinkančiais 
gyvenimo kovai.

Vadinas, tai, kad moterims bloga gy
venti, labai daug kenkia visai jaunąjai žmo
nių kartai, visai žmonijai. Tai kenkia žmo
ni1! veislės pagerinimui ir net ją silpnina. Iš 
to jau aišku, kad teisingas šeimynos sutvar
kymas reikalingas pačios žmonijos laimei ir 
gerovei. Tos padermės, kur šeimynų gyve
nimas teisingesnis, daug* geresnėse apysto- 
vose esti ir daug stipresnės, už kitas. Per 
išmintingą ir teisingą šeimyninį gyvenimą 
jie pastojo daug skaitlingesniais. O skait
lingai padermei ar tautai, vienodose apysto- 
vose visuomet bus lengviau gyventi, negu 
ne skaitlingai: — skaitlinga kitą neskaitlin
gą prispaus, o pati išsiskės. Be to, ir visuo
menės bei valstybės gyvenimui reikalinga, 
kad žmonių ant žemės būtų daugiau. Jeigu 
žmonių būtų mažai, ar męs galėtume taip 
gyventi, kaip dabar gyvename? Jei būtų 
žmonių mažai, tai negalėtų būti nei tokių 
didelių miestų, nei kaimų, negalėtų visa že
mė būti nutiesta geležinkeliais , telegrafais 
ir tt., abelnai žmonija neturėtų tiek nei 
kūno, nei dvasios pajiegų ir negalėtų visko 
plėtoti tai/ kaip dabar daro.

Visa Jam reikalinga teisingas ir išmin
tingas šeiynynos sutvarkymas bei gyveni
mas ir vyrų bei moterų teisių lygybė.

-----------o-----------

V. Kudirka apie tulus lietu- 
tuviškus poetus.

(Iš “Varpo”).

Šeimynos Istorija.
(Paskaita iš kultūros istorijos). 

Parašė A. R. *
MOTERIMS
NAUJIENOS(Pabaiga) 

čerepokas, arelis, meška ir t.t. Tų gyvulių 
paveikslai skaitoma giminės ženklu. Tok
sai ženklas skaitoma šventu ir vadinasi “to
temu”. Žmonės, kurie turi įvairius “tote
mus”, gali susituokti, o su vienodais tote
mais susituokti nevalia.

Imti sau pačias tik iš kitur buvo kada 
tai papratę ir senovės rusai - slavai. Seno
vės knygose aprašyta apie tai, kaip vyrai 
užpuldavo savo kaimynus, kad pasiimti sau 
pačių. Ir lietuvių senovės dainos rodo, kad 
vyrai sau pačias imte paimdavo arba vogte 
pavogdavo. Bet pamažu užpuolimai ir pa
čių vogimai išėjo iš mados, o vieton to pirk
davo arba išsimainydavo. Mokėti už pačią 
tam tikrą mokesnį da >r dabar daugely šalių 
yra mada. O senovė v visu r taip buvo — ir 
pas mus, ir pas vokiečius ir kitose šalyse. 
Pietų Amerikos indi jonai taipgi sau pačias 
perka, išmaino jasfant vaisių ir užmuštų per 
medžioklę gyvuliųsĮuodaodžiai kafrai mai
no pačias ant karvių, jaučių ir už vieną nuo
taką duoda nuo 50 iki 70 galvijų — žiūrint 
kokia nuotaka.

Bet pamažu, ir toksai paprotys keitėsi. 
Šiandien daugely šalių jau vyrai sau pačių 
neperka, bet gauna už dyką ir da net su ma
garyčiomis, priedais. Pas mus tai vadina 
“dalimi”, “pasoga”. Dėlko toksai paprotys 
įėjo madon? Dėlto, kad vyrai ėmė skaityti 
save vieninteliais šeimynų maitintojais ir 
darbininkais, o moteris skaito tik savo žais
lu, lėle. Jeigu vyras sau pačią ima, tai jis 
jai neva duoną uždirba. Mat, vaikų augini
mo, namų prižiūrėjimo vyras darbu visai 
neskaito. Na, o jeigu jau pati nieko nedir
ba ir vyras ją maitina, tai imdamas sau pa
čią vyras ir nesidrovi pareikalauti pasogos, 
kaipo atlyginimo už busianti jos maitinimą. 
Taip daro ne tik lietuviai,bet ir visos taip va- 

, dinamos kultūriškos tautos. Ir šitas papro
tys taipgi jau labai seniai yra. O kai pas 
Transilvanijos rumuinus, tai kasmet stačiai 
buna nuotakų jomarkai. Tėvas atveža savo 
dukterį drauge su pašoga, išstato žymioj 
vietoj ant rinkos ir šaukia: “Aš turiu duk
terį, nuotaka. Gal kas turite sūnu-jauna- 
vedi?”

Žinoma, kur vyrai pačias sau imte ima, 
arba pirkte-perka, ten apie meilę negali būti 
nei kalbos. Negali būti meilės ir ten, kur 
vyras ima sau už pačią tą, kuri turi dau
giau pasogos. Bet pamažu pradeda eiti 
madon susituokimai ir iš meilės. Priežodis 
sako, kad meilė ir mirtį pergali. Daug įvai
rių priežasčių kenkia iš meilės susituoki
mams. Garsus žmonės šalinasi nuo prastų, 
augštos giminės nuo žemesniųjų, turtingi 
nuo neturtingųjų. Trukdo sueiti į porą ir 
tikėjimo skirtumai, ir tautystė. Bet meilės 
jausmai dažnai nežiūri jokių pertvarų. Ir 
šiandien pas apsišvietusius ir išmintingus 
žmones abelnai einama poron iš meilės, o 
apsivedimas ar ištekėjimas tik dėl “išroka- 
vimo” (pinigų, pasogos ir tt.), skaitoma net 
negražiu pasielgimu. O kada vyras ir pati 
mylisi ir sutinka, tada negali būti šeimynoj 
nei žeminimų, nei prispaudimų, nei kitokių 
nesutikimų, šiandien pas apšviestas tautas 
vienas vyras turi tik vieną pačią ir abudu 
būna viens kitam ištikimi. Vyras ir pati to
kioj šeimynoj dirba abudu sau, visai šeimy
nai ir visuomenei, šeimyna laikosi ant 
abiejų, o ne ant kurio vieno. Visuose rei
kaluose abudu turi lygų balsą ir viską atlie
ka iš sutarimo, o ne iš prievartos. Vaikus 
auklėja taipgi abudu. Ir nei vienas iš jų ne
skaito viens kito nei žemesniu, nei augštes- 
niu. Ir tai ne tik šeimynoj, bet ir visur ki
tur motens turi tokias pat teises ir parei
gas, kaip ir vyrai. Moterįs yra ne tik “pa
čios, virėjos ir motinos”, bet ir tokie pat 
žmonės, ir kiekvieną dieną tūkstančiais pa
vyzdžių prirodo, kad jos neblogiau už vyrus 
gali būti ir daktarais, ir inžinieriais,ir advo
katais, ir valdininkais, ir pamokslininkais, 
ir rašytojais, ir muzikantais ir kitokiais. 
Kai kuriose šalyse drauge su vyrais jos ir 
visus valstybės reikalus tvarko. Taip, pa
vyzdžiui, Suomijoj moterįs renkamos atsto
vais, ir dalyvauja Suomijos seime (durnoj), 
svarsto įvairius šalies įstatymus, balsuoja ir 
tt. Žodžiu, su laiku vyrų ir moterų teisės 
pastoja lygios ir valstybės, ir visuomenės, 
ir šeimynos gyvenime.

Bet visgi ir ligšiol pas visas tautas mo
terims kur-kas sunkiau gyventi, negu vy
rams. Ten, kur moterįs buna imte paimtos 
arba perkamos, taipgi ir ten, kur vyras su- 

. moteria ima da ir atlyginimą-pasogą (tar
tum didelę malonę jis daro sau pačią imda-

Jau seniai praslinko gegužis. Tai ir ge
rai,nes tiktai atsiliuosavus nuo jo arčiausios 
Įtekmės, galima apie jį ant šaltos pasikal
bėti. Gegužyje kalbėti apie gegužį, taip sau 
žmogišku liežuviu... yie, tai nedasiekiamas 
daiktas.

Gegužis, tai mėnesis poetų, lakštingalų, 
meilės ir lapienės. Tame mėnesyje visi kal
ba eilėmis, gieda sykiu su lakštingalomis, 
mylisi ir... valgo lapienę. Tai gi, rodosi, tik 
apie tuos dalykus pridera rašyti, atmenant 
gegužį.

Įstabi to mėnesio įtekmė, o ypač ant po
etų. Tegul tik atgaivinančiu savo kvapu 
pūstelėjo ant jų — tuojaus' tie nelaimingi 
■taiso sau pentinus, balnoja pegazus (pega- 
zas — sparnuotas žirgas, poeto fantazijos, 
vandentuvės simbolis) ir žingine, šuoliu, 
riščia, zovada — joja. Poetai — na, tegul 
sau — bet jų pegazai (kalbu apie šios dienos 
Lietuvos poetus) — Dieve mieliausias! vie
nas spangas, kitas šlubas, trečias be klubų, 
ketvirto tik skūra ir kaulai — retai, retai 
kur pamatysi geresnį darbininką arklį, o 
jau apie stoninius eržilus tai nėr ką nei kal
bėti — visai tokių nerasi. Žiūrint ant lietu
viškų pegazų, rodosi, kad juos žydeliai pir
ko ant Parnaso (Parnasas — kalnas Graiki
joj, mūzų, dailės globėjų apgyventas) laike 
jomarko, kaip atliekanas, ilgą laiką važiojo 
vandenį, o paskui pardavė Lietuvių šios die
nos poetams ant skūros.

Ką daryt? Neturėdami geresnių, joja
me ir ant tokių,varydami juos pentinais,čiul
pimu lūpų ir rėkimu naaa! Tie patys pega
zai, tur būt pajutę ant savo strėnų jau ne 
žydo botagą, tik lengvybę poeto, mat neže
miško sutvėrimo, muistosi ir užrietę uode
gas šokinėja. Atsimenu, kad gegužyje ir 
mano kumelpalaikis(nors plojo šonais) šoko 
piestij ir spardėsi. Norėjau tada viską ra
šyti eilėmis. Bet atsiminęs, kad net ir dėl 
eilių turi būti pritinkanti vieta ir medega, 
nuolat stabdžiau savo pegazą eiliuotais žo
džiais (pegazai Įkitaip nesupranta):

Tprrru peęaze iš Parnaso, nesispardyk sveiks! 
Dyrstelk tik ant savo šonŲ: ar tau griūt nereiks?
Pegazą tie žodžiai kiekvieną kartą ap

malšino. Galimas daigtas, kad ir kiti atra
stų malšinimo būdą dėl savo pegazų, jeigu 
jie kartais nereikalingai spardosi.

jos ir partijos visur ir visa
da netik prijaučia moterų 
atbudimui, bet visur ir visa
da pritaria, pagelbsti,kur tik 
galima. Aš pritarčia tik to
kiai organizacijai moterų, 
kur visos darbininkės galėtų 
prigulėt ir rūpintis moterų 
reikalais bei apšvieta.

Mūs lietuvės menkai at
jaučia dą šiandien reikalin
gumą apšvietus ir. organiza
cijų. Man teko būt ant vie
nų prakalbų svetimtaučių 
moterų organizacijos! Kal
bėjo moteris apie moterų 
organizacijas ir kitus reika
lus, tai salė buvo moterų pil
na prisikimšus senų ir jau
nų. O mūsų lietuvaitės kaip 
skaitlingai lankosi ant to
kiu prakalbų? Kur teisybė 
aiškinama, tai jos iš tolo len
kiasi i)’ bijosi, nes kunigėlis 
joms uždraudė po mirtina 
nuodėmė lankyties. Kita
taučių ir kunigai visgi taip 
nekontroliuoja, kaip mūs. 
Jie mato jau, kad vyrus ne
išlaikys kvailume ant il
gi a u s. tai griebiasi nors mo
teris daturėt. O vėla, mums 
sunku, kad neturime nei kal
bėtojų, organizaporiu iš mo
terų. Spėkos da labai silp
nos. Sąjungietė.

