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KARES PAVOJUS GRESIA LIETUVAI.
Austrijos kariumene 

traukia ant Serbijos.
Austrija oficijališkai ap

skelbė karę Serbijai ir mobi
lizavo aštuonis armijos kor
pusus. Sako, jog dalis Aus
trijos kariumenės jau užėmė 
Belgradą, Serbijos sostamie- 
stį.

Dabar jau jokis atsaky
mas iš Serbijos pusės neuž
ganėdins Austrijos,nors Ser
bija ir be to jau gana nusilei
do. \

Austrijos kariu menė pe
rėjo Serbijon penkiuose į- 
vairiuose punktuose.

Austrijiečiai užėmė du 
serbų garlaiviu ant Duno
jaus upės. Serbijos vėlia
vos.buvo nutrauktos ir už
kabinta Austrijos vėliavos.

Ligišiol Austrija sumobi
lizavo 400,000 kareiviu.

Austrijos imperatorius iš
leido platų manifestą, kuria
me prašo apveizdos pagel
bės.

Serbai pasirengę gelbėt 
savo šalj.

Serbijos valdžia nusilenkė 
prieš Austriją. Serbija su
tiko veik su visais Austrijos 
reikalavimais. Serbija pa
sakė, jog ji nieko bendro ne
turėjusi su užmušimu Sara
jevo miesteAustrijos sosto į- 
pėdinio. Serbija žadėjo vie
šai kovoti su tautiška serbų 
agitacija,kuri apsireiškė no
rėjime prijungti prie Serbi
jos Bosniją (ten gyvena dau
gumoj serbai). Serbija ža
dėjo nubausti visus tuos, ku
rie įmaišyti suokalbiu prieš 
Francišku-Ferdinanda.

Taigi, Serbija su viskuom 
sutiko, nusižemino prieš 
Austriją. Su vienu dalyku 
ji negalėjo tik sutikti, bū
tent su tuo, kad Austrijos 
ambasadorius pridabotų iš
pildymą tų prižadėjimų. Ji 
ir negalėjo su tuo sutikti,nes 
tai būtų reiškę atsisakymą 
nuo savystovystės.

Tuomet Austrija apskelbė 
karę. Serbija gali pastatyt 
karės laukan 300,000 karei- 

• vių, o Austrija šešis kartus 
daugiau. r

Bet serbai pasitiki tuomi, 
kad jų teisybė, ^erbų kariu- 
menė, vadovaujant karalai
čiui Aleksandrui, pasitraukė 
į šalies gilumą, į kalnus, kur 
jai bus lengviau kovoti.

Serbai apleido savo* sosti
nę Belgradą. Karalius, par
lamentas, valstijos iždas iš
gabentas į Nishe, 150 mylių 
nuo Belgrado.

Serbijos parlamentas iš
leido atsišaukimą, kad kas 
gyvas stotų po vėliavom.

Viskas priguli nuo 
caro žodžio.

Austrija apskelbė karę 
Serbijai ir mobilizavo aš
tuonis kariumenės korpusus.

Dabar klausimas kįla, ar 
eis Rusija pagelbon mažytei 
Serbijai. Pati viena Serbija 
jokiu būdu negali išsilaikyti 
prieš didžiulę Austriją. Ser
bija laukia pagelbos iš Rusi- 
jns. Kaip rusai, taip ir ser
bai yra slaviškos kilmės, — 
tai yra pusbroliai. Rusijos 
carai visuomet skaitė save 
Balkanų slavų (bulgarų,ser
bų) globėjais, bet gero jiems 
nevelyjo. Carai bijojo, kad 
Austrija perdaug neįsigalė
tų ir nepaglemžtų mažytes 

| slavų karalystes ir pertai, 
priešindamies Austrijai, rė
mė slavus.

Štai kokios žinios atėjo 
iš Rusijos:

Peterburge didelės žmo
nių minios įtaisė patrijotiš-’ 
kas demonstracijas su iš
reiškimu paniekos Austri
jai.. Minia šaukė: “Tegy
vuoja Serbija! Karė su Au
strija !”

Patrijotai norėjo įtaisyti 
demonstraciją prieš Vokie
tijos ambasados namą, bet 
policija neprileido.

Daugelis žmonių liuosu 
moru vyksta padėti Serbijai. 
Elavų draugija Peterburge 
renka aukas serbams.

Viskas priguli nuo caro 
žodžio. Jeigu jisai ir jo mi
nisterial patrauks pagelbon 
Serbijai, tai Vokietija eis 
pagelbon Austrijai ir tuo
met visasvietinė karė neiš
vengiama. Caras ypatiškai 
pritaria karei ir liepė mobi- 
lizuot dalį kariumenės Vo
kietijos ir Austrijos pakraš
ty.

Laikraščiams Rusijoj už
drausta rašyt apie kariume
nės gabenimą ir kariškas ta
rybas. Įtaisyta aštriausia 
kariška cenzūra.

Jūros švyturiai ir signa
lai ant Baltiškų jūrių užge
sinti ir laivams uždrausta 
prisiartint prie kraštų.

Daugelis Rusijos uostų 
ant Baltiškų jūrių užminuo
ta.
Vėliausios žinios iš Rusijos.

Rusijos užsieninių reikalų 
ministeris Sąjzonov pranešė 
Vokietijos ambasadoriui, 
kad kaip tik bus gauta žinia, 
kad Austrijos kariumene už
ėmė Serbijos teritoriją, kaip 
tuoj Rusija eina į karę.

Reuterio telegrama iš 
30 d. liepos (četvergo) skel
bia, kad dalinė mobilizaci
ja Rusijos kariumenės jau 
apšaukta.

Pirmos kariškos žinios 
iš Lietuvos.

Eitkūnai (šalę Virbalio)
28 d. liepos.—Pirmutiniai 
šūviai pasigirdo, kuomet pa- 
rubežinės sargybos patrolė 
šovė į vokiečių pusę.

Prūsokai sako, kad tai 
šaudę rusų oficieriai.

Gumbinė (Prūsų Lietuva)
29 d. liepos.—Vienas Berly
no dienraštis gavo žinią, kad 
rusų valdžia koncentruoja 
Prūsų parubežy, šalę Virba
lio, dideles spėkas! Į Vir
balį pribuvo daug kariškų 
inžinierių, kavalerijos, arti
lerijos ir du pulkai infante- 
rijos. Ant visų keliu išsta
tyta padidinta sargyba.

Prūsų valdžia nusiuntė j 
Eitkūnus eskadroną ula’nų.

. i

Vokietija persergsti 
Rusiją.

Prūsų valdžios laikraštis 
“Koelnische Zeitung” šau
kia Rusijos adresu: atsar
giau! Vokietija neliks ne
byle, jeigu Rusija mobilizuos 
kariumenę. Vokietija yra 
draugė ir priguli prie tos pa
čios sandoros su Austrija.

Prūsu kaizeris Villius nuo
lat susižino su Rusijos Mike. 
Prūsų kaizeris nori sulaiky
ti Rusiją nuo karės, sakyda
mas, kad Austrija lai sau ži
nosi su Serbija. Prūsų kai
zeris sako, kad Austrija ne
kariauja su Serbija, bet įtai
sė tik nubaudimo ekspedici
ją už užmušimą Austrijos 
trono įpėdiniu Franciškaus 
Ferdinando.

Bet, jeigu tik Rusija pasi- 
krutys, tuomet Vokietija pa
sirengus vesti karę ant dvie
jų pusių—su Rusija ir Fran
ci j a.

Anglija tarpininkauja.
Anglija nori patarpinin

kauti, kad tik karė būtų iš
vengta. Anglija kvietė prie 
tarpininkystės prisidėti ir 
Vokietiją, bet ši atsisakė.

Anglijai pritaria Franci ja 
ir Italija.

Graikija parems Serbiją.
Iš Graikijos atėjo žinia, 

kad ta šalis yra pasirengusi 
išstatyti šimtą tūkstančių 
kareivių- pagelbai Serbijos.

Graikija skaitosi Serbijos 
drauge, kadangi dar nese
niai kariavo su ja išvien 
prieš Turkiją ir Bulgariją. 
Amerikos serbai pasi

rengę važiuoti 
kariaut.

Suvienytose Valstijose gy
vuoja 150 serbiškų draugijų. 
Iš jų 100 jau pasižadėjo siųs
ti savo narius į tėvynę ka
riauti su Austrija.

Profesorius Pupin iš Co- 
lumbijos universiteto sako
si ligįšiol negavęs žinios iš 
Serbijos.

Chicagoje, tame distrikte, 
kur gyvena serbai biznis 
faktiškai nutrūko.

Serbai miniomis vyktų 
namo, bet jiems reikia per
važiuot per Vokietiją ir Au
striją, o ten juos gali areš
tuoti. Todėl jie važiuos pa
vieniais.

Apie 5,000 serbų iš Chica- 
gos ir apygardos yra pasi
rengę vykt kariauti.

Californijos serbai pradė
jo kolektuoti pinigų.

Pusė Clevelando vyks ka- 
rėn, kaip rašo Clevelando 
laikraščiai, kurių iškarpas 
prisiuntė “Laisvei” jos drau
gai.

Clevelande gyvena labai 
daug Austrijos pavaldinių 
ir pusėtinai serbų.

Clevelande gyvena 200,000 
Austrijos pavaldinių: lenkų 
serbų, vengrų, slavokų.

Dauguma jų žada vykt 
namo, jeigu prasidės karė.

Austrija dovanoja visiems 
pabėgėliams iš kariumenės.

Austrija dovanoją visiems 
pabėgėliams iš kariumenės, 
jeigu jie sugrįžš namo ka
riauti.

Austro-Vengrijos konsu- 
latan New Yorke ateina 
daugybė vokiečių, vengrų, 
cechų ir lenkų, kurie žada 
stoti kariumenėn, jeigu bus 
reikalas.

Išviso Suvienytose Valsti
jose yra du šimtai tūkstan
čių Austrijos rezervistų, ku
rie, kaip tvirtinama, nesiša- 
lins nuo kares.

Vedamos tarybos su Aust
ro-Vengrijos garlaivystės li
nija reikale gabenimo rezer
vistų, jeigu jie bus pašaukti 
stoti karčn.

Lenkai nori pasinaudot 
iš kares.

Daugelis lenkų tik ir lau
kia, kad prasidėtų karė tarp 
Austrijos ir Rusijos. Tuo
met jie tikisi galėsią atgai
vinti Lenkiją, arba bent su- 
traukt Lenkijos provincijas 
po Austrijos globa. Austri
jai pasitiki vadinami lenkai- 
neprigulmininkai, taip-pat 
ir dalis patrijotiškų socija- 
listų. Galicijoj rasis daug 
lenkiškų laisvanorių pulkų, 
kurie eis pagelbon Austrijai.

Tarpe Amerikos lenkų so- 
kolų didelis subruzdimas. 
Daugelis ruošiasi į karę.

Varšavoj sprogo daug 
bombų.

Telegrama iš Varąavos 
(Lenkijos) iš 29 d. liepos 
skelbia, jog garsioj yarša- 
Wos citadelėj ir šiaip jau 
daugely vietų sprogį bom
bos.

Sprogimai įvyko ir dauge
lyje ginklų sandėlių.

Bombos sprogo ir vyriau
siame pačto ofise.

Telegrama sako, kad Ru-| 
sijos Lenkijoj dar nepraši-1 
dėjo sukilimas, bet apie len- AMERIKA IR KARE.iVl

kų sukilimą visi šneka.

Anglija siunčia laivyną.
Londonas, 30 d. liepos.— 

Anglijos laivynas po vado
vyste admirolo George Cal
laghan išplaukė į jūrą. Me
nama, kad į vokiečių jūrą.

SOČI JAUSTAI
IR KARE.

Galingas balsas darbinin
kų, organizuotų į socijalistų 
partiją, jau prabilo prieš ka
rę.

29 d. liepos Berlyne, Vo
kietijoj, atsibuvo milžiniškos 
demonstracijos, kuriose da
lyvavo apie šimtą tūkstan
čių žmonių. Pirm to atsibu
vo 27 mass-mitingai. .Minia 
šaukė: “šalin karė, šalin mi- 
litarizmas!

Socijalistai pasmerkia ag- 
resyvišką Austrijos politiką 
prieš mažutę Serbiją.

Daug žmonių suareštuota. 
Daugely vietų kariumene su 
ginklais užpuolė demonst
rantus.

y .y. .y

Morris Hillquith, Ameri
kos Socijalistų Partijos pir-| 
mininkas ir narys tarpiau- i 
tiško socijalistų biuro pasa
kė, kad toj valandoj, kada 
prasidės visasvietinė karė, 
Europoj kils visuotinas 
streikas, kuriame dalyvaus 
12 milijonų darbininkų.

28 d. liepos Paryžiaus 
(Francioj) gatves prisipildė 
žmonėmis, kurie šaukė: “Ša
lin karė! šalin militariz- 
mas!”

50 atstovų socijalistų 
Francijos parlamente priė
mė rezoliuciją, kurioj nuro
dė, kad Rusija neturinti ge
rų norų pagelbėti Serbijai ir 
jog Rusijos įsikišimas pada
rys Vokietiją daugiau agre- 
syviška.

29 d. liepos susirenka Bru- 
ssely (Belgijoj) tarptautiš- 
kas socijalistų biuras, nuo 
kurio nutarimo daug kas 
prigulės. Už kelių savaičių 
turi susirinkti Viennoje 
(Austrijoje) tarptautiškas 
socijalistų suvažiavimas, ku
ris gali pavirsti didžiausia 
prieš kariška demonstraci
ja.

Europos socijalistų žodis 
turi šiandien didelę praktiš
ką svarbą.

“Socijalistai . nepavelys 
kariauti—sako New Yorko 
kapitalistiškas dienraštis 
‘Journal’. Socijalistiškos 
partijos Vokietijoj, Franči- 
joj ir Italijoj yra didžiausios 
spėkos. Imperatoriai ir ka
raliai Europoj negali ilgiaus 
kontroliuoti kares. Tas 
šiandien priguli nuo darbi
ninkų vadovų”.

Wall Street’as didžiausia 
Amerikoj piniguočių gatvė, 
už karę. Jeigu nuo Wall 
St recto prigulėtų, nors ir 
šią minutą apskelbti karę— 
padarytų tai, be mažiausios 
abejonės.

Karė Europoj — pailgins 
gyvenimą Amerikos sukčių 
bent ant 10 metų.

Katė nori pieno! Wall 
street’as nori kares.

Prezidentas Wilsonas 
priešingas karei. Jis sako 
Amerika darys viską, kad 
tik karė būtų išvengta.

Amerikos bizniai pasige
rintų, jeigu Europoj kiltų 
karė, pasakė didžiausias 
New Yorko bankieris Van- 
derlip. Europoj nupultų 
pramonė ir pareikalavimas 
Amerikos produktų būtų di
desnis.

Vienok Vanderlip iš to ne
sidžiaugia. Jeigu pakiltų 
kaina Amerikos tavorų už- 
rubežy, tai pakiltų kaina ir 
čia, Amerikoj. Reiškia Ame
rikos žmonėms iš karės ne
būtų jokios naudos.

Pakilo kviečių kaina. Ma
žiausias sujudimas Europo
je tuoj atsiliepia ant Ameri
kos rinkos. Žinia, kad Bri
tanija mobilizuoja savo lai
vyną turėjo tą įtekmę, jog 
Chicagoj pakilo kviečių kai
na.

New Yorko vengrai soci
jalistai atlaikė didžiausį 
protesto mitingą prieš karę. 
Serbai taip-pat prisidėjo.

Redaktorius vengru soci
jalistų dienraščio “Elore” 
pasakė, kad dauguma serbų 
ir vengrų Amerikoj priešin
ga karei.

LOS ANGELES KILO 
KARĖ.

Los Angeles, 30 d. liepos. 
Kur kilo karė kur ne, o jau 
Los Angeles, Cal. kilo karė 
tarpe serbų ir austrijokų to
je miesto dalyje, kur gyve
na ir vieni ir kiti.

Iš vienos ir kitos pusės pa
leista daug šuvinių. Toje 
miesto dalyje atgabenta 
daugiau policijos.

Keli austrijokai areštuoti.

Rusija mobilizuoja 
kariumenę.

Iš Peterburgo, 30 d. liepos, 
(četverge iš ryto) gauta ži
nia, jog dipliomatiški susi
nėsimai tarpe Austrijos ir 
Rusijos pertraukti. Rusija 
nutarė stot karėn. Mobili
zuota suvirs milijonas karei
vių.

Austrija po bombordavi- 
mui užėmė Serbijos sostinę 
Belgradą.

Socijalistų tarptautiškas 
kongresas perkeliamas iš 
Viennos į Paryžių ant 8 d. 
rugpjūčio.

Žinios ne apie karę.
Nuo “Laisvės” red. No- 

I rodami suteikti skaityto
jams koplačiausių žinių apie 
dabartinį opų padėjimą Eu
ropoj, šiaip jau žinioms ne 
apie karę paliekame labai 

■ mažai vietos.
Buvo areštuoti drg. Sta
siulevičius ir Jakštys.
“Laisvei” praneša iš Phi

ladelphia, Pa., jog 28 d. liep. 
buvo areštuoti Sąjungos se
kretorius ir administrato
rius už atsišaukimą, kuris 
neseniai tilpo “Kovoje”. Pa
dėjo po $600 kaucija.

Platesnių informacijų 
trūksta.

Prezidentas vėl matėsi su 
biznio žmonėmis.

Washington, 29 d. liepos. 
Prezidentas vėl matėsi su 
daugeliu biznierių iš įvairių 
Amerikos kraštų ir šnekėjo
si su jais apie IĮ vai.

Biznieriai labai užganė
dinti ir pranašauja, kad bus 
geresni laikai.

Negirdėti tik, kad kur 
nors džiaugtųsi darbininkai.

Farmeriai boikotuoja 
Milwaukee.

Milwaukee’s apygardų 
farmeriai tariasi nevežti į 
Milwaukee pieno. Taip-pat 
žada boikotuot Milwaukee’s 
biznierius.

Farmeriai protestuoja 
prieš Milwaukee’s sveikatos 
komisijonierių, kuris nelei
džia įgabent miestan farmų 
pieną, nors tasai pienas ty
ras ir sveikas.

Fred Warren pasitraukia 
iš “Appeal’o”.

Žinomas redaktorius soci- 
j ai ištiško “Appeal to Rea
son” dėlei nesveikatos pasi
traukia nuo redagavimo, to 
taip smarkaus laikraštėlio.

Jo vietą užims L. Kopelin.

Vėl apie kun. Schmidtą.
Scmidt’as jau liovėsi dur

nių voliojęs ir nudavinėjęs 
beprotį.

Dabar jisai prašo naujo 
teismo, sakydamas, kad 
mergina Ona Aumuler mirė 
nuo nelegalės operacijos.

Bombos ekspliozija nužudė 
100 žmonių.

Madrid (Ispanija). Bai
sus sprogimas pekliškos ma
šinos ant gatvės mieste Tu- 
ledo, nužudė 100 žmonių.

Ponia Caillaux paliuosuota.
Teismas buvusios ministe- 

rienės Caillaux, Paryžiuje, 
jau pasibaigė. Ją kaltino 
užmušime redaktoriaus Cal- 
mett’o.

Caillaux išteisino. į
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Laikraščių ir Gyvenimo Apžvalga.
“žvaigždė” rašo, kad pp.ljams bus daug didesnė nau- 

Gabrys ir Gustaitis turi su-'da.
rinkti Amerikoj 50,000 rub
lių. Šiuo žygiu, rodosi, dau
giausia pasituštins kunigų 
kišenįai. Aiškus dalykas, 
mums jų negaila.

uPaskutiniame N-ry 
gos Naujienų” yra penki pa
vogti straipsniai. Trįs iš jų- 
i’ų pavogta iš “Laisvės”. To
ds elgimasis gešeftmache- 

rių laikraščio turėtų susi
laukti netiek viešo protesto, 
kiek bendro sutarimo visų 
redakcijų nebesiųsti savo 
laikraščių mainais “Ryg. 
Naujienoms”.

Šiandien yra jsigyvendi- 
nęs publikos tarpe didžiau- 
rias prietaras, jog užtenka 
pasamdyti redaktorių, su
rinkt kelis šimtus dolerių — 
ir leisk sau laikraštį. Ir štai 
męs matome, kad ačiū užsi- 
varinėjimui, kerštui (Bosto
no “Ateitis”), norui pasigar
sinti—ima kas ir išleidžia ko
kį laikraštpalaikį. Supranta
ma, mums negaila, jeigu at
siranda norinčiųjų patuštint 
savo kišenius, tegul sau svei
ki tuština.

Bet kiek iš to naudos pla
čiai visuomenei?

Dabar męs laukiame iš 
“Tėvynės” praktiškų žings
niu.

Katalikai paskyrė Gabrio 
biurui 25 dok, o tautininkai 
50 dol., vadinasi gausiau jį 
parėmė.

Tuo tarpu Gabrys išsijuo
sęs agituoja už klerikalų 
“vyčius”, o tautišką Susivie- 
nyjimą nori paskandint (sa
ko suvienyt) Rymo-Katalikų 
Susivienyjime.

LAISVĖ
KMKMtSUtSMCUM

APŽVALGA UNIJINIO JUDĖJIMO
(Pagal International News Letter).

KAS PRIEŠ KARĘ?
Kuomet “Laisvės” skaity

tojai perskaitys šias eilutes, 
gal būt, Europa virs jau are
na didžiausios pasauly ka
rės, o gal būti Damokleso 
kardas kuris kybo ant tautų 
galvos, bus padėtas į šalį ir 
karė bus išvengta.

