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AMERIKOJ.
Blaivininkų valstija.

Seniai jau girdėjos, kad 
Maine valstijoj yra karčemos 
viešose vietose, nors valsti
jos konstitucija sako, jog nei 
daryti, nei pardavinėti svai
ginančiu gėrimu, išskyrus 
dailės ir ligos reikalams, ir 
tai pagal legislatūros patari
mus, nevalia.

“Boston American” nu
siuntė savo reporterius iš
tirti, ar tikrai laikomos kar
čemos atvirai. Reporteriai 
nuvyko į Portland ir į Ban
gor. Portlande paklausta 
vieno žmogaus gatvėj, ar ne
galima kur gaut išsigert. Jis 
pasakė: “Sekančios durįs už 
barzdaskučio yra karčemos 
durįs. Ten laiko viską.” Už 
duriu pakabinta iškaba “Ho
tel Albion”. Karčema ran
dasi skiepe. Pardavinėja jo
je 2 vyrai. Ji neuždaryta ir 
kiekvienas įleidžiamas. Gaut 
galima visokio alaus ir deg
tinės. Žmonių joje daugiau 
prisigrūdę, negu Bostono ir 
New Yorko karčemose.

Reporteriai atrado dar 30 
didesniu ir didelį skaitliu 
mažesniu karčemų, kurios iš
rodo dailiai ir daro pelną.

Kada jie atsilankė pas po
licijos viršininką ir paklausė, 
kodėl leidžiama viešai laikyt 
karčemas Maine valstijoj, 
kur konstitucija draudžia tai 
daryt, jis atsakė, kad apie 
tai nenori kalbėt, nes tai e- 
sąs miesto mayoro reikalas. 
Nueita pas miesto may orą 
Curtis (demokratas), kuris 
taipgi atsisakė apie karče
mas kalbėt ir pasakė,. kad 
tai žmoniy reikalas. Bartgo- 
ro policijos viršininkas paaiš
kino, kad publika nori turėt 
karčemas, nors valstijos kon
stitucija draudžia. Jis ne
galįs priešintis žmoniy norui. 
Bangore karčemos tankiau 
viena prie kitos randasi, ne
gu Bostone.

11 rugsėjo Maine valstijos 
vyrai balsuos, ar išmest iš 
konst i tuci jos paragra f ą, (1 rau- 
džiantį daryt ir pardavinėt 
alkoholį, ar ne. Karčemnin- 
kai ir abelnai didžioji vyry 
dalis, beabejonės, linkę bal
suot už palikimą to paragra
fo, nes jeigu galima bus 
karčemas laikyt, tuomet rei
kės mokėt 1200 doleriu už 
leidimą ir ne kiekvienam bus 
galima gaut leidimą. Dabar 
kas nori, tas atidaro karče
mą ir beveik nieko už tai ne
reikia mokėt.

Netoli .kiekvienas trūkis 
atveža vis naują kalbėtoją. 
Nuolatos rėkiama žmonėms 
apie blaivybę. Blaivininkai 
nesidarbijioja, kad dabar lik
tu karčerrihs uždarytos iki 11 
rugsėjo, ne& tuomet didžioji 
dalis balsuotu už blaivybės 
panaikinimą Maine valstijoj.

Policmanas ir sušaldyta 
Smetona.*

- Brockton, Mass., 15 liep.— 
Mayoras Howard pradėjo per- 

' sekiot policmanus ir spenduot 
juos. Tūlas L. Jackson, su
šaldytos Smetonos pardavė
jas, apskundė policmaną C. 
Swain’ą už valgymą jo sušal
dytos Smetonos be pąsiklau- 

simo ir užsimokėjimo. Poli- 
cistas ginėsi, būk ne jis pats 
ėmė, o jam Jackson leido 
imt, vienok liko suspenduo
tas ant 30 dieny nuo tarny
stės.

Orlaivis nupuolė.
Erie, Pa., 15 liep.— “Bud” 

Mars, dalyvavusis pasaulio 
orlaiviuinkv lenktynėse, va
kar lekiojo orlaiviu ir iškilo 
300 pėdy j augštj. Kada jis 
nulėkė vienur ir kitur, pasi
matė jo puolimas žemyn. 
Turbūt, nepajiegė suvaldyt 
orlaivio. Nupuolus jam ant 
žolyno, pati jo ką—tik neapal
po. Manyta, kad jis užsimu
šė, vienok atrastas po orlai
viu dar gyvu, tik apsikru
vinusiu, ir nuvežtas į Harnot 
ligonbutį.
Cukraus trustas teisme.

Washington, 15 liepos.— 
Louisianos valstijos cukraus 
krūmy augintojai apskundė 
cukraus trustą (The Ameri
can Sugar Refining Compa
ny) už boikotaviiną jy išdir- 
bystės. Mat, cukraus krū
mus pradėję patįs auginto
jai išdirbti į cukry ir parda
vinėti. Tuomet cukraus tru
stas taip numušęs prekes ant 
cukraus, kad anie negalėję 
atlaikyt konkurencijos.

Audinyčia tržsidarė.
Exeter, N. H., 15 liep.

Exetero audinyčia, kur dirbo 
200 žmonių, užsidarė, nes 
stoka vandens mašiny suki
mui.

J u bi įėjus.
14 liepos diena buvo žymi 

tuomi, kad joje apvaikščiojo 
didelis Naujosios Anglijos 
francūzy skaitlius 122 meti
nes sukaktuves nuo dienos 
didžiausio kalėjimo paėmimo

Bastilijos. Bastilija buvo 
panaši j Rusijos Petro ir Po
vilo tvirtovę Peterburge. Ten 
laikomi buvo didžiausi poli
tiški nusikaltėliai. Iškilus re
voliucijai, 14 liepos dieną, 
žmonės apgalėjo kariumenę, 
ginusią Bastiliją, ir paleido 
kalinius. Naujosios Angli
jos francūzai, kurie didžiu
moj susideda iš Kanados 
francūzy, iškilmingai apvaik
ščiojo 14 liepos.

Castro Venezueloj.
Cucuta, Colombia, 13 liep.
Buvusis Venezuelos prezi

dentas paėmė miestą San 
Cristobol. Jis turi 2000 ge
rai apginkluotos kariumenės 
ir eina paimti kitą miestą 
Maridą. Pasipriešinimo di
delio jis dar nesutinka.

Aštriau.
New York, 17 liep.- -New 

Yorko prieplaukos sveikatos 
perdėtinis, daktaras A. H. 
Doty, tvirtina, kad ant kiek
vieno iš Italijos atplaukusio 
laivo visgi rasis vienas ar 
daugiau cholera sergantis li
gonis. Ta biauri liga galin
ti likt atvežta į Ameriką,kur 
jos nebuvo. Jis tvirtina,kad 
reikalinga yra labai atydžiai 
ištirt kiekvieną pasažierį, at
vykusį iš Italijos. Inspekci
ja bus kelis sykius paaštrin
ta ir daugelį keleivi y gražįs 
atgal. Ypač vasaros laike 
bus gerai peržiūrimi ateiviai 
įš Italijos.

21 anglekasis žuvo.
Dubois, Pa., 17 liep, -Cas

cade Coal and Coke kompa
nijos kasyklose Sykesvillej, 
9 mylios nuo čia, įvyko ex- 
pliozija. Žuvo 21 angleka
sis. Tik trįs buvo a'meriko
ltai, o visi kiti ateiviai.

Orlaivininkas vandenyj.
Asbury Park,N.Y., 17 liep.
Orlaivininkas A. J. Roberts 

išlėkė iš New Yorko į Phila- 
delphią, bet vos tik jis pasi
kėlė į orą, gazalinas išėjo 
laukan ir jį orlaivis pradėjo 
nešt jūros link tolyn. Tuo
met jis išpuolė į vandenį ir 
pradėjo plaukt kranto link, 
kur jį atrado.
Seną kareivį nori grąžint.

New York, 17 liep. Senas 
kareivis Hugh Sweeney, da
lyvavusis civiliškoj karėj ir 
gyvenusis Amerikoj iki—pat 
šiol, nuvyko į Airiją atlan
kyt savo gimines. Kada jis 
grįžo į Jung. Valstijas, kad 
vėl apsigyvent savo namuose 
1 ndianapolyj, immigracijos 
perdėtiniai jį sulaikė ir nori 
grąžinti atgftjl, nes jis yra 
persenas, kad galėtu į čia 
atvažiuot sutinkant su Jung. 
Valst. tiesomis. Ukėsišky 
popiery jis neturi, nes ne
skaito reikalingu išsiimt, ka
dangi jo dalyvavimas karėj 
turįs reikšti, jog jis yra pi
lietis ir šios šalies gyvento
jas. Immigracijos perdėti
niai svarsto, ką daryt su tuo 
žmogumi.

Apie II klesos tiesas 
k rasoj.

Washington, 17 liep. Kra- 
soj norima įvest naujas pre
kes antrosios klesos siunti
niams. 1 rugpiučio mėnesio 
dieną New Yorko krasos na
me atsibus krasos perdėti- 
niy mitingas, kur bus svars
toma ir nutarta.

1000 mylių orlaivių.
Washington,IS liep. Gar

sus Bostono orlaivininkas 11. 
Atwood, kuris šiomis dieno
mis čia lekioja, grįžš atgal į 
New Yorką, iš kur lėks į 
Chicagą. Jis ketina laiky
tis geležinkelio linijos savo 
kelionėj. Jo manažerius iš
siuntinėjo 200 telegramų su 
klausimais informacijų, rei
kalingu Atwoodo kelionėj;

'V

Žudytojos teatre.
New York, 18 liep. Lillian 

Graham ir Ethel Conrad, ku
rios šovė į milijonieriy W. 
Stokes ir liko paleistos iki 
teismo, užsistačius 5000 do
leriu, pasirodė Hammerstei- 
no “Victoria Theatre”, kur 
jos šoko ir dainavo. Publi
kos plojimams delnais nebu
vo galo. Matyt,publikai pa
tinka, jei kas žmogų šauna.

Riaušes Mexikoj.
Mexico City, 18 liep— Ma- 

deristy armija, susidedanti 
iš apie 1000 žmoniy, maršuo- 
ja į San Luis Potosi sukilėliu 
maišyt. Ten žmonės sukilo 
ir uždarė į kalėjimą valdinin
kus. Areštuota liko 200 so- 
cijalisty už revoliucijos kėli
mą. Mieste Paebla ketina 
sustreikuot 1500 kepėju. Jo
se Maria Gamboa reikalauja, 
kad laikinis prezidentas d<e 
la Barra būty pasodintas į 
kalėjimą. Madera esąs taip 
suerzintas, kad ketinąs bent 
mėnesį ilsėtis. Valstijoj Oa
xaca monarchistai reikalauja 
Diazo sugrįžimo. Abelnai, 
Mexikoj pradeda kilt antra 
revoliucija, bet ši jau rimta 
ir pačių mexikieciy vedama 
savo reikaluos^.

UŽSIENYJ. RUSIJOJ.
f

LIETUVOJ.
10,000 badauja.

Londonas, 15 liep. I čia 
praneša iš Juodkalnijos, kad 
į ten likę atvyta 10,000 alba- 
niečiy, išvarytu iš savo na
mu. Jie badauja ir kenčia 
kitus neprieteklius. Turki
jos valdiškoji kariumenė, ap
stojus visus Juodkalnijos ru- 
bežius, šaudo ir kitaip perse
kioja albaniečius, kurie suki
lo už jy kalbos persekiojimą 
ir perdidelius mokesčius. Tur
kijos valdžia draudžia alba- 
niečiams savo kalboj turėt 
raštus, mokytis ir kalbėt val
diškose įstaigose. Rusija yra 
apsiėmus gint nuo Turkijos 
Balkany pussalio tautas, vie
nok dabar ji tyli. Manoma, 
kad turės įsikišt kitos šalįs 
į Balkany reikalus, kad apru- 
bežiuot tokį didelį Turkijos 
žvėriškumą ir stabdymą ci
vilizacijos.

Pakels prekes.
Londonas, 15 lie]). Savi

ninkai laivy, plaukiojančiu 
per Allan tiko vandenyną, tu
rėjo savo konferenciją, ku
rioj nutarė imt 2 dol. 50 c. 
daugiau už laivakortes perva
žiavimui per Antį antiką iš' 
Europos ir j Europą iš Ame
rikos pirmos ir antros klesos 
skyriuose. Savo nutarimą 
pradės vykdinti nuo šios są- 
vaitės.

Orlaivininkas žuvo.
Paryžius, 15 lie]). Orlai

vininkas Salon pasikėlė į orą 
150 pėdy augštai ir puolė že
myn. Ant vielos jis užsi
mušė.

I )a r b i n i n k a i a rest not i.
Paryžius, 14 lie]). Areš

tuota 20 darbininky už daly
vavimą demonstracijoj pa
minėjimui Bastilijos v puoli
mo. Darbininkai laikė pra
kalbas ir maršavo gatvėmis, 
rėkaudami “šalin respubli
ka”. Kada prezidentas Fall- 
ieras grįžo namo po kariume
nės parodos atlankymo, jam 
pradėta ad resu o t u žgau nan - 
Ii žodžiai. Policija pradėjo 
vaikyt ir mušt demonstran
tus, kuriu buvo labai didelis 
skaitlius. Keli liko sužeisti. 
Apie pusę milijono matė po
licijos su darbininkais susirė
mimą.