Metinis “jubilęjus” ga
spadinių subruzdimo.

Greitai sueis metai, kaip 
So. Bostone ir kitose vietose 
subruzdo lietuviškos gaspa- 
dinės. Kaip So. Bostone, tai 
buvo net apskelbtas boiko
tas lietuviškiems bučeriams. 
Judėjimas tuomet buvo ga
na didelis, o mitingai, ku
riuos sušaukdavo gaspadi- 
5iių vadovės, buvo nepapras
tai skaitlingi ir triukšmin
gi.

Vėliaus tame pačiame So. 
Bostone įsikūrė gaspadinių 
kliubas ir kooperacija.

Panašus judėjimas buvo 
bepradedąs apsireikšti ir ki
tuose miestuose. Gaspadi- 
nės buvo bepradedančios 
svajoti apie savo draugijas, 
kurioms rūpėtų jų būvio pa
gerinimas ir abelnas prasi- 
lavinimas. Tuomet kalbėta 
apie susirinkimus, paskai
tas, prakalbas.

Aš paklausiu,kur gi dabar 
tas viskas dingo ?

Argi jau išnyko, kaip sap
nas? Bet šiuom laiku nieko 
nesigirdi apie gaspadinių 
organizacijas, apie švietimą- 
si, prakalbas, rūpinimąsi 
gražiau užlaikyti savo na* 
mus.

Kodėl pas mumis taip 
greitai užsidegama ir taip 
greitai atauštama ?

“Laisvės” skaitytoja iš 
So. Bostono.

Varnių davatkos 
laiškas.

(Iš “‘Liet. Žinių”).

Ponia Redakcija!
Tamstos gyvenate arčiau 

Kauno; ar negirdėjot, kokią 
ten seminariją stato Kaune? 
Juk ten buvo nuo senovės 
seminarija? *

Kiti šneka: kad ne semi
nariją, bet saulei namus 
statą; o ta saulė mokįsianti 
mokytojus; dėlto ir vadina 
seminarija.

Pas mus į Varnius rude
niop atvažiavo du svetimu 
kunigu, rinko pinigus tai se
minarijai. Tokį gražų pa
mokslą pasakė, visa bažny
čia verkė:1 minėjo mokytojus 
ir šviesą, ir tamsybę, ir sau
lę, ii’ namus, ir viską. Vie
ni suprato, jog senovės semi
narija tamsi, reikia šviesti—: 
i saulę langus pastatyti. Mo
kytojai — visi žino, jog ku
nigai svietą mokina: — su
bruzdo klierikam namus sta
tyti. Dar kitos bobos ir sa- 

Prie straipsnio ‘‘Kas 
mums daryti?”

Draugė J. V. A. “Laisvės” 
N. 51 nupeikia mūsų laikraš
tiją ir toj laikraštijoj mote
rų skyrius, sakydama, kad 
ten daugiau nieko nėra, kaip 
tik apie naujas madas ir jų 
kritikavimą ir apie meilę ir 
apsivedimus. Sako, net liūd
na, kaip pamatai kitų tautų 
moteris organizuojantis ir 
besidarbuojant, o čia, pas 
mus, užsiimama tokiais 
menkais darbeliais.

Tas tiesa, bet męs dar 
šiandien negalim lenkty
niuoti su kitų tautų moteri
mis, kurios apšvietoje daug 
augščiau pakilusios, ku
rios kunigijos jau nesibi
jo ir nesiklausia, kur joms 
prigulėti ir dalyvaut, kaip 
tai dar daro daugelis mūsų 
lietuvių. Męs dar šiandien 
turime apsidžiaugt tuomi, 
kad mūsų sesutės padeda 
prisidėt prie L. S. S. ir S. L. 
A. ir kitų pašelpinių draugi
jų, kurios jau yra kiek liuo- 
sesnės nuo bažnytinių pan
čiu.

Mūsų lietuves dar tuo tar
pu jokiu būdu negalime or
ganizuot į vieną draugiją, 
kur visos kartu galėtume iš
vien veikti. Vyrai daug to
liau nužengę apšvietoje, 
daug daugiau pripratę prie 
draugijų, o vienok negali 
sugyventi vienoj didelėj or
ganizacijoj (Ir apskritai tai 
negalimas daiktas. Red.). 
Biznierėliai tautininkai vei
kia sau, o kunigai su davat
komis irgi sau. Darbininkai 
sočijalistai ir vėla sau. Nes 
visų skirtingi tikslai,ir vie
ni kitiems priešingi visame 
kame. Mūsų lietuvaičių 
dauguma dar šiandien klau
sė melagingų, bet saldžių 
kuždėjimų juodvarnijos ir 
labai sunku jas nuo to atpra- 
tint.

Pasiturinčios gi moterįs 
lietuvės, kurios jau daugiau 
prasisiekė pinigo dalyke, vi
sai nesirūpina apie kovą. 
Argi joms tatai reikalinga? 
Tik bereikalingas klapatas 
joms būtų. Tiesa betgi, la
bai reikėtų nors pačioms tik 
darbininkėms organizuoties 
i vieną draugiją. Bet kol 
kas aš labai geisčiau, kad 
męs visos, kurios kiek su
prantam ir^atjaučiam darbi
ninkų idėją, pirmiausia pri
sidėtume prie padidinimo 
spėkų L.S.S.. O potam 
prie kitų draugijų, jeigu ga
lima.

Mūsų laikraščiuos tie mo
terų skyriai ir gana naudin
gi, nors, kartais, ir klaidin
gų minčių randasi. Vienas 
šį-tą parašo klaidingai, ant
ras pakritikuoja, trečias pa
taiso, išaiškina. Kas tik ra
šoma iš gyvenimo žmonių, 
viskas reikalingą ir naudin
ga žinot, ar apie apsivedi
mus, ar madų blėdingumas 
kritikuojama—viskas su gy
venimu rišasi ir reikalinga 
žinot.

Tie moterų skyriai laik
raščiuos pritraukia prie 
skaitymo, kiek aš pastebė
jau, net ir tuos ar tas, kurie 
visai neturi noro skaityti. 
Kaip tik pasakysi, kad rašo
ma apie merginas ar moteris 
tam ar kitam laikrašty, tai 
tuoj griebiasi skaityt ir kri
tikuoja, ar teisingai parašy
ta. Ir vėl laikraštį padaro į- 
vairesniu,ir visi randa sau 
ką patinkamo, žingeidesnio 
paskaityt ir visi liekas užga
nėdinti, nes ne visi myli vie
nokius skaitymus. Kaip vy
rai, taip ir moterįs skiriasi į 
partijas ir negalima iš vieno 
veiktie. Mano nuomonę, 
męs, darbininkės ,turime vi
same laikytis su vyrais dar
bininkais visur ir visada. Ir 
kam to didelio skirstymosi? 
Juk darbininkiškos draugi

| ko: kad tokie biedni tame 
Kaune, teparvažiuoja pas 
mus į Varnius: čia ir butas 
geras šviesus, ant kalno ir į 
saulę — langai... Kiek čia 
klierikų kitą sykį mokinosi! 
Ko te'n veržtis į tą Kauną, 
kad toksai biednas kraštas; 
taip toli reikia baldyties, pi
nigų rinkti... Ne tik pas mus 
rinko, bet gyrėsi ir Ameri
koj buvę, daugybę tūkstan
čių pinigų gyrėsi surinkę. Ir 
čia prašė, kiek kas išgali 
apieravoti, nors kapeikėlę, 
nei tos nepazgordys...

Teiravosi kits kito žmo
nės: ar daug pinigų surin
ko? — Kas ten juos žino, be
ne sakysies?... bet ir mokėjo 
rinkti! ne kožnas taip tetro- 
pys! Duokim: aš daviau 
rublį išmainyti. Paklausė: 
kiek ant apieros palikti? 
Pasakiau: griviną. Jis pasi
liko dvi grivini, atidavė man 
aštuonias. Bene mušties?— 
numojau ranka. Kita ponia 
prašė dešimti rublių išmai
nyti. Iš tų pinigų apieravo- 
jo rublį. O jis pasiliko du 
rubliu, pati mačiau. Ponia 
vėl nutylėjo ir taip vis žiūrė
jo, kiek kas išgali duoti, tiek 
ir pasiliko. Kurs atskaitęs 
davė, žinoma ,nuo tokio dau
giau neišlups. Bet neluno! 
sergėk dieve, neluno! Vis 
geruoju tik prašė, tik labai 
mokėjo kaulyti.

Medinės bažnyčios klebo
nas Jau gelis tuomet sirgo, 
netrukus ir mirė, amžina 
atilsi. Ir prie ligonio ėjo, 
nežinia kiek ten iškaulijo. 
Vis tik, tur būt, gavo. To
kiems galvočiams visuomet 
reikia apieros rinkti.

Kiti rūgojo, kad antratiek 
ėmė, kiek kas apieravojo. O 
kas čia bėda? Kad man bū
tų tą griviną sugrąžinęs, juk 
seniai būč jau išleidusi, kaip 
ir tas aštuonias. Devintos 
neatidavė ir be jos apsite
kau ! Kita sako: kvailė, bū
tumei duonos porą svarų 
nusipirkusi... buvo atimti... 
Te! užteko ir mažiau, mat, 
gyva tebesu. O ta poni, ku
riai antrą rublį paėmė, irgi 
nenusususi, kad dešimtines 
maino. O rinkėjams vis ma
lonu, kaip pijokui lašas. Ki
ti dejavo apsigavę. O juk 
dievas gerai žino: — keno— 
avinas, o keno — veršis. Vi
saip, visain žmonės plepa, aš 
ir paklausiau vieno bajoro, 
kur daug žino, gazietas skai
to, paklausiau: Kas tie do 
per namai statomi Kaune ir 
kam tie kunigai pinigus rin
ko? Tas bajoras gerai neži
nojo. bet man davė adresą 
ponios Redakcijos, kuri gy
vena Vilniuje ir sako: para
šyk. paklausk, ten geriausia 
žino apie kunigu darbus, tai 
ir tau parašys visą teisybę.

Taigi ir aš, kaip jis sakė, 
surašiau visą teisybę ir siun
čiu poniai Redakcijai ir pra
šau labai pakarniai šviesios 
ponios viską atsakyti, o aš 
kitiems ištlumočysiu.

Varnių davatka.

O su vaikinais kaip?

Keli lietuvių laikraščiai 
kad pradėjo rašyti apie mo
teris ir merginas, tai ir ra
šo — vyrus ir vaikinus visai 
užmiršo. Man rodos, būtų 
daugiau ką rašyti apie vy
rus ir vaikinus, negu apie 
moteris. Kaip tai keistai at
rodo, kad mūsų rašytojai 
mato vientik iš moterų „pu
sės blogumus, o iš vyrų nie
ko. Ar gi vyrai ir vaikinai 
nekalti avinėliai? Argi jie 
viską taip daro, kaip pride
ra daryti? Ar pas juos dar 
silpnesnių pusių neatsiran
da, negu pas moteris? Ko
dėl apie jų gyvenime atlie
kamas klaidas niekas nekal
ba? Kam reikia vienus gir
ti, o kitus perdaug peikti?

Aš kviečiau savo sesytes,, 
katra tik gali plunksną ve
džioti, rašykit ir nurodinė- 
kit vaikinų ir vyrų klaidas. 
Kaip aš žiūriu, tai vaikinai,. 
— tie, kurie jau sugebia 
šiek-tiek rašyti, pradėjo ver
sti ant merginų perdidelius 
kalnus, primesdami mums 
visokius’ negerumus. Tas 
taip negali būti! Męs tu
rim duoti jiems dar dides
nius papeikimus, nes mūsų 
pusėje teisybė. Jie tik ma
to kitų klaidąs, o savo ir po 
nosia esančių negali patė- 
myti. Todėl, sesytės, mūsų 
yra švenčiausias privalu
mas jiems jų klaidas nuro
dyti. Jeigu męs ir toliau ty
lėsim, tai pasiliksim ver- 

i gėms, kaip iki šiol buvome. 
Męs turim statyti savo rei
kalavimus, kurie būtų geri 
ne vien tik vyrams, bet ir 
mums. Męs neturim užsi
ganėdinti tuom,ką mums vy
rai iš netyčių primeta. Mū
sų reikalai yra taip platus, 
kaip svietas platus.