Rašydami šias eilutes, 
męs dar nežinome, ką ryto
jus pasakys, bet vieną daik
tą męs jau žinome.

Pirmutiniais, kurie viešai 
prabilo prieš karę, buvo so- 
cijalistai. Ir socijalistų žo
džiai šiandien nėra tušti. So
či jai istai negamins baubų 
žvirbliams baidyti. Jie pa
vartos visą savo organizaci
jos galybę, kad sulaikyti 
kraujo praliejimą.

Iš Brusselio jau atėjo ži
nia, jog tarptautiškas soci
jalistų biuras šaukia extra 
susirinkimą ir ten bus ap
kalbamas klausimas apie vi
suotiną streiką.

Kaip Austrijos, taip Vo
kietijos, taip Rusijos ir Ser
bijos socijalistai nėra tais 
rėksniais patrijotais, kurie, 
save gelbėdami, siunčia 
rankpelnius mirties laukan.

Jeigu karės audra pasiliks 
be pasekmių — vieninteliai, 
kam galima bus padėkavoti, 
tai susipratusioms pasaulio 
darbininkams - sūcijalis- 
tains.

PRITARIA “RAUDONA
JAI SAVAITEI”.

“Keleivis” pritaria suren
gimui “raudonosios savai
tės” ir tai rekomenduoja at
likti tą didelį agitacijos dar
bą kaip galint greičiau.

Be abejonės, praktiškas 
darbas yra vienintelis vaįr 
stas prieš daug kalbėjimo li
gą, kuri šiuomi tarpu paro
do didelę tendenciją prie pie
toj imos.

Iš LAIKRAšTIJOS.
Męs girdėjome, jog p. Pal

tanavičius išleis laikraštėlį 
“Worcesterio Naujienos”. 
Ponas Paltanavičius savo 
laiku leido “Amerikos Lietu
vį”, kuris pasekmingai tapo 
užgesintas.

Kiek girdėjome, naujas 
laikraštėlis kuriamas tuo 
tikslu, kad užbėgti už akių 
pėrsikėlimui Worcesterin 
“Pirmyn”.

“Pirmyn”, rodosi, kelsis 
Worcesterin.

— “Dilgėlės”, kaip girdė
jome, keičia savo egzistavi
mo būdą, norėdamos tvertis 
ant kooperacijos pamato.

— “Tėvynė” ragina įkurti 
laikraštį Waterbury. Gaila, 
kad ji nerekomenduoja dar 
p. Povilaikos už redaktorių.

Bet tuščia to... tegul pil
dosi “Tėvynės” noras ir lai 
įsikuria po laikraštėlį, kur 
tik randasi keli tūkstančiai 
lietuvių. “Tėvynė” taip šne
ka todėl, kad ji gyvena ant 
gatavos duonos ir turi pri
verstinus skaitytojus.

Bet štai ką męs pasakysi
me: vieton skaldžius spėkas 
į laikraščius - laikraštėlius 
ir pristeigus tų , laikraštėlių 
devynias galybes, kurie tik
tu tik dešroms suvynioti —

“tėvyne” atšaukia.
Mirus J. Paukščiui, “Vien. 

Liet.” leidėjui, būrelis Broo
klyno socijalistų nupirko už
dėti ant velionio grabo gra
žų vainiką. Sumanytojais 
pirkti vainiką buvo K. Liut
kus, L. Pruseika ir P. Sin
kus. Jiems rodėsi, kad velio
nis nebuvęs blogas žmogus, ; 
o savo laiku visuomet su- > 
teikdavęs vietos savo lei
džiamam laikrašty net ir Są
jungos reikalams gvildenti, 
remti.

Kas gi tame galėjo ką blo- < 
go pamatyti?

Betgi, pamatė. Tuoj buvo 
paleista paskala, būk aukas 
vainikui nupirkti dėję tie, 
kurie rinko aukas užvedi
mui bylos prieš “Vienybę 
Liet.”, nors visiems buvo 
aišku, kad nei sumanytojai, 
nei aukautojai niekuomet 
jokiose bylose prieš “V. L.” 
nedalyvavo.

Tą paskalą pakartojo ir 
“Tėvynė”. Dabar ji tą pas
kalą atšaukia.

Iš ‘Vien. Liet.” mes nei ne
norime paskalų atšaukimo. 
Angijaus arklydžių negali
ma bus išmėžtu

J. GABRIUI IR M. GUS
TAIČIUI NESISEKA.

Męs nežinome, kaip vaiši
na anuodu ponu mūsų klebo
nijose ir kaip pavaišins juo
du Chicagos privatiški ban
kieriai, bet plačiojoj visuo
menėj jų vizitas likosi veik 
nepastebėtas.

Žmonėms, net ir prastuč
iams, jau įkyrėjo tie nepa
sibaigianti ubagavimai.

Charakteringa ypač, jog 
ir “Tėvynė”, nors ir per pu
sę lūpų, leidžia savo špalto- 
se pakišti koją naujiem 
“svečiam”.

Pati “Tėvynė” nuo savęs 
rašo:

“Šiuo pranešame, kad męs 
nieko nežinome apie svečių 
kelionę, su jais nesusirašinė- 
jame ir neturime laiko pri
imdinėti ir persiuntinėti 
jiems laiškus. Dėlto tai mel
džiame nesiųsti jiems mūsų 
adresu laiškų”.

Taigi, “Tėvynė” svečiams 
jokių maršrutų nerengia ir 
nerengs.

Toje pat apžvalgoje rašo
ma, jog nei Gabrys, nei Gus
taitis nesiklausė redakcijos, 
paduodami “Tėvynės” adre
są dėl susirašinėjimų marš
ruto reikalais.

“Tėvynė” vadina jų pasi
elgimą “nemandagiu”.

Kaip gi! Tik “nemanda
gumas !” Tai jau tikras kle
rikalų nachališkumas, neži
nantis rybos ir “Laisvė” jau 
plačiai apie tai kalbėjo pe
reituose numeriuose.

Gerai, kad “Tėvynė” nesu
sideda su svečiais, bet męs 
melstume “Tėvynę” dabaigt 
reikalą iki liogiškam galui, 
nes žodžiai be praktiškų re
zultatų nei šildo, nei šaldo.

Štai p. Apysenis toj pačio; 
“Tėvynėj” pripažįsta, kac 

; Paryžiaus biuras daugiau- 
; šia tarnauja klerikalam.

Jeigu taip — o taip yra — 
tai kuomi išaiškinti tą faktą, 

- kad Tautiško Susivienyjimo

REDAKTORIAI IR BEN
DRADARBIAI.

žinomas HearstO' laikraš
tis “The New York Ameri
can” buvo pasiuntęs savo 
specijalį korespond^itą į 
Niagara Falls, kuomet ten 
ėjo tarybos tarpe Mexfkos ir 
Su v. Valstijų.

Korespondentas sąžinin
gai stengėsi nušviest konfe
rencijos reikalų bėgį, bet re
dakcijai, teisingiau Hearsto 
kompanijai, dėl atsiekimo 
savo tikslų, būtinai reikėjo 
savo korespondento praneši
mus savaip pertaisyti.

Korespondentas pradėjo 
nebepažint savo pranešimų, 
;aip jie būdavo perkeičiami. 
Jisai pasiuntė redakcijai vi
są eilę protestų ir, paga- 
iaus, rezignavo.

Vyriausias redaktorius 
taip išreiškė savo nuomofię: 
paduokite tik faktus, o jau 
politikos pazalatyjimus męs 
atliksime.

Mums rodosi, kad esama 
r lietuviškų laikraštininkų, 

kurie moka nei kiek neblo
giau taisyti ant savo kurpa- 
iaus korespondencijas. Jei

gu parašoma koresp. į tūlas 
tautiškas redakcijas prieš 
socijalistus, tai ją ten visuo
met moka perfabrikuoti.

PRAGYVENIMAS NE
ATPIGO.

Žadinys—tai sapne radi
nys I

Demokratai, įgyję valdžią, 
sakėsi atpiginsią pragyveni
mą, kuomet panaikins mui
tus ant tūlu, visiems reika- 
ingų, dalykų.

Suėjo devyni mėnesiai, 
kaip gyvuoja naujos tarifo 
teisės, kurios panaikino 
muitus ant ypač vartojamų 
dalykų.

Ir pasekmes męs matome: 
mėsa pabrango, vilna pa
brango, kiaušiniai pabran
go, malkos pabrango, viskas 
pabrango.

TIK IR SUPRATIMAS!
Didysis sujudimas tarpe 

Peterburgo darbininkų, apie 
kurį jau “Laisvės” skaityto
jai painformuoti, kaip žino
ma, savo revoliuci jonišku 
ūpu priminė 1905 metų revo-

Betgi, matomai valdžios 
bašibuzukams pavyko už
slopinti sukilimą.

Amerikos kapitalistiški 
laikraščiai, pranešdami apie 
streiko pabaigą, akylai pri
duria: girdi, galint kilti ka
rei su Austrija, darbininkai 
iš revoliucijonierių pavirto 
patrijotais ir, išėję ant gat
vių, dainuoja patrijotiškus 
himnus.

Tokį bent pranešimą męs 
užėjome net gana rimtame 
“The Globe”.

Panašus persikeitimai, ži
noma, neturėjo vietos. Tai 
vaisius tuščios fantazijos 
Amerikos reporterių.

seimas paskyrė anam biurui 
$50.00?

Ar turi tiesą progresyviš- 
ka organizacija remt kleri-

męs rekomenduojame trau
kti spėkas, kaip medegiš- 
kas, taip ir dvasiška^ į dides
nius centrus. Tuomet mūsų _ 
laikraščiams bus užtįjknntas kališką įstaigą? Dviejų atsa 
geresnis būvis, o skaityto- kymų negali būti.

Darbininkų valdžios įstai
gose Anglijoj unija atlaikė 
savo metinę konvenciją Lon
done 19 d. birželio. Konven
cijoj dalyvavo 33 organiza
cijos. Pradėjus nuo 1896 
metų federacija iškovojo pa
didinimą minimum algų na
riams nuo 18 iki 25 šilingų.

Unija ragina visas mažy
tėles darbininkų organizaci
jas lietis didžiosna organi- 
zacijosna.

žemdirbystės darbininkai 
Ispanijoj atlaikė savo pirmą 
kongresą Madride. Nutar
ta susivienyt su Federacija 
Ispanijos Unijų.

Žemdirbystės darbininkai 
ligišiol daugiausia buvo atsi
likę; organizacijos reikale. 
Dabar jau ir jie pradeda ju
dėti.

Keptuvių darbininkų uni
jos gerai gyvuoja Ispanijoj' 
ir Belgijoj. Ispanijoj duon
kepiai išėję į streiką Valla- 
dolido apygardoje.

Anglijos keptuvių darbi
ninkai’viėnyjasi’ vienon di- 
delėn unijon, prie kurios, 
veikiausia, priguli į 40,000 
žmonių.

Namų statymo dari), uni
ja Vokietijoj savo atskaito
se nurodo, jog vidutinė me
tinė alga pusantram milijo
nui darbininkų buvo 919' 
markių. Daugiausia mokė
davo Hamburge—1102 mar
kes, o mažiausia vokiškoj

Laikraštis “The Carpen
ter” nurodo, kad iš tokios 
algos negalima pragyvent ir 
todėlei reikia stiprint uniją.

Olandijos karpenteriai 
dirba į dieną 9į vai.; tai tie, 
kurie organizuoti, bet neor
ganizuoti dirba ilgiau ir 
gaupa mažesnį atlyginimą.

Elektriški darbininkai Ka
nadoj dirba labai pavojin
gai. 1911 metais^ žuvo> 3T 
elektrikos darbininkas. Nuo 
to laiko nelaimių skaičius di
dėja. 11913 metais elektrikos 
darbininkų unija palydėjo 
tuo keliu 66 savo narius.

VIENAS ILGASKVERNIS 
TAI VISAS BOSTONAS!
“Ura, So. Bostono lietu

viai, juos niekas negali “sti
by ty t!”—sušuko “Lietuva”.

Dalykas, mat, tame, kad 
vietinis ilgaskvernis paau
kavo Gabriui ir Gustaičiui 
$800.00.

Argi jau visas So. Bosto
nas sutilptų to jagamasties
pilve jeigu jo ypatiskas duo- 
snumas skaitoma nuopelnu 
visų So. Bostoniečių?

“Lietuviai”, mat, vienas il
gaskvernis tiek reiškia, kiek 
8,000 lietuvių!

ja atlaikė savo metinį ^uva*- 
žiavimą gegužio mėnesį. 
Unija turi 800 narių, išsi
sklaidžiusių po 40 skyrių.

Muzikantai reikalaus, kad 
nei vienas muzikantas ne
gautų mažesnės -algos per 
mėnesį, kaip 300 frankų.

Tabako darbininkų unija 
Amerikoj. “Cigarmėkerių” 
unija priskaito 48,00’ narių.. 
Pereitais metais unija turė
jusi įeigų 928,000 dolerių. 
Didesnė pusė tos sumos iš
leista ant benefito..

Nuo įsikūrimo unijos 1879 
metuose išviso ligišiol ant 
benefito tapo išleista suvirs 
11 milijonų dolerių;

Amerikos spaustuvių clar- 
bininkai protestuoja prieš 
netikusį paprotį kviesti į tū
lų unijų susirinkimus kuni
gus, kurie paskui gauna žo
dį susirinkimuose. Prieš pa
našų kunigų lankymąsi už
protestavo > New Yorko 
spaustuvių’ darbininkų uni
ja.

Prieš nakties darbą duon- 
kepyklose išėjo streikan Au- 
stralijos darbininkai. New 
South Wales atverta valdiš
ka duonkepykla, kurioj nak
timis jau nebedirba, o vie
nok ji galinti pigiau parduo
ti duoną; pelno jai taip-pat 
liekasi.

Vokietijos sodauninkų 
unija užaugo pastaraisiais 
metais nuo 6950 darbininkų 
iki 7465.

Argentinoje. Kadangi 
Argentinoj siaučia didžiau
sios bedarbės, tai Franci jos 
valdžia išleido paskelbimą, 
kad niekas nevyktų Argenti
non laimės jieškoti.

Argentinoj unijistų yra 
30,000 (?!).

Francijos unijų federacija 
išleido atsišaukimą į visus 
savo skyrius, kuriame ragi- 
pa kviesti visur susirinki- 

. Francijos darbininkai

stų, kurie pasižymėjo kova 
prieš kapitalą. Unijos nu
tarė rūpinties jų išliuosavi- 
mu.

Darbo valandos Suvieny
tose Valstijose. Pusė milijo
no darbininkų dirba per sa
vaitę 54 valandas. Mažesnė 
pusė milijono dirba nuo 48 
iki 52 per savaitę. Milijonas 
darbininkų dirba 54 vai. į 
savaitę. Du milijonu darbi
ninkų dirba tarpe 54 ir 60 
valandų. Du su kaupu mili
jonai darbininkų dirba 66 
valandas į savaitę. Trečda
lis milijono dirba tarpe 60 ir 
72 valandų.

Unijos Chili (pietinėAme- 
rika). Darbininkų judėji
mas gana smarkiai plėtojasi 
toj šalyj. Tasai judėjimas 
dar visai jaunutis, nes prasi
dėjo da tik kokie tris metai.

Prieš kelis metus gyvavo 
433 organizacijos su 65,111 
narių. Dabar gi jau gyvuo
ja 549 organizacijos su 91- 
609' nariais.

Tarptautiškas Unijiį Fe
deracijos suvažiavimas atsi
bus San Francisco 1915 me
tais. Tai bus jau iš eilės 9 
suvažiavimas.

Suvažiavimas prasidės 3 
d. birželio..

Darbininkų judėjimas 
Graikijoj. Per pastaruosius 
15 metų Graikijoj gana 
smarkiai' pradėjo kilti pra
monė. Dr. Drakaules pra
dėjo agitaciją tarpe darbi
ninkų prieš 15 metų, bet tuo
met neturėjęs jokio pasise
kimo.

Graikijoj gyvuoja labai 
marga, iš įvairių gaivalų su
sidedanti “Darbo Federaci
ja” Athenų ir Pyreuso”. Bet 
tikro klosimo susipratimo 
ten' nėra..

1909 metais šalininkai dr. 
Drakoules įkūrė darbininkų 
draugijas, kurios turi dvi 
šakas — politišką ir ekono
mišką.

Taip-pat pradėjo išeidinė
ti socijalistjškas laikraštis 
Athenuose valdžia 
kioja ^ocijalistus.

Brooklyno Dėdė

A. J. Karalius,

Ar išgąstis suteikia 
baltus plaukus?
Pasakose labai tankiai 

girdim, kad tūlo žmogaus 
plaukai iš nakties ištisai pa
balo arba pražilo. Ir žmonės 
nori tikėti, būk plaukai gali 

:staiga išbalti. Net apysakų 
rašė jai tankiai apie tai užsi
mena. Pv., garsusis Vikto
ras Hugo “Vargdieniuose” 
sako, kad J. Valjean’o plau
kai iš nakties pražilo. Pas
kutinių laikų ištyrinėjimai, 
parode, kad panašus dalykai 
negali egzistuoti. Ištikrųjų 
plaukai negali “pražilti”, bei 
“pabalti”: plaukai išpuola, o 
jų vieton dygsta balti.

Šitas apsireiškimas labai 
puikiai aprašyta editoriale 
daktarų žurnalo “The Jour
nal of American Medical As
sociation” (gegužio 30 d. 
1914 m.). Tenais skaitom 
(liuesas vertimas):

“Kodėl plaukai auga, arba 
neauga tūlose vietose, tū
liems žmonėms? Kas reika
linga plauku augimui? 
Kokiu būdu plaukai permai
no spalvą ir kodėl?

Žinoma, tyrinėjimus ne
galima ant žmonių daryti; 
vienok tūli faktai lengva pa- 
tėmvti. Skutant barzdą ji 
greičiau auga — sakoma, 
kad skutimas stimuluoja 
plaukų augimą. Apart to, 
sakoma, kad barzda auga 
greičiau vasaros laike — 
ačiū didesniam prakaito gi
lių veikimui.

Chirurgai tankiai pastebi, 
kad plaukai smarkiai auga 
apie pūliuojančias žaizdas, 
arba vietose,kurios yra karš
tu oru gydomos.Tas gal paei
ti nuo nepaprasto krauio sn- 
hėgimo, ka patvirtina Greif- 
swald’o chirurgas G. Schoe- 
ne eksperimentuose ant bal
tųjų pelių. Nuėmus odą su 
plaukais ir vėl atgal įsodi
nus, iš sykio plaukai pradė
jo nvkti, bet po kiek laiko 
nrpdėin smarkiau augti, 
ypač žaizdos pakraščiuose. 

| Tas išsiaiškina smarkiu ce-
perse- pu veikimu gyjimo vietoje.

Jeigu nėra dažyvės. kuri 
plaukams suteikia naturalę 
spalva, plaukai išrodo bal
tais. Sidabrinė spalva gali 
naeiti nuo plaukuose esan
čio oro. Išaiškinimui nlau-

tinimus prie mytų priskaity- 
ti. Plačiai prasiplatino tvir
tinimas, buk Marija Antoi
nette pražilo per naktį, kaip 
tik tapo mirtin nuteista. 
Tiesa, jos plaukai buvo balti 
mirštant, bet biografai žino, 
kad jos balti plaukai buvo ir 
prieš teismą daug laiko at~

Tankus tūlų gyvūnų plau
kų spalvos permainymas su
teikia progą tą apsireiškimą 
studijuoti. Tūlų gyvūnų 
plaukai žiemą būna baltesni, 
negu vasarą ir priešingai. 
Schwalbe’o tyrinėjimai pa
rodė, kad ir čia nėra permai
nos plaukų dažyvėj. Užsto
jus tūlam sezonui, juodi 
plaukai išpuola,o balti jų vie
tą užima. Staigių permainų 
nesimato”’

Atydai pinigų tau 
pytojų.

AUKOS
Bylbs vedimui su Hoosick (ku išbąlimo buvo naduota. 

Falls fanatikais prisiuntė i Įvairios teorijos. Sidabrinė 
drg. S. Shonas iš Scranton, i senų žmonių plauku spalva 
Pa. $3.00. Aukavo: dr. J. I paeina nuo daugybės oro 
Šliupas 50c., V. Meldažis, P.! skyleliu, bet ne nuo dažyvės 
Baranauskas, B. Kubilius,i išnykimo, kaip pirmiau bu- 
K. Levortaviče, J. Levorta- 
viče, J. Miščikas po 25c.

A. Raudonaitis ir K. Benis 
po- 50c..

Per drg. K. Statkų iš Lead 
So-. Dak. gauta $4.25. Auka
vo šie draugai: K. Statkus, 
K. Stankus, K. Gavėnas po 
$1.00, J. Užunaris 50c., J. 
Lapienis, K. Tamošauskas, 
A. Labitskas po 25c.

M. J. Iškauskas iš Jersey 
City, N. J. — 50c.

Laike laisvų vestuvių drg. 
V. Naujoko su drg. Elzbieta 
Pantochs Foley, Alabama, 
suaukauta $8.25. Iš tų aukų 
pusė skiriama bylos vedimui 
su Hoosick Falls fanatikais 
($4.12), kita gi pusė kanki
niams.