Priežiūros re i kala uja.
Havana, 14 liepos. Per 

savo pasiuntinį Vokietija už
klausė Kubos valdžios, kodėl 
ji taip mažai daboja ateiviu 
gyvastį ir savastį. Vienas 
vokietis daržininkas Kari 
Meyer likęs apiplėštas ir pa
liktas mirti ant jo savasties 
Santa C1 aro j.

Nevalgyk ir bus pigu.
Rymas, 14 lie]). Popiežius, 

matydamas didelį maisto pa
brangimą, išleido encyklicą į 
katalikus, kad palengvinti 
darbininky pragyvenimą. Jis 
liepia eit į bažnyčią kiekvie
ną nedėldienį, šv. Jono krik
štytojo dienoj, Dievo kūno 
dienoj, per Kalėdas, Nauju 
Mėty dvyliktoj c|ienoj ir t. t. 
ir liepia gavėti' prieš tūlas 
šventes.
Sukilimas Albanijoj auga.

Vienna, 17 lįep. — Pasku
čiausios naujienos skamba,

kad Pietinėj Albanijoj suki
limas žymiai pasididinęs. 
Vien tik mūšio lauke esą 
5,000 sukilėliu. Apart jy 
200,000 albaniečiy esą pasi
ryžę kovoti už maistą ir bu
tą. Daugelis iš 10,000 alba- 
niečiy, apsigyvenusiy Ame
rikoj, grįžta j tėvynę padėt 
savo tautiečiams vest kovą. 
Bostone ii’ St. Louis’e yra 
susitvėrę komitetai sukilėljy 
rėmimui. Turkijos kariume
nės, persekiojančios albanie
čius, esą 40,000. Ji marinan
ti badu ir šaudanti kas die
na albaniečius, neišskiriant 
vaiky ir motery. Turkijos 
kariumenės vadas Cheoket 
Forgut naikina sukilėliu sa
vastį ir exproprijuoja ją. Su
kilėliu vadas Ismail Kemal 
Bey randasi Viennoj, iš kur 
jis važiuos į Rymą, Paryžių 
ir Londoną ir darys viską, 
kad tik išgelbėt savo šalies 
žmones. Jis atsiliepia į viso 
pasaulio civilizuotas šalis, 
kad jos sustabdytu Turkijos 
žvėriškumą. Albanijos su
kilimas yra visai panašus 
tam, kokis buvo įvykęs Rusi
joj 1907 metuos. Reikalavi
mai jy panašys tiems, kokius 
buvo išstačiusios po Rusijos 
valdžia esančios tautos. Tarp 
kitko, reikalaujama suma
žinti mokesčius, leisti steigti 
savo prigimtoj kalboj mokyk
las, spausdinti raštus,suteikt 
rinkimuose lygią tieseJ su 
turkais, pripažint ypatosĮ ne- 
paliečiamybę, tikėjimo lais
vę ir 1.1. Viską tą žada jau
nųjų turky konstitucija, bet 
praktikoj daroma priešingai. 
Sukilėliai pasitiki, kad Ame
rikos žmonės geriausiai juos 
parems, nes jie yra gana 
(Iuosuųs ir supranta,'jog visi 
albaniečiy reikalavimai yra 
teisingi.

Cholera Italijoj.
Paryžius, 17 lie]). - Laik

raštis “Matin” atspausdino 
gautą per telefoną iš Rymo 
pranešimą, kuriame skamba, 
jog cholera'labai esanti išsi
plėtojus. Tiktai Palermoj 
pasimirę nuo choleros 2,300 
žmonių nuo 2 gegužės iki 
dabar. Miršta kas diena bent 
po 30 žmoniy. Jau ir Tus- 
kanijojbuvo keletas mirčių 
nuo choleros.

Paskola.
Berlynas, 18 liep. Hollan- 

diškai vokiškas sindikatas 
apsiėmė paskolinti Rusijai 
24,288,750 doleriu naujo ge
ležinkelio daryrdui.

Naujas pasiuntinis.
Peterburgas, 18 liep.— Pra

nešama, kad buvusis Rusijos 
pasiuntinis j Jungtines Vals
tijas baronas Rosen jau ne- 
grjžšiąs j savo vietą. Rusi
jos pasiuntiniu Jungtinėse 
Valstijose būsiąs Jurgis Ba- 
kharetieff, buvusis pasiunti
niu į Japoniją.

Laukia taikos.
Londonas, 18 liep.—į par

lamentą liko įneštas užklau
simas, kaip Anglija turi at
sinešti į Turkijos pasielgimą 
su albaniečiais, Išneštas nuo
sprendis, kad Anglija tikisi, 
jog tarp ty dvieju tauty turi 
įvykti taika.

Kratos ir areštai.
Naktį iš 6 į 7 birželio Pe

terburge buvo padaryta kra
tos pas įtariamus prigulėji
me prie soc.-revoliucijonieriu 
partijos. Suimta 8 žmones, 
kuriu skaitliuje 3 psicho-ner- 
vologijos instituto klausyto
jai, gen.-majoro Broffen duk
tė ir kiti.

Maras.
Odesoje susekta jau 3 su

sirgusius džiuma (maras).
Suvažiavimas knygininkų

Sausio mėn. visuotinas Ru
sijos knygininku ir leidėju 
suvažiavimas rūpinosi išgau
ti leidimą suruošti nuo 1—8 
liepos Maskvoje antrą suva
žiavimą. Neseniai draugijos 
taryba gavo iš gradonačal- 
ninko kanceliarijos laišką, 
kad vidaus reikalu ministe
rs neleidžia to susivažiavi
mo, pasiremiant tuom, kad 
dabartinės tarybos nariai at
sisakė, o rinkimai kity nariu 
bus neanksčiau gegužės galo.

Išsiuntimas.
Kurske 9 birž. buvo teis

mas. Kaltinama buvo 58 
žmonės už prigulėjimą prie 
soc. -revoliucijonieriy. Liudi
ninku. buvo 200 suviršum. Iš 
kaltinamųjų 20 žmoniy nu
teista išsiuntimai), 22 žmo
nės tvirtovėn, kiti išteisinti.

Sniegas ant Kaukazo.
Paskutinėmis dienomis la

bai atvėso; krito didels snie
gas: ties Kazbek-Krest suvis 
negalimas važiavimas iš prie
žasties gilaus sniego.

Baltosios kvietkelės 
šventė.

Neperseniai Peterburge ir 
Maskvoj buvo įtaisyta taip 
vadinama baltosios kvietke- 
lės šventė. Tą dieną visur 
buvo pardavinėjama baltos 
kvietkelės ir tokiu būdu su
rinkti pinigai bus suvartoti 
kovai su džiova. Tuose mie
stuose ta šventė labai pasi
sekė ir buvo surinkta daug 
pinigu. Buvo žmoniy, ką už 
vieną tokią kvietkelę mokėjo 
net po 100 rubliy.

Rusijai pavojus.
Menšikovas rašo, kad se

kančiais metais tikrai būsiąs 
karas tarp Rusijos ir Austri
jos. Štai ką jis rašo: “Žmo
nes, kurie gerai žino Austri
ją, praneša man, kad tenai 
nutarta jau kariauti su Ru
sija ir kad. tasai karas reikia 
pradėti ne vėliau kitu mėty. 
Austrijos kariumenės vadu 
žadąs būti sosto įpėdinis kun. 
Pranas Ferdinandas. Karo 
tikslas—pasinaudoti dabarti
niu Rusijos silpnumu ir, su
mušus ją, užgriebti Balkany 
pussalį. Po to karo Austrija 
pasiimsianti Lenkiją ir Uk
rainą. Galicijos Lenkai sva
joja apie suvienijimą visu 
Lenkijos kraštu vienon, kad 
ir svetimon, valstybėn. To 
pat nori ir ukrainiečiai.

Pedagogijos paroda.
Birželio 14 d. Peterburgo 

uniVersiteto rūmuose atida
ryta liaudies mokyklų rank- 
vedžiy ir šiaip mokslo įran
kiu, o taip-pat ir rankvedžiy 
suaugusiems paroda.

stoskų kaimas (vilk, 
pav.) Birželio 25 d., naktį ši
tame kaime buvo toks atsi
tikimas. Jlindo M. Kulvicko 
ūkininko trobon pro langą 
penki plėšikai ir pareikalavo 
pinigu; kadangi tas vis neno
rėjo duoti, tai ėmė mušti šei
mininką ir jo moterį. Baisiai 
sumušė, kad, sako, vargu pa- 
gysią.

Pinigu pasisekę pagriebti 
tiktai 200 rubliu, kurie buvę 
kasdieniniu rūbu kišenėj, o 
kity nerado, nors suskaldė 
visus seklyčioj buvusius ra
kandus.

Plėšiku policija jieško, bet 
nesugavo.

NAUMIESČIO PAV. Vai- ) 
džia, negalėdama sugauti ži
nomą plėšiką Joną Liūdžiu, 
gegužės mėn. kreipėsi prie 
žmogių ir visose Naumiesčio 
pav. raštinėse, taipgi ir mie
steliuose apskelbė viešai, kad 
jei kas suims J. Liūdžiu,. tai 
apturės 100 rub. dovany.

VILNIUS. Vilniaus guber
natorius nubaudė Višniavos 
parap. kleboną kun. Sivickį 
150 rub. ir Vileikos kleboną 
Butkevičių 100 rub. už tai, 
kad jie laike procesijos leido 
nešti vėliavas, ir, nežiūrint i 
antstolio draudimą, griežė 
muzikos orkestrą.

NAUJAMIESTIS (Panevė
žio pav.) Dabartiniu laiku 
Naujamiesčio valsčiuje dirba 
inžinierius Dimitrijev’as ir 
matininkas Atkočiūnas, nu
sausindami pelkes; dėl tos 
priežasties bus iškastas kana
las 5 verstu* ilgio.

PAJEVONYS (Vilkaviškio 
pav.). Birželio 15 d. atvažia
vo Vilkaviškio žandaru virši
ninkas, vienas žandaras ir 
vietinis žemsargis Būdviečiu 
kaiman ir iškrėtė Stumbrį, 
Kurtinį ir Micky. Nieko ne
rado ir išvažiavo. Paėmė ke
letą Stumbro laišku. Girdėti, 
jie buvę kaikuriy žmoniy 
įskysti.

VILNIUS. Neseniai “Rau
donojo Kryžiaus” valdyba iš
leido raštą, kuriuo patarė vi
soms gailestingosioms “Rau
don. Kryžiaus” seserims mo
kyt is'esperan to kalbos. Vil
niaus gailestingosios seserįs 
jau pradėjusios lanky ties es
peranto kalbos lekcijose, ku
rias taiso vilniškis esperanti
ninku būrelis. - ,

VILNIUS, yilniaus^ 
kytoju institute šią vasarą 
įsteigti neturintiems visu tei
siu miesto mokyklų mokyto
jams kursai. Kursai atideng
ti birž. 18 d. Mokslas prasi
dėjo birž. 20 d. Kursuosna 
suvažiavo 60 mokytoju. Be 
mokinimo ir paskaitų žada
ma daryti ir praktiški darbai. 
Visame darbe vadovaus vie
tiniai Vilniaus mokytojai.Toj 
pačioj vietoj daroma ir rank- 
vedžiy paroda.

PASISKUBINKIT!
“Laisvė” neužilgo'pradės eit du 

sykiu savaitėj. Bus tai pirmuti
nis pirmeiviškas lietuvių Amerikoj 
laikraštis, kuris paduos naujau
sias ir plačiausias žinias. Skubin
kitės užsirašyt. Kaina tiktai 1 dol. 
50c. metams.
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Šviesa iš toli.

—Gerai, dukrele, kadjtu 
laiko turi. Aną sykį pradė
jai aiškint apie tai, kad mo
ters nėra tinginėmis ir apsi
leidėlėmis, bet neužbaigiai. 
Gal, šiandien pasakysi ką 
daugiau apie tai?

—Galiu. Tik tu, mama, 
nemanyk, kad visas moteris 
aš noriu apgint. Beabejonės, 
tinginių ir apsileidėliu nesto- 
kuoja nei vyry, nei motery 
tarpe. Daleiskime, tūlos mer
ginos tik ir stengiasi už vy
ro ištekėt, kad nieko nerei
kėtą dirbt.

—O kaip, mergaite? Juk 
prastas vyras, kuris negali 
pačios užlaikyt. Kam dar 
ženytis, jei ir po vestuvių 
reikės taip-pat dirbt, kaip 
mergai?

- Taip, mama, prastas vy
ras, kuris neparneša ganėti
nai pinigų pragyvenimui. Ži
noma, jei jis tingi dirbti ir 
uždirbtus pats praleidžia. 
Pasitaiko, kad ir vyras nega
li ganėtinai uždirbti, tuomet 
ne jo kaltė. Vienok jau taip 
priimta, kad vyras turi už
dirbt pragyvenimui turtą, o 
pati turi vest namų tvarką 
ir būt motina.

-Apie tai aš nesiginčiju, 
Rožyte. Visos moters taip 
daro.

Ne visos. Atsiranda to
kių, kurios nė buto tvarkos 
ir švarumo nepalaiko, nė 
maisto nemoka ir mokytis 
nenori gamin t, nė vaikų ne- 
auklėja žmoniškai. Bet sy
kiu su tuo randasi dar dides
nis vyrų skaitlius, kurie ar 
tai iš apsileidimo, ar tai per 
išlaidumą neparneša ganėti
nai pinigų pragyvenimui. 
Taigi tinginių ir apsileidėlių 
randasi iš abiejų lyčių. Mer
gina neturi manyt, kad po 
ištekėjimo ji galės tingėt. 
Šeimyniškas gyvenimas^ nuo 
jos reikalaus gana gabumo 
ir triūso. O kuri tingės, tos 
bute ir visame gyvenime bus 
baisi betvarkė.