V. A. Zosytė.

Į ŽINIOS

Kunigaikščiutė socijaliste.
Breslave (Vokietijoj) mi

rė uoli socijaldemokratė vei
kėja Virtembergo kunigaik
ščio Eugenijaus duktė. Be 
jos neapsieidavęs Breslave 
nei vienas s.-d. mitingas, su
sirinkimas ir sumanymas. 
Ji plačiai šelpusi s.-d. parti
jos narius ir daug aukojusi 
partijos reikalams. '

Elizabeth, N. J.
Per pasidarbavimą L. S. 

S. 147 kp. čia tapo sutverta 
Lietuvių Moterų Progr. Sus. 
4ta kuopa. Vis tai vaisiai 
mūs bendro nenuilstančio 
darbo; kuopon susirašė 
draugės gan atsakančios, to
dėl ir galima iš naujos kuo
pos daug ko tikėtis. Reikia 
tart padėkos žodį drg. J. Ju
keliu! iš New Yorko už jo 
triūsą. Nuvažiavo skaityt 
referatą su tuom tikslu, kas 
ir pavyko gana pasekmin
gai. • K. P.

Sufragiscių “aukų diena”.
Rugpjūčio 15 dieną bus 

specijališka aukų diena. Tą 
dieną reikės surinkti $50,000 
dėl vedimo kovos už moterų 
balsavimo teises tūlose va
karų valstijose.

Sufragistės sakosi galė
siančios surinkti tokią pini
gų sumą.

Gaspadinės kalba apie 
boikotą. <

New Yorko gaspadinių 
kliubas jau nebežino ir kas 
daryti, kad mėsos 'kaina iš- 
naujo pradėjo labai smar
kiai kilti.

Organizacija New Yorko 
gaspadinių jau net svajoja 
apie boikoto apskelbimą.

Panašus boikoto mėgini
mas buvo daromas ir Mill- 
waukee, bet prie jokių pa
sekmių neprivedė.

Lyties sužinojimas*
Carnegie institute vienas 

daktaras labai pasekmingai 
darė eksperimentus (bandy
mus) karvelių lyties^ Klaidų 
veik nebuvo. Panasųs ban
dymai daryta ir su varlėm.

Sekimasis kontroliuoti ly
ti pienžindžių duoda vilties 
turėti, kad su laiku galima 
bus nustatyti ir žmonių ly
tis.

/
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> vežimo į tolimesnius parkus. 
Ar girdėjote tokius labda
rius? Duokitė pinigų, tai 

13 d. liepos atsibuvo tau- jūsų pinigais jūsų pačių 
tiškai-katalikiškos prakal- vaikus išvežš į parkus ir dar 
bos, parengtos šv. Juozapo sau už kelionę atsiims! Ar

NAUJI KALBĖTOJAI 
Detroit, Mich.

draugijos. Pirmiausia kal
bėjo klierikas Franciškus 
Rusis iš Orchard Lake,Mich. 
Apie ką jis kalbėjo, tai, tur
būt, ir jis pats negalėjo su
prasti. Bet, kaip nuo dvasiš
kos ypatos, tai nėra ko dau
giau ir reikalauti, visi kata
likai ir jų vadovai daug ge
riau rankas valdo, negu lie
žuvį.

Bet užtai “naujasis” kal
bėtojas p. Vladislovas Male- 
ras (A. Antonovo brolis), at
sižymėjo! Mat, jis kiekvie
nam mieste netik savo kailį 
maino, bet ir pravardes: vie
nur pasivadina Antonovu, 
kitur Montvidu, trečiur Ma- 
leru ir t.t. Taip pat ir kalba, 
kaip katarinka: vienur kei
kia socijalistus, kitur katali
kus, trečiur tautiečius, žo
džiu, kokias ant katarinkos 
uždeda gaidas, taip ir varo. 
Nors dabartinė jo kalba bu
vo žemiau kritikos, vienok 
neprošalį bus \paminėjus,nes 
daugely vietų 
bėjo kaipo socijjalistas. Pir
miausia pasakė “Visi tikin
tieji katalikai jrra socijalis
tai ir net pats dievas buvo 
socijalistų”? Žibgeidu žino
ti, ar ir/labar jis yra socija- 
listu?Toliaus vėl varo/‘Gir
di, dabartiniai socijalistai 
kurie maišosi tarp lietuvių, 
tai yra ne kas kitas,, kaip tik 
peštukai. Socijalistais gali 
būti tik mokslą išėję vyrai, o 
kad išeiti mokslus—reikia 
pinigų, o mūsų socijalistai 
nei cento neturi. Jie dau
giau nieko negali nuveikti, 
kaip tik išleisti savo organą 
“Kovą“. Pagaliaus, jie dau
giau ir skaityti negali, kaip 
tik raides, nes “Kovoj” nie
ko nėra, apart raidžių”. Ant 
pabaigos pasakė, jog jis pats 
matęs, kaip ant gatvės šia
me mieste būrys socijalistų 
daužė vieni kitiems buteliais 
galvas. Tuomet atsirado iš 
publikos, kurie prirodė, jog 
taip darė ne socijalistai, bet 
šy. Juozapo draugystės na
riai, kuri dabar prakalbas 
surengė. Buvo dar prirody
ta, kad tos pačios draugys
tės nariai neperseniai taip 
sumušė vieną italą, kad pas
tarasis ir dabar ligonbuty 
randasi. Tuomet “gabus” 
kalbėtojas atsakė, kad italai 
ir reikia mušti, nes jie karš- 
takraujai. Toliaus ’ darodi- 
nėjo, jogei jokis socijalizmas 
nepaliuosuos darbininkų iš 
po priespaudos, bet tik " pa- 
liuosuosią tokios draugijos 
kaip šv. Juozapo.

Daugelis norėjo užduoti 
klausimų, bet pirmininkas 

’ pasakė: “Kas turite klausi
mus, tai galite išeiti per du
ris”.

Pertraukose j)uvo dainos 
ir deklamacijos. Dainos že
miau kritikos.

Pabaigoj šio mėnesio atsi
lankys A. Antonovas. Jį už
kvietė laisvamaniai. Kas- 
žin, ar ir tas taip kalbės,kaip 
jo brolis?

Detroito Reporteris.

s ponas kal-

tai ne gudriai sugalvota?
Bet vargšams vargiai pa

vyks sugriauti vaikų drau
giją, nes ji taip puikiai gy
vuoja, kad laike repeticijų 
netelpa net į socijalistų sve
tainę.

sai. Kada viskas priklausys 
žmonėms, tada patįs žmo
nės nustatys ir kainas ant 
produktų.

* * *

Pabaigoj rugpjūčio mėne
sio j Los Angeles atvažiuos 
žymus ir uolus lietuvių vei
kėjas A. žagaras. Jis, kaip 
sakos, jau išsiilgęs viešojo 
tarp lietuvių darbo. Ši nau
jiena mus labai džiugina. 
Esant tokiam veikėjui, lie
tuvių socijalistų dvasia va
karuose žymiai pakils.

' Povas.

M. P-čius.

Long Island City, N. Y.
Šis kaippelis irgi lietuvių 

apgyventas, bet apšvieta 
stovi labai žemai. Nors lai
kraščių ir pareina keletas, 
vienok ir tie patįs, kurie 
juos skaito, būna per
sekiojami. Užvis labiausia 
tamsybės palaikyme atsižy
mi seni amerikonai. Už tai 
peštynėse gerai atsižymi. Iš 
15 ant 16 liepos, nakty tokios 
buvo smarkios peštynės, kad 
vienus nuvežė li'gonbutin, 
kitus kalėjimam

o

Rašytojas.

Athol, Mass.
19 d. liepos Lietuvių Jau

nimo Apšvietos Ratelio atsi
buvo piknikas gana pasek
mingai. Per visą dieną jau
nimas žaidė įvairius žaislus, 
dainavo, deklamavo ir t.t. 
Taipgi varde Ratelio turiu 
ištarti ačiū draugams iš 
Gardnerio, kurie atvyko 
ant pikniko ir dalyvavo pro
gramo išpildyme. Pelnas 
nuo pikniko bus sunaudotas 
apšvietos labui.

Bet kas reikia pastebėti, 
kad ir kunigas su savo “blai
vininkais” tą pačia diena bu
vo parengęs pikniką. Mat, 
tuomi manė atkeršyti Rate
liui. Prieš pikniką gi buvo 
varoma didžiausia agitacija, 
kad žmonės nesiihnkytų ant 
mūsų pikniko ir tam pana
šiai. Bet išėjo atbulai. Ne 
tik kad atsilankė pusėtinai 
publikos, bet dar vienas kar
ščiausias parapijonas (Vac. 
Vaitulionis) atsilankęs ant 
pikniko pasakė prakalbą.ku- 
rioj nurodė, kad pas socija- 
listus ir pirmeivius daug 
daugiau teisybės, negu pas 
kunigus ir klerikalus. Rate
lis ir tankiau rengs tokius 
piknikus ir toj pačioj vietoj.

Inkognito.

IRGI “MIELAŠIRDYSTĖ”.
So. Boston, Mass.

Jau buvo rašyta, kad L.S. 
S. 60 kuopa sutvėrė vaikų 
draugiją “Bijūnėlį”. Apart 
mokinimo lietuviškai rašyti, 
skaityti, dainuoti ir dekla
muoti, kuopos nariai Išveža 
juos visus nedėldieniais į 
parkus, kur jie ant tyro oro 
praleidžia jyisą dieną bežais- 
dami. Rodos, nieko blogo ta
me nėra ir vertėtų visiem^ 
iš to džiaugties, bet Romos 
agentui tas labai nepatinka 
ir jis kas nedėldienis burno- 
ja ant tėvų, kad jie leidžia 
vaikus su ęicilikais išvažiuo
ti. Vienok toks burnojimas 
nieko negelbsti. Tuomet jis 
griebėsi kitokio įrankio — 
“mielaširdingų” darbų. Su
sitarė su vėžiečiais ir pradė
jo rinkti aukas dėl vaikų iš-

Uralas.

ščiojo galvą “iškėlęs” ir ko

mi — parpuolė

$

yra
Pir-

o pa-

Exeter, N. H. Čeverykų 
dirbtuvė;kur daugiausiai lie
tuviai dirba, užsidarė ir die
vai žino, kada pradės dirbti.

Pašalinis.

likti ant savo vietų.
J. Ramanauskas.

oras. Diskusijos

kiekvieną sykį prasidės apie 
2 vai. po pietų. Būtų sma
gu, kad visos Pittsbūrgo a- 
pielinkės L.S.S kuopos daly
vautų sykiu su 5^kp.. Kaip 
girdėti, tai nekurios kuopos 
visiškai snaudžia. Tas labai 
negerai.

Ansonia, Conn.
Netikėta mirtis patiko 

vieną iš mūsų viengenčių 
Juozą Tamulionį, 26 metų 
amžiaus vaikiną. Jis krito, 
kaipo auka tamsaus gyveni
mo ir girtuoklystes.