Aukavo šie draugai: E. 
Pantochs, V. Naujokas po 
$.1.00, V. Banonis, T. Bano- 
nienė, K. Banonis, A. Bano- 
nienė, K. Metejūnas, E. Me- 
tejūnienė, M. Šugždas, L. 
Šugždienė po 50c., P. Dubu- 
levičius, A. Dubulevičienė, J. 
Juodaitis, K. Juodaitienė, A. 
Vaišvilas, U. Juodaitienė, J. 
Juodaitis, K. Grantas, K. 
Orantienė po 25c.

Išviso šiame N-ry bylos 
vedimui....................11.87
Seniau buvo...........$240.56

Viso labo yra $262.43

“VILNIAI”.
$4.01, kuriuos suaukavo 

“Vilniai” laike išleistuvių
drg. P., Cambridge, Mass. 
(N56 “L.” skyr. koresp. pa
vardės ju pagaarsinta), jau

nes darbo valandas ir liuosą 
subatos popietę.

Pastaruoju laiku kalėji- . . ~ 
mulose sėdi gana daug unijL pasiųsta Rygon,

Pereitą savaitę uždarė vi
sus tris Grochowskio bankos * 
skyrius. Šimtai vargdienių • 
žmonių spietėsi apie minėtos 
bankos skyrius Brooklyn, 
New York ir Maspeth. Už
darė juos New York Valsti
jos bankų komisijonierius. 
Priežastis — stovis bankos 
tiek neatsakantis, kad val
stijai nebuvo galima išduoti 
daieidimą egzistuoti kaipo 
bankai; apart to, bankų ko-- 
misijonierius, apsergėjimui 
tų bankos depozitorių, rado 
už reikalingą paimti tų ban
kų valdymą į savo rankas.

Grochowskio & Co. ban
ka, sykiu su kitomis priva- 
tiškomis bankomis, priėmė 
nuo žmonių pinigus globoji
mui ir darė įvairų kitokį biz
nį pagal savo norą, be jokio, 
to žodžio tikroje prasmėje, 
kontroliavimo iš valstijps 
pusės. Taip dalykai ėjojier 
ilgus metus. Privatiškos 
bankos steigėsi po įvairiais 
tautiškais ir patri j etiškais 
vardais; pagyvenę, prisirin
kę vargdienių pinigų, gar
bingai bankrūtyjo; žmoge
liai. pražudę savo sunkiai 
uždirbtus pinigus, verkė, py
ko ir išnaujo valgė sugedusį 
maistą ir gėrė nuodingus gė
ralus, kad sutaupius ir įdė
jus vėla į tokią-pat banką 
kuri buvo sutverta, kad ban- 
krutyti; tuom tarpu, suban- 
krūtvję bankieriai, per pirš
tus žiūrėdami, šypsosi iš to, 
kaip gerai galima pasipelny
ti iš žmonių nežinystės.

Bet po' subankrūtyjimui 
Siegel’io privatiškos bankos 
valdžia atkreipė atydą į to
kias privatiškas bankas ir 
priėmė įstatymą, sulyg ku
riuo visos privatiškos ban
kos turi gauti tam tikrą da- 
leidima ir duoti savo knygas 
kontroliuoti valstijoj bankų 
peržiūrėtojų komisijonie- 
riams. Tokių privatiškų 
bankų New Yorko valstijoje 
randasi 91, iš ju Didžįamjam 
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įstatymas įeina į galę Nov. § 
i, 1914 m. Grochowskio & 
Co. banka, kaip ir kitos pri
vatiškos bankos, padavė 
prašymą, kad joms būtų da- 
leista biznis daryti sulygo 
naujuoju įstatymu. Vienok, 4 
pirm išdavimo daleidimo, 
valstija pasiuntė knygų per- * 
žiūrėtojus, rezultatas — už- , 
darė pačią banką.

Tokių uždarymų atsities 
dar ir daugiau, todėl patarti- | 
na pagalvoti, idant vėliaus. • 
nereikėtų bereikalingai vei
dus ašaromis plauti ir įvai
rius dangaus gyventojus mi- ; 
navoti. Grochowskio & Co. : 
banka irgi turėjo lenkų Ry- S 
mo-katalikų kunigo užgyri- i 
mą. Minėtasis kunigas pa-1 
tarė savo parapijonams dėti2 
savo pinigus pas “savąjį”,! 
bet kuomet “savasis” uždarėB 
banką, ir tie parapijonyr 
ėjo rodos klaustis pas savąj 
“tėvelį”, tai pastarasis su 
policija nuvaikė juos. Taipį 
atsitiko New Yorke, July 24- 
d., 1914 m. 11

Geriausia pinigus laikf^

vo manyta, nes plaukų dažy- 
vę labai sunku net chemišku 
būdu panaikinti. Sunku pa
naikinti niauku dažyvę ne
panaikinant nacius plaukus. 
Sausi plaukai turi daugiau 
oro ir dėlto greičiau nubąlą, 
negu drėgni plaukai; bet 
juodus plaukus galima 
smarkiausia išdžiovinti, o 
jie nebala. Mumijų plaukai, j New Yorke 71. Naujasis 
kurie džiūvo bėgyje dauge- ' 
lio šimtmečiu ,turi savo da- 
žyvę, kaip kad švieži plau
kai”.

Toliaus, tas pats rašėjas 
sako, garsusis moklininkas 
Mečnikovas sutvėrė naują 
teoriją. Anot Mečnikovo, 
plaukai bala dėlto, kad tūlos 
celės ateina ir išnešioja 
plaukų dažyvę. Vienok 
Mečnikovo teoriją moksli
ninkai nepriėmė, rašėjas 
mus užtikrina. Plaukai ne- 
pabala,bet išpuola ir balti iš
dygsta — dažyvė čia jokios 
rolės nelošia. Anot to pačio 
rašėjo: ,

“Turinti dažyvę plaukai 
išpuola, o jų vieton išdygsta 
neturinti dažyvės, arba bal
ti. Dėlto balta plaukų iš
vaizda paeina ne nuo senų 
plaukų persimainymo, bet 
nuo visai naujų plaukų atsi
radimo. Vienok pastebėta, 
kad, plaukams besivystant, 
dažyvės pasidarymas gali 
sustoti. Kartais dėlto plau
kų galai yra juodi, o apačios 
baltos.

Kaip turime pritaikint 
šiuos išvadžiojimus prie tan- *1 • • • 1* 4 •
plaukai “iš nakties visai nu
balo arba pražilo”? Rimti 
tyrinėjimai verčia tuos tvir-

Su v. Valstijų krasoje.
Wall Streeto

B acc al aureus
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APIE PERTUKIMĄ
Vieni žmonės esti liesi, ki

ti — nebus, nutukę ir net 
pertukę. Ir daktarų ir šiaip 
žmonių nuo senų senovės 
džiovinta sau galvos, kas tai 
yra tas pertukimas, nuo ko 
jis paeina, kaįp nuo jo apsi
gynus, kaip reikale riebes
niu pasidarius. Padaryta 
daugybė bandymų, kaip su 
gyvuliais, taip ir su žmonė
mis. Padėta begalės darbo. 
Prirašyta storų knygų. Vis 
tai dėlei išaiškinimo, kas tai 
yra tas periukimas. Ir ik
šiol tikro atsakymo nėra. 
Yra tik spėliojimų, bet visgi 
susekta šis-tas ir surasta 
spindulys šviesos.

Žinome visi, kad yra žmo- gų, košių, saldainių, cukrai- vyru i 
nių diktų, pertukusių,

skapyti gaidžiai ir skapytos gyvulių patelių įtaisąs, tam 
vištos Ibai greitai duodasi tikrais vaistias ištraukia 
nupenėti.

Rusijoj yra tikybos atska
la, kurios nariai (žmonės), 
norėdami pelnyti dangaus 
karalystę, tyčia skapinasi. 
Ir čionai pastebėta, kad to
kie skapai esti pusėtinai ap
tukę. Baku mieste, už Kau
kazo, kur kitąsyk išsiųsdavo 
iš Maskolijos sugautus ska
nus, 1893 metais man pa
čiam teko matyti keletas to
kių skapų. Visi jie buvo ga
na aptukę žmonės, su retais 
ūsais .reta barzda, su plonu 
balseliu.

tokius Ir moters, kurioms dakta-

reikalingas jų dalis ir jomis 
gydo pertukėlius.

Taip-pat daro ir su gurkli- 
ne gyvulių gelaža.

Tokiu būdu gauta iš Veisli
nių patelių įtaisų ovariimas 
ir ovaradenas ir iš gurklio 
gelažos — tyradenas, tyreoi- 
dinas.

Pasirodo, kad šie vaistai, 
išmintingai tam tikrame at
sitikime duodami, nutukimą 
sumažina. Čia dar kartą pa
sirodo teisingas kaikurių 
Lietuvos senių pasakymas, 
kad žmogus su savim aptie- 
ką nešiojasi.

Gal yra kūne dar ir dau
giau tokių Įtaisų, kurios dir-

Kita nutukimo priežastis, 
tai tam tikri valgiai. Patir
ta yra, kad riebieji valgiai ir 
iš miltų padaryti,taip-pat 
saldumynai kur-kas greičiau 
tukina žmogų, kaip mėsiniai 
ir pieniniai valgiai.

Pasirodo, kad žmogaus 
kūnui riebulius labiausiai 
gamina anos trys valgių rū
šys (riebumai, miltiniai ir 
cukriniai daiktai).

Ir čionai nuo senovės dak
tarų priprasta drausti per
daug tunkan tiems 
valgius valgyti. Kas nori rai dėlei ligų buvo padarę 
sukųsti, suliesėti, tegul kuo- skapinimo operaciją, pasvei- 
mažiausiai valgo sviesto, la- kusios ima sparčiau tukti, 
žinių, bulvių, duonos, pyra- Tokiu būdu susekta, kad 

ir moterų veislinės 
saves į 

kraują kokių-tai vaistų, ku
rie neduoda žmogui tukti, 
kurie pagreitina maisto su
vartojamą. Jei tu įtaisų nė
ra, jei jos neveikia arba jei 
jos ansilnnintos, tai žmogus 
ima tukti.

Toliau einant pastebėta 
dar, kad taip vadinama gur
klio gelaža (glandula thyre- 
aidea lot.), kuri yra gale 
gerklės tarp kaklo duobutės 
ir obuolio ,taip-pat veikia į 
nutukimą.

Yra liga, kuomet ta gėla- 
ža ima augti, išsisveria visuI 3) žiūrėti, kad vieliniai 
ęrūžiu, net apikaklė nesuten-1 nebūtu užkietėję, geriau, 

kad jie būtu truputį liuosi.
4) Gerti Karlsbado arj)a 

Marienbado vandenų, žino- 
ma. daktaru pasiklausę.

5) Vartoti ir kitokių vais
tu. gal ovaradeno arba tvra- 
deno. sunrantama. iš dakta
ro nutarimo, nes šie vaistai 
gali kitiems ir užkenkti.

Patsai per tukimas kai-

... . . . nors nių, cukraus, medaus. Už- i Įstaigos išleidžia -iš
jie ir nedaug valgo. Kiti gi tat gali valgyt — kiaušinių, 
gana daug valgio suvartoda-! mėsos, daržovių, pieno, sū- 
mi pasilieka visgi liesi, pra- rio, varškės, 
kauliai.

Spėti reikia, kad pas pir- pasiseka numažint nutukė- 
muosius maistas tik pamažu ]iuĮ k0Ria 20 svarų kūno sun- 
susinaudoja, arba, kitaip sa-; kūmas, 
kan^, negreit kūne s 
negreit iš jo išsiskiria 
kauliai gi kur kas greičiau ; 
maistą sudegina ir paverčia 
jį i darbą, į šilumą, greičiau, 
taip tariant, pervaro per kū
no mašiną. Ir ištikrųjų: 
riebieji žmonės dažniausiai 
esti ramus, negreiti darbe, 
nespartus, nerangus. Lie
sieji gi daugiausia būna 
karšti, greiti, vikrus, kru- 
tųs, darbštus. Tokiu būdu 
viena iš priežasčių nutuki
mo, tai apsilpnytas maisto 
suvartojimas, ilgesnis mais
to pasilaikymas kūne.

Gydydami antukėlius, 
daktarai stengiasi,kad nutu- 
kėliai greičiau maistą suvar
totų, patardami tokiems li
goniams daugiau judėti, 
daugiau vaikščioti, daugiau 
kūnu dirbti. ------- 
kūno darbu aptukėliai gali 
dali savo kūno patys suvar
toti. suvalgyti ir kiek sulies- 
ti, savo svarbą sumažinti.

Savo keliu prakaulius ga
lime šiek-tiek aptukinti 
duodami jiems mažiau judė
jimo. mažiau darbo, daugiau 
ramumo. Štai kalėjimuose, 
kur kasdien vos no valandą 
gaunama pasivaikščioti, 
daugumas ir liesųjų areš- 
tantų antunka, žinoma, jei pagreitinančių kūno kuro su
tik turi iš ko tukti, jei tik tu- vartojimą, 
ri kiek reikiant valgio.

Tokiais
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• J>ra" nutukėliams duodama dar 
vaistų viduriams valyti. Ži
nomi užsienio kurortai su 
vandenimis — Karlsbadas ir 
Marienbadas, kur suvažiuo
ja iš viso svieto nutukėlių 
tūkstančiai. Čionai juos gir
do iš vietinių versmių van
denimis, uždraudžia kai-ku- 
riuos valgius, liepia gana 
daug vaikščioti, kaikurie 
dar vaniose maudosi, ir to
kiais būdais per kokias 4—6 
savaites daug taukų nutukė
liams nusileidžia. Viena iš 
svarbiausiųjų tu vandenų 
ypatybių, kad jie paleidžia, 
nraliuosuoja, praskiedžia vi
durius. Ne be reikalo tuo
se kurortuose kas keletas 
žingsnių vis tupykla įtaisy
ta. Praskiestais viduriais 

Taigi didesniu žmogus daug maisto perlei- 
” džia perdėm nesuvartojęs, 

Savo keliu iieina iš kūno 
daug vandens. Be to dar 
tuose/vandenyse esanti soda 
įeina į kraują ir padeda su
deginti kūno dalis, taip ta
riant, pagreitina maisto su
naudojimą.

Paskutiniais laikais dak
tarai pastebėjo, kad patsai 
žmogus savo kūne turi tokių 
įtaisų, kurios daro vaistų,

Seniai jau yra žinia, kad

Maxim Gorky.

PASIKALBĖJIMAS
SU CARU

Verte V. Paukštys.

(Pabaiga).
— Pavartoti šiuos ginklus caras gali 

laike karės ir paprastame laike, kada tik jis 
mmislija; todėl nėra čia ką prikaišioti 
Mums devintą sausio, nes męs visuomet pa
sielgiame teisingai. Gal būt, kad męs ir pa
tįs nesuprantame, kam tiek daug sušaudėm 

vxai ,vt d kubu ucu n uau- 7į§tikimU savo tarnu, bet tas niekai. Kas yra giau tokiu įtaisu, kurios dir- * • . • x Y
ba vaistu * tukimą sulaikan- nesuprantama carui, tai suprantama die- 
čiu. Toliau paregėsime.

Nenoroms čionai ateina! 
daleidimas, kad pertukėliaį' 
turi tokius įtaisus persilp- 
nus, prakauliai gi — perge
nąs. Iš to ir nutukimo liga. 

Pas vienus Įdėtas j kūną 
maistas nedega, tik švylių 
nas kitus gi tuojau belieps- 
nodamas sudega.

Tad ką gi turi darvt ner- 
tukėb’ai, norėdami sukųsti?

Mažiau valavti. ypač gi 
riebumu, miltiniu ir cukri
niu valgių, taigi gydytis pas-

ka. pasididina dešimterio-' 
nai. Jei ii nenersimaino pa
ti, tai tokia didele būdama 
turi padarvti daug daugiau 
savo skvstimų, negu sveiko
ji, kurios paprastai akimi 
nei nematvti. Na .tie skys
timai turi daugiau darbo pa
daryti. Pasirodo, kad ta 
gurklinė gelaža irgi nutuki
mą mažina. Kuomet ji nasi-
didina, tai žmogus ima liesti.1 kam nedmig bėdos padary- 
Bet jei pati gelaža esti suge-!;n- -iei tuom apsieitum, 
dusi, tai nors ir padidėtu, nereikalingą sunkenybę 
nutukimo nenaikina. “ i nešiotum. BMtmikm įauga

Iš kitos pusės, sumažėji-l1 f^ai-iP’eli svarbiu kūno j tai- 
mas, apnykimas arba visiš-!ne omma širdį, kepe- 
kas pražuvimas tosios gur- nis. spaudžia tas įtaisas ir 
klinės gelažos veikia visai \edimdn Prideramai dirbti, 
kitaip — tokie žmonės daro- Į Aptukusios kepenvs mažiau 
si pilnesnį, lyg tešlos kokios' nąc^ro. tulžios menkiau sa- 
nukrėsti, nerangesni, šaltes-! vn ^'irKi atlieka. Pai vis 
ni, lėtesni, sunkesni. j nertukelius verste verčia gy-

Nesunku buvo tokiems j dvtis. __ _ |n _ 
pastebėjimams įvykus pa-Į 
bandyti gydyti pertukėlius nertukimas jei nėi 
vaistais iš paminėtų vaistų ,k*ga, tai visgi didelis žmogui 
apturėtais. nesmagumas.

Ima veislines aviu ar kitu
V !•

Na. ar šiain ar t||p imant, 
tikroji

Sveikata'’.

vui. Caras — tai dievo rankose ginklas ly
ginai, kaip žmogus — caro rankose. Ir vi
sa tai, kas neprieinama caro protui, tas turi 
būti pripažinta dievišku įkvėpimu, o kas 
yra nesuprantama žmonių protui ,tas yra 
suprantama carui...

Caras pakėlė augštyn galvą, apsidairė, 
nusišluostė nuo kaktos prakaitą, sujovė 
pirštais per popierą ir tarė:

-JTik jūs apie tai pagalvokite! Bokš
tai išmintybės! Męs patįs čia net negalime 
suprasti minties... bet jaučiame, kad labai 
puiku! “Kanalija”, parašęs tokį straipsnį, 
taps vidaus dalykų ministeriu, pamatysite 
patįs. Jis dar visai jaunas, o jau jį užlaiko 
dvi grafienės ir viena kunigaikštienė iš mū
sų kilmės... Bet jūs neparašykite apie tuos 
dalykus į laikraščius, nes tai mūsų privatiš- 
ki dalykai, arba, kaip juos pavadinus, mei
liški ryšiai... Girdite?

— Jūsų augštenybe, — tariau aš, — 
mano rankos jau svįra žemyn.

— Ar jūs dar galite jomis judinti?
— Negaliu...
— Na, tai galite nuleisti... Vienok, jei

gu jūsų nors viena ranka sujudės, tuomet 
iš anksto atsiprašau... Męs jums atimsime 
gyvastį. Mūsų gyvastis yra reikalinga Ru
sijos žmonijai, nes jie už ją labai brangiai 
moka... Taigi, baigsime mūsų prakalbą... 
Kur čia męs apsistojome? A, štai...

“Štai jums trumpas surašąs mūsų dar
bų, kuriuos laikraštija išbūbnijo ir išpūtė 
neapsakomai ir mus sulygino su Jonu Bai
siuoju. Jono Baisiojo nelaimė tame, kac 
žmonija'nenorėjo jo pripažinti caru ir prie
šines tai valdžiai, kurią jam suteikė augš- 
čiausias. Ką męs padarėme, tai apie tai ne
verta kalbėti, nes patįs mažmožiai, be ku
rių valdžia negali būti laiminga... Pavyz
džiui, laikas nuo laiko reikia šaudyti darbi
ninkus, kad užmušus jų piktas svajones apie
lygybę žmonijos. Valstiečius reikia plakti 
rykštėmis ir, kartais, šaudyti, kad jie žino
tų, jog ir jų caras neužmiršta ir kad prieš 
jo majestotą visi lygus. Pirkliai, bajorai, 
dvasiškiai, darbininkai ir valstiečiai mano 
demokratiškoj šaly lygias tiesas turi prieš 
durtuvą ir virvę. O mes turim tiesą tuomi 
didžiuotis. Męs savo kalbą užbaigsime, 
primindami tą, kad tik vienas dievas, kuris 
davė mums galybe, turi tiesą svarstyti mū
sų darbus... Tai ir viskas! Trumpai ir vi
siems suprantamai... Ar jūs-viską atsime
nate?”

, . _ ... sime durtuvais musų geros gvardijos.
— Bet, jūsų augštenybe, žmones... — 

pradėjau aš.
Jis pertraukė mano kalbą, ištraukęs vėl 

iš kur-tai popiergalį. Jis buvo prikimštas 
popiergaliais, kaip paršas koše.

“Žmonės yra vaškas caro rankose — ir 
tiek ! Prieš žmones, kurie išdrįs užtarti dū
mą, męs turime ištikimų, kurie parodys sa
vo atsidavimą carui... Totoriai jau yra už
krėsti neapykanta prieš mus, bet męs turi
me dar kalmikų, baškirų ir kirgizų... Rei
kia tik jiems pavelyti, tai jie tuojaus pradės 
deginti, plėšti ir mušti ne blogiau už kazo
kus. Tas mums duos progą pasakyti Euro
pai: — Kuomet męs buvom bemokslis mo- , 
narchas, — męs savo galinga ranka galėjo
me suvaldyti laukinių žmonių instinktus,bet 
konstitucija atleido apynasrį — ir štai, žiū- 
rėkie, prie ko veda ta liuosybė, kurios vis 
trokšta tie visi maištininkai!” Iš čią—pa
prastas ir aiškus išvedimas:Rusija dar nėra 
kultūriška ir jai negalima duoti tokios tei
sės, kokiomis naudojasi europiečiai; ji gali 
būti tik tuomet laiminga, kada ją valdo ca
ras savo ranka. Pakol dar Rusijoj gyvens 
laukiniai žmonės — caras mokės juos suval
dyti ir parodyti savo galybę...