—Tu, Rožyte, šiandien visai 
priešingai kalbi: jau moteris 
kaltini, o ne vyrus.

—Taip, aš visada kai tįsiu 
tas moteris, kurios neatlieka 
savo užduoties. Bet sykiu 
pripažįstu, kad tokių moterų 
yra labai mažai. Tankiau
siai moteris nespėja valyt 
namų ir atsakančiau auklėt 
kūdikius iš vyro dėkos.

—Kokiu tai būdu?
-—Argi tau neteko matyt, 

kad vyras neparneša savo už
darbio į namus ir jo pati pri
versta yra kokiu-nors būdu 
uždirbt sau ir kūdikiams ant 
pragyvenimo? Daugiau ne
gu pusė vyrų prageria ir pra
lošia gautas algas. Tuomi 
priverčia pačią eit dirbt į fa
briką ar kur kitur, arba, jei
gu ji turi kūdikių ir negali 
išeit iš namų, turi laikyt ke
letą įnamių ir dėl jų dirbt.

j

Žudantis perviršis
Marė Sigsbee nupiešė labai 

gražų, prie mąstymo stu
miantį paveikslą. Po kaire 
stovi vargšė motina su dėžu
tė rankoj. Ji eina anksti ry
te į darbą ir atsisveikina su 
savo pora kūdikių, kurie sto
vi augštai ant trepu pustam
siame ore ir klausos paskuti
niųjų motinos pamokinimų.

Kitoj pusėj, po dešine, sto
vi turčiaus pati. Ji pasiry
žus važinėtis ir, atsisveikinus 
su savo maža dukrele, pave
da ją auklei. Nusiminusio 
kūdikio akįs lydi savo moti
ną tolyn.

Šitie du paveikslu jums 
kalba apie milijonus Ameri
kos vargšų vaikų ir apie tūk
stančius turčių vaikų.

* **
Visokis perviršis turi žu

dančią ypatybę, ar tai jis ap
sireikštų fiziškame ar visuo
meniškame pasaulyj.

Šalčio perviršis arba karš
čio perviršis žudo gyvastį.

Perviršis valgyme ir per
viršis nedavalgyme pagimdo 
ligas ir mirtį.
Peraugštas išsikėlimas į orą 

užmuša orlaivininką, nes ten 
oro spaudimas lieka persilp- 
nas, kraujo takai pasileidžia. 
Pergilus į žemę nusileidimas 
taipgi žudo gyvastį.

Viršminėtuose paveiksluo
se matosi perviršis, kuris žu
do kūdikius — tai skurdo ir 
turto perviršis.

* ** .
Po kaire stovi skurdo kū

dikiai, prikelti dar tamsoj ry
te ir apverktinai žiūri į savo 
pavargusią motiną, - einančią 
į darbą, į kurį stumia ją ne
turtas ir verčia per dieną pa
likt vienus kūdikius namie.

Ji paliko jiems prastą mai
stą ir pasakė, kur jis randa
si; ji duoda pamokinimus 
vyresniajam vaikui, kaip pri
žiūrėti mažesnįjį, nors abu 
dar kūdikiai. Su skausmu šir
dyj ji žengia per duris, nes 
skurdas ją stumia. Jis žudo 
ją ir jos kūdikius.

* ♦*
Po dešine paveikslas tur

tingos motinos ir jos kūdikio, 
kuris galėtų draugaut su ja, 
būt jos glamonėjamas, moki
namas ir gražiai auginamas. 
Bet pas ją perdaug turto. 
Tuo tarpu, kaip viena moti
na paliko savo vaikus, kad 
uždirbt pinigų palaikymui 
juose gyvasties, kita motina 
palieka savo vaiką, kad ga
lėtų save parodyt publikai, 
žaisti, rūkyti papirosus, lan- 
džiot po krautuves ir užsiimt 
kitais žemais darbais. Taip 
sakant, leidžiamos ant nieko 
tos brangios valandos, kurias 
reikalinga būtų praleist su 
savo kūdikiu.

Šitokia pasišiaušusi moti
na, paliekanti savo sutvertą 
kūdikį kitiems, pavedanti jį 
tarnams, yra negeistinu su
tvėrimu mūsų dienose. Bet 
ji yra aplinkybių ir neteisy
bės auka, kaip ir ta moteris, 
kurią skurdas išvarė nuo vai
kų.

* *
Turtingos ir atbukusių jau

smų motinos mergaitė bei 
vaikas yra verti nemažesnio 
pasigailėjimo, kaip ir pasili
kę krūvoj laukt motinos be
turtės motinos vaikai.

Bėdini vaikai greičiau gali 
užsikrėst ligom ir greičiau 
numirti, negu turtingi vai
kai. Bet mirtis, kada ji juos 
pasiima, paliuosuoja juos. 
Vienok jie nerizikuoja turėti 
tokią motiną, kokią turi 
turčių vaikai. j

Vargše motina yra tikra 
motina ir jos vaikai turi lai
mę naudotis jos tikra moti
nos meile. Ji juos mato, bet

—Ant to aš nelabai sutin
ku. Aš žinau kelias šeimy
nas, laikančias įnamius, nors 
vyras parneša visą savo algą. 
Laiko todėl, kad pinigų susi
dėt.

Yra ir tokių šykštuolių. 
Juk kitas pusbadžiu dvesia, 
kad tik pinigų susidėt. To
kie žmonės yra tamsus ir nu- 
puolėliai, apie kuriuos kada- 
nors pakalbėsime. Vienok 
netoli visur įnamiai laikomi, 
nes moteris su savo vaikais 
negalėtų pragyvent be paša
linio uždarbio.

-Kas tame blogo,Rožyte?
- Labai daug blogo. Šei

myniški vaidai ir persiskiri- 
mai tankiausiai seka iš to. 
įnamiai ištvarkina norimus 
dorais išauklėt vaikus. Mo
teris apsunkinama kelių žmo
nių darbu, todėl reikia stebė
tinai drūtos ir gabios moters, 
jei norima, kad ji 1 visą dar
bą atliktų gerai.

Kur čia atliksi gerai? 
Dirbti reikia taip, kad tik 
šiaip taip padarius.

-Tau taip rodos, mama. 
Tik pradėk šiaip taip dirbt, 
tuoj butas pavirs į tvartą. 
Juk tu žinai, kokiais apsilei
dėliais yra vyrų didžioji da
lis, -kur tik eina, ten pelenus 
iš pypkės krato, papirosų ga
lus meto, drapanas palieka 
Visuose buto kampuose ir 1.1. 
Perskaitė vyras laišką, ap
garsinimą ar taip ką, na ir 
pameta, suplėšęs, kur papuo
lė. Skaito laikraštį, palieka 
jį bile kur. Moteris tankiai 
turi vaikščiot paskui vyro ir 
taisyt jo padarytą betvarkę. 
Ar jis pasiims ką gražiai? 
Priėjo, viską išvertė, kol su
rado, ir palieka betvarkę.

-Čia tai tikra teisybė,Ro
žyte. Vienas vyras padaro 
stuboj daugiau betvarkės, | 
negu 10 moterų.

-Taigi. O jei tas vyras 
dar privertė tave paimt kelis 
kitus vyrus ir užlaikyt juos, 
tuomet tiesiog nespėji dirbti. 
Jie vis rėkia, kad moters ap- 
sileidusios ir tinginės, kad 
neužlaiko švariai buto ir 1.1., 
o patįs tą švarumą naikina 
be jokio susilaikymo. Šva
rumas ręikalauja darbštumo, 
netingėjimo, apsukrumo. Tik 
netinginys gali palaikyt šva
rumą. O jei vyrai jo nepa
laiko, jie yra didesniais tin
giniais už moteris.

—Žinai, Rožyte, kad dar 
jie tų pypkių nerūkytų, o da
bar ir prišmeižia butą ir orą 
sugadina jame, net dirbt ja
me nesinori.

—Vienok didžioji moterų 
dalis visgi pajiegia ir netingi 
užlaikyt bute švarumą. Tik-' 
rinu, jei palieptumėte tą dar
bą atlikt vyrams, kokį atlie
ka moters ir apsirėdyt toj* 
kiais-pat rūbais, tai vyrai pi/- 
mą dieną pavirstų ligoniais 

mažai, tečiaus kada ji juos 
mato, ji išreiškia visą savo 
jautrumą ir prižiūrėjimą. Jie 
rėdosi skurdžiais rūbais, val
go prastą yalgį ir laukia su
grįžtant thotinos namo, žino
dami, kad ji pareina ir su- 
grįžš pas juos su troškimu ir 
jaus laimę, pamačius savo 
vargšelius.

Surėdymas meto juos į vi
sas puses, bet jokiu būdu jis 
neišmeta jų iš motinos mei
lės, prie kurios jie turi dides
nę progą, negu išeigoms pa- 
sidavusios turtingos motinos 
vaikai.

Turtinga moteris jaučiasi 
perdaug gerai ačiū turtui, ji 
nuskęsta savęs augštinime, 
puošime, išeigose, pirkiniuo
se ir 1.1. Jos motiniškumas 
tuomi susigadiną.

Suprantama, ir ji mano my
linti savo kūdikį, nors ta mei
lė yra gana išdžiūvus.

Ji tiki samdanti geriausias 
aukles ir mokytojas, tečiaus 
geriau būtų, kad jos vaikas 
turėtų laukt vienas per kiau
rą dieną kambaryj ir vakare 
sulauktų sugrįžtant tikrą mo
tiną, o ne papuoštą šešėlį.

Iš tų vaikų, kurie stovi ant 
trepu, išleisdami į darbą sa
vo motiną, išeina naudingi 
vyrai ir moters, o beprotiš
kai turtingų tėvų vaikai su 
jų atšaldytu protu netoli vi
sada nueina ant nieko.

* *
Kokiu būdu išnaikįs civi

lizacija tuos perviršius, kurie 
žudo, ir įvyks tikra civiliza
cija?

Šitas tai klausimas intere
savo žmones praeityj, intere
suoja dabar ir interesuos atei
tyj, kol tik neliks išrištas.

Kada-nors žmonės su nu
sistebėjimu pažiūrės į pergy
ventą tūkstančiais metų di
delį perviršių skaitlių, kurie 
žudė fiziškąjį ir socijališkąjį 
pasaulį.

Galima laukt, kad žmonių 
mokslas kada nors mokės su
tvarkyt ir kontroliuot šilumą 
ir šaltį taip, kad kaip prie 
ekvatoriaus, taip ir prie žem
galių išnyks perviršis ir žu
dys te.

Bet prieš tai žmonės pasi
stengs įvykdinti visuomenėj 
tokią lygybę, kuri neleistų 
užgimt žudančiam perviršiui.

*
Moteris po kaire kada-nors 

balsuos. Ir ta diena arti. Ka
da ji balsuos, tad ta dirbtu
ve, kuri atėmė gyvastį nuo 
jos vyro, turės "duot užlaiky
mą likusiems be tėvo vai
kams. Arba šalis, kuri turės 
paskui naudą iš vaiko, pri
vers save užlaikyt jį sykiu su 
jo motina be badavimo. Juk 
Naujojoj Zelandijoj ir keliose 
kitose vietose jaunų kūdikių 
motinos gauna tamtikrą už
laikymą.

Nereikia manyt, kad šioj 
turtingiausioj . šalyj visada 
pasiliks taip. Šalyj, kur par
šiukai yra laikomi prie kiau
lės, kur veršis laikomas prie 
karvės, žmogaus motina at
skiriami yra dideliuose mies
tuose nuo jos kūdikių.

Balsuojanti vyrai turi la
biau save guodoti ir nerinkti 
į valdiškas vietas peštukų ir 
skerdikų. Jie turi išrinkt to
kius žmones, kurie suteiks 
moterims balsavimo tiesą — 
o tuomet skurdas bus greitai 
vejamas šalin, tai yra jo per
viršis liks išnaikintas.

Turčių kūdikiai gali ilgiau 
būt priversti pasilikt nenor- 
mališkame auklėjime,nes tur
tingos motinos tik tuomet at
kreips atydą į savo pareigas, 
kada jos labiau apsišvies.

Žudanti^ perviršis turi būt 
ir bus palikintas. Negali 
visada viešpataut skurdo ir 
turtingumo perviršis, nes mi
nia vis labiau atjaučia jo žu
dantį veikimu ir vis aiškiau 
supranta, kaip jį galima pra
šalinti.

tūkstančių ir šimtų metų. 
Juk’tai stebūklingesnis apsi
reiškimas, negu Niagaros 
spėkos išsiliejimas per tūks
tančius mylių.

Tekantis vanduo apšviečia 
tolimų miestų gatves—tekan
ti iš senovės mintis apšviečia 
mūsų protus.

Iš tos pačios vielos žmogus 
gauna šilumą, šviesą, pajie
gą, telefonų ir telegrafų su- 
sinešimą, žodžiu sakant, vi
sokią fizišką pajiegą įvairiuo
se jos apsireiškimuose. Iš ko
kių 26 raidžių žmogus gauna 
mintį, žinojimą, pamokini
mus visokiose formose, iš vi
sų amžių.

