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AMERIKOJ
Ettoro=Giovannitti byla.
Salem, 24 rugs.- Pirmas 

susikirtimas tarpe Ettoro- 
Giovannitti apginėjų ir pro
kuroro (kaltintojo) jau Įvyko. 
Apginėjai (John P. S. Maho
ney, G. E. Roever) pareika
lavo, kad būtų išduotos visos 
kopijos tardymo protokolo. 
Jiems tat būtinai reikalinga, 
kad žinoti visas tardymo ir 
kaltinimo smulkmenas. Tam 
smarkiai priešinosi H. C. Att- 
vill, district attorney Essex 
pavieto. Vienok apginėjai 
laimėjo. Protokolus jiems 
išdavė.

Tikroji kova prasidės 30 
d. šio mėnesio. IWW. uni
jos vadai jau Lawrence’e. 
Jie jau ruošiasi prie visuoti
no streiko. Daugelis iš va
dovų ir patsai W. Haywood 
ypatiškai lankysis teisme ir 
seks bylos bėgį.

Kaltinamų advokatas J. 
Mahoney pasakė: ‘‘męs esa
me prisirengę prie apgyni
mo. Šiuom tarpu daugiaus 
nieko męs negalime pasa
kyti”.

Nutarė ištirti.
Lima (Pietinė Amerika, Pe
ru).—Peru republikos atsto
vų namas priėmė rezoliuciją, 
jog reikia “ištirti, kas” yra kal
tas žudyme nekaltų indijonų 
Putamajo distrikte (Apie tai 
“Laisvė” plačiai rašė). Kal
tininkus žada bausti. Betgi 
atstovai taip-pat protestuo
ja, kad į tą dalyką įsikišo 
Anglija ir Suvienytos Val
stijos.
Wilsonas atvažiuos į Nau

ją Angliją.
Nors Wilsonas girėsi iš- 

pradžių, kad nevažiuos nie
kur su prakalbomis, bet da
bar agituoja už save, kaip 
drūtas.

Jisai rengiasi į kelionę 
Naujon Anglijon. Tarp kit
ko kalbės ir Bostone.

Indijonų mokyklos.
Ligišiol indijonus daugiau

sia švietė visokių misijonie- 
rių mokyklose. Katalikų ku
nigėliai lošė pirmą rolę. Da
bartės gi valdžia uždraudė 
mokytojams kunigams ne
šioti visokius religijinius žen
klus ir drapanas.

Valdžia nori duoti indijo- 
nams svietiškas mokyklas.

Siunčia jūreivius Į Haiti.
Laivyno sekretorius Beck

man Winthrop, pasitaręs su 
Taftų, siunčia ant Haiti sa
los 750 jūreivių. Tie jūrei
viai išplauks iš New Yorko, 
Bostono ir kitų miestų į San
Domingo, kur dabar verda 
revoliucija.

Jie važiuoja saugoti mū
siškių kapitalistų reikalų.

Riaušes Kuboje.
Havana, 24 rugs. — Arti- 

nantės prezidento rinkimams 
tarpe partijų ant Kubos pra
sideda tikros pjovynės. Sa- 
guoj užmuštas vienas žmo
gus, kitose vietose yra su
žeistų, nes įvyko daug susi
rėmimų. Viename tik Ha
vanos kalėjime sėdi 1,700 
žmonių, tarpe kurių yra 
daug valdžios priešų. Kalė- 

me tvarka kuobiauriausia. 
Daugelis kalinių serga, nes 
kalėjime siaučia epidemija.
Kalnakasiai vėl streikuoja

Pottsvill, Pa. 22 rugsėjo. 
Apie 8000 kalnakasių metė 
darbą, kadangi kompanija 
nesutiko pavaryti nuo darbo 
dviejų kalnakasių, kurie ne
norėjo pristoti prie unijos. 
Streikas eina po vadovyste 
United MineWorkers.

Kompanija nesutinka pra
šalinti neunijistus.

Kunigas policistu.
New York, 22 rugs. Pirmą 

kartą New Yorko istorijoj 
katalikų kunigas nominuotas 
deputy šerifu.

Gerą turės amatą.
Visur graftas.

New Orleane susitvėrė tam 
tikra piliečių draugija, kuri 
dės pinigus ir samdys detek
tyvus. Tie detektyvai turės 
gaudyti grafterius ir šiaip 
jau žulikus, nes jų labai daug 
priviso New Orleane.

Kasžin, kad taip pasirau
sus pačioje piliečių draugijo
je?
Lawrence’o policija pri= 

siruošus.
Lawrence, 25 rugs. Mies

tas su įtempimu laukia pra
džios Ettoro-Giovannitti tei
smo. Pėtnyčioj, 27 rugsėjo, 
bus didelė paroda, kurioj da
lyvaus I.W.W. nariai.

Lawrence’o policija yra 
prisirengus. Šimtas specija- 
liškų policmonų turi susirink
ti policijos stacijoj pėtnyčio- 
je pilname prisirengime.

Popiežius atsiuntė pa= 
sveikinimą.

Washingtone dabar atsi- 
būna konvencija katalikiškų 
labdarybės draugijų. Popie
žius atsiuntė jiems pasveiki
nimą, nurodydamas, kad vi
sados bažnyčia rūpinosi varg
dieniais.

Argi?
Ugniakalnis atsivėrė.
Pradėjo pleškėti lava su 

pelenais iš ugniakalnio 
Wrangall. Atsivėrė septyni 
krateriai.

Nepriėmė liudininku 
rūkantį.

Chicago, 21 d. rugs. Prieš 
teismą Grand Jury stojo H. 
Foss ir F. Fosd, kuriuos kal
tina užmušime John’o Mess- 
makero. Tame name, kur 
buvo nužudytas Messmaker, 
žuvo jau kelios dešimtis žmo
nių . Juos daugiausia užnuo
dydavo. Tos žmogžudystės 
buvo atliekamos mieste West 
Hammond.

Laike teismo vienas iš tei
sėjų, išgirdęs, kad tūlas liū
dini nkas surūko 50 cigaretų 
į dieną, pasakė, kad toks 
žmogus negali būti liudinin
ku.

Streikuoja cigarų dar= 
bininkai.

Manila, rugs. 24 d. (Fili
pinų salos). Šiandien sustrei
kavo 6000 cigarų darbininkų. 
Taigi su seniau išėjusiais ant 
streiko yra 8000. Streikas 
pradeda virsti į demonstraci
ją prieš amerikonus. Polici
ja jau apsiginklavo ir saugo
ja dirbtuvių vietas.

Kas laimės — ateitis tą pa
rodys.

UŽSIENYJ
Anglija ir Francija.

Tuodvi šalįs vis daugiaus 
pradeda bičiuliuotis. Dabar 
tarpe Franci jos ir Anglijos 
padarytas sutarimas, kad vi
są Viduržemio jūrą apimtų 
Franci jos laivynas, o Šiauri
nę jūrą Anglijos laivynas. 
Tokiu būdu Anglija su Fran- 
cijos pagelba nori visiškai už
kirsti kelią Vokietijai.

Imtynės tarpe Anglijos ir 
Vokietijos visados gręsia ra
mybei bei santaikai Europo
je. Dėlei tų varžytinių ka
da nors gali kilti tikra liep
sna.

Prūsų karalius ir kara= 
laitis.

Berlynas, 25 rugs.—Prūsų 
karalius Vilius labai nesutin
ka su savo vyriausiu sūnum 
kronprincu Fridriku Wilhel- 
mu. Juodu niekad nesusira- 
šinėja ir labai retai tesišne- 
ka. Sūnus viską daro atbu
lai, ko nori tėvas.

Bet sūnus, kuris su laiku 
bus Vokietijos imperatorium, 
nei kiek nėra geresnis už tė
vą. Daugiaus nieko jisai ne
žino, kaip tik merginas, me
džioklę, vyną ir savo vokišką 
tautystę.

Tai kokius męs turime ka
ralius.
Chinija protestuoja prieš 

Rusiją ir Angliją.
Pekinas, 25 rugs.—Chini- 

jos prezidentas Juanas šian
dien išsiuntė protestą į Pe
terburgą prieš Rusiją ir Ang
liją. Mat, Rusija perdėm ki
šasi į Mongolijos dalykus ir 
rengia ten skerdynes, o Ang
lija nori užgriebti Tibetą.

Oro laivynas.
Paryžius, 24 rugs.—Fran

cija nutarė pabudavoti visą 
eilę didžiųjų dirižablių dėl 
savo orinio laivyno. Pirmuo
ju ruoštu bus pabudavoti ke
turi didžiuliai dirižabliai, ku
rie galės pralėkti į valandą 
431-2 mylės ir bus apgink
luoti armo tomis.

Erancija jokiu bū^ki neno
ri nusileisti prieš Vokietiją, 
kuri turi jau daug panašių 
dirižablių.

Jeruzolimas.
Paryžius, 23 rugs.—Jeru- 

zolimos miestas visai nepa
našus į senovės Jeruzolimą. 
Viena angliška kompanija 
įtaisė elektros apšvietimą. 
Vokiečiai įtaiso vandentrau
kius, o francūzai daro karus.

Mat, kapitalistai tikisi, 
kad žydai pradės smarkiau 
plaukti į Jeruzolimą, todėl 
nori padaryti Jeruzolimą 
naujos gadynės miestu.
Pastatys teatrą, paskui jį 

padegs.
Berlyne sumanyta pastaty

ti teatras iš plieno, geležies, 
cemento ir medžio. Pasta
čius tą teatrą, manoma jį pa
degti.

Tokiu keliu manoma išmė
ginti, kaip budavoti nedega
mus teatrus. Laike gaisro 
prie teatro stovės specialistai 
inžinieriai ir gaisrininkai ir 
tėmys, kokius pagerinimus 
galima įtaisyti.

Panašiai manoma su laiku

RUSIJOJ
Gyvas tavoras.