Jis nutilo, nusišypsojo ir tarė:
— Motina ir Pobiedonoscevas — jie mus 

puikiai išmokino cariškai mąstyti!... Prieg- 
tam, mums dar prigelbės didieji kunigaikš
čiai mūsų artimieji tarnai... O kiek guberna
torių, valdininkų, vagių, užmušėjų, šnipų 
prie konstitucijos paliks be darbo! Juk jie 
gerai supranta, kad tokie įstatymai,tai kilpa 
jiems ant kaklo. Ar gi jie galės tuomet eiti 
sykiu su žmonėmis prieš carą? O, ne! męs 
dar paviešpatausime truputį!

— Pinigų! Pinigų gaus dūmą. Ant jos 
vardo duoda Europoj po 88 rublius už šimtą, 
nors pati dūmą neverta ir dešimties. Mums 
rodosi...

— O jeigu jūs dūmą išvaikysite?
— Tuomet Vosiliui Fedorovičiui (Vo

kietijos kaizeriui — vertėjas) parduosim 
Lenkiją... O gal ir Franciją męs jam galė
sime parduoti, kuomet ji paliaus skolinus pi
nigus... Kam ji tuomet reikalinga, ar ne 
tiesa? Kaukazas taipgi naudinga parduo
ti... Jis mums labai brangiai apsieina, o nie
ko neduoda, apart, nuolatinių maištų... Si
birą — amerikonai nupirks — žmones iš
siuntinėti galima bus Archangelskan, nes. 
ten daug yra tuščios vietos... Pačią gi Rusi
ją galima bus apkarpyti,padaryti kaip obuo
lį, kad galima būtų užgniaužti į kumštį, tai 
tuomet nurims visi sukilimai...

Jis nutilo, užsimąstė. Jo išbalę lūpos 
drebėjo, rankų pirštai judėjo, kaip voro ko-

"Nors darbininko ranka ir prirakinta retežiu, bet galinga jo kumštis neilgai teleis kapitalistatns lėbauti.

Caras pakėlė- augštyn pirštą ir pra
dėjo:

— Po visos šios prakalbos, męs visgi 
konstitucijonalistai...

Jis atsiduso.
— Todėl, kad pilnavaldžiui carui (mo

narchui) dabar niekas neskolina pinigų... 
Štai męs ir įsitaisėme dūmą. Hm!... Su ja 
galima būtų susitaikyti, jeigu jos nariai 
pildys mūsų įsakymus. Bet mums rodosi, 
kad jie nesupranta savo užduočių...

Jis vėl išsitraukė iš kur tai popiergalį 
ir perskaitė iš jo:

“Kame svarba tikros konstitucijos? 
Tame, kad tarp caro ir žmonių, stoja kelios 
dešimtįs delegatų, ant kurių galvos puola vi
sa atsakomybė valdyme žmonijos. Pirmiau 
gi puldavo visa atsakomybė ant caro. To
kiu būdu deputatų turi būti kiltos galvos ir 
miklus liemuo, nes kuomet muša per galvą, 
tai turi greitai nusilenkti... Męs tą gerai ži
nom...

— Jūsų augštenybe prisiminė apie ja
ponišką guzą? — paklausiau aš.

— Japonija? — tarė jis iškilmingai. — 
Jeigu pas mus butu buvę pinigų, gera ka- 
riumenė ir talentuotas karvedys — męs bū
tume užmokėję Japonijai .už tą mūsų guzą 
galvoje... Tai taip... Dūma... Jeigu mano 
taip elgtis ir toliau, kaip dabar, tai tėvynei 
iš jos nebus jokios naudos ir męs ją išvaiky-

jos, akis bėgiojo po kambario sienas ir au
sys, kaip kraliko, krutėjo...

— Gal būt, kad męs išpradžių ir nusilei- 
sime jiems. Taip, gal būt! ^lums daugelis 
pataria, kad męs jiems duotume truputį to, 
ko jie reikalauja... 0 kuomet jie pradės da- 
iinties tą dovaną, męs ant jų užpulsime... ir 
rankos mūsų ištikimųjų tarnų mokės jiems 
ištraukti tuos liežuvius, kuriais jie dabar 
plūsta mūsų valdžią, suteiktą iš augštybių 
mums.

Jis truputį susinervavo, jo veidas vėl 
apkaito... Nusiraminęs ir nusišluostęs, jis

— Na, vienok užteks jau! Męs viską 
papasakojom pasauliui, kas buvo mums ant 
popieros parašyta ir dar net dauį bereika
lingo... Bet iš caro lūpų bereikalingo niekas 
niekad neišgirsta. Jūs girdėjote tik tą, kas 
buvo perskaityta iš popieros... Eikite ir ap
sakinėkite žmonijai apie išmintį ir gerasir* 
dystę to, kuris suteikė laimę jums su juomi 
pasikalbėti. Eikite!

Aš nespėjau palinkėti jam viso gero, 
kaip jis nukrito su visu savo sostu po grin
dimis.

Bet priešai mane vis dar rodėsi baltai 
išpraustos rankos ir baimingai bėgiojančios 
akįs. Aš mačiau jo dvasią, apimtą baime ir 
susiraukšlėjusią, lyg keptas obuolys. Jo šir
dis buvo pripildyta kokiu tai šiltu, skystu ki
sielium, o tame kisieliuj čežėjo saumeilystės 
kirminai ir kaip išgązdintas driežas blaškė
si baime už savo gyvastį.

Ta niekšiška ir bjauri širdis, prigėrus 
alkanų žmonių kraujo lyg ta siurbėlė, ser
ganti baimės liga, bet labai troškulinga — 
rūko priešai mane, tartum žvakės galelis, 
pripildydama visą šalį dvasiška smarve pa
leistuvystės ir prasižengimų...



Nuėjo ten, kur 
pati ir vaikelis

o mirtis

Tamsų rudens vakarą, kuomet tirštoms 
migloms buvo apsiaustas visas miestas, 
smulkus lietus krito iš debesų ir vilgė mies- 
sto gatvės, Jonas stovėjo gale siauros, tam
sios gatvės, prisirėmęs prie šalto ir drėgno

mas toks žiaurus, toks sunkus 
taip lengva!”

Toliau nustojo drebėjus jo širdis, nu
stojo šiurpuliai varstę jo kūną, jis nebejautė 
nei šalčio nei karščio. Kelis kartus giliai 
dar atsiduso. Jis mirė.

Rytą Jonas jau negirdėjo nei fabrikų 
Švilpimo, nei ratų tarškėjimų; jau jis nei 
siek nepaisė ant aplink jį besisukančios gy
vybės. Jis taipgi nematė nei darbininkų, 
pulkais bėgančių į dirbtuves. Tūli praeiviai

MOTERIMS
NAUJIENOS

muro; smulkus lietus palengva permerke 
jo plonus drabužius ir skaudus šiurpuliai be 
pertrūkio bėgiojo po jo sustingusį'nuo šal
čio kūną, o jo galvoje nuolatos atsikartojo 
mintis apie jo nelemtą dabartinį likimą.

Staiga sušvilpė visų miesto fabrikų 
švilpinės. Tai buvo 6 valanda. Pasipylė 
pilnos gatvės mažiau ir daugiau suodinų 
darbininkų. Visi skubiai, tarsi lenktyniuo- 
dami, pulkais žengė didėmsėms miesto gat
vėmis, o, prisiartinę prie siaurų, tamsių ir 
nešvarių, ūmai nyko jose.

Perijodiškai visas judėjimas miesto 
gatvėse pradėjo aptykti, tik laiks nuo laiko 
girdėjosi tai ratų tarškėjimas, tai gatveka- 
rio ūžimas, tai laikraščių pardavėjų šauks
mas. Bet su laiku viskas aptyko, visi ilsėjo
si po sunkaus dienos darbo. Tik smulkus 
lietus neperstojo kritęs ir varginęs Joną.

Jonas kas kartas vis stipriau spaudėsi 
prie šalto*mūro, tarsi, suvisai atsiduodamas 
jo globai, bet jis nepriglaudė ir nešildė jo.

Staiga jis krūptelėjo. Prieš jį stovėjo 
keletas “gatvės vaikų”, kurie kabinosi prie 
jo ir nedavė jam ramumo. Jonas pasikruti
no, o rėkaudami ir juokdamiesi, visi vaikai 
nubėgo.

Jonas nugrubusiomis, šlapiomis ran
komis užsivertė savo menką kalnierių, už- 
sisagiojo stipriau knypkius, ir, užsimovęs 
kepurę giliau ant veido, paketino eiti, bet 
kur? Gi ištikrųjų kur? Nei jis pats neži
nojo. Neturi jis nei pačios, nei vaikų, prie 
kurių jis galėtų prisiglausti, neturi jis nei 
draugų, pas kuriuos jis galėtų užeiti bent 
susišilti, jis vienui vienas, visam plačiam 
pasauly.

Per-se-nas! Šitas žodis nei ant valan
dėlės Joną neapleidžia, bet nuolat skamba 
jo vaidentuvėj. Persenas! Jokiu būdu jis 
negalėjo sau perstatyti pilnos to žodžio 
prasmės. Jis pats nebuvo tai iki šiol patė
mijęs, jis jautėsi dar gana stipriu ir galin

siu dirbti, bet tą jam pastebėjo darbdaviai 
bei fabrikų savininkai, pas kuriuos jam te
ko darbo maldauti. O tie be abejonės turė
jo pažinti, jog jis persenas dirbti. Bet iš
tiesti Jonas nors ir buvo jau biskelį sulinkęs, 
vistik tas dar negalėjo būti žymu iš metų. 
Jonas buvo dar gana jaunas, kad gyventi, 
nes dar nebuvo pergyvenęs pilnai penkias
dešimts metų. Jonas pradėjo dirbti nuo 10 
metų savo amžiaus. Bemat 40 metų jis jau 
buvo išdirbęs, o per tą laiką jisai daug visko 
perleido. Buvo laikai, kuomet jis buvo link
smas, stiprus, ir jautėsi laimingu, bet bėdos 
su vargais nebuvo toli atsilikę.

Jis jautėsi laimingu, kuomet Onute, jo 
gyvenimo draugė, su juom gyveno, jfvisuo- 
met prie visko jį padrasindavo, ji viską nu- 
kęsdavo su juom kartu. Ji jį ramindavo lai
mėje ar nelaimėje. *

O kuomet susilaukė sveiką gražų kūdi
kį, tuomet juodu pasiekė augščiausią laimės 
laipsnį, bet neilgai tie laimės jausmai plakė 
jų širdyse. Jų taip mylimą sūnelį aplankė 
sunki liga, kurią pergalėti jis buvo persilp- 
nas, ir, neilgai pagyvenęs, mirė.

Kaip linksmos ir laimingos buvo valan
dos, kuomet juodu sėdėjo prie lopšio savo 
numylėtinio, o kaip liūdnos ir skaudžios bu
vo valandos, kuomet išnešė jų numylėtinį 
ant visados. Užslinko tarsi juodų debesų še
šėlis ant juodviejų gyvenimo, viskas aptyko, 
viskas rodėsi tuščia, juodu padavė vienas 
kitam rankas ir vienas kitą ramindami, lei
dosi toliaus per žiaurias gyvenimo bangas.

Nuliūdimai ir rūpesčiai metė tamsius 
šaltus šešėlius ant jų gyvenimo tako. Juo
du liko be vilties atsiekti ką nors geresnio — 
augštesnio. Ir taip jiems pagyvenus keletą 
metų, ištiko dar didesnis smūgis. Jo Onutė, 
gyvenimo draugė, mirė, palikdama Joną di
džiausiame varge ir nuliūdime... Jis liko 
vienas ties tuo šaltuoju mūru... Atėjo vi
durnaktis. Staiga įvyko oro parmaina, lie
tus apsistojo, pradėjo šalti Jono drabužiai, 
kūnas pradėjo stingti, jo galvoj degė neap
sakomas karštis, o širdis ir visi jo sanariai 
drebėjo nuo šalčio; akyse rodėsi jam visos 
gyvenimo baisenybės. Jis panorėjo dar ei
ti, bet jo sustingęs organizmas ir sušalę 
drabužiai jam neleido nei žingsnį toliaus 
žengti. Jis atsisėdo ant žemės, prisiglaudė 
prįe šalto mūro ir tyliai pratarė: “Gyveni-

tai ir
mas”.

Išaušus rytui, policistas, patėmijęs sė
dintį pasienyje žmogų, skubiai prisiartino 
ir spirdamas jį, šiurkščiu balsu pratarė: 
“nesėdėk čionai tu valkata”. Tik pamatęs, 
jog jis numiręs jau, pasirūpino jį atimti nuo 
gatvės 
atima 
gatvių.

su panašiomis ceremonijoms, kaip 
visokias išmatas dėlei apvalymo 

J. Žebrauskas.

Tėvynė.
(Baltrušaičio eilės. Iš “L. Ž.”)

Tolimoj aš gimiau šalyje, 
Kame laisvė nežino tamsos...
Atminimai silpni manyje
Tebliko iš žemės gimtos...

Žinau... Dieminto rūmai tenai, 
Žinau, šelmens ten aukso dantim.. 
Ten klestėjo linksmumas šventai, 
Ten žydėjo aušra kibirkštim...

Dar menu, dar menu sunkumoj 
Naapsakomus gausmo garsus, 
Kurie sotino tylą šviesoj, 
Man liūliavo jautrumo sapnus.

Ir nesantaikos, vargo trukšme, 
Kur nelaisvėj apkaltas esu, 
Vien aušrinės žvaigždės gražume 
Aš paboju prarasta, regiu...

Ir todėl tad gimtinių kraštų 
Taip pasilgstu apgobtas nakties , 
Ir todėl tarp skausmų, tarp slaptų 
Be pastogės trankaus, be rimties.

• Vertė Nagas.

Meile ir Laisve
Saules glėbin ji atskridus
Da atsižvelgė erdvėn, 
“Ah” apsidžiaugė išvydus
Laisvę skrendančią žvaigždėm.

— Ei palauk — jai meilė tarė 
Apsakyk man, kur buvai?
Kas ant žemės pasidarė?
Ar girdi, kokie šauksmai?

Tik klausyk — tas šauksmas skamba:
Laisvė! Laisvė! — ten žemai
Tavęs jieško, bet neranda, 
Kaip kankinas, ar matai?

Grįžk atgal prie jų, sesute,
Grįžk ir džiaugsmą jiems nunešk,
Be tavęs jie turi žūti, 
Eik ir laimėn juos nuvesk.

— Aš bandžiau jiems šildyt širdį
Ir prie laimės vadinau.
Balso mano jie negirdi,
Aš paniekinta likau.

— Bet tu grįžk prie jų, laisvuže,
Lėk, kur rūksta kaminai,
Kur sukrypusios bakūžės,
Kur karionės ir vargai...

Laisvė nieko neatsakė,
Tik pradėjusi raudot,
Ji žinoj’ erškėčių kelią, 

Kur reik kęsti ir vaitot.
E. Dr—te.

Oi, pabuskie!
Oi pabuskie, brangus broli!
Ir atmerk savo akis,
O išvysi, jog netoli
Yr jau tavo pražūtis.

Kas valandą tau pavojus 
Gręsia kur tik tu eini, 
O tu vis da neatboji 
Per pirštus į tai žiūri.

Leidi dieną paskui kitą, 
Laukdams geresnių laikų, 
Bet aš žodį tariu tikrą, 
Jog laukimas bus veltui.

Nes jau šiandien laikai toki, 
Jog be kovos nėr ko laukt.
Tad reik darban visiems stoti 
Ir į kovą visus šaukt.

Šidaro Brolis.
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Girtuoklių moteris.
“Naujienos” talpina laiš

ki kelių “nuskriaustųjų mo- 
rų”, kurios gailiai skun

džiasi dėl vieno iš didžiau
siu mūsų vargų, girtuokly- 
bėi.

Ištiesų! Sunku įsivaiz
dinti sau baisesnį padėjimą, 
nei padėjimas moters, ište
kėjusios už girtuoklio vyro.

Daugelis moterų kenčia, 
nes “jos yra visiškai paverg
tos savo pijokų vyrų ir dva
sia r kūnu ir jos bijo žiau- 
rauĮ 
kančių”.

Yra ir tokiu moterų, ku-C 4- ’

rios nepatesėdamos kovoti, 
ir pačios povaliai pradeda 
ragauti.

Kas iš arti prisižiūrėjo 
mūsų šeimyniškam gyveni
mui, ras lengvai gali supras
ti, kokia baisi rykštė yra gy
venimas girtoje atmosfero
je. \

Kerpia pati, kenčia vai
kai, kenčia visi tie, kurie 
šiokiu ar tokiu būdu susidu
ria su girtuokliais, šeimy
niškas gyvenimas virsta 
gašliu, paniurusiu ir nuo jo 
per visas varsnas kvepia 
raugalu, peštynėm, pesimiz
mu.

Moterįs turėtų rūpinties 
kovoti su amžinu girtuok
liavimu ir su prasigėrėliais.

vyro kulokų ir kitų

Mainosi laikai.
Danijos moterįs -greitai 

susilauks lygiu.su vyrais tei
sių. To nori visa šalis, to no: 
ri dauguma parlamento. Tik 
keli sukrekėję, sudribę se
niai senate priešingi moterų 
reikalams.

Kaip greitai mainosi žmo
nių supratimai—parodo nors 
ir šitas atsitikimas. Prieš 30

mentan vilias atstovas įne
šė billių ape suteikimą mo
terims lypių teisių, tuomet 
jį visi apkrikštijo sviestagal- 
viu.

Dabar jąu reikėtų visus 
danus sviesjtagalviais pava
dinti, dėlto fbetgi niekas taip 
nevadina, nes nenori pats 
likti sviestągalviu.

Mainosi lįaikai, mainosi ir 
žmonių supratimai.

as.
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Šeimyniškas gyvenimas.
Nuolatos męs matome lai

kraščiuose pranešimus, kac 
vyras pabėgo nuo pačios, pa
ti pabėgo nuo vyro; nuola
tos korespondentai rašo ko
respondencijas, kuriose pra
neša apie pabėgimą vyro ar 
moters. Suprantama, lais
vamaniai, pašydami tokias 
žinias, kaltina katalikystę, 
katalikai — laisvamanybę ir 
taip nuoljatos sukasi tas už
burtas r.

Kodėl (Jas viskas atsitin
ka? Kodėl! vieni nuo kitų 
bėga? Ar tik tame priežas- 
tįs, kad vieni karšti katali
kai, o kiti bedieviai? Kode 
tuomi korespondentai labai 
rūpinasi ir, tuojaus padaro 
savo “išvedimus” ir “pa
duoda “faktus” priežaščių 
pabėgimo bei nesutikimo?

Atsakymas labai aiškus. 
Kaip vieni, taip ir kiti neturi 
nei sulyg nago juodimu su
pratimo apie šeimynišką gy
venimą.

Čia gal man pasakys, kad 
aš labai drąsiai išsitariau, 
bet aš nei kiek neraustu už 
tokį išsitarimą, šeimyniškas 
gyvenimas yra paremtas ne 
ant katalikystės, nei ant lai- 
svamanybės bei kitokių išve
džiojimų, kuriuos mūsų žmo- 
neliai darė, bet grynai ant 
lytiško proceso pamatų. Kad 
suprasti šeimynišką gyveni
mą ir imties jį kritikuoti,tai 
pirmiau reikąlinga išstudi
juoti lytišką Klausimą.Tuom 
tarpu tarp mūsų lietuvių ne 
tik kad nesirūpinama studi
juoti lytiškus klausimus, bet

bijoma apie jį net kalbėti. Ir 
kur tu čia žmogus kalbėsi 
apie tokius dalykus! Juk tai 
didžiausia gėda! Prisimenu, 
kadaise aš buvau parašęs 
<okį tai straipsnelį apie ly
diškus dalykus, tai atsirado 
tokių, kurie net nemorališku 
darbu pripažino ir, rodosi, iš 
Waterburio rengėsi net pro
testą rašyti. Mat, vargšai, 
pasijuto “doriškai užgau
tais”.

Suprantama, aš nekaltinu 
tu žmonių, kurie panašiai el
giasi, nes tai ne jų kaltė. Jie 
yra taip išauklėti. Nuo jų tė
vai slėpė tokius dalykus ir, 
tapę patįs tėvais, slepia nuo 
savo vaikų. Reikia dar pri
durti, jog ir patįs apie tuos 
dalykus tik tiek tesupranta, 
kad jų jausmai sukįla. Apie 
lytišką procesą,ant kurio pa
remtas viso pasaulio žmoni
jos plėtojimasis, apie visus 
tuos apsireiškimus/jie nieko 
nesupranta, išskiriant mažą 
dalelę.

Jeigu mergina, subrendus 
lytiškiems organams, prade
da sirgti taip vadinamom 
mėnesinėj, tai ji netik -kad 
nepasisako savo motinai ir 
nepasiklausia,kaip geriau su 
ta liga apsieiti, bet slapstosi 
ir bijosi, kad niekas apie tai 
nesužinotų. Juk tai“didžiau- 
sia gėda”!