Iš to matote, kad mūsų ži
nojimai, įkvėpimas ir mintis 
taip pat iš toli teka, kaip 
Syracuso gatvių šviesa ir ki
tos elektros pajiegos.

Taigi senovės pažinojimas 
yra šaltinis, iš kurio semiasi 
mūsų minties pradžia, savo 
tobulesniame išsivystyme pa- 
liuosavus žmogų iš fiziškos 
vergijos arba bent baigianti 
liuosuot, padariusi žmonijos 
vergu gamtos jiegas.

Garsus graikų filosofas ra
šė, kad civilizacija be vergi
jos negalėtų gyvuot ir žmo
gaus protas negalėtų tobulin
tis. Ir jis rašė teisybę. Jei 
Athenų piliečiai nebūtų turė
ję vergų, kurie dirbo sunkius 
darbus, kada jie manė, gal
vojo, nebūtų atsiradę tokios 
Graikijos ir graikų, kokiais 
juos žino visas pasaulis.

Taip, civilizacija turi turė
ti vergus—vergus, kurie pri
valo dirbti, kada kiti galvo
ja ir gyvena proto gyvenimu. 
Bet ištobulintas žmogaus 
protas, kurį paliuosavo vergų 
darbas, išliuosavo vergus sa
vo mintim.

Męs einame vis arčiau prie 
gadynės, kada žmogaus min
tis paliuosuos visą žmoniją 
iš vergijos/) sutvers sau mil
žiniškus gamtos jiegų vergus. 
Protas turi turėti vergus, kad 
jis galėtų laisvai veikti, ne
apsunkintas fizišku darbu. 
Kol civilizacija nemokėjo su
tveri kitokių vergų, jais bu
vo žmones. Tie žmonės ver
gai leido protui sutvert kito
kius vergus, o paliuosuot žmo
gų, kad ir buvusis vergas 
įgytų progą protauti.

Gal, jums teko būt Syrą- 
cuse, N. Y.? Ten ir vaikai 
labai tankiai mano apie ga
lingą darbą, kokį atlieka ne
matoma ir negirdima' iš toli 
ateinanti Niagara Falls van- 
denpuolio jiega.

Vanduo iš didelių ežerų, 
bėgantis į jūrą, liko pakinky
tas ir jo sukamos mašinos su
teikia šviesą visoms gatvėms, 
vežioja gyventojus namo ir 
iš namų, duoda pajiegą dirb
tuvėms, žodžiu sakant, iš
skečia tiek pajiegos per šim
tus ketvirtainiškų mylių, kiek 
suteiktų tik dešimtį sykių di
desnis arklių skaitlius, negu 
jų galėtų išmaitinti ta apy- 
lenkė.
Ta elektros viela, kurią pri

pildo jiegos Niagara ir kuri 
apjuosia šimtą ir 50 mylių, 
teikdama žmonėms šviesą ir 
kitokias'gerybes, yra milži
nišku mūsų gadynės vergu. 
Pagalvokite, kiek ji reiškia 
žmonijai ir tikrai ateities ci
vilizacijai, tam žmogui, ku
ris yra leistas šeimyninkaut 
ant šios planetos! Šis pavyz- 
dis rodo, jog žmogus atranda 
gamtoj tokias jiegas vergus, 
kurios paliuosuos jį nuo fiziš
kos sunkenybės, o leis tobu
linti protą ir tvert juo gar
bingą ateitį.

"Pažinok teisybę ir ji pa
liuosuos tave”. Taip, liksi 
laisvas. Ir šitas teisybės pa
žinojimas yra mokslas, kuris 
paliuosuoja žmogų nuo fiziš
kos sunkenybės. Jis suteiks 
žmogui ir proto laisvę.

Nereikia manyt, kad su- 
grįžš senovė. Žmonės jau ne
liks tokiais vergais, kurie 
keltų augštyn sunkius akme
nius ir statytų piramidas. 
Jei mums reikalinga atlikt 
kokį sunkų darbą, męs'turi
me vergus gamtos paj iegas.
Bet kaip Niagaros Falls pa- 

jiega atneša elektros šviesą 
už kelių mylių, taip žmogaus 
minties pirmasis šaltinis yra 
toli nuo atliekamo darbo.

Pirmoji jiega išeina iš Nia
gara Falls ir bėga tolyn vie
lomis. Mūsų žinojimas taip
gi yra atneštas iš tolimos pra
eities knygomis ir įvairiais 
užrašais.

Stebuklinga yra Niagaros 
pajiega.

Bet nemažiau stebėtina, 
kad Archimedes’o smegenų 
jiega, Shakespearo išsivaizdi- 
nimai, Giordano Bruno pa- 
vyzdis—yra taipgi jiega, ap
šviečianti mūsų protus* atne
šanti žinojimą ir patirimus 
tų žmonių, kurie gyveno už

IŠTIKRO, ŽMOGIUKAS.

Kadangi "Kovą” pradėjo 
redaguot rimtesnis, mokytes
nis ir plačiau dalykus pažįs
tantis žmogus (p. K. Vidi- 
kas), negu buvusis jos redak
torius Smelstorius, tad tarp 
"Laisvės” ir "Kovos” gali
ma laukt pilnos santaikos 
ateityj.

Iš to atžvilgio neskaitome 
reikalingu su "Kova” vest 
ginčų apie Mexikos revoliu
ciją, nors pastumtasis nuo 
vietos p. Smelstorius dar pa
sistengė šį bei tą įspiaut į 
"Kovą”, apleisdamas ją.

Keistas žmogiukas! Jis,ly
giai kitas Gabrys, ne varde 
savęs kalba, o varde kitų. 
Kaip pirmasis visur atsto
vauja lietuvių tautą, be jo
kio pakvietimo ir pasiunti
mo, taip p. Smelstorius var
de visų socijalistų pliekia 
"Laisvę” ir varde visų ’soci
jalistų nori priversti ją me
luot apie Mexikos revoliuci
ją, kaip jis drįso meluot per 
"Kovą”.

Kur gi Tamistos manda
tas nuo visų socijalistų, p. 
Smelstoriau? Bent kokie 7 
So. Bostono lietuvių socijafr 
listai tiesiog sako, kad "Ko
va” melavo apie Mexikos re
voliuciją. Taigi jau 7 šalin 
iš visų socijalistų; o kiek dar 
ir kitur pasakys tą patį. Tai
gi ne visi soči jai istai mėgsta 
taip melą, kaip p. Smelsto
rius.

Męs negalime kitai]) pava
dint tų žmonių, kurie nese
ka politiškų nuotikių, o vien 
tik būbnija, jog kapitalistas 
prieš kapitalistą neeis, jog 
kapitalistiška valdžia neeis 
prieš kitą tokią pat valdžią, 
kaip aklais politikais. Jeigu 
tokiam S riui praneštum, 
kad yra buvus karė tarp Tur
kijos ir Rusijos, tarp Rusijos 
ir Joponijos, tarp Jung. Val
stijų ir Ispanijos, turbūt, jis 
gintų: "Ne, ne, meluojate 
Tamistos, nes visos tos val
džios yra kapitalistiškos ir 
viena prieš kitą neeis.”

Socijalistai nenorėjo ma
tyt, kad mexikiečių kraujas 
lietųsi už Maderos valdžią, 
kuri yra netoli tokią-pat, 
kaip ir Diazo valdžia; socija
listai matė besiartinančią ka
rę tarp Mexikos ir Jung. Val
stijų, o tai jie visada yra 
priešingi; socijalistai supra
to, kad Jung. Valstijų kapi
talistams vadovaujant revo
liucija, ji neatneš mažiausios 
naudos darbininkams, kurių 
gyvastim ji bus nupirkta,—

todėl jie buvo priešingi įsi
kišimui Jung. Valstiją į Me
xikos reikalus.

Bet ar apsimoka darodinė- 
ti tokiam žmogui, kuris vien 
tik užsispyręs rėkia: "Kapi
talistai prieš kapitalistus nie
kad neeis” ir visai jietėmija 
į bėgančius politiškus nuoti-' 
kius?

KELIOS MINTIS APIE ŽE
MĖS SENUMĄ IR GYVY

BĖS PRADŽIĄ. *)

Pagal Darvino selekcijos 
(parinkimo) teorijos pritarėjų 
manymą gyvybės pradžia ant 
žemės atrandama apie 2500 
milijonų metų atgal. Tečiau 
apie to manymo teisingumą 
kilo daug abejojimų, kuriuos 
paskui patvirtino mutacijos 
teorija. Pagal ją veislės nie
kad nebuvo ant lygaus išsi
vystymo laipsnio. Mutacijos 
teorija sako, kad ilgame išsi
vystymo procese buvo daug 
didesnių ar mažesnių šuolių- 
permainų. Tą paskui patvir
tino žinomieji gamtos tirinė- 
tojai Brooksas ir Hekslijus.

Garsus anglų fizikas W. 
Tompsonas mano, kad žemės 
senumas siekia 20—40 mili
jonų metų. Prie tokio išro- 
kavimo garsusis fizikas priė
jęs, tirinėjant ir matuojant 
žemės temperatūros permai
nas, kurios pastebiamos lei
džiantis į gilius požeminius 
urvus ir tam panašiai. Ne
toli nuo Tompšono apskait- 
liavimo stovi ir Darvinas: jis 
sako, kad žemės atsiskirimas 
nuo saulės įvykęs apie 56 mili
jonai metų atgal. -Geologas 
Geike mano,kad žemės pavii - 
šio sustingiipas įvykęs dau
giausiai 100 mil. metų ilga
me laikmetyj. Mokslininkas 
Diboa žemės senumą apskait- 
liavęs, imant moksliškus ti- 
rinėjimus iš kalkių sangulų 
upių vagose ir ištakose; jis 
padarė iš to šiokį išvedimą: 
ž e m ė s s e n urnas siekia iki 
45 milijonų metų.

Sprendžiant pagal tuos pa
stebėjimus ir tirinėjimus,męs 
galime priimti sau, kad gy
vybė ant žemes yra nedau
giau kaip 40 ir nemažiau 20 
milijonų metų sena.

Bet vieną męs neturime 
užmiršti, kad tūlos veisles ir 
paveislės (veislių atžalos) yra 
atsiradusios nejaučiamų, ne- 
pastebiamų perversmių ke
liu. Čia kįla klausimas: kaip 
ilgi yra buvę mutacijų laiko
tarpiai? Į tą klausimą patįs 
mutacijos teorijos pasekėjai 
neduoda galutinai aiškaus 
atsakymo. Augalų lieka
nos, kurios atrastos po Egip
to piramidų, mumijų šalyj, 
taipgi ir kituose senovės pa
minkluose, pav. kvietkos, la
pai, vaisiai, šiaudai ir kito
kios piktžolės,- liudija, kad 
dar šiandien esančios augalų 
veislės yra labai senos. Dau
gybė iš jų, beabejonės, yra 
senesnės, negu senių seniau
sios piramides, taigi virš 
4000 metų laikmetyj dar ne- 
persikeitusios. Tą patį mums 
liudija senovės liekanos poli- 
nių namų, braižiniai ant se
nųjų rymiečių pinigų ir tūli 
kiti faktai. Taigi tuo tarpu 
mums reikia užsiganėdinti 
tuo, nors ir nepilnai aiškiu 
apskaitliavimu, kad vieną 
mutacijos laikmetį skyrė nuo 
antro keli tūkstančiai metų.

St. Strazdas--Aidas.

Kačių kalba.
A. —"Kasžin, kaip kalbasi 

katės?”
B. —"Angliškai. Juk gir

di,' kaip katinas tyliai sako 
"yes”, o katė rėkia "no, no, 
no”. » ■ *. /j.
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Ekonomiškoji Evoliucija.
Panai Rd. BernMelną parakė P. Posmyla.

(Tąsa.)
OKE kapitalizmo žydėjimo gadynėj.

Vienok kapitalizmo išsivystymas žen
gia pirmyn. Išsivysiant rinkps apyvartai, 
vis daugiau vystosi ir kreditinė ūkė. įvyk
sta naujos nuosavybės formos. Per ilgą 
laiką svarbiausia turto forma buvo žemės 
valdymas, kuris sulyginant su kilnojamos 
nuosavybės ir pinigy valdymu lošė suvis 
nedidelę rolę. Vienok pinigai pradeda iš- 
palengvo užimti pirmą Metą, ir prie to ne 
vien metaliniai pinigai. Metaliniy pinigy 
pasirodo permaža, ir*todėl turto apkainuo- 
tojais darosi įvairios popieros, prisižadėji- 
mai, užtikrinami pelnu nuo nekilnojamo 
turto, nuo pram on i jos išdirbystės, nuo vi
sokios ryšies užsiernimy. Suprantama,kad 
ačiū tik tam nuosavybė įgyja vis daugiau 
mobilizuojančią galę. Žemė buvo ir pasi
lieka nekilnojama, bet ipoteka ant žemės 
lengvai gali pereiti iš ranky į rankas. Ly
ginai negali būt kilnojami ir dideliy dirb- 
tuviy triobėsiai ir mašinos, bet jeigu fa
briką priklauso akcijinei kompanijai, tai 
akcijos, kuriose randasi visa fabrikos tur
to vertybė, gali vienos dienos bėgyje per
eiti iš ranky į rankas šimtą - kitą karty. 
Turtas kaip ir įgyja sparnus, ir ypač jo 
kilnojimasis labai' palengvina išdirbystės 
koncentraciją. įrankiai ir jiegos, surink
tieji kapitalizmo, duoda galę žmogui vis 
daugiau naudotis gamtos jiegomis. Tur- 
ty surinkimas veda vis prie didesnio skait- 
liaus kapitalisty priaugimo.