Kijevo policija.suėmė mo- 
terę, kuri supirkinėjo mergi
nas ir parduodavo jas ištvir
kimo namams. Rasta daug 
laiškų, pagal kuriuos susek
ta keletas prapuolusių mer
ginų adresų. Merginos į pa
leistuvystės namus buvo į- 
traukiamos apgavyste.
Naujas ištremtiems ap= 

sunkinimas.
Politikos administratyviš- 

kai ištremtieji gauna šiek 
tiek pašalpos iš valdžios, bet 
tos pašalpos toli gražu neuž
tenka pragyvenimui. Teismo 
gi nuosprendžiu ištremtieji— 
jokios pašalpos negauna. To
dėl ištremtieji visuomet jieš
ko kokio nors darbo, bet tas 
jiems sunkiai sekasi, nes iš
trėmimo vietose — kokiuose 
nors užkampiuose darbų ma
žai, o ir valdžia jiems visaip 
kliudo vietas gauti. Štai ką 
rašo iš Kansko (Sibire) vie
nas ištremtųjų St. Didžiulis:

“Pas mus štai kokia nau
jiena: atėjo nuo vyriausybės 
paliepimas taikos teismo tei
sėjams — prašalinti dirban
čius jų raštinėse ištrem
tuosius. Taigi pačiame Kan- 
ske pas du teisėju nustojo 
vietos 4 žmonės; štai mums 
belaukiantiems manifestų ir 
amnistijų 1912—1913 me
tais.”
Ministerių nesutikimas.
Eina kalbos, kad ministe

rių tarpe atsiradę nesusipra
timų. Jūrininkų ministeris 
sustatęs projektą sudaryti 
komisiją, kuri kontroliuotų 
dirbant naujus laivus. Ko- 
kovcevas ir Charitonovas pri
pažinę, kad toks kontrolis e- 
sąs nereikalingas, jis tik 
trukdysiąs darbą. Tas klau
simas būsiąs dar svarstomas 
ministerių tarybos.

Busimoji amnistija.
Peterburge eina kalbos, 

kad būsianti paskelbta am
nistija per 300 metų sukak
tuves Romanų giminės. Dėl 
šito reikalo iš tikrų šaltinių 
tokių esama žinių.

Oficijališkai klausimas dėl 
amnistijos dar nebuvęs ke
liamas, būdas, didumas ir 
net pats faktas dar nepalies
tas. Klausimas dėl amnisti
jos greitu laiku būsiąs svar
stomas ir ministerių tarybo
je. Žymesnieji ministerių ta
rybos nariai tikrai nori am
nistijos. Tuo tarpu jokios 
medegos dėl amnistijos dar 
nepradeda rinkti.

Paleistuvystes namų 
globėjas.

Dešimts metų atgal į Alek- 
sandrovsko miestą atvyko 
gyventi ispravninko pagelbi- 
ninkas Nerovno. Jisai tuo- 
jaus susipažino su Vietine pa
leistuvystės’ namo savininke 
Zofija Jokubovskiene ir liko 
jos mylimasis. Praslinkus 4 
metams, jiedu persikėlė į 
miestą Bakmutą, kur vienas 
gavo vietą ispravninko, o 
antroji — atidengti paleistu
vystės namus. Dabar jau 
jiedu turi net keliuose mie
stuose atidengę paleistuvys
tės namus.

pastatyti teatras, kuris ne
galėtų sudegti.

Popiežius bijosi.
Neužilgio Ispanijos parla

mente svarstys klausimą apie 
atskirimą bažnyčios nuo val
stijos. Jeigu ir Ispanijoj 
pradėtų šalintis nuo bažny
čios, tuomet popiežius neturė
tų nei vienos ištikimos val
džios, nes visos valdžios bū
tų eretikiškos.
Neteko smegenų dalies.
Stokholm, Švedija, Laike 

neseniai atsibuvusių manev
rų vienas kareivis buvo su
žeistas į galvą ir, ' kartu su 
kulka, išimta jam dalis sme
genų. Kuomet jisai pasvei
ko, tai pasirodė, kad užmir
šo skaityti ir rašyti.
Neramus laikai Airijoj.
Belfast, 25 rugs.—Šian

dien atsibuvo didžiausios pra
kalbos ir demonstracija nau
dai Airijos savyvaldos. Lai
ke parodos susirovė dvi prie
šingos pusės, kadangi dau
gelis anglų ir airių-protes- 
tonų yra priešinga autonomi
jai.

Iš Amerikos gaunama la
bai daug aukų vesti agitaci
jai už autonomiją. Vienoj 
tik Philadelphijoj surinko 
$20.000.

Rado “Mona jjza”?
Puikiausias ir seniausias 

paveikslas, kuris pernai buvo 
pavogtas Paryžiuj “Mona 
Liza”, būk tai esąs Peterbur
ge tūlame privatiškame pa
veikslų rinkiny. Tarptautiš- 
ka policija jau seniai jieško 
“Monos Lizos”, bet negali 
rasti.
Pasisavino svetimą žemę.

Rusų ekspedicija atvyko 
ant Špicbergeno salų (randa
si pačioje šiaurėje) ir caro 
vardu pasisavino dalį salos. 
Sakoma, kad toje salos daly
je yra aukso mainos.
Ettoro kankinimą sulygi
no su caro valdžios kan= 

kinimais.
Londonas, 24 rugs.—Ame

rikos pasiuntinystė (ambasa
da) bombarduojama laiškais, 
kuriuose reikalaujama, kad 
būtų paliuosuotas Ettoras ir 
Giovannitti. Vakar čia atsi
buvo didelis protesto mitin
gas Trafalgaro skvere. Žmo
nės sulygino Ettoro-Giovan
nitti kankinimą su caro val
džios žudymais.
Sufragistčs keliaus pen= 

kias savaites.
Anglijos sufragistės, kad 

užsivertė tai užsivertė iško
voti sau lygias su vyrais tei
ses. Dabar jos nutarė pasi
rengti į kelionę iš Londono į 
Edinburgą; toji kelionė tęsis 
5 savaites. Kur tik toji kom
panija apsistos ant nakvynės, 
ten darys susirinkimus ir lai
kys prakalbas. Kompanijo
je nutarė dalyvauti 30 orga
nizacijų.
Australijos Darbo Federa= 
cija užsistoja už Ettorą.

Lawrence’e gauta telegra
ma sekančio turinio: “Męs 
telegrafavom šiandien prezi
dentui Taftui ir gubernato
riui Fossui ir reikalavom pa- 
liuosuoti Ettorą ir Giovan
nitti. Australijos Darbo Fe
deracija. Moir”.

LIETUVOJ kėję lietuviai pradeda atgy
ti. Žmonės pradeda skaity
ti laikraščius.

Tenais yra kelios pradi
nės mokyklos, kuriose mo
kytojai rusai. Todėl žmonės 
nelabai tenori leisti vaikų į 
mokyklą ir mokina juos na
mie lietuviškai.
Džiaugiasi išviję Napo

leoną.
Suėjo 100 metų nuo to lai

ko, kada Napoleonas ir jo 
didžioji kariumenė turėjo 
bėgti iš Rusijos. Jisai būtų 
sumušęs maskolius, jeigu ne 
baisi žiema ir sniegynai.

Iš tos priežasties Panevė
žio valdžia sumanė iškelti 
šventę. Išpuošė miestą ru
siškomis vėliavomis, liepė 
mažiems vaikams su vėliavo
mis ir muzika trankyties 
po gatves. Vakare įtaisė fe
jerverkus.

Ir tie supuvę daiktai dar 
kelia nosį į viršų!

12,000 lietuvių tarnaus 
carui.

Šį rudenį caro valdžia pa
ims į kariumenę 12,000 mū
sų jaunų vyrų, mūsų tau
tos žiedų. Iš vienos tik 
Kauno gubernijos paims 6 
tūkstančius su virš.
Bulota siūlo “Šaltiniui” 

1000 rublių.
Bulota rašo “Liet. Ūki

ninke”, jog duoda “Šalti
niui” 1000 rublių, jeigu šis 
darodys, jog ne Bulota, bet 
juodašimčių sėbras p. Kuz
ma iškovojo teisę lietuvių 
kalbai Suvalkų gub. mies
tuose.

Mat, “Šaltinis”, šmeižda- 
mas Bulotą, nenori pripažin
ti jam teisybės, kad tik per 
Bulotos pasirūpinimą Dūma 
sutiko duoti teises lietuvių 
kalbai.

Jeigu “Šaltinis” tų laižy- 
bų nepriims ir neišrodys sa
vo teisybės, tuomet jisai bus 
viešai apšauktas melagium.

Norėjo nosį nukąsti.
Anykščiai, Kauno gub. Ne

seniai čia buvo toks atsitiki
mas: davatkėlės labai susi
draugavo su kunigėliu, kuris 
bespaviedodamas vienai įda
vė laišką, kad ji nuneštų vie
nai moteriškei. Davatkoms 
laišką benešant — “pradilo” 
kopertas... Perskaičiusios 
laišką —įdėjo į kitą kopertą 
ir vėl užklijavusios, atidavė 
minėtai moteriškei.

Neužilgo davatkos susipy
ko ir tą atsitikimą išplepėjo 
po visą parapiją. Prasidėjo 
visokios kalbos: vieni kaltino 
kunigėlį, o kiti moteriškę, 
kunigėlis gi su moteriške — 
kaltino davatkas., Galų-ga- 
le, kaip paprastai daroma, 
buvo bandoma susitaikinti. 
Kunigėlio pažįstamoji mote
riškė kalbėjo: kam čia taip 
ilgai pyktis dėlei to kunigė
lio laiško, pasibučiuokime ir 
bus “zgada.” Taip pasakius, 
siekė bučiuoti davatką ir bu
čiuodama — siekė nukąsti no
sį, bet davatka spėjo pabėg
ti. Dabar kunigėlis turbūt 
nerašinės daugiaus tokioms 
baisioms moterims laiškų, 
nes kartais ir jam gali nuką
sti nosį.

Vargšai tie kunigėliai! Kur 
tik neprisiglaus, ten nesma
gumai.

Nauja gimnazija.
“Laisvei” rašo iš Kybartų 

(Suvalkų gub.)
Kybartuose jau atidarė 

gimnaziją. Išsykio atidarė 
tik 2 klesas. Namas samdy
tas, nes valdžia dar neįsten
gė pastatyti. Egzamenato- 
riai buvo atvažiavę iš Peter
burgo. Į mokytojus nori pa
tekti ir M. Bliudžius, kuris 
baigė Peterburgo universite
tą. Tokiu būdu Kybartai 
smarkiai kįla augštyn. Tik
tai bažnyčios vis nenori sta
tyti, nes tai užkenkia arty- 
mai Virbalio bažnyčiai.