11 d. liepos pas vieną iš 
cnatlyvesniųjų parapijonų 
atsibuvo lietuviškos “gužy
nės”, kur dalyvavo ir velio
nis. Prie rudžio išsėdėjo iki 1 
vai. nakties. Paskui, išėję 
iš stubos, sustojo ant šali
gatvio ir šnekėjosi. Jiems 

‘bešnekant atėjo koki-tai du 
naktiniai sportai ir ant sto
vinčių užsipuolė, kam šie už
stoję kelią. Žodis po žodžio 
—prasidėjo ir muštynės. 
Juozas Tamulionis, . jausda
mas save tvirtu, šoko prie tų 
sportų, bet pasigirdo du šū
viai ir Tamulionis krito ant 
žemės. Išbuvęs ligonbuty 24 
vai. jis mirė. Velionis paėjo 
iš Suvalkų^ gub., Amerikoj 
išbuvo 10 metų. Gyvenimą 
vedė ne kokį, laikraščių ne
skaitė, prie jokių draugys
čių neprigulėjo, už tai tan
kiai pagirtuokliaudavo.
' Liūdnas J. Tamulionio li
kimas lai būna kitiems jau
niems vaikinams pamokini
mu. Lai kiekvienas įsitikri- 
na, prie ko priveda girtuok
lystė.

❖ * *

12 d. liepos atsibuvo pui
kus pasilinksminimas ant 
Beliauskų farmos, pareng
tas Šviesos draugystės. Visi 
atsilankiusieji buvo labai už
ganėdinti, nes buvo įvairių 
gražių žaislų ir dainų. Drau
gystė turės pelno.

Geistina, kad šviesiečiai ir 
daugiau surengtų tokių pa
silinksminimų.

P. Putinas.

Los Angeles, Cal.
Ši rudenį atsibus balsavi

mas už abelną 8 valandų 
darbo dieną. Kapitalistai iš- 
kalno permato, kaip bus nu
balsuota, toclėl tūli iš jų jau 
dabar nori pasirodyt “gera
dariais” ir savo dirbtuvėse į- 
veda 8 vai. darbo dieną.Taip, 
karų kompanijos jau davė 
8 vai. Faktorių baronai dar 
vis mano, kad jiems pavyks 
pavojų prašalint su pagelba 
lapelių agitacijos. Ir jie per 
savo geltonąją ir juodąją 
spaudą jau būbnija, baugin
dami darbininkus pabrangi
mu produktų ir bedarbe.

Lietuviai, kurie esate pi
liečiais, nebalsuokit už savo 
sunkų ir seniai kankinantį 
jungą. Rodosi, visai lengva 
suprasti 8 vai. darbo dienos 
reikšmę. Juo trumpiau męs 
dirbsime, tuo daugiau reikės 
darbininkų. Tik pažiūrėkit, 
kur šiandien darbininkai 
dirba po 12 vai., ten jie pa
dalyti į dvi partijas. Kada 
gi dirbsim tik po 8 vai., tada 
darbdaviai,norėdami gamin
ti prekes dienomis ir nakti
mis, turės priimti ir trečią 
partiją darbininkų. Vadi
nasi, dalis darbininkų jau 
gaus darbą.

Apie pabranginimą pro
duktų—tai tik tuščias gazdi- 
nimas, nes kapitalistai nieko 
negalės padaryti prieš darbo 
žmonių susipratimą. Darbo 
žmonės jau pradeda pažint 
kapitalistų šeimininkavimą, 
nes vandenį ir elektrą jau 
paėmė žmonių nuosavybėn. 
Taip-pat tikimasi, kad netru
kus paims ir karus. O tai 
vis smūgis kapitalistų kle-

New Britain, Conn.
17 d. liepos ir pas jnumis 

apsilankė kun. Gustaitis su 
Gabriu. Žmonių atsilankė 
pusėtinas būrelis. Susirin
kimą atidarė vietinis dūšių 
ganytojas. Kaip kun. .Gus
taitis, taip ir p. Gabrys dai
navo tą pačią dainą, kaip ir 
kitur—abudu prašė aukų. 
Surinkta 37 dol. su centais.

Ten buvęs.

SO.MANCHESTER,CONN. 
T.M.D. 103 kuopa reikalauja 

sugrąžinimo referendumo.
Paskutiniame savo susi

rinkime T.M.D. 103 kuopa 
nutarė atsišaukti į visas T. 
M. D. kuopas, kviesdama rei
kalauti sugrąžinti referen
dumą. Atsišaukimas tilps 
organe “V. Liet.”.

Kuopos pirminikas drg. J. 
Januškevičia padovanojo 
kuopai Kudirkos raštus (6 
tomus), kad išleisti ant išlai- 
mėjimo. Visi draugai dova
ną priėmė ir pirmininkui iš
tarė širdingą ačiū.

V. iš Keplos.

Philadelphia, Pa.
19 d. liepos atsibuvo 1 kp. 

choro išvažiavimas į Fair
mont Parką. Publikos daly
vavo apie 50 ypatų. Po va
dovyste J. Abromaičio su
dainuota keliatas dainelių, 
kurios pusėtinai pavyko. 
Apart to buvo įvairių žaislų.

1 kuopos choras nutarė 
rugsėjo mėnesyje sulošti ko
mediją “Nėra pinigų”.

> *

_Taip vadinamoj North pu
sėj organizuojasi kuopa, 
kurios tikslu bus deba
tai ir diskusijos. Riš vi
sokius klausimus be skirtu
mo. Į tą kuopą susirašė jau 
apie 12 narių.

*
Philadelphijos draugystės 

ir kuopos žada padaryti 
tarp savęs susirišimą (Są
jungą). Katra draugystė 
prigulės prie Sąjungos, tai 
turės mokėti ant metų 2 dol. 
dėl užlaikymo sekretorijato. 
Draugijų Sąjungos tikslu 
bės padaryti tokią tvarką, 
kad draugijos, bei kuopos, 
viena kitai neužkenktų ren
gime balių ir kitokių pasi
linksminimų. Kiekviena 
draugija, norinti ką-nors 
rengti ,turės dieną užsiregi
struoti pas centralinį sek
retorių. Toks užmanymas 
geras. Geistina, kad jis 
įvyktų.

Ex-kryžiokas.

Saginaw, Mich.
4 d. liepos šv. Kazimiero 

draugystė parengė šokius, 
kad pasipelnyti. Prisivežė 
raugo, degtinės, gėrė šoko, o 
vakare mušėsi. Ant rytojaus 
pribuvo miesto tvarkdariai, 
surinko komitetą ir nuvežė j 
kalėjimą už pardavinėjimą 
raugo. Bet užstačius kauci
ją liko paleisti. Dabar drau
gystė nusisamdę advokatą ir 
laukia teismo.* *

15 d. liepos čia liko suvaži
nėtas žmogus. Jisai ant bai- 
sikelio važiavo skersai reles, 
bet tuom tarpu užėjo trauki
nys ir jį pagavo. Taip bai
siai sutrintas, kad negalėjo 
nei kaulų surinkti.

Vergas.

N. S. Pittsburgh, Pa.
12 d. liepos L.S.S. 55 kp. tu

rėjo pirmą išvažiavimą į 
Riverview Parką. Išvažia
vimas buvo surengtas su tik
slu, kad padiskusuoti ant ty
ro oro. Žmonių atsilankė 
gana gražus būrelis. Disku
sijose buvo pakelta gana 
daug svarbių klausimų. La
bai linksma lankytis į tokius 
išvažiavimus, kur gauni pa
kvėpuoti tyru oru ir gali 
daug naudingo išgirsti.

L.S.S 55 kuopa žada reng
ti tokius išvažiavimus kas 
nedėldienis, jeigu_ tik bus 
gražus

• Nokoinis, Ill.
Iš mūsų miestelio laikraš

čiuose žinių nematyt. Taigi 
nors aš šiuom kartu šį-tą pa-’ 
brėžšiu.

Šis miestelis apgyventas 
maišytom tautom. Tarp jų 
yra ir lietuvių būrelis. Bet 
gaila, kad lietuviai niekuom 
negali pasididžiuoti, nors ir 
yra keli lietuviai apsišvietę. 
Laikraščių pareina mažai.

7 d. gegužio pas mus užsi
darė smuklės. Vienok ir da
bar žmoneliai “troškulio” 
nekenčia. Užsidarė viešos 
smuklės, tai atsidarė taip 
vadinamos “stubinės”. Ne
kurie lietuviai visai blogai 
elgiasi. Jie vaikščioja per 
stubas ir po prievarta reika
lauja skystimėlio. Mat, be 
to jiems nuobodu. Vyrai, 
paimkit j rankas pirmeiviš
ką laikraštį, o tuomet ne
sirgsi! iš nuobodulio ir galvų 
neskaudės!

Žilaplaukis.

Burlington, N. J.
. 18 d. liepos Delevare upėj 

prigėrė lietuvis Antanas 
Bimba, 23 metų amžiaus. 
Jis su savo dviem draugais, 
gerai išsigėrę, nuėjo maudy
tis gilion vieton, bet nei vie
nas iš jų nemokėjo gerai 
plaukti. Todėl A. Bimbai 
pradėjus skęsti, jo draugai 
negalėjo jam pagelbėt.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Panemunėjio parapi
jos, Bimbų sodžiaus. Buvo 
apsidraudęs savo gyvastį 
ant $200 dol., kurių užteko 
graboriui, kunigui ir dar li
ko ant bačkučių alaus.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

J. J. Mikolaitis.

DĖLEI APŠVIETOS 
PLATINIMO. 
Newark, N. J.

L. S. S. 11 kp. tįkslu 
rūpinimasis apšvieta. 
miaus patiems lavintis, < 
skui skleisti apšvietą ir bro
lybės ir lygybės idėją tarp 
nesusipratusių darbininkų. 
Tuo tikslu kuopa rengia pra
kalbas , diskusijas, prelek- 
cijas, pasikalbėjimus, ren
gia perstatymus ir užlaiko 
viešą knygyną, kur kiekvie
nam prieinama pasiskaityti 
įvairaus turinio knygų. Bet 
visgi pas kuopiečius nebuvo 
pilno užsiganėdinimo kas- 
link skleidimo apšvietos. 
Ant visokių kuopos parengi
mų neužtektinai žmonių 
atsilankydavo, kiek pagal 
skaičių lietuvių turėtų atsi
lankyti. Per tai kuopa vie
name susirinkime pakėlė 
klausimą, ar ne būtų reika
linga čia įsteigti Apšvietos 
lavinimosi draugiją dėl vi
suomenės. Toji draugija tu
rėtų užlaikyti viešą knygy
ną, visiems prieinamą, kur 
žpmnės galėtų pasiskaityti 
darbininkišku ir moksliškų 
knygų ir laikraščių. Toje 
draugijoje galėtu užsilaiky
ti lavinimosi dailės rateliai, 
kaip tai scenos mvlėtojai ir 
dainininkai. Atėjus ilges
niems rudens vakarams būt 
galima įsteigt vakarinę mo
kyklą analfabetams.

Apsvarstę tą dalyką, kuo- 
piečiai sutiko steigti apšvie
tos draugiją ir išrinko komi
tetą, kuris rūpinsis sustaty
mu programo ir paskirs lai
ką dėl susirinkimų. Pirmas 
tokis susirinkimas atsibuvo 
10 d. gegužio. Į susirinkimą 
buvo kviesti ir žiburiečiai, 
nes buvo manyta, kad tve
riant Apšvietos draugiją ga
lima bus susijungti ir veikti 
bendrai. Bet kas tau! Kaip 
tik atsidarė susirinkimas, 
tuojaus žiburiečiai vienas 
po kitam išsireiškė, kad jau 
čia randasi tokia draugiją 
Žiburėlis, kuri tik ir užsiima 
apšvietos platinimu ir kita 
tam panaši draugija yra ne
reikalinga tverti. Kada pri
eita prie balsavimo, tai di
džiuma susirinkusių nutarė, 
kad Apšvietos draugija yra 
pageidaujama ir reikalinga 
ją tverti. Kada liko šitaip 
nutarta, tada ir žiburiečiai 
kitaip užgiedojo. Mat jie 
pamatė, kad jiems niekas 
nepritaria, nes žiburiečių 
nolitika jau visiškai nusmu
kus, o vis per ta dideli bi- 
čiuliavimą su klebonu Stak- 
nevičium. Taigi žiburiečiai 
sutiko prisidėti prie Apšvie
tos draugijos su ta išlyga, 
kad minėto] draugijoj nebū
tų leįsta kalbėti apie du 
klausimu, būtent apie politi
ką ir religiją. Mat jie sako, 
kad tiedu dalykai žmonėms 
yra visai nereikalingi. Jiems 
pritarė ir nekurie “minkštos 
širdies” socijalistai. Ką tie 
socijalistai mano, taip išsi- 
reikšdami? Nejaugi jie su
tinka su atžagareivių nuo
mone, kad darbininkams bū
tų duris uždarytos prie ap
švietos?