Gerai atsimenu, kaip aš 
pradėjau pasakoti vienam 
susirinkimėly ir apart kit-ko 
pasakiau, jog kiekvienas ne
vedęs vyras, kurio yra su
brendę lytiški organai, sap
nuoja kas keturios ar pen
kios savaitės, kad turi lytiš
kus susinešimus su moteria 
bei mergina, tai visi buvusie
ji vaikinai paraudo, it vėžiai, 
įdėti į verdantį vandenį. Pa
sirodo, kad didžiuma dar to 
apsireiškimo nežino ir kiek
vienas mano, jog tokis apsi
reiškimas tik jam yra. O kas 
kalbėti apie kitokius lytiš
kus procesus?

Tiesa, gal atsirastų daug 
ir tokių, kurie stengtųsi tą 
klausimą studijuoti, bet lie
tuvių kalba nėra ir literatū
ros. Mūsų didžiausios išlei
stuvės stengiasi išleisti viso
kius orakulus, visokias pasa
kas, o apie literatūrą lytiško 
klausimo nei nesapnuoja. O 
gal ir jie gėdijasi tokią lite
ratūrą išleisti? Gal jie skai
to nemorališku darbu? Ro
dosi, nors viena iš spaustu
vių turėtų tuom klausimu 
pasirūpinti ir išleisti atsa
kančią knyga, kuri atneštų 
didelę dvasišką naudą.

Apie tai, kodėl nėra tarp 
apsivedusių poru šeimyniš
ko sutikimo, kodėl vieni nuo 
kitų bėga, o jeigu ir nebėga, 
tai gyvena,kaip katė su šuni
mi, aš sekančiame “Laisvės” 
numeryje paduosiu iš 
prof. A. Forelio knygos pa
vyzdžius šeimyniško gyveni
mo. Iš ten galima bus su
prasti, kas priverčia prie 
persiskyrimų, pabėgimų ir 
abelnai visokių šeimyniškų 
dramų.

švenčioniškis.

ŽINIOS

Policmanai, kurie žiūri į 
paprastus vaikinus, kaipo į 
savo aukas.

Teismai, kurie veikia, 
kaip išanksto nustatytos 
mašinos, nežinančios pasi
gailėjimo dėl pirmą sykį 
prasižengusių.

Tėvų persiskyrimai.
Susitelkimas ant gatve- 

kampių.

ĮDOMIOS VESTUVĖS. 
Johnston City, III.

19 d. liepos čia atsibuvo 
gana įdomios vestuvės. Tū
las P. P. buvo susitaręs su 
viena mergina apsivesti. 
Merginos tėvai suruošė ves
tuves, atvežė kelias bačkutes 
alaus, kelis galionus degti
nės, pagamino valgių, už
kvietė svečius ir,.subatos va
kare, prasidėjo puota! -Ne
dėlios ryte jaunikis atsimi
nė, kad dar nėra atlikęs iš
pažinties. Tuojaus nubėgo 
pas kunigėlį, atidavė jam vi
są maišą papildytų nuodė
mių ir, išėjęs iš bažnyčios, 
aida į mišką. Svečiai puo
tauja, linksminasi ir džiau
giasi, kad dievobaimingas 
jaunikis, nes taip ilgai mel
džiasi. Bet štai jau ir pava
karys, o jaunikio vis nėra. 
Pradeda jaunoji nerimauti. 
Jau ir sutemo, o jaunikio 
kaip nėra, taip nėra. Visi 
subruzdo jieškoti, klausinė
ti ir, po ilgų vargų, sužino, 
kad jaunikis išdūmė į mišką. 
Išsyk buvo manyta, kad jis 
pasikorė, bet štai ant ryto
jaus atėjo sveikas ir pasakė, 
kad daugiau Amerikoj nesi- 
ženys.

Dabar žmonės labai užim
ti ištyrimu priežasties pa
bėgimo į mišką. Dauguma 
spėja, kad kunigas jam už
davęs pakutą vietoj stacijų, 
9 sykius apeiti aplinjk John
ston City mišką, bet jis pail
sęs ir negalėjęs tą “pakutą” 
išpildyti, tai dabar ir negali 
ženyties. Kiti vėl išranda į- 
vairias priežastis, bet teisin
gai niekas nežino.

M. Ka-as.

Kodėl vaikinai klysta?
Motinoms turi rūpėti šis 

klausimas.
Labai daug jaunų vaikinų 

šiandien išeina iš kelio ir žū
sta, kaip dėl savęs, taip dėl 
savo tėvų, taip dėl visuome
nės.

Ant klausimo, kodėl vaiki
nai išklysta iš kelio, atsako 
Chicagos profesorius Geor
ge Walter Fisce.

Vaikų darbas f abrikose 
išveda iš kelio daugelį vaikų.

Miesto gyvenimas.
Permažai žaislų vietų ir 

parkų.

Moteris atstovė į San Fran
cisco parodą.

San Francisco, Cal., 10 lie
pos.—Į čia pribuvo ponia 
Fred Sutton, išrinkta atsto
vė iš Oklahomos valstijos į 
tarp tautišką San Francisco 
parodą. Tai dar pirma mo
teris atstovė, kuri tapo iš
rinkta į minėtą parodą. Ji 
rengiasi laikyti prakalbą 
miesto pavilone.

Latvės moterįs.
Latvijos moterįs - ūkinin

kės nelabai įdomauja ūkės 
reikalais. Štai, pasak laik
raščio “Latvija” 1913 me
tais latviuose buvo apie 130 
ūkio paskaitų, kuriose daly
vavę apie 5000 žmonių. Bet 
tarpe lankiusiųjų moterų 
buvo labai maža. Seniau 
vyriausiu ūkio daiktu buvęs 
žemės dirbimas, o dabar pie- 
nininkavimas, sodininkavi
mas ir tt. Moters tose sri
tyse neblogiau kaip vyrai! 
galinčios darbuoties. Kol- 
kas gi tekniškai neapsišvie- 
tę moters kliudo ūkio plėto- 
jimuisi, nes moters, pasak 
laikraščio, apskritai turį 
daugiau konservatizmo,kaip 
vyrai.

Jersey City, N. J.
25 d. liepos moterų drau

gystės “Birutės” atsibuvo 
piknikas. Buvo manyta, kad 
tas piknikas nepavyks, nes 
buvo vedama atžagareivių 
agitacija, kad žmonės nesi
lankytu ant to pikniko,o ant
ra, tai išryto buvo pradėję 
lyti. Bet viskas nusisekė 
kopui kiausiai ir publikos bu
vo daug. Pasirodo, kad vi
suomenė . atjaučia moterų 
draugijai. Iš vietos drau
gijų nariai atsilankė gana 
skaitlingai, ypač daug buvo 
P.I .K. Algirdo ir Šv. Jono 
Krikštytojo draugysčių na
rių. Minėtų draugysčių pir
mininkai pasakė po trumpą 
prakalbėlę, linkėdami mote
rų draugijai gero pasiseki
mo. Paskui “Aušros” cho
ras sudainavo keletą daine
lių, kas publikai labai pati
ko.

Klerikalai užsipuldinėja 
ant moterų draugystės, kad 
jos narės, naujai susitvėru
sios, nedavė po tris dolerius 
ant palaikymo bažnyčios. 
Bet visos jų pastangos eina 
ant vėjo ir moterų draugija 
pradeda puikiai gyvuoti. Aš 
tikiuosi,kad “Birutės” drau
gystė neprisidės prie išmo
kėjimo parapijos skolų, už 
kurias parapijonai lieja aša
ras. J. Pilka.

JAUNOS POROS. 
Grand Rapids, Mich.

6 d. liepos apsivedė J. K. 
Valinskas su p-le Meškaus- 
kiute. Ėmė civilišką šliūbą 
ir vestuvės atsibuvo, be jokių 
ceremonijų. Puikus pavyz- 
dis dėl visų. Linkime nau
jai porai kogeriausio pasise
kimo šeimyniškame gyveni
me.

Teisybės Mylėtojas.

Tūkstantis liudininkų pa
rems “Raudonąją Rožę”.
“Raudonąją Rože” papra

stai vadina Vokietijos soci- 
jaldemokratų vadovę, nenu
ilstančią veikėją Rožę Lux
emburg.

Neduoda ji ramumo viso
kiems bjaurybėms ir siurbė
lėms. Nuolat pūkštuoja, 
nuolat lekia iš vietos į vietą, 
nuolat agituoja, rašo.

Pastaruoju laiku ją buvo* 
patraukę teisman už taria
mąjį Prūsiškos kariumenės 
įžeidimą.

Ji nutarė ruošties prie 
teismo. Jos advokatas su
rinko daugybę žinių, kaip 
viršininkai bjauriai elgiasi 
su kareiviais ir pristatė 1000 
liudininkų.

Teisėjai išsigando. Jie 
mato, kad Rožė teisme liko 
pergalėtoja.

Todėl ir teismą mano pa
naikinti. Kad tai daugiau 
būtu tokiu Rožių moterų 
tarpe.

Ohio valstijoj.
Ohio šiandien yra ta vals

tija, kuri gali pati pirmutinė 
suteikti moterims balsavimo 
teises. Todėl sufragistės la
bai atydžiai daboja tą vals
tija ir veda joje smarkiausią

Sulyg gyventojų daugumo 
Ohio užima Amerikoj ket
virtą vietą.

1912 metais, kada specija- 
liškuose rinkimuose priedas 
prie konstitucijos apie mote
rų lygteises buvo sumuštas, 
betgi ketvirta dalis vyrų 
balsavę už moterų teises.

Dabar tikimasi, kad dau
guma vyru parems teisingą 
moterų reikalą.

Senelė Breškovskienė dar 
neišsiųsta.

Laikraščių pranešimai, 
kad močiutė Rusijos revo
liucijos senelė Breškovskie
nė išsiunčiama į tolymiau- 
sius šiaurius, nepasitvirtino.

Senelė rašė laišką savo pa
žįstamiems Amerikon, jog ji 
vis dar tebesėdi Irkutsko ka
lėjime, Siberijoj.

Tai, mat, kame dalykas!
Daugelis rūpinosi, kodėl 

tai Kansas valstijos moterįs 
nesiregistruoja, kaipo bal
suotojos, nors teises jos ten 
turi.

Dabar paaiškėjo, kodėl 
moterįs šalinosi nuo regis
travimosi.

Mat, jų klausė, kiek turi 
metų. Suprantama, jog 
daugelis moterų pasirengu
sios viską nukęsti, bet šio 
klausimo baisiai nemyli.

lygiu.su
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Grand Rapids, Mich.

Arnold, Pa. Čia randasi

po du dolerių ir po kelias

Teisybės Mylėtojas.Šventakupris.

Karžygis. savo.

b

itų litaniją: Juozas, Julius, 
Ignas, Petras, Stasys ir kiti 
visi šventi pribūkite jiems į 
pagelbą. Triksaš.

“Czar”

LAISVE .

savo draugą, kuris tokiu pat 
amatu užsiėmęs. Tai, mat, 
prie ko priveda tamsumas.

Viską Žinąs.

vo bažnyčion.
J. Ramanauskas.

4-------------
Montello, Mass.

Eina jau 'antri metai, kaip

KARŠTAS KATALIKAS — 
VAGIS.

Minersville, Pa.
24 d.liepos Stasys Ališauc-

tai visi karšti katalikai, bai
siai neapkenčia socijalistųjr 
nieko neskaito.

Jonelis.KORESPONDENCIJOS
VIS “CICILIKAI” KALTI. > 

l Dorrisville, III.
Kas tik kur neatsitinka, kas 
ką nepadaro, tai vis cicilikai 
kalti. Jau “Laisvėj” buvo 
minėta, kad čia tapo suareš
tuota 11 parapijonų už gir
tuokliavimą ir kėlimą triuk
šmo. Jie pasisamdė advoka
tą ir pradėjo keikti visokiais 
žodžiais socijalistus, būk jie 
užsipuldinėję ant jų. Mat, 
socijalistai veikia ir niekas 
jų neareštuoja, tai turbūt už
tai jie kalti. Jie džiaugėsi, 
kad liksią nekaltais. Bet iš
ėjo visai kitaip: atsibuvo tei
smas ir tapo atiduoti į augš- 
tesnį teismą. Dabar jau pra
deda abejoti, ar tik netaps 
nubaustais. Dabar gal vėl 
socijalistus kaltins, kad juos 
perdavė augštesniam teis
mui?

19 liepos į čia atvyko vie- 
*nas parapijinis šulas ir taip 

nusigėrė, kad parkrito ant 
gatvės. Pamatęs policmanas 
norėjo jį pakelti, bet jis,kaip 
parapijos šulas, pasijuto už
gautu ir drožė policmanui 
per žandą. Tuom tarpu polic
manas pradėjo vesti jį be- 
belangėn. Pamatęs draugas, 

i su kuriu om gėrė, bėgo gelbė
ti, bet čia policmanas pavar
tojo savo lazdą ir abudu ge
rokai apdaužė. Bedaužant 
juos policmanui, atbėgę jų 
žmonos irgi puolėsi ant po- 
licmano, bet tas visus ketu
ris nugabeno į belangę, o pa
skui viena pora užsimokėjo 
$24.00, o kita mažiau.

Gal ir čia socijalistai kal-

So. Omaha, Neb.
19 liepos čia atsibuvo du 

nepaprasti atsitikimai: tapo 
atvežtas į lietuvišką bažny
čią varpas ir apkrikštytas. 
Per krikštynas labai daug 
žmonių dalyvavo ir buvo 
manyta, ar tik neišeis tokios 
pat pasekmės varpo krikšty
nų, kaip kad užsibaigia pa
prastai lietuviškos krikšty
nos. Vienok, viskas apsiėjo 
gerai.

Antras atsitikimas, tai tū
li vyrai susirinko į barzda- 
skutyklą ir pradėjo “boles” 
stumdyti. Tarp jų buvo ir 
vienas socijalistas,kurio var
do neminėsiu. Bestūmdant 
boles susiginčijo. Tuomet 
socijalistas drožė vienam su 
lazda per galvą, kad tas ne
gyvu krito ant žemės. Pas
kui atsikvošėjo ir tapo nu
gabentas ligonbutin. Dak
taras pripažino, kad galvos 
kaulas esąs pramuštas.

Patarčiau L.S.S. 131 kuo
pos nariams tą dalyka ap
svarstyti ir tokius narius iš
braukti iš kuopos, nes męs 
negalim elgties taip, kaip el
giasi katalikai, pasididžiuo
dami tokiais “narsuoliais”, 
kurie sumuša socijalistus.

Jūrių Graiba.v

Chicago, III.
12 d. liepos buvo Dram. 

Ratelio išvažiavimas į Toles- 
, ton, III., mišką. Vuogavo, 

linksminosi, kvėpavimo ir 
kūno gimnastikas darė, kal
bėjosi ir džiaugėsi gamtos 
miško papuošalais. Parsi
vežė sau brangaus turto dėl 
scenos: keletą kumpų lazdų 
ir beržinę šluotą. Š.

Waukegan, Ill.
Šiame mieste nemažai 

randasi lietuvių, taigi yra 
ir draugysčių. Šv. Baltra
miejaus draugystė ir para
pija po tuom pačiu vardu,šv. 
Juozapo ir šv. Antano. Vi
sos trįs katalikiškos. Taipgi 
yra ir progresyviškos, kaip 
tai: Lietuvių Laisvės Mylė
tojų draugystė, Lietuvių Te
atrališka Dainorių draugys
tė, Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugystė ir L.S.S. 125 
kuopa.

Apie katalikiškas nieko 
neminėsiu, nes jos nieko ir 
neveikia, apart lankymo 

• bažnyčios.
Užvis daugiausia prisiėjo 

pasidarbuoti L.L.M. draugy
stei, nes ji, kaipo pirmutinė 
ir progresyviška, visur tu
rėjo susitikti su savo prie
šais ir atkakliai kovoti. Vie
nok visas kliūtis pergalėjo ir 
dabar jau turi apie 300 na
rių ir $2,000 kapitalo,neskai
tant knygyno.

Antra, Liet. Sūnų ir Duk
terų draugystė. Nors ši 
draugystė daug vėliau Susi
tvėrė ir buvo jau apsipratę 
fanatikai su progresyviško- 
mis draugystėmis, vienok iš
syk stengėsi visokiais būdais 
ją suardyti. Buvo pradėjęs 
ir dvasiškas tėvelis ją griau
ti. Bet draugystė išsilaikė, 
nors neperdaugiausia turi 
narių—apie 30 ypatų, vie
nok, yra viltis, kad sustip
rės.

L.S.S. 125 kuopa irgi pir
miau nieko gero negalėjo 
nuveikti, nes labai silpnai 
gyvavo. Bet dabar jau su
stiprėjo ir pradėjo smarkiau 
darbuotis.

L.T.D. pradžią labai sun
kią turėjo ir nieko negalėjo 
veikti, vienok dabar atsisto
jo ant kojų ir, galima tikėtis, 
pradės veikti.

Taigi, ateitis matosi ne
blogiausia, tik reikia nenu
leisti rankų ir darbuotis.

Maikio Tėvas.

Wilkes Barre, Pa.
Kaip visi, taip ir męs susi

laukėm nebuvėlių svečių. 22 
d. liepos vietos klebonas pa
rengė prakalbas. Pirmiau
sia kalbėjo Lietuvos amba
sadorius p. Gabrys. Prakal
ba buvo katališkai-patrijo- 
tiška. Visą laiką malė apie 
kunigus Prapoliani. Olševs- 
kį ir kitus, kas ant klausyto
ju ne visai malonų įspūdį da
rė. Ant pabaigos sušuko,jog 
be tikėjimo ir doros negalį 
būti ir tautos. Antras kal
bėjo kun. Gustaitis. Visa 
kalba buvo pašvęsta apie 
“Žiburį”, mokyklas ir žvejo
jimą dolerių. Pertraukomis 
dainavo vietos bažnytinis 
choras, bet dainos išėjo silp
nokai. Paskui prasidėjo ko- 
lekta. Kolektavo stačiai na- 
chališkai. Tame darbe atsi
žymėjo kun. Bartuška. Kuo
met viefias vaikinas atsisakė 
aukuoti, tuomet kunigas su
šuko: “Žiūrėkit, vyrai,jis ne
turi dolerio!”

Aukų surinkta 32 doleriai 
su centais.

Kewanee, Ill.
20 d. liepos tapo nubausti 

B-čiai už pardavinėjimą 
degtinės. Vyras užsimokė
jo $50.00, o moteris—$25.00. 
Abudu karšti katalikai ir 
daugiau nieko nežino, kaip 
tik girtuokliavimą ir karčią
ją.

Pa rani jonai su savo dva
sišku tėveliu irgi ne kaip gy
vena.

Jurbarko Jonas.

Hartford, Conn.
Nėra tokio tamsaus kam

pelio, kaip pas mus. Kuo
met atvyko 12 d. liepos ne
prašyti svečiai, tai lietuviai 
iš džiaugsmo delnais plojo 
per visą laiką. Prasidėjo 
prakalbos. Gustaitis ir vie
tos klebonas pasakojo 
“Džian Bambos” spyčius, o 
Gabrys užsipuolė ant socija- 
listų. Aukų surinkta 112 
dol. su centais. Ar tai ne 
tamsybės darbai duoti savo 
kruvinąi uždirbtus centus 
tokiems tikslams?

V. A. Dumblauskas.

N. Bloomfield, Conn.
Mūsų lietuviai kitokio;pa

silinksminimo nei nežino, 
kaip tik girtuoklystė ir ka- 
zyriavimas. Neseniai trįs 
vaikinai, bekazyriuodami, 
susipešė. Vieną iš jų M. K., 
smalkiai sumušė. Pastara
sis areštavo savo draugus, 
kurie gavo po 30 dienų kalė
jimo ir vienas užsimokėjo 
$27, o antras $19. Gaspado- 
rius, pas kurį kazyriąvo, irgi 
užsimokėjo $11.00. Bet už-

East Chicago, Ind.
18 d. liepos L.S.S. 201 kuo

pa parengė paprastą balių. 
Mat, buvo manyta, kad dau
giau žmonių atsilankys, nes 
su perstatymu visuomet rei
kia pridėti. Vienok, išgirdę 
mūsų sesutės apie tokį ba
lių, tuoj aus užprotestavo sa
kydamos, kad nėra reikalo 
eiti pas cicilistfts ant baliaus 
vien tik pasigerti. Tas gal 
ir tiesa, bet juk'tokis balius 
buvo vienas ir gal daugiau 
nebus. Dabar gi kuopa mo
kinasi du veikalu: “Žydas 
statinėj” ir “Audra Giedro
je”,kurie bus perstatyti “Pa- 
dėkavonės Dienoj’’(Thanks
giving day), tai neužmirš
kite atsilankyti.

Meikštų Tamošėlis.

rengė prakalbas. Diena bu
vo labai šilta ir žmonių susi
rinko neperdaugiausia. Kal
bėjo drg. V. Barkevičius iš 
Springfield, Ill. apie darbi
ninkų vargingą padėjimą. 
Kalba buvo aiški ir nuosekli 
ir publikai patiko. Drg. 
Barkevičius mano apsigy
venti per visą vasarą mūsų 
mieste, tai ir daugiau galėsi
me surengti prakalbų.

12 d. liepos L.S. Draugys
tė statė ant scenos veikalą 
“Geriaus vėliaus, negu nie
kad”. Lošimas išėjo vidu
tiniškai. Lošė T.M.D. 58 kp. 
nariai, taipgi tos pačios kuo
pos choras sudainavo keliatą 
dainelių. Buvo ir deklama
cijų.