K. V.
Lietuviai buvo vergais.
Tilžės “Birutė” rašo, jog 

Prūsų Lietuvos pradinėse 
mokyklose vokiečių valdžia 
įvedė mokyties tokią knygą, 
kurioje esą parašyta, kad vi
si lietuviai buvę vergais. Iš
eina, kad Prūsų kryžiokai 
darė didelę malonę, norėda
mi tuos vergus apšviesti. 
Prieš tokį lietuvių įžeidimą 
daugelis protestuoja ir Prū
sų valdžia sakėsi išmesianti 
tuos žodžius.

Mirė leidėjas,
• “Viltis” rašo, jog Varša- 
voje miręs žinomas knygų 
leidėjas Jurgis Pesys. Ve
lionis išleidęs gana daug kny
gų, kurios ypatingai buvo 
skiriamos tiems žmonėms, 
kurie nori lenkiškai pramokti. 
Knygos, kurias išleido J. Pe
sys, atsižymi savo išvaizdos 
švarumu.

Velionis peršalęs Zakopa
ne, Galicijoj, kur buvo siųs
tas daktarų pasigydyti gry
nu kalnų oru.
Pirmoji lietuvių mokykla 

Peterburge.
Peterburgo lietuviai įkūrė 

pirmą lietuvišką mokyklą. 
Aukas įkurti tai mokyklai 
sudėjo lietuvių draugijos ir 
Peterburgo lietuviška vi
suomenė.

Rūpinasi studentais.
Kun. Bučys susirūpino Pe

terburgo lietuviais studen
tais. Mat, tie jauni studen
tėliai, kurie pirmu sykiu at
važiuoja į didelį miestą, ne
žino nei kur eiti, nei kur ap
sigyventi. Tiems naujai at
vykstantiems studentams, 
ponas kunigas Bučys įtaisė 
savotišką prieglaudą. Mat, 
rasit ką sužvejos.

Žiburėlis.
“Žiburėlis”, tai draugija, 

kuri šelpia Lietuvos mokslei
vius. Jisai įkurtas labai se
niai, dar kada užsieniuos ėjo 
“Varpas.” Jį įkūrė lietu
vės moterįs. “Žiburėlis” iš
tiesė savo ranką nevienam 
studentui, kuris nenorėjo ei
ti į dvasišką seminariją.

Ir šiemet “Žiburėlis” pas
kyrė stependijas septyniems 
moksleiviams po 180 rub. ir 
dviems po 90 rub. Bet tai 
tik lašas jūroje.

Ir amerikiečiai neturėtų 
užmiršti “Žiburėlio”.

Vilniečiai atgįja.
“Vilčiai” rašo iš Žiežmarių 

ir Kalvių parapijos, Vilniaus 
gub., kad tenykščiai sulen
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SPAUDOSB ALSAI
“Laisvės” byla ir tautį° 

ninkai.
Kaip tryne iš džiaugsmo 

delnus mūsų tautininkai, kuo
met vienas iš jų piliorių p. 
Ramanauskas padavė “Lais
vę” teisman. Tuomet jie 
laukė iš teismo, kad tasai 
mus pasmerks ir męs būsime 
sugėdinti. Tuomet jie pil
nai pasitikėjo teismu.

Bet štai išėjo visai atbu
lai. Pasirodė, kad negalima 
padaryti iš balto juodą ir tie, 
kurie norėjo būti išaugštin- 
tais, buvo pabaigtinai sugė
dintais.

Męs labai gerai žinome, 
kad už p. Ramanausko pečių 
buvo suflioriais stambiausi 
“tautos” šulai. Ponas Ra
manauskas buvo tiktai in
strumentas gudresnių politi
kierių rankose. Nuo tos die
nos, kada “Laisvėje” pasi
rodė straipsnis, už kurį mus 
apskundė, praėjo daugiaus 
negu mėnesis laiko iki tosios 
dienos, kada buvo išimtas va- 
rentas. Kągi darė per tą laiką 
p. Ramanauskas. Ogi tarė
si, darė pienus su tautos šu
lais, klausė kurstymų. Na
bagui reikėjo net viso mėne
sio laiko, koleik jo valparai- 
sietiška galva suprato svieto 
gudrybes.

Dabar jau po teismui. Mū
sų priešai ne tik savo sna
pu pauostė dumblyną, bet 
įlindo ten iki kaklui. Vienok 
tie žmonės su dumblynu apsi
pratę. “Lietuva” su “Vie
nybe” vėl gieda savo gies
mę: “Teismas, girdi, neno
rėjęs kištis į foreignerių rei
kalus”, “kuomi jūs darody- 
site, kad męs visi ėjome 
prieš jus?”—klausia “Lietu-

Kad tai buvo jūs visų dar
bas, aišku iš to, kas viršuj 
pasakyta; kad jūs su šia by
la pasidarėt sau didelę gėdą 
— dar aiškiau.

Męs-gi gerbsime spausdin
tą žodį ir nesitampysime po 
teismus. Tankiai žmonių 
teismas yra daug baisesnis, 
negu Grand Jury nuospren
džiai. Labai galimas daik
tas, kad męs dar neužbaigė
me reikalų su Lawrence’o 
ponų šunybėmis.

Dešinioji laikraštija.
Už dviejų dienų Chicagoje 

prasidės III dešiniųjų laikra
štininkų suvažiavimas. Bus 
kalbama apie dorą, teisybę ir 
didelę galybę spausdinto žo
džio. Žinoma, tai vis labai 
geri dalykai. Bet męs drįs
tame paklausti apie darbus, 
nes gražiais žodžiais męs ne
pasitikime.

Kodėl ponai iš “Kataliko” 
parsidavė Rooseveltui? Tasai 
laikraštis agitavo visą laiką 
už Rooseveltą. Mūsų nuo
mone, tai yra nedora ir žema 
agitacija, nes lietuviai dau
giausia darbo žmonės ir to
dėl jie tegali balsuoti tik už 
Debsą.

Kodėl “Lietuva”, “Vieny
bė”, “Kat.”, “Tėvynė” ne
aiškina žmonėms viso melo 
ir betvarkės šių dienų surė
dyme, kodėl jie nepamokina 
žmonių ir nesistengia atida
ryti jiems akis? Kodėl tie 
laikraščiai nepasišvenčia 
gvildenimui opiausių gyveni
mo reikalų, kurie rūpi darbo 
žmonėms, o paveda labai 
daug vietos visokiems zurzė- 
jimams ir stačiai agitacijai 
prieš susipratusius, socijalis- 
tiškus darbininkus ir jų laik
raštiją?

Kodėl vadinami “pirmei
viški” laikraščiai vis didžiau 
giminiuojasi su juodais kle
rikalais, kurie pasidėjo į ki
šenių evangeliją sykiu su do
leriu?

Kodėl vadinami “pirmei
viai” neteisingai nušviečia a- 
merikiečiams Lietuvos gyve
nimą ir užtyli biauriausius ku
nigų darbus, kurie eina sykiu 
su barbariška caro valdžia?

Štai dėlko męs negalime 
eiti su jais išvien. Męs ma
tome pasaulyj skriaudą ir 
drąsiai skelbiame kovą. Męs 
matome, kiek vargo atneša 
žmonėms tamsybė ir drąsiai 
skleidžiame šviesą, griauda
mi prietarus. Męs neparsida- 
vėme. Rooseveltui ir Taftui ir 
neskelbsime apmokamų poli
tiškų apgarsinimų, nes tai y- 
ra žodžio prostitucija ir bjau
rus savęs ir žmonių reikalų 
pardavimas. Męs eisime tie
siu keliu ir neklaidžiosime 
šunkeliais. Męs sakysime 
žmonėms, kad ta dalis gero
vės, kurią žmonės turi, įgy
ta per kovą ir kad visą gero
vę męs įgysime per nenuil
stantį darbą ir kovą.

Štai kokie mūsų keliai.

Kotelių darbininkai.

Jums teko eiti kada nors 
pro puikius rūmus, kur ran
dasi vadinami hoteliai? Jus 
matėte atsilošusius ponus, 
kurie rūko Havanos cigarus 
ir valgo Lukulo*) pietus. Tu
rėdami dangaus karalystę 
ant žemės, tie verbliudai tai
kosi lįsti ir į dangaus kara
lystę.

Jus matėte taip-pat išba
lusius žmones, kurie dieną ir 
naktį sukinėjasi apie savo 
svečius, dirbdami į parą 14— 
16 valandų. Jie turi pakęsti 
netik daug vargo, bet dar 
daugiau nužeminimo. Jiems 
tyčia nemoka užtektinai al
gos, kad jie išgautų tą algą 
pavidale dovanų nuo turtuo
lių svečių. Norėdami gauti 
pinigų, jie dar daugiau nusi
lenkia. Lekajus visų tautų 
kalbose lygir virto vergišku
mo sinonimu. Tarytum, tai 
ne žmogus, bet koks tai pa
stumdėlis, kuris turi rodyti 
linksmą veidą, nors širdis iš 
skausmo plyštų.

Visokių keliauninkų šian
dien pilnas svietas. Yra tur
čių, kurie neturi kur pasidėti 
nuo savo tinginio. Jie zuja 
iš krašto į kraštą ir trankosi 
po visus nepasviečius. Iš tų 
keliauninkų pinigų užsilaiko 
visa pramonija. Tą pramo- 
niją stačiai galima pavadinti 
hotelių pramone.

Apskaityta, padėkime, kad 
Šveicariją kasinėtai aplanko 
veik pusė milijono visokių tu- 
ristų-svečių. Tie tai svečiai 
ir palaiko hotelių pramonę. 
Mažutės Šveicarijos koteliuo
se dirba 30.000 žmonių. Ir 
didžiuma tų žmonių neturi 
aprūpinto duonos kąsnio.