Paskutiniam susirinkime 
pasirodė, kad žiburiečiai vi
siškai atsisako nuo Apšvie
tos draugijos. Nekurie iš jų 
pasakė, kad jeigu Apšvietos 
draugija mėgintų sutverti 
dailės lavinimosi ratelį, t., y. 
scenos mylėtojų ir daininin
kų, tai jie būsią didžiausiais 
priešais, nes esą pas juos tas 
viskas yra.

Apšvietos draugija gy
vuoja gerai. Nariu turi apie 
40. Nariai moka 10c., kaipo 
įstojimo. Jau susitvėrė 
“Laisvės” choras po vadovy
ste drg. Indino, latvių choro 
vedėjo.

Draugija nutarė parengti 
prakalbas ant 18 d# liepos ir 
tam tikslui išrinktas komite
tas iš dviejų narių: socijalis- 
to ir demokrato.

Česnakas.

duoda suprasti, kad D. L, K. ėmė drg. V. Žemaitis su Mą- 
V. draugystė turi kasoj hanojietėmis moterims ir 
$136.94. Ištikrųjų gi D. L. merginoms. Kambarėlis at- 
K. V: draugystės ižde yra pi- rodė kuopuikiausia. Tapo 
nigu $111.94. Toliaus Re- 
porferis sako: “Draugystė 
yra T. M. D. 103 kuopos pa- 
šelpos skyrius ir po jos car
te riu gyvuoja”. Ištikrųjų gi 
D. L. K. V. draugystė nuo 10 
d. gruodžio 1911 m. gyvuoja 
be čarterio ir nieko bendro 
neturi su T. M. D. 103 kp.

Tas pats Reporteris “Lai
svės” N. 47 rašė apie Home
land Day ir pavadino “tarp- 
tautišku” apvaikščiojimu. 
Klausiu Reporterio, kas tą 
apvaikščiojimą užmanė, ar 
ne patrijotai, šilkų ir akso
mų dirbtuvių savininkai 
Cheney Brothers.

Patarčiau Reporteriui ra
šant žinutes i laikraščius 
viską gerai ištirti:

Vietinis.

nutrauktas paveikslas per 
drg. Kirtiklį iš Hazleton, Pa.

Taipgi nutraukė ir visą 
grupą susivažiavusių dėl 
atminties.

Šitas V rajono susivažia
vimas gali atnešti Sąjungai 
daug naudos, nes dalyvavusi 
susivažiavime labai buvo 
prielankus socijalistams. Tą 
aiškiai parodo jaunų mergi
nų ir moterų prielankumas, 
kad visos ’’’'eilės monologų ir 
pasikalbėjimų socijalizmu 
kvepėjT)! Taigi, greitoj atei
ty galima tikėtis iš tų jaunų 
gėlelių gabių auklėtojų so- 
cijalistiško idealo! Garbė 
jums, jaunos sesutės, nes jū
sų susipratimas priskubins 
mums laimingesnę ateitį.

Baigiantis dienos tvarkai, 
tapo padaryta kolekta nau
dai V rajono. Aukų surink
ta $17.55. Viena yda mūs 
rajone yra—tai atšipęs pa
šaukimas tūlų mūsų virši
ninkų. Tūli netaip laisvę ir 
lygybę nori jkvėpt, bet dau
giau kokį tai atžagareiviš- 
ką patrijotizmą, o tas daug’

Tikuosi, toliau pa- 
sitaisys, arba priversime pa- 
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Philadelphia, Pa.
Lietuvių Keliaujantis 

Knygynas, pasidėkavojant 
pp. J. ir St. G., auga sistema- 
tiškai.- Su kiekviena savai
te literatūros skaitlius dau
ginas, simpatija žmonėse 
platinas, turtas didinas i)’, 
rudeniniam sezonui atėjus,! - ■

• -i • ..-i i i .. ioivuiovo, ai ua uiivvioiniv pa“
pilnai galima tikėti, kad Jįs'si tai syti, jeigu norės pasi-
is visų jau čion esančių už
ims pirmą vietą.

Trumpoje ateityje tas 
pats knyginas nutarė su
rengti pikniką. Geistina 
kad kaip besinaudojantieji 
juomi, taip ir simpatizuo
janti paremtų jį kiek mate- 
rijališkai. Paremti jį gali
ma atsilankymu ant jo su
rengto pikniko. Kaina ti- 
kieto tik 50c ypatai. Pikni
kas atsibus 1 d. rugpjūčio, 
4746 Germantown Ave, pas 
tūlą farmerį.

< * ** *
4 d. liepos ant pikniko, su

rengto šešių bažnytinių 
draugysčių Maple Grove 
parke, tūlas dievobaimingas 
žmogelis, nepažindamas ru
džio spėkos, kaip Nojus.vyn
uogių, buvo “biskį” perė
męs. Norėdamas prisižiurę t

Darbai
St. Louis, Mo. — Pasta

ruoju laiku visiškai sumažė
jo darbai, kaip paprastai ki
tomis vasaromis, kada užei
na karščiai.

Bet šią vasarą sunkiai ant 
darbininkų atsiliepė, kadan
gi nekurios geležies liejyk
los sustojo, o kurios dirba, 
tai tik 4 — 5 dienas savaitėj 
ir tiktai trečdalis darbinin
kų tedirba.

Čeverykų dirbtuvių savi- 
ninkai nekurias sustabdė 

1 ant neaprubežiuoto laiko, o 
kurios dirba visiškai silpnai 
ir tik po pusę laiko duoda i§- 
dirbti.

___________Kriaučių dirbtuvės visiš 
gamtos gražumams jis vaik- kai silpnai dirba. . ,
ščiojo galvą “iškėlęs” ir ko- Abelnai visas, judėjimas 
jai užkliuvus už medžio šak- apmiręs, bedarbių nematyt 
nų — parpuolė. Puldamas stovinčių ant gatvių, kadan
gi savo visai nedidelį vaika, 21 Varstis priverčia slėptis 

į skverną įsikabinęs P? pavėsiu nes karštis sie-kuris
šaly ėjo, suplojo kaip blyną. 
“Tokia, mat, dievo valia” — 
sako katalikai. Apie išgiji
mą abejojama.

Pastaruoju laiku, nors ir 
kas dien palija, bet karščiai 
čion neišpasakyti. Lietus 
beveik kas sykį su šturmu 
praeina. Seredoj, 15 liepos, 
perkūnija čion pridarė daug 
nuostolių. Apdraskė keletą 
bažnyčių ir šiaip namų ir te
legrafo stulpų.

Bedarbių minia pas mus 
nesimažina, bet vis didinasi.

Triksas.

kia nuo 87 — 107 laipsnių. 
Todėl sunku čia pribuvu
siems darbas gauti, net ir 
amatninkams.

N. Bloomfield, Conn. Pas 
mus — kaip niekur sviete: 
jef kuris nedirba kaip mu
las, tą netik ka bosai išvaro,’ 
bet gana tankiai net ir ap- 
muša. Daugeliui taip tinka- 
si. Uždarbiai labai pigus— 
$1.50 už lOį valandų.

Patarčiau, kad niekas ne
važiuotų čia darbo jieškoti.

Jonelis.

S. Manchester, Conn.
“Laisvės” N54 tilpo kores

pondencija apie D. L. K. V. 
draugystės susirinkimą. Ta-* 
me raštelyje ne visa kas su
tinka su tikruoju dalykų 
stoviu. Pirma, Reporteris

E. MAHANOY JUNC
TION, PA.

Iš V rajono L.S.S. susiva- 
x žiavimo.

Susivažiavimas atsibuvo 
19 d. liepos gana įspūdingas. 
Dalyvavo susivažiavime ga
na skaitlingas būrelis lietu
vių iš visų aplinkinių mieste
lių. Skaitlius galėjo siekti 
iki 350 ypatų. Žinoma, ne
buvo visi sąjungiečiai, bet 
prielajikųs socijalistams ir 
yra viltis, kad greitam laike 
jie tokiais pasiliks.

Susivažiavimo užsiėmi
mas: dekliamacijos, eilių sa
kymai,monologai, pasikalbė
jimas Rožytės su motina iš 
“Laisvės” No. 48, pasikalbė
jimas “Maikės su Tėvu” iš 
“Keleivio”, ir keletas trum
pų prakalbų. Viskas nusi
davė kuogeriausiai. Svaigi
nanti gėrymai joki susiva
žiavime nebuvo naudojami. 
Taigi, laikas tapo praleistas 
kuolinksmiausia, su drau
giškais pasikalbėjimais, su
siėjus draugams iš kitų mie
stų.

Dekliamacijoms ir pasi
kalbėjimams tapo padarytas 
girioje kambarėlis iš gėlių 
vainikų, surinktų per mer
ginas ir moteris. Tuom^vi
su darbu daugiausia užsi-

Hyde Park, Mass. Retai- 
retai kada čionykštės karša- 
pės apsistodavo , bet šiemet 
tikosi. Rods, vėl neva prasi
dėjo, bet darbo jieškantiems 
nepatariama pas mus va
žiuoti.

W. Hanover, Mass. Dar
bai pas mus eina kuogeriau- 
sia ir dabar pradėjo dirbti 
viena nauja dirbtuvė, kur ir 
naujai pribuvusieji gali gau
ti darba. V. Vaikas.

Cliffside, N.J. šioj apyru- 
bėj, tie, ką nuo seniau dirba 
išdirba neva pilną laiką, ir 
pertai aplinkiniai, pasitikė
dami laimėti, renkasi čia 
gana skaitlingai. Bet apsi
rinka — bedarbių daugybe.

Kuku.

Nokomis, Ill. Čionai yra 
dvi anglių kasyklos. Abidvi 
naujos. Darbai eina neblo
gai, bet iš kitur pribuvu
siems darbas sunku gauti. 
Taigi nevažiuokite į čia dar
bo jieškoti.

Žilaplaukis.
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Telefonas’885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

61 So. 2nd St., Brooklyn, N. y.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

Ofisas atydaras nuo 10 iki 5 vai. 
vakaro.

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

109 Grand St

I <»£.1

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

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra 

nešti, kad mano brolis vėl 1 
sugrįžo pas mane iš po No. 
296 Grand Street ir per- 
kraustė viskąqjo senuoju ad
resu— 285 Grand Street tik 
antroj pusėj. Dabar kartu 
dirbame ir darbą atliekame 
kogeriausiai pagal naujau
sią madą. (

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

Prekė teisinga ir žema. 
Darbą padarome greitai ir 
pigiai.

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

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

Nepamirškite mūsų naujoadreso.

JUOKŲ KĄSNELIAI

Baisus protestas.
Aš, žemiau pasirašęs, 

šiai protestuoju prieš pajieš
kojimą, tilpusį “Laisvės” N. 
51, kuriame “Vėžio” redak
cija pajieško koresponden
tų šmeižikų ir pasako, jogei 
tokį korespondentą Nor- 
woode jau turi. Ar tai nor- 
woodiškis “Vėžio” kores
pondentas šmeižikas?! Ką?! 
Džysis Skraist, aš tą kores
pondentą pažįstu geriau, 
negu savo locną pypkę, nes 
jis yra mano švikšvogeris. 
Zanavykas. Ir man jo ko
respondencijos patinka, pa
dūkusiai patinka. Ir kurgi 
nepatiks! Juk jisai puikiai, 
labai puikiai aprašo apie 
Norwoodo vištas; jeigu tos 
tos minkštai deda, užduoda 
vėjo ir kunigėliui, na ale bet 
kaip tiems cicilikams užpipi- 
rina, tai, baigaž, mano širdį 
kaip medum patepa. Tai 
Zanavyko protas! Aha! 
Jeigu jūs pereitumet visus 
Norwoodo vištininkus, tai 
beeinu, kad nei vieną gaidį 
su tokiu protu neatrastu- 
met. Ir prieš šitokį protą 
jūs drįstat šmeižimus ra
šyt?! 'Ach jūs. redaktoriai 
ir zeceriai! Kaip į jūsų pre
są netrenkė perkūnas, to
kius pajieškojimus spauzdi- 
nant!...