Vokietijos kapitalistiškoji išdirbystė, 
turinti akcijiniy bendroviy formą, skaito- 
si dabartiniu laiku į 30,000 mihjony mar- 
kiy vertės. Po pinigy yra tai parankiau
sia kilnojamosios nuosavybės fc^įima da
bartinėj ūkėj. Sykiu su akcijomis iškįla 
ipoteka ir gvarantuoti ipotekomis užsta
tomieji lapai. Ačiū tai nuosavybės trans
formacijai tiesa įgijimui gryno pelno da
lies nuo kokio nors darbo lyginasi dauge- 
lyj atvėjy .kai]) ypatišky, taip ir vietiniy 

])ačiam triūso procesui. Akcijonierius, 
perkantis dabar kokią nors akciją, tan
kiai nežino, bet ir nėra reikalo žinot, ko
kius produktus išdirba toj akcijinės /kom
panijos išdirbystėj, kuri išleido šią akciją. 
Jis tik teiraujasi pas savo bankieriy, ar 
tvirtai laikosi ta bendrovė ir ar duoda jo 
akcijos gerą dividendą. Jis tik puse au
sies girdėjo, kas išdirbama toj išdirbystėj, 
dar mažiau jam žinoma, kaip išdirba, ir 
absoliutiškai jam yra nežinoma apie tai, 
kas tokie tie žmonės, kurie užimti tame 
išdirbime. Bet jam žinoma ir jį intere
suoja tiktai tas, kad bendrovė moka tokį 
tai ir tokį dividendą. Beveik taip pat da
lykai stovi ir su ipoteky valdymu. Kad 
priduot šiai nuosavybės formai daugiau 
kilnojamo parankumo, žemiečiu bankai' 
superka ir surenka ipotekas ir paskui iš
leidžia, sulyginant su suma, užstatomuo
sius lapus, kurie gali būt vartojami, kaip 
akcijos ir pinigai. Ir tai]), sąryšis tarp 
pelno nuo kapitalo ir triūso proceso, su
tveriančio tą pelną, dabartinėj visuome
nėj darosi vis labiau ir labiau atitolinamu.

Toliau charakterizuojančiu dabartinę 
visuomenę ženklu yra nuolatinis augimas 
miesto viršenybės ant kaimo. Tas. vieš
patavimas ne vien ekonomiško charakte- 
riaus, bet apima pilnai visą visuomenės 
gyvenimą. Priklausomybė kaimo ūkės 
nuo miesto darosi vis labiau surišta; pas
kutinės šeimyniškos bendrijos liekanos ga
lutinai išsiskirsto. Nors ir į tolimiausjjį 
kampelį męs pažvelgtume, visur, net pa
čiam paskučiausiam kaimelyj, didesnė da
lis vartojamyjy produktą perkama ant 
rinkos, ir atpenč, viskas, kas tik pasidirba 
ant vietos, patenka ant rinkos pardavi
mui. Išdirbimas nuosavam reikalavimui 
lošia vis menkesnę rolę: jis išstumiamas 

’pinigine ūke. Tas pats apsireiškimas pa
stebimas ir vaizbos apyvartos srytyj. Mū
sų ūkė stovi vieninteliai po tarptautiškėjo 
maino ženklu. Miesto gyventoją skait
lius auga, įvyksta didžiausieji miestai, ir 
besiplėtojantis mainas apima visą pasaulį. 
Kasgi galėjo pamislyti 20 30 metu atgal,’ 
kad tokie produktai, kaip apelsinai, bana
nus, galima bus nusipirkt ant rinkos ten, 
kur jie suvis neauga ir tai dar neapribuo- 
tam skaitliuj? Ir tai neretai tenka girdė
ti atsakymą ant klausimo: kokios ryšies 
šie obuoliai?—“O, jie parvežti iš Euro
pos”. Pamąstykite tik: obuolius, tuos 

" vaisius taip išsiplatinusius mys šalyj, męs 
gauname iš tolimos Europos. Transpor- 

\ tas įgyjo milžinišką išsivystymą. Tobuli
nimas! išdirbystėje atnešė su savim page
rinimą ir susinešimy dalykuose; tie page- 

z rinimai pridavė paspirtį pramonijos pro-
IpresuL

Kaip žinoma, męs dabar pergyvena
me kaimo ūkiškąjį krizį. Ir jeigu męs 
perkratinėtume agrariškąjį klausimą vi
sam jo gilume, lig paskutiniy jo pamaty, 
tai męs rastume, kad jo prasmė randasi 
ne tame, kad ūkininkas nepajiegia ilgiau 
gyvuoti. Jeigu jis norėty gyventi ""taip, 
kaip gyveno pirmiau, tai jam būty daug 
lengviau, kadangi savo ūkės produktus 
jis parduoda brangiau, negu pirma. Agra- 
riško klausimo prasmė tame, kad ūkinin
kas stengiasi pakilti savo gyvenime lygiai 
su miestelėnu, kad jis, pirmiau gėrėjąsis 
savo kaimiškais papročiais, vis daugiau 
papuola po miesto gyvenimo įtekme, kur 
jo pelnas pasirodo permažu. Agrariškojo 
krizio paslaptis randasi ne politiškame 
viešpatavime miesto ant kaimo, o tame, 
kad miestas įgyjo ekonomišką.ir net etno
grafišką viršenybę ant kaimo, o pasta
rajame persimaino žmoniy būdas ir pa
pročiai. (Toliau bus).

Tarptautiški žodžiai.
Analizacija, tirinėjimas.
Analizuoti, ištirti; tirinėti.
Antagonizmas, priešginumasvei

kimui; veikimas prieš principus ir daly
kus.

Antagonistas, veikiantis prie
šingai; priešgina; darytojas priešingumo 
kokiam nors veikimui.

Antagonizuotiy kurstyti prie 
priešingo veikimo; statyti į opoziciją.

A n t a r c h i z m a s, priešginumas prieš 
visokią valdžią ir tvarkymą žmoniy įsta
tymais.

A n tu r c h i s t a s, priešininkas viso
kios valdžios ir žmoniy valdymo įstatymais.

Antraktas, priešingumas aktui.
Antelopas, gyvulis panašus į brie

dį ir ožką; manoma, kad antelopas išsivy
stė iš ty dviejy veisliy.

A n t e 1 u k o n a s, esantis prieš šviesą.
Antemer id i j a na s, priešpietis; 

priešpiečiui priklausantis.
Antemuralas, išsikišęs pribuda- 

vojimas prie senovės pilies, padarytas iš 
storos sienos ir varty išėjimui.

Antologija, žiedy rinkimas; žiedy 
skirstymas: eiliy ir išsireiškimy rinkimas.

A n t r o p o g r a f i j a, žmogaus arba 
žmoniy aprašymas, arba aprašymas žmo
gaus kūno daliy.

Antropologija, žmogaus gamtos 
tirinėjimas; mokslas apie žmogaus kūną, 
protą ir kitas ypatybes.

A n t rop oi ogi s tas, žmoniy veis
lės tirinėtojas ir aprašytojas.

Ne tik kad už darbą jys mums'' neuž-
Ne tik kad kankinant vargšus; [mokat,

Ne tik kad vaitoti ir verkti išmokot, 
Prispaudę beturčius visus;

Ne tik kad vargdienių išsunkiate krau-
Naudojatės mūšy darbais, [ją,

Bet dar mūšy širdis, sužeidę išnaujo, 
Pripildot liūdnumo skausmais...

Ir vargšiy už auksą jys perkate meilę,
Pakakinat savo geismus,

Jys, siurbdami kraują, net ryjate seilę
Ir ėdate mūšy jausmus...

Jys geriate vyną iš prakaito mūšy
Ir valgot skanius piragus;

Kokia gi visuomenei nauda iš jūsy?!
Auginat didybės ragus...

Jys, turty, brangybiy visur prisikrovę,
Į mokslą išleidžiat vaikus,

O vargšams, ramybę ant amžiy sugrio-
Gyvenimui ardot takus... [vę,

Ir gražiosios ponios, “perpilnos dory-
Nenorit vaikais užsiimt; [biy”,

Juk Dievas jums davė tiek turty gė-
Jiems galit penėją paiimt. [rybiy,

Prakeiktas tas vargas, beturtė kanki-
Priverčia save parsiduot... [na,

Nuvargintos krūtįs “ponaičius” maiti-
Ir turi jiems gyvastį duot... [na

Ji savo vaikučiams vos duonos priten-
Ji jiegas jums duoda aikvot... [ka,

Sveikatą jos čiulpiat, kol jums nepa-
Ir vedat į grabą kavot... [kanka

Iš kraujo vargdienės sau maistą pada-
Ir valgot jos kūną ilgai... [rot

Paskui, ją išvarę, duris užsidarot,
Suėda ją žemės vargai...

Bet vieną atminkit, tironai—spaudėjai,
Kad kartą vargdieniai sukils!

Kad, žemei įkaitus, ateis audry vėjai
Ir tas neteisybes užpils!

Pragaiš kapitalai, drebės jūsy rūmai,
Nulužš ir didybės ragai!

Visi prispaudėjai išnyks, kaipo dūmai, 
Ir žus darbininky vardai!

Jovaras i

Neapsileiskite!
Moteris neturi stengtis “pa

tikti vyrui tik iki ženyby, o 
ten jau visai gyveųt kaip pri
sieis. z

Vyras neveda tokios mer
ginos, kuri jam nepatinka, 
taip sakant, jis jieško gražios 
merginos. Gražumą mergi
na gali turėti prigimtą, bet 
jis du sykiu pasididina, jei ji 
stengiasi būt graži. Juk ir 
nelabai gamtos apdovanotos 
gražumu merginos gana dai
liai išrodo, kada jos dailiai 
apsirėdo, gražiai susišukuoja 
plaukus,, apsiprausia, sten
giasi pavartot graciją ėjime, 
mandagumą ir plonumą kal
boj. Tankiai į gražią gamtiš
kai merginą mažiau atydos 
atkreipiama, negu į artistiš
kai prisiruošusią.

Jei vyras prieš apsivedi- 
mą tėmija į merginos gražu
mą ir mokėjimą dailiai apsi
rengt, tai nemanykite, kad 
po vestuviy jo skonis persi
mainė. Jei jis mėgsta moters 
daily pasipuošimą ir išveizdą 
prieš vestuves, jei jis su tuo 
tikslu paėmė tave, o, ne tą 
merginą, kuri rodės jam ne 
tiek graži, kaip tu, tai ir po 
vestuviy stengkis neapsileist.

Sykį atėjo pas mane viena 
moteris ir skundės, kad vy
ras ją pametęs, tai yra liepė 
jai kraustytis su jos turtu iš 
jo,namą. Atėjo minėtoji mo
teris gana apsileidus. Aš pa
sikviečiau porą draugią ir 
pradėjome tartis, ką daryt. 
Kada męs klausėme jos, ko
dėl vyras skiriasi nuo jos, ji 
atsakė, kad jis jos nemyli, o 
jieško gražesnio motery. 
Męs trįs išėjome į kitą kam
barį ir pasikalbėjom. Nuta
rėme ją papuošt. Sušukavo
me gražiai plaukus ir sutai
sėme pagal naujausią madą, 
veidą pagražinome baltais 
milteliais, aprėdėme gražiais 
rūbais, liepėme būt linksmai 
ir nusivedėme pas jos vyrą 
neva daiktą atsiimt. Jis mus 
visas priėmė labai maloniai, 
o daugiausiai atydos atkrei
pė į savo pačią. Kada męs 
išsitarėm, jog atėjome padėt 
pasiimt jai savo turtą, jis

kad jokiu būdu nesiskirty 
nuo savo pačios, nes tik da-

gražesnė už daugelį motery. 
Męs jai slaptai patarėme;- 
kad niekad neapsileisty tai]), 
kai]) pirma, ką ji ir pildė. 
Tolimesnis jy gyvenimas pa
sidarė stebėtinai taikiu ir lai
mingu, už ką minėtoji mote
ris vis dėkavoja.

Šitas pavyzclis aiškiai pa
rodo, jog vyras tankiai pra
deda nemylėt pačią už jos 
apsileidimą, negražy išrody
mą. Nors pigiais rūbais rė
dais, visada žiūrėk, kad jie 
būty švarys ir tvarkoj. Nie
kad nesirodyk vyrui į akis, 
kol nesusišukuoji kiek galvą, 
neapsiprausi ir neapsivelki 
bent dailiai pasiūtą ir išskalb
tą japonišką kimono.

Nors sakoma yra, kad “į 
ženotą niekas nežiūrės” ir to
dėl esą nereikalinga puoštis 
ir gerai išrodyt. Kiti sako: 
“Savasis nepabėgs, o sveti
mas neįsimylės”. Taip, labai 
greitai gali pabėgt tas sava
sis, jei jam nepatiksi. Kol 
esi neištekėjus, gali nepaisyt, 
katras tave mylės ir katras 
pabėgs, nes jei vienas vaiki
nas neįsimylės, atrasi kitą, 
jei vienam nepatiksi, gali pa
tikti kitam. Po vestuvių jau 
kur-kas daugiau turi paisyt, 
kad būtinai patikti savo vy
rui. ■;

Ir namuose, savo namuose, 
turi didesnę progą geriau ap
sipraust, apsirengt, apsi- 
skalbt, negu galėjai tada, 
kaip gyvenai pai tėvus bei 
Svetimame kampe.