Nepatiksi veidu, tave iš
mes. Nemokėsi nusilenkti— 
tave išmes. Pagaliaus pra
eina. vasaros sezonas ir dau
gelis puikiųjų hotelių arba 
visai užsidaro ir paleidžia 
visus savo tarnus ar palei
džia jų didžiumą. Taip yra 
ne vien tik Šveicarijoj, taip 
yra ir Francijoj, Vokietijoj, 
Belgijoj, Amerikoj, ypatin
gai ten, kur suvažiuoja gy
dytis vandenyse. Tuomet 
kurgi dingti lekajams?

Jie važiuoja iš miesto į 
miestą, iš šalies į šalį. Sako, 
kad iš darbininkų klesos tar
po daugiausia keliauja hote
lių darbininkai.

Išties biaurus padėjimas, 
kada aplinkui sukinėjasi nu
tukę ponai ir ponios, kurie 
viso ko pertekę, o lekajui tas 
viskas reikia matyti ir laukti 
tų trupinių, kurie nukrinta 
nuo ponų stalų.

♦) Lukulas—senovės Rymo turčius. 
Jisai pagarsėjo savo apsiryjimu, nes tu
rėjo iš ko kelti didžiausias puotas.

Todėl ir streikuoja Bosto
no hotelių darbininkai, todėl 
streikavo New Yorko kote
liuose.

Hotelių darbininkams taip 
pat lieka tverti savo unijos. 
Šveicarijoj panaši unija jau 
įsikūrė. Ji vadinasi “Union 
Helvetia”. Ji turi 35 skyrius 
pačioje Šveicarijoje ir kelias 
dešimtis skyrių kituose kraš
tuose, taip-pat ir Amerikoje. 
Tai jau yra branduolys bū
siančios tarptautiškos unijos 
hotelių darbininkų. Unija 
duoda pašelpą ligoje ir pasi
rūpina laidotuvėmis. Unija 
veda agitaciją per laikraščius 
ir spiria valdžią išleisti tin
kamus įstatymus darbinin
kams apsaugoti. Unija šel
pia dar ir tuos savo narius, 
kurie dėlei senatvės ar šiaip 
jau didelės nelaimės negali 
toliaus dirbti.

Tokios tai unijos reikėtų ir 
Amerikos hotelių darbinin
kams. Jie turi stoti į kovą 
išvien su visų kitų pramonijos 
šakų rankpelniais.

Oro karalyste.
Kuomet męs pažiūrime va

kare į taip vadinamą dangų, 
tai męs tik pasigėrime gra
žumu vakaro, skaisčiu mir
gėjimu žvaigždelių arba švie
sa mėnulio ir viskas. Mums 
visai neateina į galvą mislis 
užsiduoti sau klausimą, kaip 
yra plati ir gili oro karalystė, 
kurią męs matom, ir kaip to
li randasi nuo mūsų tos visos 
žvaigždelės, kuriomis męs 
gėrimės. Vienok astrono
mai ir tuom klausimu rūpi
nasi, jie stengiasi nors šiek- 
tiek suprasti, kokį gilumą ir 
platumą turi erdvė arba oro 
karalystė.

Paprasta, neapginkluota 
žmogaus akis negali labai to
li matyti paprastų daiktų, 
arba tamsių dangaus kūnų.. 
Vienok tuos kūnus, kurie tu
ri saulinę išvaizdą, mato ne
apsakomai toli, nes tų kūnų 
spinduliai atsimuša į žmo
gaus akį ir tuomi jam pa
gelbsti matyti.

Kuomet męs žiūrime į mė
nulį, tai matome ant jo ko- 
kius-tai plėmus. Kaip gali 
būti dideli tie plėmai, galima 
spręsti iš sekančio išvedimo. 
Paprasta akia męs galime 
matyti ant mėnulio tokius 
daiktus, kurie yra ne trum
pesni, kaip 100 kilometrų. 
(Kilometras — arti rusiško 
versto).

Pažvelgus toliaus į erdvę, 
męs pamatom dvi artimiausi 
Žvaigždį, Venerą ir Marsą. 
Jeigu męs norėtume patėmy- 
ti kokius nors daiktus ant 
Veneros, tuomet žiūrint per 
didžiausius žiūronus, turėtų 
jie būti ne mažesni, kaip 12 
kilometrų, o ant Marso —15 
kilometrų. Bet ar jus tikė
site, kad ant mūsų saulės, 
kuri mums rodosi užvis ar
čiau, tik per didžiausius žiū
ronus galima patėmyti tokie 
daiktai, kurie yra nemažes
ni, kaip 40 kilometrų ilgio. 
Jeigu męs norėtume patėmy
ti ką-nors ant žvaigždės 
Neptūno per tuos pačius žiū
ronus, tuomet privalo būti 
tas daiktas ne trumpesnis, 
kai 1,200 kilometrų!

Tokį tik dydį męs galime 
patėmyti ant artimiausių 
žvaigždžių, o kas kalbėti apie 
visą bedugninę’erdvę!

Kitos-gi artimiausios žvaig
ždės randasi nuo mūsų že
mės kelis šimtus tūkstančių 
sykių toliau, negu žemė nuo 
saulės. Per tai nuo tų žvaig
ždžių šviesa ateina pas mus 
tik per vienus metus. Ant 
tų žvaigždžių jau visiškai 
nieko negalima patėmyti. 
Jeigu tos žvaigždės būtų
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tamsesnės, tai jokiu būdu 
negalima butų patėmyti, bet 
kuomet jos labai spindi, tuo
met akis vis-gi pasiekia ir di- 
džiausį tolį.

Kad suprasti, kaip toli 
randasi žvaigždės, męs pir
miausia turime susipažinti, 
kaip greit eina šviesa. Švie
sa, eidama, daro 300,000 ki
lometrų į sekundą. Tokiu 
būdu į metus šviesa padaro 
9į milijono kilometrų. Vie
nok yra tokių šviesių žvaigž
džių, kurias męs galime ma
tyti paprasta akia ir kurių 
šviesa ateina prie mūsų tik 
per 300 metų. Bet to dar 
neužtenka! Yra žvaigždės, 
priderančios į taip vadinamą 
Pieninio kelio žvaigždyną, 
kurių šviesa ateina pas mus 
tik per 22,000 metų! Tokiu 
būdu, tos žvaigždės, kurių 
šviesa prie mūsų ateina per 
300 metų, randasi atstuj nuo 
žemės 2,850 bilijonų' kilome
trų, o tos, kurių šviesa atei
na per 22,000 metų — randa
si atstume 209,000 bilijonų 
kilometrų!

Pamislykite, koksai čia be
galinis tolumas.

Po “Pieninio kelio žvaigž
dyno”, seka toliau taip vadi
namos žvaigždės “Rūkai An
dromedos,” kurios, turbūt, 
panašią išvaizdą turi, kaip ir 
1 ‘Pieninio kelio žvaigždynas. ” 
Jų šviesa mus pasiekia tik 
per pusę milijono metų. To
liaus seka žvaigždės, vadina
mos “spirališki rūkai Gančių 
šunų”,kurių šviesa ateina pas 
mus per 6Ą milijono metų, 
kas lyginas 62 trilijonams ki
lometrų atstumo! (Trilijo
nas— viena vienutė su 18 
nulių).

Tokis tai begalinis yra gi
lumas erdvės, kuris pavyko 
ištirti su pagelba dabartinių 
įrankių^ Kas su tomis žvaig
ždėmis atsitinka, kaip greit 
jos lekioja erdvėje, kuomet 
jos užgęsta arba išnyksta — 
jokiu būdu męs negalime su
žinoti, nes ant to reikalinga 
tūkstančiai ir net milijonai 
metų, pąkol galima būtų šį- 
tą patirti.

Taigi, kaip matom, moks
las ištyrė tokius plotus oro 
karalystės ir padarė savo pa- 
tėmyjimus. Tokiu būdu ne- 
noroms kįla klausimas, kur 
gyvena Dievulis su visa savo 
armija šventųjų ir kiek laiko 
reikia keliauti pas jį davatkų 
ir davatkinų dūšelėms, kad 
papulti ant karštų pietų? 
Juk jų dūšelės negali grei
čiau lėkti už šviesą? O jeigu 
negali greičiau lėkti, tuomet 
jos visos dar lekia kelyje ir 
nežinia kuomet pasieks galą. 
Tą klausimą gal išriš dvasiš- 
kija, nes mokslas to dangaus 
negali surasti.

V. Paukštys.

“MOKSLINČIAI”. menkas šriubelis didelio draugijinio me
chanizmo. Dailininkas yra tai išreiškėjas 
tos ar kitos žmonių dalies, klesos pasiryži
mų, ilgesio, skausmo ir 1.1. Kaip kitose ' 
žinijos šakose, taip ir dailėje, dailininkas 
yra savo laiko ekonomiškų -draugijinių ap- j 
linkybių vaikas. Ir tik, kur dailininkas 
nori virš savo laiko—aš sakysiu virš ma- 
terijališko gyvenimo—iškilti, ten jis lieka 
tuščių, nieko nereiškiančių formų ir garsų 
išreiškėju: ten jis—kalbant Klaros Zetki- 
n’os žodžiais—paskęsta šventabūčio neo- 
misticizmo bei neoromantizmo bangose.

Materijališkasis gyvenimas, jo išdir- 
bystės pavidalas, deda tvirtus pamatus 
socijališko (Meldžiu atskirti žodį “socija- 
liškas” nuo “socijalistiškas”. St.St.), po
litiško ir dvasiško gyvenimo proceso. Jei 
taip, tai ir dailininkas yra paduotas tiems 
įstatymams-teisėms.—Trumpai ir aiškiai 
—dailininkas yra atvaizdentojas-išreiškė- 
jas žinomo laikmečio, žinomos žmonių kle
sos ilgesio, skausmo, pasiryžimų ir 1.1.; 
jis yra meisteris, kuris iš išsklaidyto,neap
dirbto sutveria-atvaizdena aptveriamą, 
matomą, dailų. Tik toje prasmėje męs 
galime pavadinti jį tvėrėju. Bet tąsyk, 
kur liks mūsų “mokslinčiaus historiko” 
genijus-“tvėrėjas”? Jo nėra.

Pasakyti, kad dailę palaiko, išplatina 
ir gerbia jos mylėtojai, reiškia nedarodyti 
nieko. Iš kurgi galų gale tie mylėtojai, 
jei ne iš mūsų “h'"—Tiko” neapkenčiamos 
minios?!