Ansonia, Conn.
i 18 d. liepos vienas saliu- 
ninkas automobiliuje atvežė 
du lietuvišku ubagu—kun. 
Gustaitį ir ambasadorių 
Gabrį. Pirmiausia kalbėjo 
Gustaitis. Papasakojo apie 
Lietuvos kunigaikščius, pa
sakė, jog karės reikalingos 
dėl tautos garbės ir pagyrė 
Yęą. Paskui kalbėjo Gab- 
vfys. Jis daugiau gyrė save, 
negu kitą. Aukų surinkta

ARGENTINA.
“Laisvės” No. 32 tilpusioj 

iš Argentinos koresponden
cijoj įvyko didelė, klaida. 
Ten buvo pasakyta, jog 22 d. 
vasario buvo vakaras ir liko 
pelno 48 pesai.

Visų pirmiausia, tai ne va
karas, bet popietis ir pelno 
liko ne 48 pesai, bet tik 4 pe
sai 50 c. Per tą popietį tapo 
suaukauta 21 pesas 70 c. To
kiu būdu Vilniaus Mokslo ir 
Dailės draugijai pasiųsta 26 
pesai 20 c., o ne, 48 pesai, 
kaip korespondentas rašė. 
Pasirodo, jog koresponden
tas nebuvo ant to popiečio ir 
parašė korespondenciją, nes 
kurie tik buvo, tai visi gerai 
žinojo atskaitą. Buvo toj 
korespondencijoj ir daugiau 
klaidų, bet jau tų neminėsiu. 
Rašant korespondecijas, rei
kia daugiau dalykus ištirti 
ir tik tuomet rašyti, tai ne
reikės nei atšaukinėti.

F. Krapavickas.
e

Worcester, Mass.
19 d. liepos S. L. A. 57 kp. 

buvo parengus pikniką. Ne
žiūrint, kad tą pačią dieną 
buvo keli lietuvių piknikai, 
bet publikos atsilankė gana 
skaitlingai, ir visi linksmai 
žaidė ligi vėlybo vakaro.Vie- 
ta gana puiki ir publika li
kosi pilnai užganėdinta.

* *
17 d. liepos prigėrė Jonas 

Navulis. Šitą vasarą iš eilės 
antras lietuvis. J. Navulis 
iš ^Lietuvos paėjo iš Kauno 
gubernijos. Velionis buvo 
geras katalikas. Dar jau
nas vaikinas. Lai būna leng
va jam šįos šalies žemelė.

Lapugas.

kitą veda kaip veršius į baž
nyčią prie šliūbo. Tartum, 
kad čion tokių merginų vi
sai nebūtų, kurios sutiktų 
imti civilišką šliūbą. Bet 
kur tau! Yra ir gana apš- 
čiai. Bet mūsų “karštuo
liai” tokių nenori arba bijo, 
kad neužkabina. Tai faktas. 
Iš tų “taktingųjų vyrų” gali- 

brangiau už mėsą ant svaro?, ma sustatyti čielą visų šven-

pas mus gyvuoja kooperaci
ja valgomų daiktų. Nors 
kooperacijai gana gerai se
kas, bet pagal skaitlių gy
ventojų turėtų geriau sektis. 
Mat, vieni neina pirkti, kad 
kooperacijoj nedudda dova
nų ant kiekvieno papirkimo, 
o kiti neina todėl, kadkoope- 
racija ima kokį sykį centą 
I .
Bet žmoneliai nepamislina, 
jog tie privatiški krautuvi
ninkai nors duoda gaspadi- 
nėms muilo arba toniko do
vanu, bet už tas dovanas at-' 
siima dvigubai, nematant 
joms. /

Štai pereitą savaitę likos 
išvežti svarai tūlo p. M. A, 
Mat, p. M. A. buvo padaręs 
svarus mažesnius, kad nu- 
nutraukus nuo žėdno svaro 
po truputį. M. A. yra karš
tas katalikas ir buvęs kaziu- 
kų pirmininkas. Prie to jau 
tas ponas ne pirmą syk areš
tuotas už neteisingus sva
rus. Mat, katalikams patin
ka, kas jų vilną kerpa. , 

K. Pavasarėlis.

Two Rivers, Wis.
19 d. liepos per pasidarba

vimą nekuriu draugų tapo 
sutverta nauja L. S. S. kuo
pa, gavusi 230 numerį. Nau
jai susitvėrusi kuopa nutarė 
parengti pradžioje rugpjū
čio prakalbas. Reikia linkė
ti naujai kuopai kogeriausio 
pasisekimo tame darbe.t

Senas Kareivis.

A. CARNEGIE’JAUS MA
NIFESTAS.

N. S. Pittsburgh, Pa.
Neseniai A. Carnegie’iaus 

geležies dirbtuvėse vaikščio
jo raštininkas ir rinko ži
nias, kiek darbininkas turi 
metų, kaip ilgai dirba ir tt. 
Daugelis manė, kad bus ko
kios tai dovanos, kiti pasa
kojo, kad varis į karę su 
Mexika ir tt. Bet štai išėjo 
manifestas, kad visus senus 
darbininkus atleisti iš dirb
tuvės. Dabar nuolatos šau
kia *į ofisą senius ir apmoka 
jiems. Bei dar jie ir to nesu
pranta. Paklausk ji, kodėl 
apmokėjo, tai pasako, jog jis 
visai nežinąs. • •

Tai matot, broliai darbi
ninkai, kaip kapitalistai el
giasi! Kuomet jūs buvot 
stiprus, turėjot užtektinai 
jiegų, tuomet geri buvot, bet 
dabar, kada jau kapitalistas 
iščiulpą jūsų sveikatą, tai 
jūs jam nereikalingi, galite 
eiti ir badu numirti, tas jam 
visai neapeina. Apie tai tu
ri kiekvienas - darbininkas 
pagalvoti, nes tas pats lau
kia visų.

Dzūko Brolis.

Philadelphia, Pa.
Pagaliaus ir vietos lietu

viai susiprato, kad ilgiau gy
venti be draugijų sąryšio 
jau nėra galima. Mat, pri
vedė juos prie panašaus su
sipratimo nuolatos atsikar
tojančios negeistinos konku
rencijos, kurios tankiai 
įvykdavo kadir nenorint, ar 
tai per nežinojimą rengiant 
balius, teatrus, koncertus ir 
tt. Ir kad tai prašalint, lie
tuvių kriaučių unija pakėlė 
sumanymą — sutverti visos 
Philadelphijos draugijų są
ryšį. Puikus sumanymas! 
Vertas, kad draugijos jį gy- 
veniman įvykdytų.

Richmond miesto dalies 
lietuvių draugystės ant rug
sėjo mėnesio rengėsi su
rengti dešimts metų sukak
tuves spaudos atgavimo pa
minėjimą. Kaip girdėti kon- 
servatyviški elementai ža
da už kalbėtojus kviesti ant 
tos iškilmės “svečius nebu
vėlius”. Bet vargiai jų ta 
proponacija įvyks, nes radi- 
kališkoji publika tam baisiai 
priešinas.
^Pastaruoju laiku Lietuvių 
Keliaujančio Knygyno gar
nizone drg. Kulikauskas or
ganizuoja, čion naują savi
tarpinio lavinimosi ratelį. 
Ratelio tikslas busiąs: moki- 
nimosi iškalbumo, kritika 
nuomonių, lavinimosi ir tt.

Mūsų “karščiausius” lais
vamanius - socijalistus baž
nytinės mergos vieną paskui

N. S. Pittsburgh, Pa.
Čia lenkai nusipirko baž

nyčią ir gavo neprigulmingą 
prie Romos trusto kunigą. 
Dabar mūsų klebonas kas 
nedėldienis papasakoja apie 
ta lenkų kunigą ir priduria: 
“Toks kunigas ,tai ne kuni
gas. bet šiaučius; jis gali pa
maldas atlaikyti ir narapijo- 
nam batus pataisyti”.

Man rodosi, kad dėl darbi
ninku kaip tik ir reikalingas 
toks kunigas, kuris galėtų 
pamaldas laikyti ir darbi
nius batus taisyti. Bet deja, 
kad tokiu dar nesiranda.

Dzūko Brolis.

Homestead, Pa.
Čia randasi apie pusę tuzi

no lietuviškų draugysčių. 
Buvo ir L. S. S. 88 kuopa, 
bet dabar jinai jau iškriko. 
Randasi: L. D. KL, šv. Jur
gio, šv. Juozapo, šv. Uršulės 
su savo tavorškom ir šv. Ce
cilijos jaunimėlis. Pastaro
sios keturios draugijos ran
dasi po skvernu dvasiško tė
velio, tai apie jas nėra ko nei 
kalbėti. Tik reikia paminėti, 
kad iki šiol prie jaunimėlio 
galėjo prigulėti vien tik jau
ni vaikinai ir mergaitės, o 
dabar, sakoma, kad galės 
prigulėti senberniai ir sen
mergės. Mat,ipasirodė, kad 
visi nariai jauni, o organiza
torius senbernis. Jaunimė
lis mokės no 10c. į mėnesi sa
vo iždan, bet pašalpos nebus. 
Kam tie dešimtukai bus ski
riami, tai sunku pasakyti. 
Numirus gi nariui, bus ren
kamos aukos. Mat, kunigui 
reikės užmokėti už patarna
vimą. Ar tai negudri lapė? 

3-čios kp. narys.

So. Omaha, Neb.
Iš So. Omahos tilpo kores

pondencija “Lietuvos” Num. 
30, ant 3-čio puslapio, po 
antgalviu “Parapijinės Nau
jienos ir Plėšikai”. Jokiu 
būdu negaliu tylėt apie to
kius šmeižimus, kokius rašo 
“Liet.” korespondentas p. 
Paniekintas apie vietos lie
tuvius. Ištikrųjų ir vertas 
paniekos toks koresponden
tas, kuris su melagystėm už
siiminėja, tokias korespon
dencijas rašydamas. Nieko 
nesakysiu apie statymą kle
bonijos. nes tas yra papras
tas dalykas ir nevertas mi
nėt. Jeigu mūsų dūšių ga
nytojas norėtų, tai jam pas
tatytų ir kelias klebonijas. 
Mūsų tamsuoliai katalikai 
prakišt paskutines kelines 
dėl statymo tokių nieku. Da
bar irgi jiems nemažai kaš
tuos, kitas turės paskutinį 
centą atiduot. Toliaus Pa
niekintas rašo, kad jam teko 
girdėt, jog tarp mūsų žmo
nių atsiradę plėšikų, kurie 
vagią įvairius daiktus iš 
gelžkelio vagonų ir paskui 
tuos vogtus daiktus pigiai 
pardavinėja mūsų žmonėms. 
Toliaus sako: “Žmonės pri
valo saugotis tokius daiktus 
pirkt”. Malonėči išgirsti 
iš Paniekinto, kokie tiė'įaik- 
tai yra, tai žinosim ko s'Hų 
gotis pirkt? Ir aš dar nės\i 
matęs, anglų laikraščiuose 
kad So. Omahoj ką nors būt 
pavogę iš karų. Kad ir pava
gia, tai suseka kas pavogė, 
bet ne So. Omahos lietuviai. 
Patariu Paniekintam dau
giau nešmeižt So. Omahos 
lietuvių, jeigu negali priro- 
dyt, kas tokius darbus papil
de. Męs nenorim, kad mus 
visus išvadintum vagiais.

Dar ant galo Paniekintas 
korespondentas meluoja, ra
šydamas,kad čia darbai eina 
šiuom laiku gerai. Neklau

sykit, skaitytojai, darbai So. 
Omahoj labai sublogėjo, be
veik kasdien atleidžia po ke- 
lioliką darbininkų iš kiekvie
nos skerdyklos, o kurie dir
ba, tai nepilną laiką—po 6— 
7 vai. į dieną. Žinoma, yra 
ir tokių, kurie dirba po 14 ir 
15 vai. į dieną, bet tokių ga
lima rasti apie 5 ar 10 ypatų.

Jūrių Graiba.

PAŠOVĖ MOTERĮ ir PATS 
NUSIŠOVĖ. 

Pottsville, Pa.
26 d. liepos smuklininkas

Juozas Pacentas bandė savo | timą gali gauti išmesti už 
moterį nušauti. Jis paleido į į dirbtuvės vartų. Labiausia 
ją tris žuvinius ir manyda- į persekioja tuos, kurie tru
mas, kad moteris jau nušau- PUM y.ra susipratę. Yra ir 
ta, pats sau i gaivą suvarė s,mPe % ^u.rie gaudyte gaJ? 
. ai_ j x i do žodžius ir skundžia susi-
kulką. Abudu tapo nuga,-; pratUsius darbininkus. Dau- 
benti į Pottsvilles ligonbutp.gumą darbininkų, ypač lėbe- 
Spėjama, kad moteris išgis,i rių, atleidžia visai iš darbo, 
bet jis turės važiuoti pas Ab-I Mat, Carnegie mėto mili- 
raomą. Priežastis tos bai- i.lpnus žmonių mulkinimui, o 
sios tragedijos nežinoma,bet ,^e’ kurie milijonus su- 

.1, . , ,, V- ikrauia, turi bada kęsti.spėjama, kad girtuoklyste.- •’ Sapukas.
Žmonės pasakoja, kuomet _________
jis pradėdavęs gerti, tai vi
suomet išeidavęs iš proto, viena stiklų dirbtuvė ir ke- 
Matomai ir tuomet buvo ap- ’ liolika anglių kasyklų. Kaip 
sirgęs ta pačia liga. j kurios dirba neblogai. Dar

Abudu buvo geri katalikai mgnesį sustreikavo viena 
ir neapkentė tų, kurie neida- anglių kasykia ir iki šiol 
vo bažnyčion. > streikas tebesitęsia. Streik

laužių dirba apie 400, o 
streikierių randasi apie 50. 
Tarp streiklaužių atsirado 
ir lietuvių. Vienas lietuvis 
A. St. ikišiol buvo streiklau
žių vadu, bet dabar apleido 
darbą, turbūt pabijojo kerš- 

kas?karštas ^atank^T di-'to is streikierių pusės. Kom- 
džiausias priešas socijalistų ;PanJ-ia mokėdavo skebams 
ir pirmeiviškų laikraščių, į- f0 ( u ^°]eriP ir P° 
ėjo į vieną krautuvę, prisidė- b°nkas duodavo alaus, j die- 
jo peilukų, špilkų, degtu- n^,tai tankmi, skebai pasi- 

’ našus atsitikimas buvo ir su 
lietuviu M. Ž., kuris pasigė- 

i ręs važiavo karu ir susipešė. 
'Konduktorius metė laukan 
i ir, bekrisdamas, papuolė po 
ikaru ir sulaužė kojas. Da
lba r gal ir skebauti netiks.

Žilės Vaikas.

kams dėžučių ir vaikams ’gerdavo susipesdavo. Pa
žaisli! ir išėjo. Tuoj aus nuė
jo į kitą krautuvę ir pasiėmė, 
dėl moters “jekę” ir jau ban-' 
dė toliaus keliauti ką nors' 
daugiau jieškoti. Bet, išė-1 
jus iš krautuvės, susitiko de- ’ 
tektyvą, kuris Ališauckį nu
sivedė nuovadan ir apžiūrė
jo, ką jis turi.

Apžiūrėjus daiktus Ali-; 
šaucką suareštavo ir pastatė 
po kaucija $400. Įnešus!

Minden, W. Va. Darbai 
i pastaruoju laiku labai su
mažėjo. Anglių kasyklo- 

i se dirba po 2 ar 3 dienas. 
. .. ., . , . . t Darbas gauti labai sunku,kauciją, iki teismui paliuo- peį pastaruoju laiku kasyk- 

Bet policija reikalau- kompanijos pradėjo atlei- 
ja, kad Ališauckas išduotų ir dinėti senuosius darbinin

kus, o priimdinėti naujus, 
Mat, kompanijos pajuto, 
kad senieji darbininkai veik 
visi susiorganizavę į uniją, 
tai sugalvojo juos atleisti, o 
priimti naujus, neorgani
zuotus.

Draugai darbininkai, ne- 
ipasiduokime ir laikykimės 
; vienybėj! J. A.

Minden, W. Va.
L.S.S. 218 kuopa vis eina 

tvirtyn. Pastaruoju laiku i 
pradėjo prirašyti naujų na
rių. Jau šiam mėnesy pri
sirašė penki nauji nariai. 19 
d. liepos laikytame susirin
kime nutarta parengti pra
kalbas ir pakviesti kalbėtoju 
F. J. Bagočių arba S. Michel
son ą, nes jie kalba angliškai, 
čia yra ir anglų kuopa, kuri 
sykiu nori rengti prakalbas. 
Nutarta ir su kitom kuopom 
susinešti apie parsikvietimą 
kalbėtojo. J. A.

N. Pittsburgh, Pa.
Šiomis dienomis čia mirė 

lietuvis Šilis. Pasiliko žmo
na su trimi kūdikiais dide
liame varge. Velionis prigu
lėjo prie vietos pašelpinės 
draugystės, tai tos draugys
tės komitetas nuėjo p^ ku
nigą sulygti apie palaidoji
mą. Kunigas užgiedojo 
$25.00. Kuomet komitetas 
pradėjo aiškinti, kad oiedna 
moteris, tai kunigas atkirto: 
“Pigiau negaliu, nes aš turiu 
išvažiuoti į mainas, kurios 
abar bankrūtija, o į savo 

vietą kitą kunigą pasamdy
ti. Po ilgų derybų visgi ap
siėmė palaidoti už $15.00.Tai 
tau ir artimo meilė!

Kad pagelbėjus tai našlei 
su mažais kūdikiais, koope
racija nutarė išduoti ant $15 
maisto iš savo krautuvės ir 
55 kuopos organizatorius 
drg. V. Urnežis apsiėmė pa- 
kolektuoti dirbtuvėj ir su
rinko apie $11.00.

Dzūko Brolis.

Darbai
Homestead, Pa. Čionais 

darbai Carnegie plieno dirb
tuvėse sumažėjo, nes dirba 
nepilną laiką. Vieni darbo 
skyriai dirba po 3 — 4 — 5 
dienas į savaitę. Kiti gi su
stojo ant savaitės ar dau
giau. Žmonių, kurie likosi 
be darbo, galima priskaityt 
šimtais. Ofise jiems atsako, 
kad darbininkų tuo tarpu 
nereikia. Apie darbo sąly
gas nėra jau kas daug kal
bėti. Už mažiausią nepati
kimą užveizdai ar prasikal-

Benld, III. Darbai eina 
neprasčiausia: dvi kasyklos 
dirba po 4 ir 5 dienas į savai
tę, o trečia sustabdyta ant 
kelių savaičių dėl taisymo, 
bet už mėnesio žada pradėti 
dirbti pilną laiką.

Ypala Aptola.
---------- T—

Ambridge, Pa. Darbai 
šiuom laiku truputį pagerė
jo. Tiltų dirbtuvėse dirba 
pilną laiką, taip gi ir mažes
nėse dirbtuvėse. Dabar pa
statė naują “paipų” dirbtu
vę ir manoma, kad pradės 
dirbti nuo 1 rugsėjo. Kitoj 
pusėj upės milžiniška plieno 
dirbtuvė irgi pradėjo dirbti 
gerai. Vynių dirbtuvė pir
miau dirbo tik dienomis, bet 
dabar pradėjo dirbti nakti
mis. z Dratų dirbtuvė dirba 
2 — 3 dienas j savaitę ir tik 
pereitą savaitę išdirbo 6 die
nas. Kas moka darbą, tai 
gali gauti. J. V.

AR VAŽIUOJI Į LIETUVĄ
Jeigu važiuoji į Lietuvą, 

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

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

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

“LAISVĖ”
183 Roebling Street,

Brooklyn, N. Y,



LAISVĖ

>

JUOKŲ KĄSNELIAI.

Juras Ridzikas.

JURAS RIDZIKAS — “VY
ČIŲ” JENEROJįAS.

. “Tauta be vaisko—tai vis- 
ciek kap kumelė be akies”— 
pasakė ponas Gabrys anų 
nedėldzieny per savo pra
kalbų. Ir kų jūs, brolučiai, 
misliat, ar tai ne ciesa? Ar 
ponas Gabrys ne praudų pa
sakė? Jūs galit sau mislyc, 
kap norit, bet be vaisko mes 
negalėsim aciginc nok tokios 
nemacies mūs neprietelių. O 
už visus dzidiausi nepriete
liai—tai cicilistai. Jie necik 
tautų niekina, bet ir šventų 
krikščioniškų vieni pašku- 
dzina. Ot, jei būt yaiskas, 
tai tuojčias mes iš jų piktų 
dvasių išpravodzytum. Kat
ras cik dzievo išsižadėt, ku
nigų neklausyt, tai tuojčias 
mes jam atskaicytum dzvi- 
dešime penkias in pliudres. 
O jeigu dar tas nemačytų— 
tai lieptum pakarę ar sušau- 
dzyc ir dacol.

Kaip cik Gabrys pabeige 
šnekėc, aš, bracia, tuoj prisP 

“ grecinau prie jo ir mudu 
predėjom snekuciuocis. Aš 
jam pasakiau, kad jeigu cik 
susitvertų lietuviškas yais
kas, tai aš pirmutinis in jį 
insirašytau. Tadu jis man 
ištlumočino, kad tokis yais
kas jau predėjo tvercis ir jis 
vadzinasi “vyčiais”. Ir dar 
dadūrė, kad rytoj to vaisko 
organizatorių bus seimas. 
Aš. bracia, iš džiaugsmo net 
pašokau. Tuoj smukšč jam 
penkinį in delnų ir liepiau 
prirašyc mani prie “vyčių”.