Mare Vaitekaitienč.

/Mg

Kaip vaikščiot?
Ne tik etiketą, o ir sveikata, 

reikalauja, kad žmogus, ne- 
vaikščioty susilenkęs. Eit 
reikia kaip galint tiesiau ir 
krūtinę laikyt pirmyn, kad 
galėtum kvėpuot.

Einant koją judinti reikia 
daugiau nuo šlaunies, negu 
nuo kelio.

Nedaryk perdideliy ir per- 
mažy žingsniy, o eik tai]), 
kaip tau lengviau.

Nemosikuok rankom, o 
laikyt jas liuosai. Lai jos 
pačios juda,kiek joms reikia, 
kad neišrodyty sustingusios.

Ir viso kūno nelaikyk įtemp
to, kad neišrodytum į kuolą 
panašus, tai yra nebūk su
stingęs.

Kiekviena šalis turi nors 
kiek skirtingesnę etiketą 
vaikščiojime. Tankiai etike
tą yra surišta su parankumu. 
Amerikony vaikščiojimo eti
ketą suteikia daug paranku
mo. Kadangi męs čia gyve
name, tad būtinai turime su 
ja susipažint. Juk nemažai 
gėdos apturi lietuviai ant 
gatvės už nemokėjimą vaikš
čiot. Neretai visy akįs lieka 
atkreiptos į nemokančius 
vaikščiot ir išsyk pažįsta taip 
vadinamus “grinorius”.

Eidamas gatve, visada lai
kykis dešinės pusės,kad ])rieš 
tave ateinanti ir pro šalį pra
einanti galėty turėt vietos 
kairėjėj pusėj.

Neeik skersai gatvės bile 
kokioj vietoj, o jieškok to
kios vietos, kur yra takelis 
perėjimui arba kur kita gat
vė eina skersai tavo einamą
ją gatvę.

Nevaikščiok gatve, kur ar
kliai vaikščioja, o eik šali
gatviu.

Susitikęs pažįstamą mote
rį, pakelk kepurę, bet niekad 
nekelk, jei vieną vyrą susi
tinki. Jei tavo pažįstamas 
vyras eina su tavo pažįsta
ma arba ir nepažįstama mo
terim, vistiek pakelk kepurę.

Gatve nereikia vaikščiot 
būriais. Sakoma yra, kad 3 
žmonės jau yra būrys. Jei 
turite būtinai eit 3, tai ne ką 
darysi, bet visi turite eit ei
lėj ir tik tuomet vienas ai’ 
du biskį atsilikt, kada reikia 
praleist praeivius.

Kiek neeitumete - du ar 
trįs vistiek turite eit koja į 
koja, tai yra kada vienas ke
lia dešinę koją, ir kiti ją tu
ri kelt, o paskui visi kairią
ja

Kada einate du ar trįs, 
stengkitės nepraleis! pro sa
vo tarpą kito žmogaus. Jei 
svetimas jįmogus neturi vie
tos prasikeist, velyk vienas 
biskį atsiūkite tuo tarpu.

Jei sutinkate ant gatvės 
stulpą bei medį, neeikite vie
nas pro vieną jo šalį, o kitas 

pro kitą, o traukite visi 
pro vieną šalį.

Jei pasitaiko išeit vaikš
čiot keliems, tai pasiskirsty- 
kite poromis.

Vaikščiodami, nerėkauki
te ir nemosikuokite rankom, 
taipgi nedarodinėkite jomis, 
nes labai negražiai tuomet 
išrodo, o dar kitam praeiviui 
galite akį išdurti. Ne ran
kas kalboj reikia vartot, o 
žodžius ir tie žodžiai gatvėj 
neturi būt labai balsingai ta
riami.

Jei ką matote ir norite ki
tam parodyt, tai visgi neat- 
kiškite piršto per tris sieks
nius, o aiškinkite žodžiais, 
kokioj vietoj tas daiktas ran
dasi] ir jūsy draugas bei 
draugė supras.

Kada einate su mergina 
bei savo žmona, tad eikite 
taip, kad ji vis prie sienos 
būty, o jys lauko pusėj.

Jei prisieina prasikeist su 
praeiviais siauroj vietoj arba

taip kur negalite abu sutilpt 
eit šaligatviu ir turite vienas 
biskį atsilikt, niekad neleisk 
atsitikt moteriai, o pats tai 
padaryk. Moteris visada tu
ri būt pirma leidžiama, -----
ir į pragarą eitum.^

Kada žengi j namus, 
rą ar kur kitur, visada 
pirma moterį žengti, o 
eik paskui, tik gatve vaikš
čiodamas, kur yra gana vie
tos, taip nedaryk: ten būti
nai eik greta ir žingsnis j 
žingsnį. •

Ant gatviy kampy ilgai 
nestovėk ir nešikai bėk ten 
ilgai su savo pažįstamais, 
nes policmanas gali nuvyt 
arba ir j šaltąją pasodint. 
Jei tai]) neatsitiks, tai praei
viai keiks, kad tu užstoji ke
lią.

Visas viršminėtas taisyk
les būtinai reikia išmokt,kad 
neliktum išjuoktas gatvėj. 
Tūlos jy net parankamą tei-

nors

leisk 
pats

vi SUSIVAŽIAVIMAS
LIETUVIŲ SOCIJALISTŲ
SĄJUNGOS AMERIKOJ.*)

Susivažiavimas atsibuvo 1, 
2, 3 ir 4 dieną liepos, 1911 m., 
Brooklyn, N. Y. J susivažia
vimą pribuvo 47 delegatai. 
Sekretoriais visam susivažia
vimui liko išrinkti šie: F. J. 
Bagočius pirmuoju ir A. Ža
garas antruoju. ’ Pirmsėdis 
buvo renkamas kas diena.

(Pirmsedžiu buvo Gugis, o jo

jungos nariais negali būtypa- 
cokias nors 
gautas nuo 

kity parti jy, vienok baigę 
Tuoksią ir likę paskirti užimt 
valdiškas vietas, nors toks 
paskirimas būty buvęs per 
valdininką kitos partijos, ga
li būt Sąjungos nariu. Revo
liucijos pinigus, kurie yra 
rankose Rev. Rem. Komite
to ir nepaskirti, atiduot Vin
cui. Rinkimai jvairiy komi
sijų. Skaityti raportai Pildo
mojo Komiteto ir administra
toriaus; abu priimti.

II sesi j o s n u ta r i m a i: 
Išleidinėjimui soc i jai i st i šk y

tos, užimančios 
valdiškas vietas

ratyvišką Ratelį, kurio pro- 
gramo apdirbimui irpridavi- 
muisusiv. išrinkti: Baltrušai
tis, Purvis ir Norkus. Užvest 
nuo 1912 mėty vienodos si
stemos knygas visose kuo
pose ir centre. Sutvarkys ga
lutinai komisija, susidedanti 
iš Purvio, Žymonto ir Berno- 
to. Nutarta prisidėt prie So
cialist Party, mokant j jy iž
dą po 5c. mėnesiui nuo kiek
vieno LSS A. nario,už ką męs 
gausime sekretoriy vertėją 
(S. P. apmokamą). Vedimui 
visy pertraktacijy susivieny- 
jime ty organizacijy išrinkti 
Račiutė ir Bagočius, pirmi
ninkaujant Purvini, L.S.S.A. 
sekretoriui, kuris bus nariu 
minėtos komisijos ex officio. 
Kas metas prieš pirmą Gegu
žės Sąjunga išleis padidintą 
“Kovos” gegužinį numerį.

UI s e\s i j o s n u tari m a i: 
(Pirmsedžiu aprinktas Purvis, 
o pagelbininky Gugis. 54 Sky-

dovanojo susivažiavimui gy

riaus Smelstoriaus raportas 
išklausytas ir sugrąžintas,

nesirišančius su Sąjunga. Iš- 
tirimui “Kovoj” iškilusiu ne- 
susipratimy išrinkta visai be
šališka komisija, į kurią įėjo: 
Raulinaitis, Paukštis, Gilius,

rus viską, turi raportuot su
sivažiavimui.

IV s e s i j o s n u t a r i m a i: 
(Įgaliotinis Lenky Socijalisty 
Federacijos pasveikino susi
važiavimą.) Raportas centra- 
liškojo sekretoriaus Purvio 
priimtas. Rev. Rem. Komi
tetą palikt po senovei. “Ko
vos” spaustuvė prie dabarti
nių sąlygy. dar negali pri
klausyt prie unijos. Fondus 
“Moters ir Socijalizmas” ir 
“Trimitas” vest visai atski
rai, nemaišant ty fondy pini- 
gy su kitais Sąjungos pini
gais. Persikelianti LSS. na
riai iš vienos kuopos į kitą 
arba iš kokios kitos socijalis- 
tiškos organizacijos, turi tu-

*) Gaila, kad presos komisijos nariai 
taip vėlai prisiuntė pranešimą. Red.
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rėt paliudijimą, idant tokiu 
būdu išvengt negeistinų gai- 
valy, kurie gretinas prie Są
jungos. Administratorius vie
toj “Kovos” ateityj duos tik 
laikraščius, soči jai istišky or- 
ganizacijy leidžiamus. Sekr. 
Purvini bus mokama, kaip 
referendumo nutarta, po 15 
dol. kas mėnuo. Griniui ne
mokėti 30 dol. žadėtus jam 
komi tėty susivažiavime, dėl
to, kad jis nesutvarkė kny- 
gy, kaip buvo prisižadėjęs.

V sesijos nutarimai: 
(Pirmsedžiu išrinktos Gaiga
las, o pagelbininku Kindera). 
Sąjungos nariai netur kriti
kuoti Sąjungos ir sąjungie- 
čiy darbus pašaliniuose laik
raščiuose, jie turi padaryti 
tai Sąjungos organe * ‘Kovoj”. 
Išrinkta komisija Jš Baltru
šaičio, Purvio ir Žagaro pa
rašymui rezoliucijy, kaip Są
junga turi atsinešt į tautie-

tilps “Kovoj”. Nuo 1912 mė
ty sekretorius ir administra
torius parūpjs blankas, ant 
kurių turi būt atspausdinta 
principu dekliaracija ir sta
tistiški klausimai, kurias turi 
išpildyti seni ir nauji nariai, 
blanką turi prisiysti centro 
sekretoriui, o duplikatas pa
liks kuopos archive. Už agi
tatorius, kurie važinėja po 
kuopas be įgaliojimo Sąjun
gos virsininky, Sąjunga ne-

V1 s e s i j o s nutarimai: 
Sutverti prie Sąjungos darbi
ninkišką pašalpos organiza
ciją; sutvarkymui viso to da
lyko ir išdirbimui konstituci
jos išrinkti: Bagočius, Žy- 
montas ir Purvis. “Kovos” 
turinys ateityj turi būti: a) 
įžanginis straipsnis, b) iš dar- 
bininky judėjimo Amerikoj, 
c) iš darbininky judėjimo 
svetur, d) iš draugijy gyve
nimo, e) iš politikos, f) mo
tery skyrius, g) pasikalbėji
mas susipratusiu darbininko, 
su nesusipratusiu. Nuo 1912 
mėty atmainyti “Kovos” for
matą. Konstitucijos projek
tas turi būt leidžiamas kuo- 
py n u balsavimu i.

VII s e s i j o s n u t a r i m a i: 
(Pirmsedžiu išrinkta Gugis, 
pagelbininku Liutkus).- Ko
misija ištirimui “Kovoj” ki
lusiu nesusipratimu išnešė 
raportą, kuriame atrasta kal
tais redaktorius Smelstorius 
ir zeceriai Bernotas ir J ak
stys, kuriuos rekomenduota 
prašalint iš spaustuvės, o Gri- 
niy ir Miškinį palikt kaltais, 
kaip ir dabar yra. Raportas 
priimtas. Redaktorius Smel
storius turi tuoj apleist re
dakciją, jam bus užmokėta 
už dvi sąvaites alga ir visa 
skola, o zecerius Bernotą ir 
J akstį paliepė administrato
riui atstatyt bėgyje dvieju 
sąvaičių po susivažiavimo. 
Susivažiavimas paskyrė re
daktorium iki ateinančiu rin
kimu K. Vidiką.

VIII sės. nutarimai: 
Pasamdyti dabartinį Sąjun
gos sekretorių kaipo knyg- 
vedį prie administratoriaus, 
mokant jam 9 dol. į sąvaitę, 
apart tos mokes ties, kurią - 
jis gauna kaipo sekretorius. 
Keliaujančiais organizato
riais LSS. nominuoti Bago
čius, Perkūnas ir Žagapąs; 
kuopos gali pasirinfrtsauvie* 
ną ir pareikalauti P. K., kad 
tasai prisiųstų joms; šaltinius 
apmokėjimui iškašČiy ir išly
gų, ant kuriu toks agitato- , 
rius važiuos, suras ir išdirbs 
P. K. Raportas komisijos su-'' 
tv ark y m u i kooperatyviško
ratelio knygų leidimui pri
imtas ir išrinkta kita komi-" 
sija įgyvendinimui šio reika
lo; į komisiją įėjo: Bagočius, 
Purvis, Liutkus, Pruselaitis 
ir Kindera. Literatiškas ko
mitetas prieš nominaciją re
komenduos atsakančius kan
didatus į redaktoriaus urėdą, 
kuriuos kuopos galės nomi- 
nuot arba savo kandidatus 
perstatyt. Išnešta rezoliuci
ja, protestuojanti prieš Mc- 
Namaru brolių išvogimą. Pri
imti delegatai nuo sanryšio 
lietuvišku draugysčių New 
Yorko ir Brooklyno immigra- 
cijos reikaluose Sinkus ir Jan
kus ir patarta duonoms tą 
reikalą pagal išgalę šelpt.