Jei mūsų “historikas” kalba tik abel
nai apie dailę—erg o—abelnai reikia jam 
ir atsakyti, nors apie dailę, kaipo tokią, 
būtų daug ko pasakyti... Ir dailė dailei 
yra nelygi. Kaip materijališkame žmo
nių gyvenime, taip ir dailės sferoje yra 
nuomonių priešingumai, nes—galų -gale— 
ir ji pati rymo ant materijališkojo gyveni
mo papėdės.

Vyručiai! ar nebūtų galimą jums pri
taikinti šią patarlę: “Kas nori kitus m0- 
kinti, tas turi pirma pats mokėti”? Pa- 
marginimas savo rašinio vienu-kitu loti- 
nišku ar francūzišku žodžiu (dargi netei
singai parašytu!) dar nereiškia mokslą! 
Tiek šiuom syk “To be or not to be” auto
riui.

Stasys Strazdas.
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JAUNOSIOS DAINELE.
(Iš “Liet. Uk-ko”).

Kaip gaila dienelių jaunųjų, 
Beliekančių tik atmintyj!
Kaip gaila dainelių meiliųjų, 
Benykstančių mano širdyj!

Prabėgo linksmosios dienelės 
Darželyj tarp rūtų žalių, 
Apleidžia draugai ir draugelės, 
Nebėra kalbelių meilių.

Užžels tie takai numylėti, 
Kuriais pas motutę ėjau, 
Nustos ir gėlelės žydėti,

1 Ką taip rūpestingai sėjau. - 1

Išnyko svajonės auksinės,
Malonus jaunystės sapnai, 
Nustojau vilties pirmutinės, 
Ką daug taip žadėjo jaunai—

Ne tas, mat, bernelis atėjo,
Ne tas mane jauną valdys, 
Kurs pirmą mane pamylėjo,
Ką troško manoji širdis. -/

Nuo Redaktoriaus.
Išvažiuodamas ant ilgesnio 

laiko su prakalbomis, noriu 
paprašyti draugų bendra
darbių ir korespondentų ne
sikreipti į mane ypatiškai su 
redakcijos reikalais. Taip- 
pat nesiuntinėkite redakcijai 
raštų mano vardu, nes tie 
laiškai, rasit, ilgai bus neat
plėšiami. Ligi man parva
žiavus “Laisvę” tvarkys J. 
Neviackas ir V. Paukštys.

L. P.

Išvarė motutė, tėvelis, 
Kad šis turtingesnis, už jo 
Ir vargstu su juomi vargelį... ' „ 
Ir lieka tik skausmas širdyj!

Dabar tik gyvenimas vienas
Man rūpi per dienas, naktis:
Gal vilgys lig grabo blakstienas \
Toj’ mano slapta ateitis!—

Gal niekad žiedriosios akelės. 1 
Saulutės šviesos nebmatys! | 
Gal laimė jaunosios širdelės 
Tebus tik šaltoji mirtis!

Žemės Dulkė. .

Pasakyk, brangioji... į

—Tai jis tave vėl ėmė ant 
automobiliaus pavėžinėti?

—Taip, kodėl tu klausi?
—Ir tu manai, kad jis ta

ve myli?
—Taip, aš esu užtikrinta. 

Kada tik aš jam primenu 
apie meilę, tai jo automobi
lius lipa ant medžių arba per 
grabes pradeda šokinėti.

Skaitytojai, turbūt, iš antgalvio su
pras, apie kokios rųšies “mokslinčius” čia 
kalbama.

Tik stebėtis reikia iš tų mūsų “mok
slinčių”! Žmonės, kurie draugijiniuose 
klausimuose nesuskaito nė iki penkių, 
žmonės, kurie neturi jokios pastovios nuo
monės, kurių “pasauliožvalga” keičiasi 
tarsi tas rudens oras—kalba mums apie 
draugijinius klausimus, apie mokslą! Jie 
dargi nori įtikinti mus tuo savo “mokslu”.

“Vienybės Lietuvninkų” N37 š. m. p. 
Jul. Baniulis savo “To be or not to be” 
štai kokį “mokslo perlą” mums pakiša: 
“...Minia netveria nei historijos nei dai
lės. Tiesa ji šiek-tiek pagelbsti. Bet 
pagelba tai ne tveryba, ne tvėrimas, ir 
dėlto tai jai tų nuopelnų nei nepriskiria
ma (Nieko sau: tikras “historikas”! St. 
St.). Taip išeina kalbant apie historiją. 
Kalbant apie dailę visai kitaip išeina. Mi
nia prie dailės tvėrimo niekuo nepriside
da; Dailę tveria dailininkai, o ją išplati
na ir palaiko ir gerbja—dailės mylėtojai.”

Na kągi, sveiki, pasakysite apie tuos 
mūsų “historiko” menamuosius “mokslo 
perlus”!? Negana to, kad tai yra visiš
kas absurdas, imant jį abelnai, bet jame 
ir šiaip nesimato jokios logikos.—“Minia 
netveria nei historijos nei dailės. Tiesa 
ji pagelbsti.” Toliau: “Minia prie dailės 
tvėrimo niekuo neprisideda.” Kame čia 
logika?! “Pagelbsti” ir “niekuo neprisi
deda”!... Vienok mūsų “mokslinčiui -his- 
torikui”, matyt, tas daleistina. Bet kam- 
gi tąsyk kalbėti apie kitų minties ubagys
tę, ortografiją, kuomet pačiam nekitaip 
einasi? Ak, tai jau mūsų “mokslinčių- 
historikų” originališkumas: pačiam nemo
kėti, o kitus mokinti!...

Na, bet tiek to. Pažiūrėsime arčiau 
į patį “mokslo perlą”.—

“Gerbjamasis” mūsų “historikas” sa
ko, kad minia netverianti istorijos. Sulig 
jo—istoriją tveria genijai, dideli žmonės 
(Ar tik ne tokie, kaip ir mūsų “histori
kas”?! St.St.). Na, jei jūs taip labai no
rite—minia tik pagelbsti (Sarmata mūsų 
“historikui”! Jei jau “tverti”, tai “tver
ti” vienam, kamgi dar tos pagelbos? St. 
St.)...

Na, na turime mažą paklausą: Iš kur 
randasi tie genijai, tie dideli žmonės (ži
noma, neišskiriant ir mūsų “historiko”... 
St.St.), kurie “tveria” tą “historiją”?! 
Pagalios: Dėlko jie žinomame ir tiktai ži
nomame laike tveria tiesiok, o ne kitokius 
darbus? Dėlko tokis Ptolomėjus negalė
jo pasiekti tų žinojimų, kokius pasiekė 
Kopernikas ir kiti? Ot, čia yra klausimai, 
ant kurių mūsų “mokslinčius-historikas” 
neduoda mums jokio atsakymo. Jam pa
kanka “tveria” ir gana.

Ne genijai, dideli žmonės, bet pati 
masa—minia tveria savo istoriją! Minia, 
kuri gyvena žinomame laike ir žinomų 
materijališkų aplinkybių ir draugijinių 
santikių spiriama. Tuomi, žinoma, aš ne
noriu pasakyti, kad tame draugijiniame 
procese “genijus” neturėtų jokios įtek
mės. Antraip—jis turi ir kartais gana 
didelę įtekmę. O vienok jis tuomi ne
tveria jokios istorijos! “Nė vie
nas žShogus negali draugijos pirmyneigoj 
įvesti tokią srovę, kuri kalba ne pagal 
technikos besivystymo reikalavimus. To 
negali padaryti nė vienas, nors jis būtų 
kasžinkaip jauslus, atkaklus ir pasišven
tęs” (H. Gorter). Kas nors kiek pažįsta 
istoriją, tam, manau, nereikia daug aiški
nimo.—Kiekvieno laikmečio drau
gijiniai ir dvasiški reikalavimai 
turi savo išreiškėjus. Taigi ne 
genijai tveria istoriją, bet pastaroji geni
jus, kurie savo keliu, žinoma, daro ant 
jos įtekmę. Meldžiu mane neperprasti: 
Jei aš kalbu apie istoriją, tai aš ją supran
tu ne kaipo sustingusią medegą, bet gyvą 
veikimą.—

Draugija negali būt skirstoma į ‘ ‘ge
nijus” ir “aklą, spangą gaują”, kaip tą 
nori daryti mūsų “anarchistas” Laukis ir 
“historikas” Baniulis. Genijai nėra jokie 
pusdieviai ar dievai, bet paprasti žmonės, 
tik su platesniu protišku regračiu, kurį jie 
įgijo pasidėkavojant geresnėms aplinky
bėms. Dar sykį pabraukiu — genijai 
netveria, bet atvaizdena-išreiš- 
k i a i s to r i j ą. Genijus gali tik pagrei
tinti istorijos bėgį, bet jokiu būdu jis ne
gali tverti pačią istoriją. Vienok pas mū
sų “historiką” išeina, kad “tveria”...

Tą patį reikia pasakyti ir apie dailę. 
Ne dailininkas yra tas, kuris tveria dailę, 
bet pati masa-minia. Dailininkas pats 
savimi nėra niekas kitas, kaip tik dalelė,

Pasakyk man, brangioji,
Ar tu mane myli?
Kiek jau kartų tavęs klausiu,
O tu vis dar tyli.

■ ' ., • JT:>

Argi reiks man jau be vilties > į
Ir tavęs liūdėti?
Ir su karčiu širdies skausmu H 
Skursti ir kentėti.

Ar neduosi baltą ranką
Širdies nežadėsi?
To, kurs tave pamylėjo,
Ai’ nepagailėsi? D. K. -
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APSIVEDIMAS.
Apsivedimas yra papras

tas, vienok gana gilus klau
simas, nes atsiliepia ant lai
mės ar nelaimės viso gyveni
mo. „ Pas lietuvius yra ma
da — greitas apsivedimas. 
Įkišt galvą į maišą netrunki, 
bet paskui daužykis, it žvir
blis kamine, ar mušamas 
plėškėje, kada jau po laikui.