An rytojaus anksci acikė- 
liau ir graitąi nukuldašinau 
in bažnyčių, kur buvo atpro- 
vytos nobaženstvos,kad dzie- 
vas duot “vyčiam” sveikatų. 
Po mišių presdėjo seimas. 
Pirmiausia kunigas Kama- 
šas acistojo ir sako: “Vyčiai 
—tai mūs macnascis. Jie tu
ri guldzyc galvas už šventų 
vieni ir tėvyny. Jie turi u- 
vožniausia klausyc kunigų 
ir vyriausių jenerolų. Už 
vyriausi jenerolų paduodu 
nonų Gabrį, o antras po jam 
bus Juras Ridzikas”. Kap 
cik mudzviejų vardus ištarė, 
tuoj, bracia. visi predėjo 
šaukc: “Tegu gyvuoja Gab
rys su Ridžiku!” Paskui, 
bracia.acistojo kunigas Var- 
narijis ir sako: “Aš įnešti, 
kad reikia aplaiscyc gerbia-! 
mų jenerolų vardus”.—“Pa-: 
tvircyta, patvircyta!”—tuoj, 
paantrino kici. Zaras pasi- ■ 
rodė, bracia, su raudonais! 
kaklais buteliai. Korkai pre- ■ 
dėjo pakšėc. o mes visi strub- 
cioc ir snekuciuocis. Tep 
šuminom net iki pačiam va
karu.

\'akari suriktavom pra
kalbas ir sulaidom cicilis- 
tus pasiklausyc. Kunigas 
Žuklinckas užlipo an stei- 
džiaus ir sako: “Broliai lie
tuviai, krikščionys katalikai, 
neklausykit tų cicilistų, be- 
dzievių, farmazonų, palais- 
ttwių”... Nespėjo tuos žo
džius ištarc, ogi cik strike 
vienas cicilistas ir davai 
rėke: “Netiesa, netiesa, ku
nigas meluoja”... Aš stri- 
magalvi pripuoliau, knapc 
cicilikucį už sprando ir da
vai tempe laukan. Jis nesi- 
duoc ir predėjom mudu rau
tis. Ogi tik raptum tas zli- 
dūkas kad gi duos man 
kūloku pilvan, tai man iš 
burnos cik burbė, burbc vy
nas... Net prabaščiaus gas- 
padainį apkoneveikiau. Iš 
sarmatos, bracia, nežino
jau nti kų daryc, nei kur dė
tis. Turėjau nerc per duris.

Parėjau namo ir, bijoda
mas išbudzyc savo pačių, iš
cyko acirakinau duris,' nusi
rengiau ir jau norėjau rog- 
lycis lovon. Ogi žiūrau ir 
pac sau nevierinu: palei ma
no pačių guli kokis stvarai- 
nia. Mani net šaltu prakai-

tu apipylė. Tope man gal
von, ar nebus cik cicilistas. 
—Aš jį kap šunį paskersiu— 
pamislinau savam dūki ir 
predėjau jieškoc kokios 
zbrajos.i Tuoj apgrebojau 
kampi karančių kačiargų ir 
išcyko prisilenis smogiau 
ciesiog galvon. Jis suspigo 
nesavu alasu ir iškrito iš 
laškos. Aš užsimojau vėl su- 
šveisc^-rgi cik knapc kažnoc 
kas man už kačergos... Aš 
acisukte už jo ir davai racy- 
cis. Ogi raptum tas zlidū- 
kas išlindo iš palovės, knapc 
man už kojų ir išeiesė mani 
an žemės. Pamatiau, kad 
bus bėda, tai ėmiau šaukcis 
ratūnko. Subėgo susiedai ir 
policija, užžiebia žiburį ir... 
kų jūs, brolučiai, misliat? 
Cies manim stovėjo geriausi 
mano tavorykščiai: “vyčių” 
kuopos prezidentas ir zak
ristijonas... Visus tris nupra- 
vodzino džėlon. Dartės man 
visi akis bado, kad “vyčiai” 
palaistuviai. Kad žinotai 
žmogus, kur pulsi, tai geriau 
pac acisėstai.

LAWRENCE’O “TARKI- 
NIŲ” TRUBELIAI.

“Keleivio” No. 29 tūlas N. 
J. Vabalnikas, aprašydamas 
Lawrence’o socijalistų ir 
tautininkų 4 d. liepos pikni
kus, sako: “Ant socijalistų 
pikniko buvo 1,000 asmenų,o 
ant tautininkų 12į”. Mergi
nos, apie tai dagirdusios, ku
rios pirma maž-daug ir 
draugavosi su “tarkiniais,” 
tai dabar nenori ir susitikti, 
nes nežino, kuris iš jų yra 
“pusė”. “Tarkiniai”, atsi
dūrę tokiam padėjime, pra
dėjo iš proto kraustyties, ne
žinodami, kokiuo būdu tą 
melagystę p ri rodyt. r Ant 
galo, pradėjo patįs savim 
neužsitikėt, manydami, kad 
gal ištiesų jų tarpe ir randa
si kuris nors visą pusę nusi- 
tarkavęs ir nutarė visus “iš- 
revidavot”. Po “išrevida- 
vojimo” atrado, kad nei vie
nam nieko netrūksta (Bet 
proto—tai nemieravo).

Dabar sako, jeigu “cicili- 
kai” tos melagingos kores
pondencijos neatšauks, arba 
faktiškai nepri rodys, ko 
jiems trūksta, tai visi prisi
rašys prie “vyčiu” susąidės 
ir apskelbs “cicilikams” ka-

ANT UOLOS PAMATŲ
Stovi šitas Chicųgos /Įlilžinas - Bankas

Liepos mčnesio pranešimas Va^tljos Revizoriui parodo, 
kaip tvirtai stovi šitas ve State BaAk of Chicago. Insteitr- 
tas 1879 m. bankas suaugo in tvirčnusiij bankine instaijr:|. 
Sudėtu čia pinigu dabar yra daugiai kaip 25 milijonai dole
rių, su 40 tūkstančiu depozitoriu. T

Pamatinis kapitalas ir perviršis 
$4.445.000.00.

Čia sudėti federalčs valdžios, UliAois valstijos ir Chica- 
Ifos miesto fondai. Bankaa yra po tiirta priežiūra Valstijos 
vyresnybes ir Chicago* Apskaitų Bijo.

Moka 3 nuošimčius metams. Katlnori pervesti snvo pi
nigus iš kitu banku in šita, tegu) atriša si vo bankine kny" 
geie- Bankas iškolektuos be.'jokiol k ljer.tui klaj nto. Kal
bame lietuviškai.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas La Salio ir Washington Sts.

Telephone 2896 Chelsea

The Order of the Iroquois 
PAŽANGOS, SAVITARPINĖ IR 

PAŠALPOS DRAUGIJA, 
galima apsidrausti gyvastį, 

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

Priimami sveiki ir gero pasivedimo 
vyrai.

Išlygos labai prielankios.
Platesnes žinias suteikia

C. Pilėnas 
Deputy Supreme President

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

tų, išimant nedėldienius ir šventes.

Čia ne-

Klausyk mano žodžio!
Ateik pirkti vyriškų aprėdaly, 

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

LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N.
(Arti Berry St.)

KRIAUCIAI
SCHNEIDER BROLIAI

BRANGUS DRAUGAI:
Turiu už garbę jumis pra

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

Turime daug pavasarinio 
1 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. 
Dafbą 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.

FARMOS, PARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų, 

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

ANTON KIEDIS, 
Peacock Lake County, 

Michigan.

o

Sergantieji Lietuviai
AR JAU NETEKOTE KANT

RYBĖS JŪSŲ LIGOJE? 
diena po dienai, savaitė po 

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

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

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

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

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

Valdiško? valandos: nuo 10 
ryto iki 8 vakare; nedeldieniais 
nuo 10 ryte iki 4 po pietų.

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

Didžiausias
Sąvaitinis
Laikraštis

V X' M Y ▲ • • Leidžiamas
> B % / Lietuvių Soc.

1VV7 V /A Sąjungos
Amerikoje

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

“KOVOJ” rašoma api’e darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, 
kaip prašalinti juos.

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

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

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

30 Church St.

Telefonasį885 Greenpoint

GERIAUSIA UŽEIGOS

VIETA PAS

A. SHRUPSKI

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

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
I

Ofisas atydaras nuo 10 ' iki 5 vai. 
vakaro.

Grand St., 
Palei Wythe Ave

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

109 Grand St

F

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

Šv. Macochai, apsergi 
juos nuo pašėlimo!

Varmas.

LIOGERIŲ.
“Vėžio” telegrafistas J. J. 

Žemantaitis paskelbė mon- 
telliečiams telegrama, kad 
“Vėžio” liogeriuose dirba 
“bombą” dėl susprogdinimo 
“Keleivio”. Po tos katas
trofos, esą, “Keleivis” mal
daus “Vėžio” malonės.

Bet... nespėjo pirmoji te
legrama išsiplatint, kaip štai 
gauna antrą, kad “bomba” 
ekspliodavo paties “Vėžio” 
liogeriuose. Toji bomba bu
vo sutaisyta iš durnaropių ir 
aguonų. Nuo sprogimo nu
kentėjo “Vėžio” daraktorius 
ir telegrafistas Žemantaitis. 
Dabar abudu guli “Vėžio” 
liogerių ligonbūty. Jiedu 
taip sunkiai miega, kaip 
francūzų karalius Liudvikas 
XVI prieš galvos nukirtimą. 
Dėl gydymo pašauktas “Tar
kos” kompanijos darakto
rius, kuris pripažino, kad li
goniams reikia bulvių košės 
ir tuojaus griebėsi tarkuot. 
Bet... o nelaimė! Vieton bul
vės, po “Tarka” pakišo savo 
nosį ir net pusę nutarkavo. 
Dabar “Tarkos” daraktorius 
vaikščioja su “žyme” ant no
sies.

Visuose kampuose ' kalba
ma, kad “Vėžio” ligoniai var
giai pagysiu. Gal neužilgo 
šventa Magdalena uždengs 
jų akis savo sijonu.

A. šoblickas.

Morris HILLQUITH

495 Broadway 
South Boston, Mass.

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

pietų.

z £71 1815 E. Moyamensing Avė.
PHILADELPHIA, PA.

JUOZ. MARTINAITIS

Brooklyn, N. Y
teisingiausia i runr’IF’TZ A 

IR GERIAUSIA A P B i h K A
LIETUVIŠKA i

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

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

Skanus alus, 
gardi arielka, 
elius, visokis ! 
?ynas, kvepen- ; 
ti cigarai, ir • 
puikus užkan- : 
džiai. Salė dėl ; 
mitingų Nepa- ■ 
mirškit šios ; 
asakančiausios . 
vietos, o busit 1 
užganėdinti.

Brooklyn, N. Y.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA.

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

Kompanijos ofisas, 84 State St., 
Boston, Mass.; G. Bartaszius, 261 
Broadway, So. Boston, Mass.; Polish 
Industrial Ass’n., 31 Cross St.,; P. 
Bartkevicz, 87” Cambridge St., East 
Cambridge, Mass.; J. Rottenberg, 115 
Salem St., Boston, Mass., arba pas ki
tus mus užtvirtintus agentus Suvieny
tose Valstijose arba Kanadoje.

PIRMUTINIS LIEWVIŠKASENEW:YORKE

UŽEIGOS NAMAS arba* KOTELIS
LIETUVIAI,'KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Męs yatėmjjom, kad būtinai yra rpikaltnjfae lie
tuviams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi, 
mes ir insteigėm ta^uŽeigos namą, kuris randasi 
po numeriu 49N XVa.shinjfton St., 
kampas Spring St.. New York City. Brangus 
Keliauninkai, kurie manot keliaut in Lietuvą ne
pamirškit atsilankyti in mus užeigos namą, o gau
site naudingus patarimus Męs pasitinkame* New 
Yorke pasažierius, pribuvusius i& kitu miestu.Su- 
teikiam jiems nakvynę ir parūpinant pasportus ii 
konsulio.

73

Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

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

Vienatine ir tiesioginė linija 
tarp
Bostono ir Hamburgo

Laivai didžiausi ir kiekvienas 
su dubeltavais šriubais.

Parduodam Laivakortes
ant dručiausiu ir greičiausiu jrarlitiviu už pigiau
sia kaina Lietuvos ir in Lietuva. Siunčiam ir 
ižniainom pinigus visu viešpatysčių, Daronida- 
viernastis pigiau, kaip kiti. Reikalauk laivakor

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

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

Corner Spring Street SOUTH BOSTON MASS' NEW YORK CITY, N. Y. fusion, MASS
820 Bank Street, Waterbury, Conn.

Ar skaitai
“Rankpelnį”?

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

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

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

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

metams 1 dol., pusei metų 80 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

ri dykai.
“RANKPELNIS”,

76 MAIN STR„
BELSHILL, SCOTLAND.

Taipgi mus kompanijos laivai 
. išplaukia iš New York, Phila- 

« delphijos ir Baltimorės tiesiog 
’ J Hamburgą.

I VADERLAND
| 950 pėdų ilgio — 58.000 tonų.

i 1MPERATOR
I 919 pėdų ilgio — 52.000 tonų.

, Hamburg-American
F Line
k New York, Philadelphia, Boston 
I Baltimore, Pittsburgh, Chicago 
ISt. Louis, Minneapolis

New Orleans, San Francisco
Arba pas vietos agentą.

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

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

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

“LAISVE” 183 Roebling St Brooklyn, N. Y



LAISVES

SPAUSTUVE

PAJIESKOJIMAI

Platinkit “LAISVĘ

LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

183 Roebling St,

hhhmmmi

taip, 
grin-

turi daug vargo su koresp. 
kuriose kalbama apie pana 
sius dalykus.

Samsono Sūnui (Detroi 
te). Atsakėm laišku.

Redakcijos Atsakymai

metų pasekmingo vartojimo, 
savo užduotj; po sunkiai Ii-

atsikartojaičioje karštligėje.
Knygelę "SKILVIO LIGOS” 
pareikalavus siunčiame do
vanai.

“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.

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

RIŲ ADRESAI:
Centro pirmininkas P. Liepus, 231 

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

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

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

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

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

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

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

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

Canddy, Pa.

Parašė A. Montvidas. Tai yra pa
rankiausias vadovėlis išsimokinimui 
teisingai statyti ženklus rašte. Daug 
lietuvių moka rašyti, bet labai mažai 
yra tokių, kurie moka teisingai var
toti atskirimo ženklus savo rašte. O 
nemokėjimas vartoti atskirimo ženk
lų, padaro rastų be vertes, beveik ne
suprantamų kitam žmogui. Ypač šių 
knygelę patartina įgyti kiekvienam 
laikraščio korespondentui. Kaina

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

Važiuojantiems į Lietuva arba norin
tiems parsitraukti gimines bei pažįstamus 
iš Lietuvos, geriausia yra kreiptis J 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, kiekvienų pasa- 
žierį aprūpinant nuo visokių klapatų kelio
nėje. Męs galim kiekvienų pasažierį nuves
ti ant laivo, ko kitų miestų agentūros atlikti 
negali. Padarom doviernastis, pervedimus 
ir visokius kitokius dokumentus. Klauskit 
laivakorčių kainų. Per laiškus ar-ba ypatii- 
kai visuomet kreipkitės šiuo adresu:

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

interesuojasi, lai perskaito šių knygelę.
Kaina......................................... 15c

STEPONAIČIO RAŠTAI, kaina $1.00 
parsiduoda už................. 75c

PRASIKALTIMAI IR PRASIKALTĖ
LIAI, kaina.................... 10c

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
PAMATAI, kaina......... 20c

PASAULIŲ / RATAS, 
kaina/................................. * 25c

MEILĖS KARŠTLIGĖ, 
kaių/a............................... 20<

DARBAI, kaina.................................. 75c
AUDĖJ Al, kaina............................... 50(
KERŠTINGA MEILE, kaina......... 10<

Draugijos, 
kurios apsirinko “Laisvę” 

savo organu:

Pajieškau apsivedimui merginos ne- 
senesnės, kaip 22 metų. Aš esu jau
nas ir blaivas. Mergina, kuri mylėtų 
dorą gyvenimą, molonės atsišaukti že
miau paduotu adresu ir malonės su 
pirmu laišku prisiųsti ir savo paveiks
lėlį. Aš duodamas atsakymą prisiųsiu 
savo paveikslėlį.

F. Jegecky, K. Weta, 
707 — 3rd Ave., So. Brooklyn, N. Y.

ADRESAI VIRŠININKŲ “LIETU
VOS BALSO” DRAUGIJOS 

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

prezidentas.
Kazimieras Norbutas, 815 Jenne St., 

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

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

nansų raštininkas.
Kasos globėjai: J. Leščauskas, 607

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

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

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

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

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

“LAISVĖ”
183 Roebling St., Brooklyn

Skaitykite ir platinkite 
“Laisvę” 

Tik $2.00 metams.

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

L. Kupčinskui, organiza
toriui V rajono L. S: S., She
nandoah, Pa. '

Savo pranešime dėlei ne
įvykusių prakalbų Reinerto- 
ne draugas sakote: “meldžiu 
Reinertono lietuvių ir lietu
vaičių atleidimo, o taipgi ir 
vietinės kuopos. Taipgi vie
tiniai lietuviai ir lietuvaitės, 
nemanykite, kad tai vietinių 
socijalistų kaltė. Ne, jie ne
kalti. Tai kaltė mano ir kal
bėto j aus”.

Mums rodosi, pilnai būtų 
užtekę tokio pasiaiškinimo. 
Savo paaiškinime draugas 
labai blogai atsiliepiate apie 
p. Jasinska iš Philadelphia. 
Męs apie jį nieko nesame 
girdėję ir nežinome, koks jis 
yra sajungietis. Vienok apie 
kalbėto j aus ypatybes reikė
jo pasirūpint pirm maršru-

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 šių kny
gelę. čia jūs atrasit, su kokiu žvė
riškumu caro budeliai kankina nekal
tus žmones ir su kokiu drųsumu mū

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

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

GRIUVĖSIUOSE. Parašė K. Jasiukaitis.
Tai yra labai smagi apysakaitė, kuri 
atvaizdina liūdna likimų Lietuvos 
tarnaitės. Vos pražydusi, vos prade
danti protauti, turi žlugti gyvenimo 
purvyne. Kas myli skaityti gražias 
apysakaites, lai perskaito ir šia 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, 
kai Į) 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 šių knygelę, 

i Joje yra geriausios eilės Jovaro, Vai
čaičio, Kudirkos ir kitų žymesnių po- 

1 etų. Kaina tik.............................. 15c
GYVAS GRABE. Parašė Senas Vincas.

Tai vienas iš geriausiai nusisekusių 
Seno Vinco vaizdelių; Medžiaga im
ta iš Škotijos lietuvių gyvenimo. 

: Kiekvienas, perskaitęs šia knygelę,
pamatys, kokioj tamsybėj, kokioj gi
lioj nežinėj gyvena mūsų broliai. Juo- 

; ko šioje knygelėje ilsi ausų. Kas 
nori valanda laiko smagiai praleisti, 
lai užsisako ja. Kaina tik........ 10c(

ŽENYBA IR ŽMOGAUS GYVENIMO' 
SIEKINYS. Parašė Barabošius. Kiek

vienas vaikinas bei mergina, kurie 
mano tverti šeimyniškų gyvenimų, 
būtinai turi perskaityti šia knygelę, 

j Taipgi kiekvienas žmogus, kuris nori 
vesti tikslingų gyvenimų, šioje kny- 

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENK
LŪS

LIETUVIŲ IMMIGRANTŲ ŠELPIM. 
DR-JOS VIRŠININKŲ ANTRASAI:

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

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

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

I-ždininkas P. Vaičeliunas, 38 Farley 
Ave., Newark, N. J.

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

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

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

DRAUGIJOS, APSIRINKIT 
“LAISVĘ” SAVO OR

GANU!
Kiekviena progresyviška 

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

• Draugai-darbininkai, pa
sikalbėkite apie tai savo 
draugijose.

“Laisvės” Adm.

Parsiduoda didele ūke.
Parsiduoda didelė ūkė, prie vandens 

— gražios upės. Didelis sodas; 4 
mylios nuo gelžkelio stoties.

Kas prirodys pirkėją, gaus $15.00 
commission.

Tame reikale, ypatiškai ar laišku, 
kreipkitės:

Tony Zabela, 
Box 1, 

Peacock, Mich. 
(55—58)

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

PIIfNIIf AC ’VAIRIU 
1 llYllIlYrliJ PROGRAMŲ

PARENGTAS VIII RAJONO L.S.S.A.

NEDELIOJ, 9 RUGPJŪČIO I i* PoUro 
(AUGUST), 1914 JUbllCe 1 dlKv

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
silankiusiems muzikališkos dainos dainuotos žinomų. Chi- 
cagos chorų sukels sielos jausmus, kalbėtojai aiškiausioje 
formoje išaiškins gyvenimo klausimus, Šokiai, žaismės ir 
kitos pramogos duos kiekvienam pilną savo valios pasi
linksminimą. į ...

Kviečia visus VIII Rajono L.S.S. nanus ir jam sim
patizuojančią publiką KOMITETAS.

Nuvažiuoti galima Archer Limit karais iki galui. Po
lam Joliet karais iki daržui.

Balsam 
of Life
(Soveros Gyvasties Balsamas)

Jojo reputacija paremta daugelio
Jisai prlgelbsti organizmui atlikti 
gal paskubina pasitaisymą.
Jisai pagelbsti kraujo c-ilėms savitarpiniame pasigelbėjimo.
Jisai suteikia besitaisančiajal sistemai reikalaujamos stiprybės 
ir užtai yra tinkamas vartojimui
Kaštuoja 75 centus. Gauna
mas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite SEVERA’S BAL
SAM OF LIFE.