O tu, mano mielas švikš- 
vogeri Zanavyke, nenusi
mink. Aš drūčiai tikiu, kad 
prieš tavo guminę galvą ne
atlaikys devynios galybės 
tavo priešų. Dieve duok, 
kad tavo ilgos ausis daugiau 
neišgirstu tokių šmeižimų. 

• Tavo viernas 
švikšvogeris.

Prie spaviednyčios.
Dievobaiminga motina 

nuvedė savo dešimties metų 
vaiką išpažintin. Vaikas 
nedrąsiai priėjo prie spa
viednyčios ir. persižegnojęs, 
pradėjo pasakoti savo grie- 
kus.

— Palauk! — sušuko ku
nigas. — O kodėl tu man ne
pasakei. kada paskutinį kar
tą buvai išpažinties?

Vaikas tyli.
— Nejaugi neatsimeni ko

kią dieną buvai? — vėl klau
sia kunigas.

— Ogi tą dieną, kada ma
inė blynus kepė, — pusiau 
verkiančiu balsu atsakė vai-

Sumanus vaikas.
Kunigas, mokydamas vai

kus katekizmo, parodė pirš
tu į mažą vaiką ir klausia:
’— Na, tu mažink, pasa- 

žemės stovėjo ant vienos ko
jose?

— Nugi kada dievulis keli
nėms avėsi, — mikčiodamas 
atsakė vaikas.

J. Širsukas.

Piešėjas ir daktaras.
Vienas piešėjas, negalė

damas pagarsėti, metė pieši
mą ir išsimokino daktarys
tės. Kada jį draugai už
klausė, kodėl jis taip pasiel
gė, jis atsakė:

“Piešėjas visas savo klai
das išstato ant parodos vi
siems prieš akis, o daktaras 
savo klaidas užkasa į žemę 
ir niekas apie jas negali ži
noti”.

Už metų atrado.
Kada Raulas atvažiavo A- 

merikon, tai šeimininke pa
siuntė jį į pirtį išsimaudyt. 
Iš pirties Raulas sugrįžo la
bai nusiminęs.

— Kas tau yra? — už
klausė šeimininkė.

— Bruslotą kasžinkas pa
vogė, — rūsčiai atsakė Rau
las.

Už metų laiko Raulas vėl 
nuėjo pirtin. Šį sykį jis pa- 

re j o iš pirties gana linksmas 
ir, vos peržengęs slenkstį, 
sušuko:

— Bruslotą radau!
— Kur?
— Nugi po marškiniais.

Gabus šuo.
Vienas Paryžiaus artistas 

nupiešė kunigaikštienės pa
veikslą, bet visi kunigaikš
tienės draugai pripažino, 
kad paveikslas j ją visai'ne
panašus. Artistas gi tikri
no, kad paveikslas yra visiš
kai nusisekęs. Nesusitai
kant nuomonėms, ant galo 
buvo nuspręsta paveikslą 
parodyt kunigaikštienės šu
nyčiui: jei šunytis jame pa
žins savo ponią, tai paveiks
las geras. Ant rytojaus ar
tistas nunešė paveikslą į 
viešbutį, kur nutarta buvo 
padaryti bandymas. Pa
šaukė “ šunyti. Tasai kaip 
tik pamatė paveikslą, tuo
jaus puolėsi prie jo ir visą 
perdėm laižė, rodydamas ne
apsakomą linksmybę. Pie
šėjo laimėjimas buvo užtik
rintas, ir visi nutarė, kad jis 
tą paveikslą nakčia pertėp- 
liojo. Tai buvo tiesa: piešė
jas ant paveikslo užtėpliojo 
eilę riebalų. Šunyčio nosis 
buvo geresnė, kaip kritikie- 
riu akis, c- <■

Prausimosi pasekme.
— Aš nesiprausiu burnos!

— priešinosi maža Onutė.
— Tai būsi sutrė, vaikeli,

— kalbėjo močiutė. — Kada 
aš buvau maža, tai visada 
prausdavausi burną.

— Taigi dabar matai, mo
čiute, kokia tavo "burna, — 
atkirto maža Onute.

Kitas galas.
Ant kareivio, stovinčio 

sargyboje, užpuolė didelis 
bjaurus šuva. Kad išvengti 
jo baisių išžiodintų nasrų, 
kareivis pūkšt, ir patiesė šu
nį ant vietos. Tasai šuva 
buvo aficierio ir aficieris 
rengėsi kareivį skaudžiai 
nubausti.

— Tu galėjai nuo jo atsi
ginti kitu karabino galu! — 
suriko ant kareivio aficieris.

— Taip, jūsų didybė, — 
atsakė kareivis, — aš būčiau 
taip daręs, jeigu šuva kitu 
galu būtų ant manės užpuo-

Puikus virėjas.
Vienas ponas Lietuvoje 

kartą surengė balių. Tarp 
visokių valgių jis parsiga
beno ir oisterių. Ponai, pri
siėdė visokiu valgių, liepė vi
rėjui atnešti oisterius. Bet 
tasai dar nebuvo jų pagami
nęs. Ponams prisiėjo gana 
ilgai laukti. Pagaliaus at
neša virėjas ir oisterius.

atidarinėjai ? — rūgėjo po- 
I n as.

— Aš jau būčiau juos se
niai atnešęs, — teisinosi 

darinėti, pamačiau, kad jų 
viduriuose yra daug b rudų, 
tai daug turėjau darbo, kol 
išmečiau laukan.

Tuomi balius ir užsibaigė, 
nes ponai vienus kaušus ne
buvo prate valgyt. T. J.

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI JUOKDARIAMS.
Karžygiui. Ačiū už pašie

pimus, bet juokų skyriun vi
sų įdėt negalim. Permažai 
cha, cha, cha! I

K. M—nui. Tamistos juo
kas apie čigoną jau daug 
kartų laikraščiuose buvo tū
pęs. O apie kunigą — mažai 
nuzalatytas.

Felix’ui. Ačiū. Meldžiam 
daugiau. Jum kvatot seka
si.

J. širšukui. Fain. Drož- 
kit daugiau.

Topoliui. Pliekit, pliekit! 
Talpinsim. Iš Jūsų geras te
legrafistas. v O ten pas Ju
mis medžiagos daug.

Visiems, kurie tik mylit 
juoktis, juokitės per “Lais
vę”.

Tikrai Davatkai, Perskai
tę tamistos juokus, netik 
kad nenusijuokėm, bet net 
supykom. Daug rašot, o 
mažai pasakot. Nagi paban
dykit dar kartą.
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ANT UOLOS PAMATŲ
Stovi šitas Chicagos Milžinas - Bankas

Liepos menesio pranešimas Valstijos Revizoriui parodo, 
kaip tvirtai stovi šitas ve State Bank of Chicago. Jnsteig- 
tas 187!) m. bankas snaugo in tvirčiausių bankine instaigų. 
Sudėtu čia pinigu dabar yra daugiau kaip 25 milijonai dole
riu, su 40 tūkstančiu depozitoriu.

Pamatinis kapitalas ir perviršis 
$4.445.000.00.

čia sudėti federulčs valdžios, Illinois valstijos ir Chiea- 
gos miesto fondai. Bankaa yra po tvirta priežiūra Valstijos 
vyresnybės ir Chicagos Apskaitų Buto.

Moka 3 nuošimčius metams. Kas nori pervesti snvo pi
nigus iš kilu banku in šitų, tegul atneša sivo bankinę kny* 
gėlę. Bankas iškolektuos bejckioLklijentui klai rito. K 
bume lietuviškai.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salle ir Washington Sts.

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA.
galima apsidrausti gyvastį, ne

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

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

TEISINGIAUSIA A A
IR GERIAUSIA A V* I I H K A

LIETUVIŠKA * IJUlYrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. 'I' vie
natinė lietuviška aptieka 1’ vone ir 
Massachusetts valstija Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

73

Tel. 2334 Greenpoint.
■i Puikiausia vieta lietuviams pas

F>. DRAUGELI.
Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis 
vynas, kvepen- 

• ti cigarai, ir 
puikus užkan
džiai. Salė dėl 
mitingų Nepa
mirškit šiol 
asakančiausios 
vietos, o busit 
užganėdinti.

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

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

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

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

Išsirašydamas “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, atliksi du naudingu dar
bu; turėsi smagų laikrašti ir paremsi 
darbininkų reikalus.
, ‘*Rankpelnis” eina kas dvi savaiti.

“Rankpelnio” prenumerata pigi; 
metams 1 dol., pusei metų 00 centų.

Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume
ri dykai.

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STR., 

BELSHILL, SCOTLAND.

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE?
diena po dienai, savaitė po 

savaitei, mėnešis po mėnesiui, 
metas po metui gydau sergan
čius lietuvius. Pažiūrėkite kiek 
sergančių jau išgydžiau, kiek 
sergantiems pagelbėjau jų ilga- 
metinčje 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 kraujo, tekėjimą kraujo, 
ligos skilvio, širdies, plaučių, 
kepenų, žarnų, inkstų ir tt.

Dėl lytiškų ir inkstų ligų tu
riu didelius ir garsius aparatus 
Elektrikos ir X—Spindulių, per 
kuriuos matau jūsų vidurinius 
organus. Ne kiekvienas gydy
tojas turi tokius aparatus, nes 
jie. yra brangus. Chemiiškai 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!

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

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

i White Star Linijos . Dėl platesnių ži
nių kreipkitės į šias agentūras :

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

I Hamburg-American A I Didžiausia kompanija
I" Lniljd. visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, ku- 
| rių įtalpa siekia 1,306,819 tonų, 
g Vienatinė ir tiesioginė linija 
| tarp

I Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas 

A su dubeltavais šriubais.

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

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdalų, 

kaip tai skrybėlių, marškinių, 
kalnierių ir t. t. Pas mane ta
voms gera s ir prekės pigios.

LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

P ARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

gatavų, su aremais laukais, su sodais 
ir budinkais — prastais ir labai ge
rais, mažų ir didelių. Farmų žemes 
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 tižiausia Lie
tuvių kolionija, kuri randasi Michiga- 
no valstijoj, ir yra 215 lietuviškų far- 
merių, tarpe jų ir tą žemę turiu par
duoti. Parduodu nuo $9.00 akerį ir 
brangiaus ant lengvų išmokėjimų. 
Atvažiuokie tuoj, ir kaip pribusi į 
Peacock, tuoj telefonuok man į farmą, 
o aš gavęs žinią, pribusiu su automo- 
bilium ir apvažiuoslm visas tas far- 
nias, iš kurių sau tinkamiausią išsi
rinksi. Rašyk tuoj ir gausi knygutę 
apie prekes ir viso krašto aprašymą, 
taipgi mapą dovanai. Adresas:

ANTON KIEDIS,’ i
Peacock Lake County, 

Michigan.

Morris HILLQUITH
30 Church St. 

New York City.

495 Broadway 
South Boston, Mass.

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

I a rd u od a m Laivakortes
ant tlručiausiu ir jrreičiausiu garlaiviu už pildau* 
siu kainų iš Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir 
išniamom pinigus visu viešpatysčių. Uaromda- 
viernastis pigiau, kaip kibi. Reikalauk laivakor

čių kainu, pažymėdamas, iš kur ar in kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis pas n>u* su viso
kiais reikalais in artimiausi jums oi fisa patiškai ai per laiškus.