Iškarto po apsivedimui, 
kol da gyveni “ant pomie- 
tės”, vienas kito nežinodami, 
it svečiai, da gerai, bet su 
laiku iškįla ožiai-naravai ir, 
pakoliai vienas kitą perpran
ta, santaika išnyksta, o dau
geliui susikrimtimas pasilie
ka ant visados. Tai pasek
mės greito sulipimo. Pa
draugavus mažiausia bent 
metus laiko, nereikės grau- 
dytis apsivedus, nes stam
biausios vieno ar kito klai
dos ar netinkamumai vienas 
kitam per ilgą draugavimą 
visados kįla aikštėn. Kuo
met dar laikas, galima jieš- 
kotis iš plataus pasaulio kitą, 
neatėmus gyvenimo laimę 
artimui, o drauge ir sau.

Draugauti pavieniams su 
priešinga lyčia, yra gražu; 
tą gerbia cvilizuoti žmonės. 
Stengiantės vienas kitam 
įtikti,vengiama blogų darbų, 
o trokštama atsižymėt, pa- 
garsėt gerumu; tokiu būdu 
atprantama nuo blogų drau
gų bei draugių, o atsiekiama 
doriškas talentas, kas džiu
gina ne tik patį, bet ir visą 
žmoniją.

Širšinas.

Bostono telefonistes.

Neseniai dar praėjo Bosto
no gatvekarių streikas, kuris 
tiek nervų sugadino “ramia
jai” Bostono publikai. Ir 
vėl pasklido balsas, kad tele
fonistės rengiasi streikuoti. 
Ta žinia da smarkiau ardys 
nervus mūsų “ramiemsiems”. 
Mat, taip smagu yra per 
drato vielas ir nuvargintų 
merginų ausis pasikalbėti. 
Karščiausiam vasaros laike 
nereikia degti ant saulės, ar 
prakaituoti, einant kur-nors 
su reikalu, o tik užtenka gu- 
zikutį paspausti ir galima 
kalbėtis su kuo norima. O 
kaip smagu, kaip malonu! 
O gal ir toms patarnauto
joms taip smagu? Ar apie 
jas kas pagalvoja?—Ne! Jos 
turi susti tvankiausiame ofi
so ore ir greitai išpildyti rei
kalavimus. Akįs, ausįs, ran
kos ir visi sąnariai turi būt 
taip intensyviškai įtempti, 
kad nė jokis kitas darbas to 
taip nereikalauja, kaip telefo
nas. Nedyvai, kad tankiai 
mergina griūva be spėkų ir 
apalpsta. Telefono dar
bas sunaikina žmogaus ner
vus ligi paskutiniam laip
sniui.

Mergina, padirbus penkis 
metus prie telefono, taip iš- 
įra nerviškai, kad ji negali 
būti šeimynos motina. Tyri
nėtojų komisija Tironto te
lefonisčių streiko vienbalsiai 
pripažino telefono darbą 
merginoms už kensmingiau- 
sią. Ir štai ką jie sako: “Jei
gu mergina dirba prie tele
fono keturis arba penkis me
tus, o paskui žcnijasi arba 
kuo kitu užsiima, ji yra nie
kam netikusi. . Jos nervai 
suardyti ir tankiai turi sirg
ti iš to. Kūdikiai tokių mo
tinų nervuoti. Iš to darbo 
yra tik blėdis draugijai, pra- 
žudant daugelį motinų.” Ant 
klausimo, kas daryti, kad 
prašalinti tą blogą, komisija 
atsako: “Jeigu valstybė ne
sirūpins pagerinimu sąlygų 
to darbo, tai turės rūpintis 
statyti daugiau pakvaišėlių

Darbas telefonis
čių yra baisiai ilgas, o ypa
tingai nakties darbas. Nak
ties telefonistės turi dirbti 
nuo 7 vai. vakaro ligi 12 vai. 
nakties, o nuo 12 vai. gali 
pasilsio kambaryje ligi 6 ry
to pasilsėti. Nuo 6 ligi 7 
vai., tai yra vieną valandą, 
turi vėl dirbti, nutraukdamos 
savo miegą. Bostono tele
fonų of isas randasi bjauriam, 
chiniečiais apgyventam kvar
tale, oras baisiai tvankus. 
Vienuoliktoj valandoj nak
ties, pabaigus darbą, reikia 
eiti tokiomis gatvėmis, kur 
jokios moteries tame laike 
nematyti. Kompanijai tas 
ne' galvoj, jai by tik daugiau 
pelno. Užmokesnis į savaitę 
už tą baisų darbą 10 dol. ir 
tai reikia penkis metus dirb
ti, kad ligi to dasigauti. O 
mūsų “ramiemsiems” pilie
čiams tas galvos nelaužo, by 
tik jierns smagu ir patogu. 
Kuomet telefonistės pakelia 
balsą, tuomet “ramiem- 
siems” plaukai šiaušiasi. Iš 
togi naudojasi tik kompani
ja. P. Svotelis.

Menuo Saulužę vede.

Kaikuriose senobinėse lie
tuvių dainose atsispindi taip 
visuomeniškas žmonių gyve
nimas, taip dangiški reginiai, 
kuriuos žmonės seniau patė- 
mydavo. Gana įdomi ši dai
nelė—

Mėnuo Saulužę vedė 
Pirmą pavasarėlį.

Saulužė anksti kėlės;
Mėnužis atsiskyrė.

Mėnuo viens vaikštinėjo.
Aušrinę pamylėjo.

Perkūns didiai supykęs
Jį kardu perdalijo.

Ko Saulužės atsiskyrei?
Aušrinę pamylėjai?

Viens naktyj vaikštinėji?
Čia pirmučiausiai matom, 

koki buvo seniau pas lietu
vių bočius visuomeniškai- 
šeimyniški santikiai. Tuoj 
mums metasi į akis moterys
tė ir poligamija arba daug- 
žmonystė. Kol krikščionys
tė nebuvo ypatiškos nuosa
vybės apginėja, tol mažai jai 
rūpėjo ir daugžmonystė; ji 
draudė vien daugvyrystę. 
Bet kada krikščionystė liko 
ypatiškos nuosavybės apgi
nėja,—o tas atsitiko tais lai
kais, kada ji pati smarkiai 
praturtėjo,—tai prasidėjo ko
va su poligamija arba daug
patyste. Vienok, toj kovoj 
krikščionystė vartojo du ma
stu : vieną aštresnį — mote
rims, griežtai joms drau
džiant gyventi daugvyrys
tėj, o kitą nuolaidesnį—vy
riškiams, kuriems tarpais 
leisdavo turėti kelias žmo
nas. Panašius du mastu męs 
randam ir Daukšos išverstoj 
Jok. Vuiko Postilloj, išleistoj 
Vilniuj 1599 metais. Tenai 
randam: “Nes idant viena 
motė turėtų du arba daugiau 
vyrų, tatai yra prieš patį 
prigimimą. Todėl to niekad 
viešpats Dievas neliepė (ne
leido)”. Tuotarpu vyriškiams 
dievas buvo malonesnis ir 
jiems leisdavo “sename zo- 
kone” turėti po keletą žmo
nų “dėl, pravisimo (priveisi- 
mo) žmonių” ir tik dabar 
draudžia, nes tai yra “prieš 
prigimimą moterystės, o 
daugiau iš tos šalies, jog yra 
sakramentu.” Ir taip, mo
ters, sulig katalikiško mok
slo, negali turėti dviejų arba 
daugiau vyrų (žinia, tam-pat 
laike), nes tai prieštarauja 
gamtos įstatymams; tuo tar
pu vyriškiams negalima tu
rėti kelių žmonų, nes tai 
prieštarauja vien bažnyčios 
įvedimams. Bet bažnyčia sa
vo įvedimus gali atmainyti 
ir daugžmonystę vyriškiams 
daleisti.—Aišku, jog krikš
čionystėj atsispindi vyriškių 
viešpatavimo dvasia ir antra- 
eilinis moterų padėjimas.

Z. A.

Pragarsėjęs tautietis ponas Ramanauskas po nenusisekusiai provai su “Laisve” aky- 
veizdoje savo gizelių prisiekia niekuomet daugiau neskusti jokį lietuvišką laikraštį.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

Šiandien, 23 rugsėjo, pa
sklydo gandas, kad garsusis 
laikraštininkų suvažiavimas 
iširo... Priežastis: iš kitur 
niekas neatvažiuoja. Taigi 
“Lietuva” ir “Katalikas” li
ko “pustelninkais”.’.. tyruo
se be “atbalsio”.

Rugsėjo 21 d. įvyko “Auš
ros” dr-jos vakaras naudai 
viešo knygyno ant “Town 
of Lake”. Vaizdeno viena- 
veikmį vaizdelį—“Brangusis 
Pabučiavimas”. Lošimas silp
nas. Kiek geriau savo rolę 
atliko tarnaitė ir direktorius. 
Žmonių gi buvo stebėtinai 
mažai... Gal dėl to, kad su-Į 
batvakaris. Vargas mūsų 
apšvietos draugijoms! Ką- 
gi... be blogo nėr gero.

Stasys.
*

Enciklopedijos reikalai pa
baigtinai užsibaigė. Ponas 
Jurgelionis dar buvo bema
nąs tartis su p. Olšausku, bet 
visas tarimasis nuėjo ant vė
jo. Dabar p. Jurgelionis ra
miai sau agentauja kokiai tai 
apdraudimo kompanijai ir 
ruošia kokį tai kalendorių. 
Paskui vienur-kitur pradėjo 
prakalbas laikyti. Kuomet 
p. Jurg. pasišalino nuo enci
klopedijos, nekurie socijalis-! 
tai buvo norėję jį priglausti 
Sąjungoje, bet prieš tai pra
dėjo protestuoti darbininkai.

Taip pasibaigė triukšmin
ga karjera triukšmingojo 
veikėjo. X.

So. Omaha, Neb.
Mūsų miestas daugiausia 

apgyventas cechais. Taipgi 
randasi ir lietuvių keli šim
tai. Darbų kitokių nėra kaip 
tik gyvulių mūšy klos. Visus 
geresnius darbus turi cechai. 
Miesto reikaluose svarbiausią 
balsą turi tie patįs cechai.