Susivažiavimas užsidarė 4 
liepos, 7:15 vakare.

F. J. Bagočius
Presos komisijos narys.
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Mūsų agentai: <1. A. Peldžius, J. Pocius 
ir J. Pociūnas.

OPPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

1 R A rN S r" 15 W Gyduoles sutai- 
APTIEKA «onios atsakan- 

-- čia) pagal viso
kius receptus per registruotų aptiekoriy. 
Užlaikome Cigary, Sodos ir Visokiy 
Saldumyny (kendžip). Atsilankykite!

S. W. WILLIAMS, Reg. Phar.
Kam. Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston
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Išvažiuojant stačiai iš Bostono į Rot- 
terdamų, Bromą, Antwerpu, Hambur
gu $33.00, iki Tilžei-$37.85, Eydkunų

$38.00, Bayorų— $38.40. Šie laivai iš
plaukia iš Bostono: liepos 3 d., 4 vai.po 
piet ‘•Cymric”; liepos 11 d,, 9:30 ryte, 
“Ivernia”; liepos 18d., 3.00 vai. po piet, 
“Zeeland”; liepos 25 d., 9 vai. ryte 
“Franconia” (didžiausias laivas 18,150 
tonų sunkumo).

767 Washington St., Boston, Mass.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bų prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbų įvairio
se moterų ligose.

HaKlS-P. CI1APL1KĄ
Užlaiko puikiausius gerymus. 
Alus, Elius visada švieži; vynai ir 
visokie likeriai geriausi. Viso
kius gerymus veseilioms, krikš
tynoms ir šiaip baliams, siunčia
me į namus. Visada gerai.
117, 119 & 121 A Street

SO. BOSTON, MASS.

4®4c)O4c)4c)O43c)«c)4c)4c)49itc»j*

NAUJA LABAI ŽINGEIDI KNYGA 

“Pasaulių Ratas.” 
Yra tai .astronomiškas aprašymas mūsų 
saulinės sistemos. Parašyta garsių as
tronomų K. Flammariono ir S. Glazena- 
po. Su paveikslais kaina 25 e. 
Gaunama pas:
I Q’TDftPI I<^ 30 West BroadwayO1I\O1 UJO, so. BOSTON, MASS.

4 Tel. 1990 Roxbury
5 DR. M. J. K0NIK0W
e) 548 Warren Street
§ Prieš Elm Hil1 Avė.
5 ROXBURY, MASS.
pt VnlnndoH: 2-3 and 6-7 l». M.
Ą NedčllomU 2-4 P. M.

Kalba rusiškai, vokiškai ir ang
liškai. 1

S©4®4®43494©4e®4®4c)49494®S

Telephone 4221-M Oxford.

DR. ST. ANDRZEJEWSKI
Vienatinis Lietu viskas Ir Lenkiukas

DENTISTAS
Sugedusius dantis 

pataisome. Skaudan
čius ištraukiame be 
jokio skausmo.

Offiso Valandos:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vakaro.

ZENONAS BUDRECKIS j
KOSTUMIER1ŠKAS KR1AUČ1US « 
siuvam gražiausiai visokias drapanas. J 
Taipgi išvalome, atnaujiname, išprosijame ir pataiso- S 
me, kas tik yra reikalinga. Meldžiu atsilankyti. : : g

ZENONAS BUDRECKIS |
222 W. Broadway, So. Boston, Mass. S 

__a 24 AMES ST., MONTELLO, MASS. J

APIE DARBUS

e

Naudokitesl

Korespondencijos
TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

-ir atsisveikįs su

Vietines Žinios

RAYMOND, WASH
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šisaugoti save ir 
iepė neleisti" vai-

Sutaisome. Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DALY 
Savininkas

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresu.

rų norų žmonių nėra daug, 
jie reikalingi yra gerų dar
bų atlikimui. Męs neranda
me žodžių išreikšti jam tin
kamą padėką. Mus'ne doleris

PARSIDUODA
Lunchroomis (Restauracija) lab|ii pi

giai. Nėra jokios meklerystės. Atsi- 
šaukit pas savininkų

Mr. WALSH,
671 E. Broadway, - So. Boston.

PARSIDUODA FORNIČIAI
Iš priežasties išvažiavimo mano žmo

nos į Lietuvą parsiduoda geri forničiai 
už visai pigių kainų. Pasiskubinkite, 
nes galite pasivėlyt!

ADOMAS SPURGA
141 Bowen St. So. Boston, Mass.

O

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.

DRAUGYSČIŲ REIKALAI
So. Bostono Liet. Ūk. . Dr-stės susi

rinkimas atsibus 20 liepos (July), 8 vai. 
vakare. Visi sąnariai turi būtinai susi
rinkti, nes yra daug svarbių reikalų.

Sekr. J. Povilonis.

krautuvę, kur galima gau- 
rražiu marškiniu, kalni

ATYDA1 SERGANČIŲ
REU-MA'I IZMU

Išgydau Reumatizmą ir sulaikau tirpi
mą rankų savo darytais vaistais. Kiek
vienas ligonis turi aprašyti savo padėji
mą šioj tvarkoj: Kaip seniai sergi, ko
kioj kūno dalyj turi skausmą, ar patins
ta skaudančios kūno dalįs, ar guli ar 
dirbi, kokio amžiaus ir t. t. .Aprašęs 
šiuos klausimus, pridėk už 2 c. štampą 
atsakymui, o aš tau prisiųsiu gyduolių 
ant ištyrimo DYKAI. Pasekmes pa
matysi antroj dienoj. Gydymas trauk
sis neilgiau, kaip 3 sąvaites. Tirpimą 
rankų sulaikys į 2 dienas.

Adresuokit taip:

klaidų atitaisymas.
Korespondencijoj iš New Yorko buvo 

rašyta, kad an,t gatves nuo merginos 
pavogta liko 55 dol. Turi būt: “Kamba
ryj bemiegant pavogė nuo jos 55 dol., 
kuriuos ji laikė prie kojos”.

“Laisves” No. 15 žifiioj apie mergi
nos atjojiiną iš San Francisco j New 
Yorką įsiskverbė klaida: vietoj 1610 m. 
turi būt 1910 metuos. Tame pačiame 
numeryj pranešime apie trūkio nupuoli
mą nuo relių pasakyta, X»d trūkis ėjo iš 
Bostono į New Yorką, reikia skaityt: 
“iš New Yorko į Bostoną”.

Gardner, Mass.
Čia yra 18 rakandų dirbtu

vių, kur daro medines ir pin
tines kėdės. Vienoj dirba 
2500 moterų ir vyrų. Kitos 
mažesnės: dirba nuo 50 iki 
400 darbininkų kiekvienoj. 
Yra 2 ar 3 mašininės dirbtu
vės, dvi mažos liejyklos ir 
viena neciukų dirbtuvė, kur 
dirba 200 žmonių. Mėnuo at
gal atsidarė nedidelė dirbtu
vėlė,kurioj daro ligonbučiams 
lininius raikščius. Statoma 
maža mašininė dirbtuvėlė ir 
pusėtinai didelė liejykla. Ka
da pradės dirbt, nėra žinios. 
Yra plytinyčia, kurioj dirba 
nedaug darbininkų. Keli d ir* 
ba prie geležinkelio.

Už 1Q darbo valandų gau
nama į dieną nuo 1 dpi. 25c. 
iki 2 dol. Tiems, kas / darbo 
nemoka, o gauna jį, moka nuo 
1 dol. iki 1 dol. 25c. į dieną, 
o paskui duoda daugiau.

Unijos, rodos, jokios dar
bininkai neturi, bent taip yra 
su rakandų darytojais, kurių 
čia daugiausiai. Pragyveni
mas vienam žmogui atsieina 
nuo 4 iki 5 sąvaitėj pas sve
timtaučius. o pas lietuvius 
net su 10 dol. daugelis pra
gyvena visą menes], nes sa
vo valgo ir prastai valgo.

Lietuvių yra apie 80 šei
mynų ir tris kartus daugiau 
pavienių. Miestas gyventojų 
turi virš 16-kos tūkstančių.

Važiuodami namo, kiti dar 
sakė: “Kad tave velniai, dar 
pusė dolerio kišeniuje liko.”

• Matyk, rudis išsibaigė. 
Ten buvęs.

Springfield, III.
Liepos 2 d r vietinis lietu

viškas kunigas pasakė-pa
mokslą savo parapijonams 
apie sveikatos užlaikymą: 
kaip švariai reikia gyventi, 
nuo ligų 
kūdikius.'
kų basų ant gatvės bėgioti ir 
voliotis, kad ligomis neužsi
krėstų. Visas^ pamokslas bu
vo pamokinantis. Vienok tū
liems fanatikams nelabai pa
tiko. Sako: “Ne apie Dievo 
žodžius pasakoja, o kasžin- 
ką”.

Ar tai visoj Illinois valsti
joj,ar tik mūsų miestelyj įve
dė naujas tiesas. Kiekvienas 
Turi turėti savo indą vandens 
atsigėrimui fabrikose ir pu- 
bliŠKose vietoje. Katras ki
tam suteiks geriamąjį indą, 
tas bus nubaustas 5 dol.

A. Čekanauskas.

Steeleville, 111.
Čia yra 4 anglių kasyklos. 

Dirba vien tik unijistai. Dar
bas eina visą laiką, bet pri
buvusiam sunku gaut. Uždir
bama į dieną nuo 2 dol. iki 
5 dol. Kitokių darbų visai 
nėra, išskyrus ūkės. Lietu
vių visai nėra,—tik vokiečiai 
ir škotai.

Lietuvos mylėtojas.
Binghamton, N. Y. .

Čia yra viena geležies dirb
tuvė, kurioj dirba apie 300 
žmonių. Vyriškų čeverykų 
yra dvi dirbtuvi. Vasaros lai
ke Jose dirba tik po 4 ar 5 
dienas sąvaitėj. Moteriškų 
čeverykų yra tik viena dirb
tuvė; darbas joje eina gerai, 
tik algos mažos nemokan
tiems darbo. Yra viena di
delė odų ir viena laikrodžių 
dirbtuvė. Cigarų dirbtuvė
lių yra net kelios ir daug ki
tokių, bet jos menkos.

Abelnai sakant, darbai ei
na pusėtinai. Merginas ge
riau priima ir į cigarų ir į če
verykų dirbtuves. Uždirbt ga
lima nuo 1 dol. 25c. iki 2 dol. 
ir 3 dol. į diena.

E. Cambridge, Mass.
Liepos 13 d. vakare ant 

Portland ir Cambridge gatvių 
kampo užpuolė airiai valka
tos ant lietuvių ir.lenkų. Pra
dėjo mušti, neišskiriant mo
teris ir merginas. Daugelis 
lietuvių tapo skaudžiai ap
daužyta ir keletas suareštuo
ta. Valkatų nė vieno nesu
areštavo, žinoma, “nesura-

Dabar negalima nė į 
odą išeiti, — tuoj valkatos 

apstoja,bet policija jų nema

fYitografistas P. Lužeckas 
tapo suareštuotas už tai, jog 
valkatų užpultas atsiginė re
volveriu. Jis užsimokėjo bau
dos kelis dolerius. Stebėti
na, jog tie visi valkatos ir 
airiai yra karšti katalikai ir 
nedėldieniais pripildo bažny
čias. Jeigu lietuviai ir len
kai nepaduos skundo augš- 
tesnei valdžiai, netrukus ne
galės išeiti per duris. _

Vijūnas.
Lowell, Mass.

4 liepos vietinė D. L. K. Al
girdo dr-stė parengė pikniką. 
Pasekmė buvo neprasta, nes 
iš didelio karščio žmones bė- 
go į girias iš miesto. Trau
kėsi nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. 
vakaro. Per tą laiką Viską, 
ką tik turėjo, išbaigė (rudį ir

i s

Buvo skiriamos kelios (3) 
dovanos; 1-mą gavo P. K. 
lenktynėse; 2-rą—jauna mer
gina taipgi lenktynėse (var
do netėmijau): 3-čią—P. R. 
už augštą peršokimą.

tės aiškios ir suprantamos; 
žodžiu sakant, labai puikiai 
apdirbtas_ laikraštis. ‘ ‘Lai
svėje” nėra talpinamos tuš
čios polemikos, kurios nieko 
gero neduoda skaitytojui, o 
tiktai laiką gaišina ir * kurių 
pilna kituose laikraščiuose. 
Nors neesu inteligentu ir ne
galiu išreikšti visą mano nuo
monę, bet tikiu, kad “Lai
svės” leidėjai ir Redakcija su
pras mano jausmus ir atsine- 
šimą į tą garbingą jūsų dar
bą.

Pasilieku su pagarba 
Petras Bacevičia, 

> 86 Endicott st., 
Worcester, Mass.