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

newyorkcitTn. y. sou™ boston- mass
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Jeigu nori du zuikiu nušauti
—tai yra įgyti kelis centus ir pra
platinti šviesos žiupsnelį—parsi- 
traukie puikią “Laisvės” išleidi
mo knygelę
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.
Tv»li skaitytojai parsitraukė tos knygeles po pus
šimtį egz. ir žaibo greitumu išpardavė ją. Kas 
ims platinimui dauginus, tam duosime didelį nuo
šimtį. Taigi, nesibijokite parsitraukti “Ženy- 
bos” nors kelias dešimtis, tuoj išparduosit. '‘Že
nyba’’ liuosai eina ir Lietuvon.

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

“LAISVE” 183 Roebling St

VjV

Brooklyn, N. Y

SCHNEIDER BROLIAI
KRIAUCIAI

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

straipsnius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, 

kaip prašalinti juos. t ''T
“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 

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

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

Kova” 1815 E. Moyamensing Avė.

JUOZ; MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y

PIRMUTINIS LIET UVlAk AStNEWjYORKE

UŽEIGOS NAMAS arba1 KOTELIS

p 
■SK'.

LIETUVIAI.’KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS 
patėmijom, ka<l būtinai yra rrikalinyaB lie

tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taitri. 
męs ir insteigem ta užeijros narna, kurta randasi 
po numeriu 498 \Vll siti n uton .. 
kampas Spring St.', New York City. Mranprus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuva ne- 
pamirškit atsilankyti in mus užeigos narna, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame New 
Yorke pasažierius, pribuvusius ik kitu micstu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant i .sportus ii 
konsulio.
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atsikartojaičioje karštligėje.
Knygelę "SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

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

Užkietėjimas, skilvio nemall- 
mas, dispepsij-a ir kepenų 
neveiklumas.

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

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

(53—56)

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

MHHHMBHHH

W. F. Severą Co. "UV

LAISVE

hm

Tiems, kurie nori 
su “Laisve” by- 

lineties.
Gana tankiai mūsų laik

raščio redakcijai prisieina 
susikirsti tai su pavienėm 
ypatom, tai 'su draugijom 
bei kuopom, kuomet pasiro- 

• do mūsų laikraščio skiltyse 
tūliems' asmenims ar drau
gijoms negeistinos korespon
dencijos.

Kad ateityje užinteresuo- 
ti žmonės, kurie jaučiasi nu
skriaustais, žinotų, kaip elg- 
ties,' męs Čia duosime kelis 
nurodymus.

Laikrašty gali įvykti klai
dų ar tai per neapsižiūrėji
mą ar tai stačiai per negalė
jimą viską sukontroliuoti. 
Todėlei protarpiais ima ir 
įsprūsta kokia nors negeis
tina korespondencija.

Redakcija praneša, jog 
mūsų laikraštyje visuomet 
bus vietos pasiteisinimui ir 
pasiaiškinimui tiems, kurie 
yra įžeisti, nes męs nenori
me ką nors užgauti'bereika
lingai, visviena, ar tai bus 
pavieniai žmonės ar draugi-

! Severa s
I Balsam
I of Life

I
(Soveros Gyvasties Balsam as)

Jojo reputacija paremta daugelio metų pasekmingo vartojimo. 
Jisai prigelbstl organizmui atlikti savo užduotį; po sunkiai li
gai paskubdna pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo ežioms savitarpiniame pasigelbėjime.
Jisai suteikia besitaisančiajai sistemai reikalaujamos stiprybes 
Ir užtai yra tinkamas vaitojimui

I
 Kaštuoja 75 centus. Gauna

mas kiekvienoje aptlekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.Je—jaunos ar metuose—ras Severas Reguliatoriujepriderantį negalėjo stiprintoją, ypatingai tinkamas jų ly-

I
čial. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite “Severn's Regulator.” Knygelę "Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiamo dovanai.

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

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

Taigi, nesibijokit rašyt 
“Laisvei”, jeigu jums rūpi 
apginti teisybė. Jos skiltis 
bus jums atviros.

“Laisvė” turi daugiausia 
korespondentų už kurį nors 
kitą lietuvių laikraštį. Di- 
dėlė dauguma tų korespon
dentų yra mums artymi, pa
žįstami žmonės, kurie užsi
pelnė pilniausi mūsų užsiti- 
kėjimą. Jie turi autonomiją 
mūsų laikrašty ir naudojasi 
ja naudai'plačiųjų skaityto
jų minių.

Vienok, nors ir retai, ima 
ir pakliūna kokia nors ne
geistina korespondento ži
nelė, prasilenkianti su teisy
be. Jeigu męs susekam toki 
korespondentą neteisingai 
parašius — daugiau jisai 
vietos “Laisvėje” negaus. 
Mes visuomet būsim labai 
dėkingi tiems, kurie padės 
mums susekti neteisybę.

Vienok, męs turime pri
durti, kad yra žmonių ir 
draugijų, kurie užsigauna 
teisingomis žiniomis,durian
čiom is jiems į akis savo tei
sybe. Tuomet ateina redak- ( 
cijon įvairus pareikalavimai 
išduoti korespondento pa
vardę, grasinama teismu. 
Tuomet pradedama su mu
mis kalbėti piktumu.

Męs ant to pasakysime, 
jog mums artymų ir teisin
gu korespondentų pavar
džių męs neišduodame ir 
neišduosime, nes žinome, 
kad pikti ir tamsus žmonės 
gali pavartoti prieš juos fy- 
zišką spėką ar šiaip jau pa
daryt kokį nesmagumą.

Grąsinimų teismu męs 
nelabai teisibijom ir, turėda
mi savo pusėj teisybę, stoti 
teisman nenugąstąujam. 
Turime ir puikų savo advo
katą, kuris teisybę mokėsi 
apgint.

Taigi, męs patariame vi
siems tiems, kurie šiuo ar 
tuo užsigavo, nereikalauti 
išdavimo korespondentų pa
vardžių, negrąsinti teismais, 
bet gražiai parašyti atitai
symą, gražiai išaiškint tiesą, 
ir tuomet, jeigu matysime 
reikalą, mielai patalpinsime 
tai į “Laisvę”.

Turime reikalus su šim
tais žmonių, kurių nei vieną 
nenorime užgaut. Mums rū
pi tik peikti blogų žmonių

Parsiduoda didelė ūkė.
Parsiduoda didelė ūkė, prie vandens 

— gražios upės. Didelis sodas; Ą 
mylios nuo ge'žkelio stoties.

Kas prirodys pirkėją, gaus $15.00 
commission.

Tame reikale, ypatiškai ar laišku, 
kreipkitės:

Tony Zabela,
Box 1,

Peacock, Mich.
(55—58)

DIDELĖ 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 gausito teisingas

M. Walenčius,
Peacock, Mich.

(55—56)

žinias:

“VESTUVES”
Abonementas iki 1 d. Lapkričio, 

1914. Kas prisius 3dolerlus, 
tas gaus didelę knygą “Ve«tvi-

rams, įvairių balsų solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuvės” 
bus pardavinėjama po 5 dolerius. 
“Vestuvės” apleis spaudą apie 
15 d. Lakričio ir užsirašę ją tuo- 
jaus gaus. Adresuokit šitaip:

Mr. M. PETRAUSKAS 
366 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
Pinigus siųskit Money Orderiais.

Geriausia Lietuviška

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dieną.

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

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

12 
iki

blogi darbai ir rodyt visuo- * 
menei kelią į geresnę ateitį, te*

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DILJOS VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

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

Pagelbinmkas 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 loraugijos 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 
PL, J. Sukelis, 712 Park Ave.

Maršalka V. Rulinskis, 261 N. Chi
cago St. Pagelbininkas maršalkos J. 
Kasiulis, 663 Garden St.

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

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

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

i Akušerkai
tį Pabaigusi kursą Womans Medical w 
o College, Baltimore, Md. £

S? Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 2/ pagefbą invairiose moterų ligose. 2

I F. Stropiene,^°>'"V.'<: |
»O. BOSTON, MASS. ’

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

St., Carnegie, Pa.
4 kuopos, Fr. Pikšrus General Deli

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

Canddy, Pa.

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVĘ” SAVO OR-

.GANU!
Kiekviena progresyviška 

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

Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

piknikas :”oav:x
PARENGTAS VIII RAJONO L.S.S.A.

(AUGUST), 1914 Justice Parke
PRIE TAUTIŠKŲ KAPINIŲ

Pradžia 9 valandą išryto. įžanga 25c. ypatai.
Trečia dalis pelno eis “Kovos” preso fondui.

Kalbės “Naujienų” Redaktorius P. GRIGAITIS ir kiti 
žymus kalbėtojai.

Šiame piknike bus lietuviams linksmiausia, žingei- 
džiausia—daug peno duodanti protui ir kūnui diena. At- 
silankiasiems muzikališkos dainos dainuotos žinomų Chi- 
cagos chorų sukels sielos jausmus, kalbėtojai aiškiausioje 
formoje išaiškins gyvenimo klausimus, šokiai, žaismės tir 
kitos pramogos duos kiekvienam pilną savo valios pasi
linksminimą. •

Kviečia visus VIII Rajano L.S.S. narius ir jam sim
patizuojančią publiką KOMITETAS^

Nuvažiuoti galima Archer Limit karais iki galui. Po* 
tam Joliet karais iki daržui

I ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

; ANT KRIKŠTYNŲ
ir. šiaip jau prie kiekvienos pro-

V gos, jeigu jūs trokštat, kad dar- 
’ bininky idėja laimėtų, — paragin- 

kit svečius paaukauti broliams, 
kurie kenčia ir kovoja.

” Remkime kalinius ir sibiriečius! 
Remkime Lietuvos Socialdemo
kratų partiją!

”* Remkime darbininkišką laikra
štį “Vilnį”!

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

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

ger, sulietuvino Europietis. Šią kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jalizmą ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas socijalistas, perskaitęs šią 

„ knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvieną gi nesocijalistą ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per soči j a- 

/ lizmą darbininkai galės atsiekt laimę.
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina 
tik.............. .........................  15c

LAIŠKAI PASMERKTŲJŲ MIRTIN IR 
ŠLISSELBURGO BASTILIJA. Parašė

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

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

Aleksa, ši knygelė ięaiškina, kokis 
moterų padėjimas buvo gilioj senovėj 

, ir kaip link moterų atsinešdavo Kris
taus apaštalai ir pats Kristus, kurio 
mokslą skelbia dabartinė mūsų dva
siški j a. Ypač patartina ją perskai
tyti moterims. Kaina....... 20c

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis.
Tai yra labai smagi apysakaite, kuri 
atvaizdina liūdną likimą Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenimo 

i purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šią kny
gelę. Kaina tik............ 15c

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

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

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

a 
GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.

Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių. Medžiaga im-4 
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 
Kiekvienas, perskaitęs šią knygelę, 
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo
ko šioje knygelėje iki ausų. Kas 
nori valandą laiko smagiai praleisti, 
lai užsisako ją. Kaina tik,, 10c£| 

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO*? 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek-/- 

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

’f?
Parašė A. Montvidas. Tai yra pa- „ 

Tankiausias 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.......... ......

SOCUALDEMOKRATŲ MOKSLO 
PAMATAI, kaina.

PASAULIŲ RATAS, 
kaina

meilės Karštligė,’.........
kaina.. . ... ........................

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LUS.

15c

75c

10c

20c

25c

20c 
75c 
50c
10c

LAISVES”

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

Platinkit “LAISVĘ
Kadangi “Laisvė” yra leidžiama ne dėl 

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

taip, 
grin-

a

183 Roebling St Brooklyn

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

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

“LAISVĖS” AGENTŪRĄ
Męs parūpinam laivakortes ant geriausių ir 

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

183 Roebling St, Brooklyn, N. Y.
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LIETUVIŠKA

APTIEK A

Tik 1 doleris!

f
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Atsiyskite mums nors kiek pi- 
nigv anl rankos, o męs jums 
nusiysime muzi-kališką instru
mentą, kokį jys tik norėsite.