Šiemet pradėjo krutėti ir 
lietuviai. Dalis jaunuome
nės sutvėrė pavasarį muzi

kantų beną. Dabar visai ne
blogai sugrajina. Kaip ir 
visur, taip ir čia netrūksta 
priešų, betgi jau daugumas 
pradeda simpatizuoti. Taigi 
yra viltis, kad mūsų lietuviš
kas benas tikrai sustiprės. 
Taipgi yra susitveręs “Biru
tės” dainininkų choras. Dar 
pranešu apie vieną svarbų 
dalyką. Trumpame laike jau 
ketinama pradėti statyti tau
tiškas namas. Lotai jau nu
pirkti. Jie randasi geroj vie
toj. Pinigų ir jau randasi 
apie $1000. Šį rudenį gal 
jau prasidės statymas. Gero 
pasisekimo.

So. Omaha randasi ir L. S. 
S. 131 kuopa. Taip-pat kru
ta. Rengia prakalbas, teat
rus, diskusijas. Vietinė pub
lika ant viešų vakarų apsiei
na dailiai. Negalima jos pa
peikti.

Dabar neseniai pas mus už
gimė naujas laikraštis “Va
karų Varpas”, betgi So.Oma- 
hos lietuviai ant jo nelabai 
teatkreipia atydos, nors čia 
laikraštis ir yra pageidauja
mas. “Vakarų Varpas” yra 
per silpnas ir labai retai te
išeina. Lauksime, rasit, pa
sitaisys.

Krivų Krivaitis.
Toronto, Canada, Ont.
Darbai mūsų miestely ne

labai blogi. Dirbama pilną 
laiką. Vienok iš kitur pribu
vusiam sunku darbas gauti. 
Mūsų lietuvių čia yra nedau- 
giausia. Su šeimynomis bus 
apie 100 familijų. Pavienių 
irgi gali būti koki 42. Mer
ginų gi visai nedaug. Beto 
dar ir tos pačios taip mėgsta 
sportauti, kad su bile žmo
gum nenori lietuviškai nei 
kalbėti.

Kasžin kas jas taip išmo
kino? Lietuviai gyvena labai 
susikimšusiai, vargingai. Dar 
gerai, kad ruime yra kokie 
8, bet būna ir daugiau. Tan
kiai lovas net pastato ir val- 
gomosiuose kambariuose.

Jeigu jau kas užlaiko žmo
nes, tai turi rūpintis, kad 
namas būtų švarus, kad bū

bama už tą ilgą darbo laiką 
kasdien nuo $1.70 — $2.50. 
Daugelis iš lietuvių dirba 
prie budavojimo! Draugijos 
čia jokios nėra. Dar šiuom 
laiku miestelis sausas, bet 
progą gauna iš kitų šaltinių 
pasisemti rojaus skystimėlio. 
Apšvietimas tarpe " lietuvių 
stovi žemai, skaito labai ma
žai.

6 d. š. m. apsidegino su 
paraku anglių kasyklose Ig
nas Narjauckas, kuris po ne
laimei išbuvo 10 valandų gy
vas. Nabašninkas paėjo iš 
Mariampolės pavieto. Girdė
ti, kad tėvai gyvena apie 
Minersville, Pa. Kadangi jo
kios draugystės nėra, tai lai
dojimu užsiėmė 310 anglia
kasių unijos kuopa. Jisai 
buvo vyras blaivus, bet ištau- 
tėjęs.

Iš 10 į 11 d. rugs, čia iš
plėšė krasos skyrių. Pikta
dariai rado 6 centus pinigais 
ir $45.00 krasos ženklais. 
Nors ir su šunimis jieško, bet 
apie sugavimą negirdėti.

Rochester, N. Y.
21 d. rugs, atsibuvo poli

tiškos prakalbos, kurias pa
rengė L. S. S. kuopa. Prakal
bos atsibuvo po atviru dan
gum. Pirmas kalbėjo anglų 
agitatorius, kuris daug dar
buojasi. Kalbėjo gerai. Te
ma, paprasta, darbininkišką. 
Lietuviškai kalbėjo K. J. Vai
vada. Taip-pat aiškino dar
bininkų skriaudas ir kokiu 
būdu jas galima prašalinti. 
Žmonių buvo neperdaugiau- 
siai. Turiu priminti, kad 
prieš kelis metus policijos ka
pitonas pasakė, kad kol jisai 
bus Rochestery, tolei lietu
viai socijalistai nelaikys jo
kių prakalbų nė ant svetai
nės. O šiandien lietuviai pa
sirodė ir ant gatvės.

22 d. rugs, kalbėjo E. Sei
del, mūsų kandidatas į vice 
pirmininkus. Publika jį pa
tiko delnų plojimu. Kalbėjo 
gana puikiai.

Paparčio Žiedas.
Stoughton, Mass.

Rugsėjo 21 d. vietinė L. 
S. S. kuopa surengė balių. 
Žmonių buvo nemažai ir vis
kas atsiėjo ramiai. Ačiū vie
tiniams ir atsilankiusiems už 
gerą linkėjimą jaunai L.S.S. 
kuopai. J. Fisenka.

Puritan, Pa.
Apie Puritan’o lietuvius 

jau buvo “Laisvėj” rašyta. 
Dabar pakalbėsiu keletą žo
džių apie negražius kaikurių 
ponelių pasielgimus. Jie pra
dėjo imti laiškus ir laikraš
čius iš svetimų baksų ir nea
tiduoti tiems žmonėms, ku
rie tikrai turėtų juos gauti.

Mūsų lietuviai savo sun
kiai uždirbtą pinigą pralei
džia ant svaiginančių gėri
mų, o paskui vagia iš baksų 
laiškus ir laikraščius.

Savo girtuokliavimu sve
timtaučių akyse labai nusiže
mina.

Jaunas Darbininkas.
E. Arlington, Vt.

Pas mus susitvėrė kuopelė 
S. L. A. Trumpame laike žaT 
da atidengti ir knygynėlį. 
Dėl žmonių tas labai būtų 
naudinga.

Mūsų tamsūnai labai šau
kia ant pirmeivių ir kliudo 
jiems dirbti.

Mylintis Draugystę.
Montello, Mass.

Čia buvT) perstatyta kun. 
Tumas ir kun. Alšauskis, 
kaip rinko pinigus iš darbi
ninkų dėl klerikališkų mo
kyklų. Žmonių buvo gana 
daug. Čia turiu pasakyti, 
kad dauguma ir nežinojo, 
nes mažai buvo išgarsyta. 
Tad 15 d. rugsėjo kun. Dra- 
gunavičius per savo pamoks
lą minėtą perstatymą ir so-

tų žiūrima, jog visur įeitų 
gryno oro.

Toronto gyventojas.
Ansonia, Conn.

Pas mus nemažas lietuvių 
būrelis. Tik gaila, kad dau
gelis negali pasiliuosuoti nuo 
girtuoklystės globos. Turi
me 4 draugystes, tik jos ma
žai tesidarbuoja. Mat, daug 
gadina rudis. Lietuviai sta
to sau bažnyčią ir ketina šie
met pastatyti. Ale, kaip 
matyti, dar kitą metą var
giai bus įrengta.

Parapijos naudai Kliubas 
davė net keturis piknikus, 
vienok nekaip tepasisekė.

Lietuvos Sūnus.
Norwood, Mass.

Labdarystės dr-ja jau iš
gavo čarterį ir dabar drąsiai 
galėsime varyti savo darbą 
pirmyn.. Nutarta surengti 
prakalbas spalių mėn. Po- 
tam kreipsimės į visuomenę, 
įvairias draugijas, kuopas,bei 
pavienius žmones ir prašysi
me aukų.

Laike paskutinių prakal
bų, kurias surengė L. S. S. 
kuopa kalbėjo St. Michelso- 
nas ir Grigaliūnas. Abudu 
kalbėjo gerai. St. Mich, kal
bėjo temoj gyventi, ar negy
venti Jr rimtai nurodinėjo, 
kad gyventi reikia, bet rei
kia ir kovoti.

Reikia pasakyti, kad iš 
publikos atsirado keli fanati
kai, kurie pradėjo nežinia ko 
bambėti. Mat, kalbėtojai 
nurodinėjo, -"kaip kunigėliai 
mulkina žmones. Tai tas ne- 
kuriems nepatiko.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta $4.44. Prakalbos pa
liko gerą įspūdį ant Norwoo- 
diečių. A. Ne-pratašius.

Taylor Spring, Ill.
Šitas miestelis susibudavo- 

jo neseniai. Gal nuo kokių 
5 metų, kada pradėjo kasti 
anglis. Dabar jau antri me
tai, kaip budavoja naują fab
riką, kur tilps 4000 darbinin
kų. Unijos čia jokios nėra. 
Dirba po 10 valandų. Uždir

cijalistiškas prakalbas gerai 
išgarsino. Net išpažintin ža
dėjo nepriimti. Tik gaila, 
kad per vėlai išgarsino, nes 
tie dalykai jau buvo atlikti. 
Aš patarčia kunigėliui pasi
rūpinti anksčiau apgarsinti.

Jauna Mergaitė.
Cleveland, Ohio.

Pas mus darbai eina gerai, 
net viskas braška. Iškitur 
atvažiavusiam darbas lengva 
gauti, bile tik moka kokį 
nors amatą. Ypatingai leng
va gauti darbas įvairiems 
mašinistams, dailydėms ir 
malderiams.

Susipratimas darbininkiš
kame judėjime menkas. Tik 
viena LSS. 3—ji kuopa pasi
darbuoja kada nekada su
rengdama prakalbas. Yra 
čia dar taip vadinamų lais
vų tautiečių. Bet jie visi sė
di vieno didvyrio kišeniuje. 
Jie eina pas jį klupščiuoda- 
mi, duoda $25 ir sako: “te
gul mano bizniui nekenkia 
jūsų burna.”

Mūsų kliubai nejuda. Tur
būt ramiai atiduos savo bal
sus už kapitalistiškas parti
jas.

27 d. rugsėjo Clevelande 
buvo Debsas.