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

ger, sulietuvino Europietis. Šių kny
gelę patartina perskaityt kiekvienam 
darbininkui—ir tam, kuris tiki į soci- 
jalizmų ir tam, kuris netiki. Kiek
vienas socijalistas, perskaitęs šių 
knygelę, galės lengvai atremti savo 
priešus. Kiekvienų gi nesocijalistų ši 
knygelė pertikrins, kad socijalizmas 
—tai ne svajonė ir kad tik per socija- 
lizmų darbininkai galės atsiekt laimę. 
Geistina, kad ši knygelė rastųsi kiek
viename lietuvių knygynėlyje. Kaina

i Akušerkai 
aį Pabaigusi kursą Woman* Medical te 
“ College, Baltimore, Md. į
& Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
•Į gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 

pagelbą invairiose moterų ligose.

| F. Stropiene,^:!nh’u. I
M SO. BOSTON, MASS. 5

Jeigu jisai neatsakančiai 
atliko savo priedermes — 
nereikėtų to slėpti, bet tuo
met apie tai turėtų pranešti 
ne kuris bent pavienis drau
gas, bet didesnis sųjungiečių 
būrys.

Taip-pat męs manome, 
kad geriausia būtų pranešti 
apie tai į “Kova”, kaipo Są
jungos organų.

Padarykit tatai išvengi
mui klaidų ateity. Kas buvo 
tai buvo, sunku atitaisyt.

A. Sakalauskui, Montreal, 
Canada. — Rašinėkit; jeigu 
iš pradžių ir bus sunkoka, 
tai vėliaus bus lengviau.

K. Povui. Męs jau pasiun
tėme jūsų atsišaukimų į Ar
gentina, dar nuo savęs para
gindami tverti socijalistiš- 
kas kuopas.

Tankiau Lašinėkite tiems 
draugams ir drūtinkit jų 
dvasia.

Męs iš savo pusės pagelbė- 
sime.

Peklos Rūkoriui. Perda
vėm juokų skyriaus vedėjui.

Draugams, prisiuntu- 
siems raštus apie Tėvynes 
Mylėtojų Draugijos reika
lus, pranešame, jog jų 
straipsnius prie pirmos pro
gos sunaudosime. Ačiū už 
rūpinimąsi pakeltu klausi
mu.

Clevelando skaitytojams. 
“Laisvė” pasigenda žinių iš 
didžiiojo Clevelando. Buki- 
tte taip geri, neužmirškite 
mūsų.Męs veik nematome ir 
kituose laikraščiuose prane
šimų apie Clevelandų.

Jurgio Vaikui, šeimyniš
ki vaidai būna tarp fanati
kų, tautiečių, laisvamanių ir 
socijalistų. Remtis vien tik 
tuom, kad jie katalikai, tai 
negalima. Pagaliaus, patįs 
pasakote, kad ir tarp lais
vų atsitiko nesutikimai. 
Tokie dalykai ir visuomenei 
nežingeidųs. Laikraštis ne
gali užsiimti- nagrinėjimu 
šeimyniškų dalykų. Ne ver
ta talpinti.

M. Carui. Kas buvo tarp 
merginos ir vaikino, ar jis 
jai mokėjo ir ka teisme pa
sakojo — netinka. Tokios 
korespondencijos net negali
ma talpinti, nes krasa gali 
nubausti laikraštį.

A. Ivanauskui (Worceste- 
ry). Liaukitės rašinėję. Nei 
jūs pats nežinote kų berašo
te. Jums reikėtų pasigydyt.

Jackui (Phila. Pa.). At
leiskite, tokių žinių galėtu
me patalpinti, jeigu sutiktu
mėt padėti savo pavardę.

Dabar labai neramus lai
kai ir redakcija visuomet

Pajieškau savo draugų, su kuriais 
tarnavau kariumenėje, mieste Abastu- 
man, Tifliso gub., Mikolo Urbanavi
čiaus, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Svėdasų parapijos, Pamalaišio vien
kiemio ir Rapolo Širvincko, Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Balnikų mies
telio, taipgi /Xntano Jakubaičio, Va
doklių parapijos, Karvedžių sodžiais, 
ir kitų darugų, kurie mane pažįsta. 
Malonėkit atsisaukt ant sekančio ant
rašo :

Stasys Klimaitis (K’imavičius), 
39 Henry Str., Rochester, N. Y.

Pajieškau Juozapo Plusno. 23 m. 
kaip Amerikoj. Girdėjau, jog gyveno 
Illinois valstijoj. Paeina iš Kauno g. 
Malonės atsišaukt Jis pats ar kas kitas 
apie jį praneš, už ką būsiu labai dėkin
gas.

Juozapas Kentrus 
1312 Pearl St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau sau gyvenimo draugės 
nuo 17 iki 20 metų amžiaus. Turiu 
gerą nuolatinį darbą ir turiu jau visus 
stuboj reikalingus rakandus. Rašan
čios įdėkite ir paveikslėlius, o aš atsa
kydamas irgi įdėsiu.

Frank Bu—ch, 
Glenn’s Restaurant, 422 State St., 

Shenectady, N. Y.

Pajieškau draugų Pranciškaus ir 
Roberto Disterių. Pirmiau gyveno 
Philadelphia, Pa. Paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Sakinų parap. Tu
riu svarbų reikalą. Jų pačių arba kas 
žino apie juos, meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu

V. Vaitkus,
315 Hunderson St., Box 26, 

Jersey City, N. J.

Pajieškau brolio Vinco Griciaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Papilės vol., 
Jonaičių sodžiaus. 17 metų, kaip A- 
merikoj. Pirmiau gyveno Bumford, 
merikoj. Pirmiau gyveno Rumford, 
riu svarbų reikalą. Meldžiu jo paties 
arba kas apie jį žino, pranešti šiuo 
adresu

Petras Gricius, 
335 Spring St., New York, N. Y.

ANT BALIUKŲ
ANT VESTUVIŲ

ANT KRIKŠTYNŲ
ir šiaip jau prie kiekvienos pro

gos, jeigu jūs trokštat, kad dar
bininkų 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”!

je—jaunos ar metuose—ras Severos Reguliatoriuje
prideranti negalėje stiprintoją, ypatingai tinkamas jų ly
čiai. Kaštuoja $1.00. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje. 
Reikalaukite "Severa’s Regulator.” Knygelę "Sveikata 
Moterims” pareikalavus siunčiame dovaaal.

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

jūsų reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

CEDAR RAPIDS 
IOWA
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LAISVE

'VIS’TIMii’Q 7INIOQ to ^on<^° ^us apdengiate IJu 1 litIuO ZjIIXIVJD. mos lėšos rengiamų apvaikš-
Apie ką šiandien kalba 

, Brooklyne?
Kur tik sueis _ 

brooklyniečiai — žiūrėk jie 
jau ir kalba, kalba karštai, 
polemiškai. Apie ką?

Ogi apie Grochowskio 
banką ir karę, kurion gali 
būti įmaišyta ir Rusija.

“Laisvėj” abudu šiuodu 
dalyku plačiausia svarstomu 
ir naujausios žinios praneša-1 
ma.

Nėra kito laikraščio, kuris 
taip plačiai informuotų sa
vo skaitytojus apie dalykus, 
kurie visiems rūpi, kurie vi
siems ant liežuvio.

Taigi, susiriškit su “Lais-* 
ve” — o jūs turėsite didžiau
sią naudą.

čiojimų. Todėl kviečiame., 
kad visos draugystės prisių
stų delegatus įvykdinimuirlii trie į v y miuhhiu

-i J J virš minėto fondo. Konfe.

Pėtnyčios vakare, 31 d. 
liepos, atsibus pirmas šioj 
šaly protesto mitingas, prieš 
Europos kares, kurį rengia 
Harlemo anglai socijalistai. 
Mitingas atsibus Manhattan 
Casino. Bus garsus kalbė
tojai. Geistina, kad tame 
mitinge ir lietuviai dalyvau
tu.

rencija atsibus 21 rugpjūčio, 
1914 m., Tautiškame Name, 
101 Grand str., Brooklyn, N.

Konferencijos sekr.
J. Dainius.

Nei šis nei tas iš to 
badavimo.

Anarchiste Edelson 
i vis badauja, bet stebėtina, 
kad nepaisant, jog jau šeštą 
dieną badauja, dar nei ant 
vieno svaro nenupuolė.

Veikiausia, tai tik kome
dija. Taip tvirtina kalėjimų 
komisijonierė Davis.

dar

Skalbyklos.
New Yorke skalbyklos pa

kėlė kainą už skalbimą — po 
centą nuo pakelio išskalbtų 
skalbinių. Apskaityta, jog 
per metus tokiu būdu jos pa
darys $500,000. Sako, kad 
tų pinigų užteks, kad ap- 
draudus, sulyg naujo įstaty
mo, darbininkus nuo nelai
mingų atsitikimų.

Męs dabar kas nedėldienis 
turime įvairių išvažiavimų. 
Kuomet važiuoja sykiu ke
lios draugystės į atskiras 
vietas, tai nei vienoj drau
gystėj užtektinai nebūna 
publikos. Važiuoti gi po 
vieną draugystę kas nedėl
dienis, tai suvažiavimai ealiį . .
užsivilkti iki Kalėdų. Kad, (^°Į^rikl i Londoną ir Pary- 
išvongus šaltu orų, tai nuta- i ...................
re kelios draugystčs»susivie- 
nyti ir padaryti vieną milži
nišką išvažiavimą. Prie to 
išvažiavimo prisideda Sce
nos Mylėtojų choras, S. 
Dauk. Dram, draugystė ir

Prieš kelias dienas išplau
kė iš New Yorko garlaivis 
“Cronprincessin Cecilija”, 
ant kurio išvežė iš Suv. Val
stijų į Europą $10,000,000 
aukso. Užvakar ant garlai
vio “Karmanija” išvežė su
lieto aukso už 13 milijonų

Kadangi taip daug aukso 
vežama ant privatiškų laivu, 
tai Su v. Valstijos mano įtai
syti tam tikra karišką laivą, 
kuris vežios į Europą ir ki
tur Suv. Valstijų pinigus.

Ar žinai, kaip dvasiškija
buvo “kankinama”?

g

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligų apsi
saugoti.

C i

Vardas

resas;

S

Jeigu nežinai^kokį gyvenimą vedė musu ^va- 
siškija, kaip ji bu ve/ “persekiojama-y ir kiek jai rei
kėjo “nukentėti” uz" pagerinimą savo “vargingo 
būvio, tai kuogreičiausia išsirašyk knygą

“IŠ DVASIŠKŲ 
TEVELIU GYVENIMO’

Šį S

ir programas.
Apie išvažiavimo 

bus vėliau pranešta.

26 d. liepos Von Cortland 
parke L. S .S. 52 kuopos bu
vo paskaita. Skaitė drg. C. 
A. Herman apie vandenį ir 
jo veikmę. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausia, nes labai šil
tas oras buvo, tai gal pabijo
jo važiuoti. Susirinkusieji 
paliko paskaita užganėdinti. 
Tokios paskaitos vasaros lai
ke ant tyro oro labai naudin
gos, nes žmogus išgirsti 
daug naudingu dalyku ir pa
kvėpuoji tyru oru. Reiškia, 
ir kūną ir dvasią užganėdi
ni.

Pėtnyčios vakare, 31 lie
pos, L. S. S. 19 kuopa rengia 
prakalbas, kurios atsibus 
ant Grand ir Berry sts. kam
po. Pradžia 8 vai. vakare. 
Kalbės geriausi kalbėtojai. 
Meldžiame visus atsilankyti.

Tik ką sužinojome, jog 
kalbės ir drg. T. Dundulis, 
tik ką iš Chicagos pribuvęs.

>2

Abonementas iki 1 d. Lapkričio,
1914. Kas prisius »3 ci<>loriliw,

rams, įvairių balsų solistams ir 
pianui. Po 1 d. Lapkričio šita kny
ga (scenos veikalas) “Vestuves” 
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. 
Piligin siųskit Money Orderiais

Geriausia Lietuviška

I '• HM-hf

Mandagiausia patarnauja kožnam. 
Atdara kožną dienų.

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

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

12 
iki

S 
kVJ

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

Pinigus galite siysti ir stampomis.

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

g
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PUIKI DOVANA
KNYGA SVEIKATOS bei 
narxjnuslo mokslo Ir ką rei
kia daryti npslrgus, talp-pat 

- Ir km* greit išsigydyti, ly
giai ta knyga,

ŠITOJ KNYGOJ1 “DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kusrnuo 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 išdčs- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rastu Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labui reikalinga turėti, kad 
žiuoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi, čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruofa puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kuuo 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 daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, Jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydytu tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, P h. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iŠ 
ryto- iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o- utarnū* 

pčtuyčioj,vakare nuo- 6 iki 8.

LIETUVIŠKA

APTIEKA

BUK VYRAS 50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.nubicgimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus igmietitnus, negromulavima, 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 
namuse privatiŠkai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vede# arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk paraštk sava varda, ir adreaa ant 
Šeiniaus paduotu kuporin, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER 4 CO.. L 906 22 Fifth Arm«, Chk«#:

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, ai noriečjan 
Jok Taiuista prisiustumei man vysai dykai včua jpsu knygadel vyru.

Steitas

SPECIJALISKAS IŠPARDAVIMAS
TOKIO IŠPARDAVIMO NEW YORKE DAR NIEKAD NEBUVO

Toks pat Armonikas 
21 plieniniu klapany, 12 basų

Vertės $25.00, tik už

Labai puikus

Venskįe Armonikai 
su 21 perlo klevišiu, 8 basais

Vertės $18.00, tik už

“-UU GRAFAFONAS 
Su 12 Lietuviškų dainų, vertes $45.00.1 
Atiduodame tik už ........... ........

Tą grafafoną ^varantuojanie ant 10 metų.

Atsiųskite mums nors kiek pi- 
I nigų ant rankos, o męs jums 

Ik 1Q 1^50 nusiysime muzikališką instru- 
| mentą, kokį jus tik norėsite.
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Išgydau Vyrus Greitai
varicocele;

9 d. rugpjūčio Lietuvių A- 
merikos Ukėsų kliubo atsi
bus išvažiavimas į Dexter 
Parka, Jamaica ir Drew 
aVe., L. I. Prasidės 2 vai. po 
pietų. Įžanga į parką vy
rams $1.00, moterims 50c.

Meldžiame visus lietuvius 
atsilankyti.

Komitetas.

Metai kalėjimo už du centu.
Vienoje Jersey City baž

nyčioje tūlas žmogelis pavo
gė iš biednųjų skrynutės 2 
centu.

Vienas iš kunigų tatai pa
matė. Žmogelį tuoj suareš
tavo ir teisėjas už tų dviejų 
centų pavogimą nubaudė jį 
metais kalėjimo

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.

Aš gydau VARICOCELĘ be jokio skausmo, 
operacijos, arba apvyniojimų; skausmas, su

tinimas ir sukepimas gįslose greitai pranyksta. Sekios nubegimai su
stabdomi. Nualsinti organai būna sustiprinami; šiluma, energija ir gy
vumas tikro vyriškumo greitai atgaunama.
PF? OQT A TITIQ AŠ gydau tą ligą be jokio pjaustymo arba 
I IsVulAllIlu* 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.
QVpII Jeigu jums skauda gerklė, randasi plėvės, išbėrimai, va- □ i I 1M-i10. rį0 Spnivos plėtmai, skauduliai, žaizdos, kaulų gėlimas, 
plaukų slinkimas arba kiti ženklai, nežiūrint, ar tai pradžioje, viduryje ar 
pabaigoje ligos, klauskite mano patarimo, o liksite sveiki. Mano gydy
mas išvalo ir prašalina iš kraujo ir kūno visus nuodus ir nešvarumus. Nė
ra jokio pavojaus, kad liga atsi
naujintų. Kam jums per ilgus me
tus nuodytis visokiais vaistais, kad 
aš galiu jus visiškai išgydyti be jo
kių blėdingų vaistų?Tuojaus klaus
kite mano patarimo.

Nusilpnėję VYRAI.
Mano gydymas nustojusiems vyriš
kumo prašalina visas blogas įtek
mes pirmesni?) nualinimo ir besotu- 
mo; sutvirtina nervus, sustiprina 
ir padaugina kraują, o labiausiai 
už viską sugrąžina išaikvotą jiegą 
vyriškumo. Vengkite tuomlaiki- 
nių gyduolių. Stengkites išsigy
dyti antvisados. Aš suteikiu ant-

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

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

P. A. URBANAVIČIUS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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 griovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

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

Tik 1 doleris!

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 kitiį

Jaigu nori jas pamatyti ir p*--* 
skaityti, kad persitikrinus kaip jos. 
išrodo ir kas jose rašoma, tai prisiėsit 
25c (kvoterį) įdėjęs į konvert^ o. 
gausi “Naujienas” per ištisus du m«M- 
sius. Adresuok:

“NAUJIENOS”
1841 S. Halsted St.f Chicago,, HL

i > >■ *»•<*<**

visados atgavimą tobulo ir pilno vyriškumo.
QI A I IdCm Naujos ir senos,bjaurios ir įsisenėję,kaipIVu LlUvkJi tai Triperis, Plūdimai, Taukus Šlapini
mosi, Skausnfras ir Deginimas, taipgi nauji skauduliai arba žaizdos, suti
nimai; yisuosb trijuose laipsniuose išgydau antvisados greitai ir užlaikau 
slaptybėje. 1
STPICTl I K? A išlydau pas tuos, kuriuos daktarai jau buvo atsisakę išgydyti. Gy- 

i V 1 'Jrxrj dau be jokiu operacijų, skausmu ir neatitraukiame nuo biznio.
Tuojaus duodame Palengvinimą. Aš neapsiimu išgydyti tu, kuriu negalima. Mano gydy
mo ^udas chronišku li«u yra vienas iŠ geriausiu, ką užtikriname, jog visada atnrša geras, 
pasekmes. Gydau Ausu, Galvos, širdies’ Gerklės. Plaučiu. Krutinės, Pečiu. Kepenų, Pilvo. 
Žarnų, Inkstu. Šlapinimosi organu, Sme 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 išsakysiu, ar'galiu išgydyt.

HD RVRNP 208 W- 42nd St-’ «rti BroadwayUR. DIIV11E, NEW YORK CITY, N. Y.

UNIJOS KEPURIŲ 
KRAUTUVE

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 gamtoe. 
mokslų klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

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

Jau laikas užsisakyti

KALENDORIUS
1Q15 matams.

oo£

OOKLYN, N. N.B
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Naudingas sumanymas.
Pereitos pėtnyčios vakare 

atsibuvo nekuriu draugys
čių delegatų konferencija. 
Yra sumanyta, kad įsteigt 
1-mos gegužio apvaikščioji
mo fondą. Tuom tikslu bus 
atsišaukiama į draugystes, 
kuopas ir visuomenę paremt 
šį sumanymą. Kokiu budi 
paremt? Ugi tokiu, kac 
draugystės, rengdamos teat
rus, balius, piknikus ar šiaip 
pasilinksminimus, paskirtų 
dalį pelno minėtan fondan

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

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

BROOKLYN, NEW YORK.

Nauji Laiškai
Tik ką atspauainom daugybę pui

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

Višminėti laiškai yra gaunami “Lai

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

8H35J

LIETUVIŲ AT YDAI!
Kostumerių skaitliuj besididinant priverstas buvau savo biznį 

perkelti, padidinti storą, kuriame dabar galima gauti didžiausiame pasi
rinkime: AUKSINIŲ DAIKTŲ. SKYRIUJ — visokios rųšics laikrodžių 

ir laikrodėlių; auksinių ir sidabri
nių retežėlių, žiedų, branzalietų ir 
daugybes visokių papuošalu; MU
ZIKALIAM SK YRIUJ — viso
kios rųšies muzikstliškų instrumen
tų: armonikų, smuikų, klarnetų, 

t pianų, vargonų; gramofonų, fono
grafų ir tt.; visokių rekordų — su ' ^naujausioms lietuviškoms dainoms; 
ABELNAM SKYRIUJ — visokios rųlšies žaislų, magiškų įrankių; skus
tuvų, peilių ir tt. Laikau daugybę pibikiuose apdaruose MALDAKNY
GIŲ; gražios popieros laiškams. Turiu\ taip-gi pusėtiną skaitlių MAGIŠ
KŲ (Monų) KNYGŲ, iš kurių galima patirti tamsiausias paslaptis apie 
monus arba burtus. Visi mano tavoraikpirmos klesos; parduodu viską 
kUiopigiausia; orderius — ar iš Suvienytų), yalstijų, arba Kanados — iš
pildau kuogreičiausią. Pataisau pigiai, g ai ir greitai visokius auksi
nius daiktus, laikrodžius ir muzikališkus insUmpient/us. Girdės kortos di

 

deliame pasirinkime. Pirkusius pamokinama naip pažinti kortas iš vir
šaus. Reikalaukite katalogo, kurį išsiunčiame ^lyTcai.

J. GIRDĖS 
103 GRAND STREET

Naujos mados skrybėlės jauniem,- 
seniem ir mržiem.

Visos knpurės pirktos pas mus 
bus iščystyjamos dykai.

Andr. Karpavičius
254 Grand Street

BROOKLYN, N.

Telephone 1307 Main.

Visiems lietuviams žinomas

NOTARY PUBLIC.

R.LouisLapetina
26 Court Street,

Brooklyn, N. Y.
Netoli Manhattan Bridge.

Vakarinis Ofisas: 121 Sands St. 
Telephone 3347 Main.

; Drūti muskulai neatneša naudos, 
; joi Jus Roinatizmas kankina. Su
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