Žemiau paminėtas gyduoles galima 
apturėti per pačtų:
Nuo Reumatizmo......................... ....$1.00
Kraujo Valytojas...............................$1.00
Vidurių Reguliatorius................... .’.......50e
Trojarika........................... 25c, 50c ir $1.00

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

“S- GRAFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00, 
Atiduodame tik už .....................$19.50

Tą zrafafoną gvarantuojame ant 10 metų.
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VIETINES ŽINIOS
Piknikas.

Primename, jog šioj suba- 
j ,rugpjūčio 1 d., atsibus 

piknikas šv. Jurgio draugi
jos. Kaip žinoma, šv. Jur
gio draugija yra didžiausia 
mūsų didmiesty lietuvių 
draugija.

Piknikas atsibus 
ington Parke and Casino, 
Masphet, L. L

Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga tik>25c.

Wash

Sako, mesa atpigs.
Suprantama, to negalima 

tikrai žinoti, bet taip tvirti
nama, kad ant Wallabout 
marketo, Brooklyne, šią sa
vaitę bus pigesnė mėsa, ku
rios dideliausi transportai 
gauta iš Argentinos. Gar
laivis “Star” atgabeno iš Ar
gentinos 3 milijonus svarų 
mėsos.

Laike pereitosios savaitės 
iš visų pasaulio punktų at
gabenta dvylika milijonų 
svarų mėsos.

Jeigu ne bjaurus nagai 
mėsos trusto — tai mėsa jau 
seniai būtų atpigusi.

) _ ________
Tai kas padaro pinigėlio!
Coney, Manhattan ir 

Brigthon’o “byčių” baronai į 
padarė puikiausio pinigo pe
reitą nedėldienį. šimtai tūk
stančių žmonių jieško pra
mogai ir'vėsių jūros bangų—' 
bet brangiai už tai reikia 
mokėt priv-.tiškiems savi- 
ninkams.

Brighton byčiuose už pri-| 
vilegiją pažaist ant smėlio; 
reikia mokėt 25 centus, 
rūmelį' ir išsimaudymą 
kia užmokėt nuo $1.50 
$2.00.

Ant Coney, jeigu kas no
ri laukti eilės publiškuose 
namuose — bus pigiau, bet 
reikia laukti kelias valan-

Antras ant programo bu
vo p. J. O. Sirvydas kalbėti. 
Pirmininkas perstatydamas 
kalbėtoją sakė; paaiškins 
Sąjungos tikslą. Na, gi, bro
lyčiai, ir aiškipo! Aš manau, 
kad ir pats vargiai žino
jo ką kalbąs.

Paskui padekliamavo ga
biai Matijošaičiutė “Klebo
nas” ir Kraučiuniutė “Pava
saris” (abidvi mažos mer
gaitės).

Ant pabaigos ir vėl sudai
navo “/Vido” choras pora 
dainelių “Visi paukščiai jau 
atlėkė” ir “Kaip gražios die
nos”, kurios sudainuota 
na gerai.

Buvo ir išlaimėjimai, 
patirti kas ką išlaimėjo 
teko.

V. A. Zaperiackas.

Ar žinai, kaip dvasiškija
buvo “kankinama’’?

PUIK! DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo ir ką rei
kia daryti apsirgtus, taip-pat 
Ir kur greit Išsigydyti, ly
giai ta. knyga

ęuK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

bet 
ne-

11 ypatų gana smarkiai 
susižeidė, tarp jų ir du vai
kučiai, laike strytkarių susi
dūrimo Bronxe.

Nėra tos dienos, kad ne
įvyktų kokių nors nelaimių 
su strytkariais.

Ant alivo “Kursk” sulai
kyta gana daug ateivių iš

Zembiskienė Marė vyksta 
pas pusseserę. Neturi tikro 
adreso.

Švecas, Aleksandras — 
neturėjo adreso.

Zavatskis Zygmuntas — 
sulaikytas dėlei ligos.

i 
v

Tai matot, kaip viskas 
bjauriai sudaryta. O. kiek 
pinigui pavagia, kiek nelai
mių atsitinka, kokia bėda 
įsigrūst į karą!

Tik vieną mokyklą...
BrooklynieciaT neužganė

dinti ir protestuoja. Šį ru
denį New Yorkas susilauks 
21 naujos mokyklos, kuomet 
Brooklynas tik vienui vie
nos.

Tai kur sutilps nauji mo
kiniai, kurių juk vis priau
ga?

Sekantį mėnesį atsibus 
keli protesto mitingai, ku
riuose kviečiama dalyvauti 
ir draugijos.

Naujoji mokykla įsikurs 
tarpe 12 avė. ir 68 st. Joje 
galės mokyties 1,271 moki
nys.

Rusai surengs “raudonąją 
savaitę”.

Mums praneša, kad New 
lYorko rusai socijalistai yra 
’ nutarę surengti raudonąją 
i savaitę, kuri prasidės 7 d. 
rugpjūčio.

Tą savaitę bus surengtas 
vienas didelis mass-mitingas

Kriaučių piknikas.
Pereitą subatą Glendale 

Schuetzen Parke atsibuvo 
gana smagus piknikas, kurį 
parengė 54-tas skyrius uni
jos ir Lietuvių Kriaučių Ne- 
prigulmingas Kliubas.

Vistik laukta daugiau 
žmonių, ne kaip buvo. Bė
da, mat, tame. Kriaučių 
mūsų mieste labai daug, tai 
kožnas misli, kad ir be jo bus 
daug svieto. O kadangi tas 
pasitikėjimas ant kito dau
geliui ateina į galvą, tai 
svieto ir ne- taip daug , susi
renka.

Negerai. Ypač savo uni
jos parengimus reikėtų rem
ti. ‘ U.

19 L. S. S. kp. atydai.
Primename, jog šį četver- 

gą, lygiai astuoniose prasi
dės susirinkimas L. S. S. 19dės susirinkimas L. S. S. 
kuopos.

Būtinai atsilankykit.

Puikus išvažiavimas.
26 d. liepos buvo išvažiavi

mas L. D. Sąjungos D. N. Y. 
į Maple Grove parką. Išva
žiavimas buvo gana skaitlin
gas. Publikos atsilankė apie 
400.

Orui biskutį atvėsus, apie 
6 vai., prasidėjo programas. 
Iš eilės pirmiausia sudaina
vo “Aido” choras “Lakštin
galėlę auginau”.

/ės. Bus taip-pat išleisti ir 
,igi tac i j i n i ai l apel i ai.

Organizuokime vaikučius.
Brooklyno lietuvių vaiku

čiais niekas nesirūpina. 
Jiems neįkurta jokios drau
gijėlės, jokios mokyklėlės, 
kur jie galėtų pasilavinti. 
Garbė tik Lietuviu Gimnas
tikos Kliubui, kad jisai lei
džia kas pėtnyčią vaiku
čiams užsiimti gimnastika, 
kas yra dideliai naudinga.

Man rodosi socijalistai bū
tinai turėtų užsiimti tuo 
klausimu apie vaikučių or
ganizavimą. Reiktų įkurt 
draugijėlę,panašią į Bostone 
esančią, kur jie galėtų pa
žaist, padainuot, pasimokint 
ir priprasti prie bendrumo.

Pagalvokime draugai! 
Tas, kam tas' rūpi.

AR VAŽIUOJI Į LIETUVĄ
Jeigu važiuoji į Lietuvą, 

tai geriausi ir greičiausi lai
vai išeina iš New Yorko į 
Liepoją sekanti:

Augusto 4 d.—“Czar”
Augusto 15 d.—“Dvinsk”.
Augusto 25 d.—“Russia”. 

Kreipkitės į “Laisvės” išlei- 
stuvę, o męs patarnausime 
jumi kuogeriausiai.

“LAISVE”
183 Roebling Street,

Brooklyn, N. Y.

NEUŽMIRŠKITE SAVO 
VAIKUČIUS.

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

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

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

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

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

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

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

BROOKLYN, NEW YORK.

§ t

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 
TĖVELIŲ GYVENIMO

Joje atrasi dvasiškijos visus “smutkus” ir “linl 
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.
VARICOCELE. Aš gydau VtARICOCELĘ be jokio skausmo, 

operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su
tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubėgimai su
stabdomi. Nualsinti organai buna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PROQT ATITIK Aš gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
T I* vu 1 r*. 1 1 110 • tampymo. Mano gydymas prašalina visus 
bjaurumus iš iš šlapinimosi kanalų, sumažina užkaitimus, sustabdo viso
kius plūdimus, išvalo ir išgydo pūslę ir inkstus, priduoda energijos nu- 
silpnėjusiems organams ir sugrąžina sveikatą ir tvirtumą kiekvienai kū
no daliai, kuri buvo apimta ligos.
CVpII K Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėves, išbėrimai, va- 
01I1L10. rio spalvos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje.viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintu. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpneję VYRAI.
Mano gydamas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesnio nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
mų gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant- 
visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
Q| APTO^S I Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaip

1 vu LlUvu. 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.
‘•i I M | C”I' l JA Išlydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 

c dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimu. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo-°udas chronišku ligų yra vienas iš geriausiu, ką užtikriname, jog visada atmša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos. Širdies’ Gerklės, Plaučiu, Krutinės, Pečiu, Kepenų, Pilvo. 
Žarnų. Inkstu, Šlapinimosi organu. Sine enu, Nervu, Kaulu. Sąnariu ir visas kitas ligas. 
Aš netikiu j gydymą laiškais, todėl neklauskite manęs patarimu, Kurie gyvenate toliaus 
atvažiuokite pas mano ant vienos dienos.o aš jums tikrą teisybę pasakysiu, argaliu išgydyt.

DB RYRMF 208 W. 42nd St., arti Broadway
VI\. DI A.11E, NEW YORK CITY, N. Y.

lelephone 1307 Main.

Visiems lietuviams žinomas

NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St. 
Telephone 3347 Main.

Garsinkites “Laisvėj

mnuwwuAt'

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

Naujos mados skrybėlės jauniem, 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N.

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgų apsi
saugoti.

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 Ii- 
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, 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 gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

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

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

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nes 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.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuolfl 13 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pelnyčio j vakare nuo 6 iki 8.

b

P. A. URBANAVIČIUS 
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Naujienos už 25 c
"NAUJIENOS" yra naujausiu, ge

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

Jaigu nori jas pamatyti ir pa
skaityti, kad persitikrinus kaip jos 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiąsk 
25c (kvoterį) idejęs į konvertą, o 
gausi “Naujienas" per ištisus du mėne
sius. Adresuok :

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

Nauji Laiškai
Tik ką atspauainom daugybę pui

kiausių laiškų, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k-ekvienas palės 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-

svčs” krautuvėje, 183 Roebling St 
Brooklyn, N. Y.

AR NORI ŽINOTI, KUR 
RANDASI PEKLA?

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

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

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinia krauja 
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išrnietinius, tiegromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma« 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas Lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjaš.

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 

•lygu. Tenivkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konvertą. JIesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
šeiniaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 906 22 Fifth Aveone, ChicMo:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejtna, aS noriečjatt 
jogTainistaprisiustutnei man vysai dykai včna jusu knyga del vyra.

Vardas

Adresas; Steltas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW V JRKfi DAR NIEKAD NEBUVO

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

Vertes $18.00. tik už $7.50

Toks pat Armonikas
21 plienini y klapanų, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

Męs užlaikome specijališkai rusą meistrą, kuris pataiso visokius 
Muzikaiiškus Instrumentus ir Eonografus.

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

MOStoW MUSIC CO.
52 Canal Street Dept. M. New York City, N. Y. "į

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 sąmones, bet 
ir gaivinimhs, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

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

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

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

PIRMYN”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.

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

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieni ųbse $ 2.00

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

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS
1915 metams.

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romaiizmas kankina. Su 

PAIN EXPELERIUsubarsi i at neš Jum tuoj mą ir prašalins priežastį 
GitunamI ap nt 23 e Ir <30*

F. Ad. Richter & Co.
r., • NEW YORK.

TOmikit antAnkero 
ženklo apsaugoimo
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