Mūsų draugas J. Gaitis iš 
Montreal net perdaug geras. 
Neatsilieka nuo jo ir drau
gai J. Lobis su J. Seseiskiu.

dikiams, bet retai kur gau
na. Mat, kontraktoriai yra 
apsiėmę pristatyt žinomą 
daugumą pieno į viešnamius, 
valgyklas, o beturčių vaikai 
gali mirti be pieno arba pri
versti yra maitintis dėžiniu 
pienu. --------------

Bostono sode (Common) 
miega kas naktis apie 2500 
žmonių. Beturčiai taip įpra
to ant žolyno miegot, kad, iš
vyti iš namų šilumos, ir da
bar, kada jau gerokai vėsiau, 
velyk miega sode, negu na
mie. —

Vėsiausia vieta kaitrų lai
ke buvęs valstijinis kalėjimas 
Charlestowne. Jei užeitų ir 
kita tokia kaitra, patartina 
jos bijantiems pasislėpt ka
lėjime.

Tai ateikite pas
FALK PHOTO CO.

767 Washington St., Boston, Mass.

Męs jums padarysime puikiausių pa
statomų fotografijų už žemiausių kainų 
be ekstra užmokesčio vaikams. Nui
mamo fotografijas visokiy grupę, susi
rinkimų, piknikų ir kų tik galim nuimt 
su mus didele Kamera. Atsilankydami, 
atsineškite šį apgarsinimų, o nuleisime 
pigiau. Neužmirškite antrašo:

JOHNF. O’BRIEN 
LAIDOTO J AS IR 
BALZAMUOTOJAS

PAGRABINIAI KAMBARIAI:

133 Dorchester St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Tėl. 392 R So. Boston.

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS 
(iarsitj Lietuviškų— Lenkiškų Vaistų

Garbingiausia ir teisingiausia 
“Laisves” Redakcija:—

Šiame laiške įdedu money 
orderį vertės 5 dol., už ku
riuos teiksitės siųsti Jūsų gar
bingą laikraštį šiedviem drau
gam, kuriedu pt*r mane užsi
rašė ir nori likti “Laisvės” 
skaitytojais antvisad, užsi
mokėdami po 2 dol. prenu
meratos. Adresai tokie: Jo
kūbas Lobis ir Jonas Sešel- 
skis, 29 Richardson st., Mon
treal, Canada.

Męs gyvename visi trįs po 
vienu numeriu ir “Laisvė” 
pas mus ateina kas sąvaitė ir 
mums būtų užtekę pasiskai
tyt ir vieno numerio, bet kad 
ii mums nesvietiškai patin
ka, tai męs sutarėm užsira
šyti kožnas po vieną numerį 
ir tuomi misliname paremti 
išleistuvę. 0 dar perskaitė
me “Laisvės” numerį 12 ir 
13, kad trumpoj ateityj pra
dės išeidinėt du kartu sąvai
tėj ir kad jos kainą nenorė
tumėte paaugštinti, todėl, 
draugai ir draugės, skaityto
jai, atkreipkime atydą į tą 
gerą užmanymą ir remkime 
“Laisvę” iš visų pusių, kaip 
įmanydami, remkime tą už
manymą, kad tik galėtų kuo- 
veikiausiai pasirodyti “Lai
svė” du kartu sąvaitėje. Tas 
priguli, draugužiai, nuo mū
sų pačių. Kiekvienas “Lai
svės skaitytojas turėtų pri
kalbinti naują skaitytoją ir 
nereikalauti jokių atlygini
mo išlygų už tą patarnavi
mą ir kiekvienas, perskaitęs 
“Laisvę^ lai nesudrasko,bet 
duoda ir kitiems perskaityti 
arba, suvyniojęs į popierėlį, 
užl-ašyk savo pažįstamo ad
resą ant jo, užlipyk už vie
ną centą markę ir siųsk ai
tai į Lietuvą ar į Ameriką.
Aš šiandien užrašau du nau

ju skaitytoju ir nereikalauju 
jokio atlyginimo, bet dar aš 
iš savo pusės aukauju tam 
geram užmanymui 1 dol.

Su guodone
J. Gaitis,

29 Richardson st., 
Montreal, Canada.

Garbi “Laisvės” Redakcija:
Su dėkavone atsiliepiu į 

Jus, gerbiami “Laisvės’5 lei
dėjai ir redaktoriau, už Jūsų 
taip gražiai papuoštą laikraš
tį, kuris, regis, dar užims 
pirmą vietą iš visų lietuviškų 
laikraščių. Rodos, jau turė
jom pusėtiną skaitlių lietu
viškoj kalboj leidžiamų laik
raščių, vienok “Laisvei” pa
siliko atlikti didžiausią rolę 
skaitytojų lavinime. Nors 
jau daug laikraščių buvau 
skaitęs, bet nė viename ne
radau, katras skaitytoją bū
tų pamokinęs, kaip reikia su
prast tarptautiškus žodžius, 
ką jie reiskiąr Matydavome 
visokiais ženkleliais apkar
stytus žodžius, bet niekas ne
aiškino, ką jie_reiškia ir kam 
reikalingi. Nė vienas redak
torius nepamokino, kaip skai
tytojas galėtų suprast mintį

supratimas mūsų tikslo ir e- 
nergijos pridavimas.

Netoli tą patį turime tarti 
ir p. Bacevičiai iš Worceste- 
rio. Nors jis nesivadina sa
ve inteligentu, vienok iš rank
raščio matos, jog žmogus ga
na tobulas.

Kaip draugo J. Gaičio,taip 
ir draugo P. Bacevičios laiš
kuose ne vienos raidės netai
sėme. Iš jų rašto galite su-

kai mąstyt. Lietuvių tarpe 
yra didelis skaitlius tokių 
rėksnių, kurie nemoka gra
matiškai ir sintaksiškai ra
šyt, o didžiausį triukšmą ke
lia ir save inteligentais vadi
na. Męs laikomės tos nuo
monės, kad kas net rašyt at
sakančiai neišmoksta, tas 
vargiai kada gali liogiškai 
protauti.

Lai nemano skaitytojai, 
kad męs norime pasigirti tais 
laiškais savęs išreklamavi- 
mui. Męs giriamės tik tuo- 
mi, kad turime tokius skai
tytojus, kaip draugus J. Gai- 
ti, P. Bacevičią ir daugelį ki
tų. Šiame straipsnelyj męs 
dalijamės džiaugsmu su savo 
skaitytojais ir patalpiname 
laiškelius, nes patįs jų auto
riai to reikalavo.

Praktika parodė, kad skai
tytojai nemėgsta polemikų ir 
tuščio rėkimo “prie mokslo.” 
“Laisvės” redakcijoj randasi 
keli šimtai laiškų, panašių 
viršuj tūpusiems. Skaityto
jai reikalauja, kad laikraštis 
juos mokytų, o nekurstytų 
prie peštynių ir ėdimosi. Tie 
begėdiški žmonės, kurie sa
vo neapykantos išliejimą į 
laikraščius vadina mokslu, 
besąžiniškai skriaudžia skai
tytojus ij atbukina jų protą.

Jeigu užteks “Laisvėj” 
vietos, męs patalpinsime ne

sakyte sako, kas nusibodo 
laikraščių skaitytojams ir 
kad visokių pažvalgų lietu
viai reikalauja teisybės ir 
mokslo nuo laikraščių.

Nežiūrint į kitų laikraščių 
piktus rėksmus, “Laisvė” ves 
tylią, mandagią, bet aštrią 
kovą prieš tuščių rėksmų 
laikraščius. Męs užtikrinti, 
kad į trumpą laiką mums pa
vyks priversti ir kitus laik
raščius užsiimti kultūrišku 
lietuvių tautos lavinimu dau
giau, negu užsiimta iki šiol. 
Jei katras to nedarys, skai
tytojai moka atskirti pelus 
nuo 
juo.

Pienas Bostone pabrango. 
Vietoj 7 ir 8c. už bonką ima 
dabar 9 ir 10c. Ir ta kaina 
pasiliksianti toliau. Tik Bo
ston Dairy Company žada ne
pakeli prekės, o vis pardavi- 
nėt už 8c. C. H. Hood & 
Sons kompanija garsina, kad 
pardavinės po 9c. bonką, nes 
esą ūkininkai brangiau Jma 
už pieną. Vienok nežiūrint į 
pabranginimą, net ir už 10c. 
bonkos negali gaut beturčiu 
apgyventuose distriktuose. 
Kaip prasidėjo pieno stoka 
nuo kaitry, taip ir dabar 
traukiasi. Motinos vaikščio
ja iš krautuves į krautuvę, 
jieškodamos pieno savo kū-

Agentas Petras Bartkevi- 
čia parduoda šifkortes ant 
geriausių laivų. Patariam vi
siem pirkti šifkortes pas jį, 
nes jis viską daro teisingai. 
Taipgi važiuojantiems parū
pina pasportus. Be to užlai
ko ’ 
ti gražių marškinių, kalnie- 
rių, skrybėlių, gerų laikrodė
lių, puikių žiedų, visokių kny
gų ir gyduolių nuo visokių 
ligų. Viską parduoda pigiai. 
Kreipkitės pas:

Petrą Bartkevičių, 
877 Cambridge st.
E. Cambridge, Mass.

LII-TUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. 'I'e- 
myk!!! Neik jidškot 
manę į aptiekųį ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
t repais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki H ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo (i iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.

7‘Laisvė” tai padarė. Todėl 
reikia ištarti širdingą ačiū 
“Laisvės” užgimimui. Jos ir 
straipsniai labai mokinanti 
kiekvieną ypatą; joje ir žinu-

LAIVAI IŠ NEW YORKO:
| Rotterdainų kiekvienų utarninkų 10 

vai. ryte, preke j Rotterdamų $35.00, 
Tilžę $41.60. Expresai išeina kiekvienų 
utarninkų, jais tik $5 brangiau; ant 
Ąntwerpo kiekvienų subatą, pačtiniai 
l^ekvienų ketvergų. Norėdami keliaut 
ant minėtų laivų, šifkortes galite gaut 
Bartašlaus Lietuviškoj Agentūroj Bos
tone ir New Yorke. Norėdami keliaut 
be jokio persėdimo stačiai į Liepė
jų (Libau) už nužemintų prekę, 
o į Rotterdamų tik už $29, tai laivai 
išplaukia šiomis dienomis: liepos 8 
—“Kursk”, liepos 22— “Lituania”, 
rugpiučio 5—“Birma”. Norėdami va
žiuot augščiau minėtais laivais, šifkor
tes galite gaut Bartašiaus offise. Pri
buvusiems į New Yorką parūpinam nuo 
rusko konsulio guberskus pašportus.

GEORGE BARTAŠIUS
261 Broadway 558 Broome St.

SO. BOSTON, MASS. NEW YORK, N. Y.

Parsiduoda trįs stubos: viena ant Bol
ton st., tarpe F ir Dorchester sts., dėl 
šešių šeimynų, parsiduoda tik už $1,400. 
Antra ant Silver st., tarpe C ir D sts., 
dėl trijų šeimynų, kaina $1,900. Trečia 
ant 6-th st., tarpe C ir D sts., del trijų 
šeimynų, kaina $2,500. Kiekvieną stubą 
galit gaut, įmokėdami po 200 ar 300 do
lerių, o kitus išmokėdami po 10 dol. ant 
mėnesio. Kreipkitės tarpe 5 ir 8 vai. va
karais šiuo adresu: (2,1

J. KLIMAS
343 Third St., So. Boston, Mass.

GERA! EDWARD
žinoma /VpilCKcl daly 
kur dirba K. Šidlauskas, lietuvys aptie- 
korius, tapo perkelta nuo kampo Broad
way ir Dorchester Ave. į 18 Broadway, 
užtai rašydami visada padėkit

18 Broadway, S0ir,^A,^ST<>N'

Svarbi žinia!
Ar jus turite apsaugoję nuo ugnies ((in- 
šiurinę) savo stubos rakančius forni- ; 
čius)? Jei da neturite, tai męs jus ra 
kandus, vertės $50(1.00, apsaugosime už 
2 dol. 50 c. ant 3 metų. Išeina, kad mo
kėsite 1 c. ir pusę ant suvaitos. Mus 
kompanijos yra geriausios ir pigiausiai 
apsaugoja nuo ugnies, gyvastį, nelai
mėje ir ligoje.

Taipgi ansaugojame storu*. tvartus, 
namus ir viską, kų turite apsaugoti.

CHARLES A. COOPER 
72 Kilby St., Boston,Mass.

Perkant žiūrėk, kad butl£ ta markė, 
o Kausi lelsinKal.

Geriausia gyduolė nuo Skaudi 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, 
nuošė, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Most is - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduoh'.s nuo Kosulio 
Liepų Bnlsarnas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - L - -
Skilvio I,ašai - 
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
M ii lėliai apstaixlyrnui 

Galvos Kkaudejimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo (iediino ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (<!orn (’tire) 
Gyduolės nuo Griptio 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ... 
Kinder Baisumas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - - - - /
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštu volo) - 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir ŠkorbuU) 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

50c.
25c., 50c. ir $1.00

35c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
35c.
25c.
25c.
25c.

25c. 
50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25

25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
15c. 
25c.

$1.00
25c.

L
$1.25

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 

i Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. Štornikai. rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN SIS., l»t.YMOUTH. PA. *

Uzhukom didelę

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikoni 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatoin į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy
rams Siūtus, Overkątus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S2S2 Washington Street

It doesn’t pay to ne 
your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, sn 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope 

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

> Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbų ir prašalįs ilgų vargų jeigu 
ūmai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę. 
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiokose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Richter'lo Congo 1’1)168 yra geros nuo viduriu sukieUjimo. 25c. ir 50c