T. C. Smulley.

ALKOS.
Aukos Ettor-Giovannitti reikalams, 

surinktos ant prakalbu Bostone, 1 rug
sėjo, 1912 m. Aukautoją vardai:

V. Kroli, K. Jaršus—po $1.00; O. Če- 
kanauskienė, P. Budreikis, A. Slauči- 
kas, P. Burakas—po 50c.; K. Vidugiris, 
P. Vait, A. Muraška, J. Demeikis, B. 
Leongintas, P. Vanskevičius, A. Beįeis, 
J. Turauckas, V. Ondzevičius, J. Čepu
lis, P. Gabriunas, P. Recevičlus, M.Vir- 
balienė, M. K. Virbalas, S. Sankaitis, 
P. Vadluga, A. Kupstis, J. Veber, J. 
Pelrauskis, J. Nurgen, A. Zimaitis, S. 
Strockis, J. Sojonis, J. Belecius, P. Be- 
leckis, S. Rainatas, S. P. Tuinila, F. N. 
Ramanauckas, F. Bauža, J. Raulinaitis, 
L. Bucesas, A. Barokas, A. Majauckas, 
J. Matulis, A. Neviackas, P. Niukas, 
R. Užlaitis, A. Korkulis, J. Tamulis, F. 
Ramanauckas, K. Vaškis, V. Rimkus, 
A. Sorunas, K. Lakauckas, S. Bardze- 
vičia, K. Keliekauskas, P. Valentą, M. 
Griaus, Z. Virbickas, F. Tuleikis, M. 
Tuleikis, P. Varanauckas, J. Stelmo
kas, P. Beličius, F. Margeliutė—visi po 
25c. Viso $17.50, smulkiu auky $11.20. 
Viso labo $28.70. Pinigai pasiusti.

M. K. Virbalas.

Aukos Ettorui-Giovannitti surinktos 
J. Čižausky, Grand Rapids, Mich.

K. Striška, A. Montrim—po 50c.; A. 
Adomaitis, H. Stukas, D. F. Antanai
tis, M. Černius, A. Zegunas, J. Mazur- 
kevič, W. Bielskas, G. Mooheels, A. Sa
jauskas, K. Liubinckas, F. Klimavič, 
G. Stankevičius—po 25c.; J. Čižauskas, 
Karolis Rasikas, W. Kucianskas W. 
Knopp—po 20c.; F. Žegunas, V. Sha
per—po 15c.; Anthony Nowak, Leon 
Oshkowski, J. Bolenski, A. Friend, F. 
Žvirblis, A. Tamaskas, J. Urban, J. 
Summil, A. Seraitis, V. Juškaitis, J. 
Buoznis, C. Abromaitis, J. Basavičius, 
J. Arminas, J. Juraitis, M. Urbanavi
čius—po 10c.; J. Kumpelis, J. Nameju- 
nas, J. Zaledonis—po 5c. Viso $6.85.

Sukolektuota per E. Oldenburger: E. 
Oldenburger 20c.; E. Bussi, B. Olden
burger—po 10c. Viso 40c. Viso labo 
$7.25.

N u o R e d.—Aukas priėmė apgyni
mo komitetas Lawrence, Mass.

RED. ATSAKYMAI.
J. BALTRUŠAIČIUI. Ačiū.
SENAM KAREIVIUI. Polemika 

tilps. Eiles “Dabar proga” netilps. At
skirkite poeziją nuo politiškos agitaci
jos.

ŠIRŠINUI. Paveikslai įteikiami “Ke
leiviui”.

J. MACKEVIČIUI. Dauginus lavin
tis. Tilps.

J. ŠIDLAUSKUI (Cincinnati). Vi
sokie pludimaisi ir peštynes nėra taip 
svarbu. Daugiau rašykite apie draugi
ją darbus, vakarus, šiaip jau apie gyve
nimą lietuviu bei svetimtaučiu.

SAULES BROLIUI. Spausdinsim.
PAPARČIO ŽIEDUI. Rašydami apie 

kalbėtojus, susimildami nepilnai išgul- 
dinėkite jy kalby turinį, bet tik trum
pai paminėkite. Apie F. Bagočiy gali
me tik tuomet paminėt, kada jisai bus 
kalbėjęs.

GONIUI (Chicago). Nekurios tilps, 
nekurios ne.

CHELSEA korespondentui. Po ko
respondencija nėra jūsy pavardės. Ne
tilps.

BEDIEVIUI KAINUI. Labai neaiš
kiai rašote. Nieko nesuprantame. Anoj 
korespondencijoj juk apie knygas ir 
laikraščius nebuvo rašyta.

Laiškai pasiusta: D. Klingai, J. Cil- 
cui, Andriui Ūkeliui, S. Tiškevitz.

“LIETUVIŲ ŽURNALO” 
PRANEŠIMAS.

“Liet. Žurnalas” praneša, kad sekan
tį spaliy men. numerį pašvenčia vien a- 
gitacijos dalykams. _ Bus patalpinta 
Dėbso priešrenkaminė prakalba, socija- 
listy partijos kandidaty paveikslai ir 
daug tam panašiy rašty.

Idant kuodaugiausia žmoniy galėtume 
pasiekti, paskiriame pigiausią kainą.

Už 10 ekz. “L. Ž—lo” 25c.
„ 25 ,, ,, 55c.
,, 50 ,, ,, $1.00.
,, 100 ,, ,, . $2.00.
,, 500 ,, ,, $8.00.
,, 1000 ,, ,, $15.00.

Kuopos ir draugai, norinti gauti atei
nantį agitacijos numerį, privalo, kaip 
galima greičiau užsisakyti, bet ne vė
liau, kaip 5 d. spalio. Adresas:

“LIETUVIŲ ŽURNALAS”
1607 N. Ashland avė., Chicago, Ill.
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Severos Vaistai išvaro ligas 
ir neleidžia joms grįžti.

I į

Cukernčs darbininkams.
So. Bostono cukrinėj dar

bininkai ant tiek likos pris
pausti, kad neišlaikytu jokis 
arklys. Tankiai jie priversti 
dirbti apskritą parą (24 vai.) 
Pavyzdžiui, subatoj naktinė 
maina kaip pradeda nuo 6 
vai. vakare, tai dirba visą 
naktį, visą nedėlios dieną ir 
tik šeštoj valandoj nedėlios 
vakare paleidžia. Per visas 
24 valandas duoda tik vieną 
valandą valgiui. Abelnai i- 
mant, darbininkai išdirba po 
80, 90 ir 94 valandas į savai
tę. Tokios sąlygos ir Rusi
jos katorgoj būtu skaitomos 
peržiaurios. So. Bostono cu- 
kernės darbininkai skaitosi 
laisvais žmonėmis ir dirbti 
tokiose sąlygose neprivalo. 
Tik negyva mašina gali suk
tis apskritą parą. Žmogus-gi 
neprivalo ilgiau dirbti, kaip 
8 valandas, nes jam reikalin
gas poilsys. Kas dirba ilgiau, 
tas daro neatlyginamą savo 
protui ir sveikatai skriaudą; 
jis neturi būti jau žmogumi. 
Kompanija gali to reikalau
ti, tai jos biznis, iš to ji dau
gina savo milijonus, bet dar
bininkai neturi duotis taip 
nežmoniškai skriausti.

Visų pirmiausia jie turi su
tverti uniją, o paskui parei
kalauti žmoniškesnių sąlygų. 
Tik reikia vienybės, o kom
panijos pasiduos.

Ateinančiame utarninke, 
1 d. spaliu, bus pirmas cu- 
kernės darbininku susirinki
mas po No 376 Broadway, 
So. Bostone. Bus geri kalbė
tojai, gali būti ir I. W. W. u- 
nijos organizatoriai, kurie 
tuojaus pradės organizuoti 
uniją. Visi cukernės darbi
ninkai, kuriems rūpi page
rinti savo būvį, lai ateina į 
susirinkimą, kuris, prasidės 8 
vai. vakare. Jeigu jus bijo
site stoti į kovą su savo iš
naudotojais, tuomet jie dar 
labiau pradės spausti. Pa
gerinti savo būvi galite tik 
per kovą. Kova gi — reika
lauja vienybės iš darbininku 
pusės, kad pergalėti priešą ir 
pasiliuosuoti iš dabartinės 
vergijos.

Todėl prie darbo! Jau lai
kas nusimesti vergijos jun
gas! Cukierninkai.

Ateinančio j nedėlioj socija- 
listu svetainėj, 376 Broad
way, So. Boston, d-ras Ma
tulaitis turės paskaitą. Pra
džia 7 vai. vakare.

Šiuomi pranešame poniai 
Novikienei, kad jai priklau
so iš Susivienyjimo Lietuviu 
Amerikoje 150 dol., kaipo 
posmertinė po Antanui Ze- 
lioniui. Tegul atsišaukia į 
“Laisvės” redakciją, o čia 
gaus informacijas, kaip tuos 
pinigus gauti.

►

25 rugs, atsibuvo S._ L. A. 
prezidento p. Živatkausko 
teismas mieste Taunton, nes 
ten buvo išimtas ant jo va- 
rentas. P-nas Živatkauskas 
tapo nubaustas ant $50. Gir
dėjome, kad jis padavė appe- 
liaciją į augštesnį teismą.

Ar šiaip, ar taip, o toks 
kovos įrankis, kuriuomi pra
dėjo kovoti mūsų tūli veikė
jai, gana negražus. Męs pri
valom kovoti žodžiu ir per 
spaudą/ o ne su pagelba po
licijos.

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas 

nors nusipirkti, tai ateikit pas 
mus, o męs jums sučėdysim 
ant kožno dolerio po 20c.
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

Severos
Skilvinis

Bitteris
(Severa’s Stomach Bitters)

Sužadina norą valgyti, _ 
Padeda suvirškinti. 
Padidina maistų savinimą, 
Suteikia gyvasties jiegas.

Aplamas stiprinantis vais- 
stas su nepaabejojamu pa- 
sisenimu visuose nykulio 
atsitikimuose.

'Kaina $1.00.

Tas kosulys 
reiškia

Kad kas yra netvarkoj pas 
grakščius alsavimo įtaisus; 
gerkle, bronchus ar plau
čius, kosulys vedąs plaučių 
ligą, bet nuo to galima ap
sisaugoti, jai išanksto pra
dėjus vartoti

Severos Balsamą 
į nuo Plaučiu

(Severn’s Balsam for Lungs) 
Švelnina ir gydo plaučius. 
Liuosuoja skreplius, sulai
ko kosulį! Prašalina sunku
mą alsuoti.

Kaina 25c. ir 50c.

KNYGOS 
gaunamos “Laisves” spaustuvėj. 

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do-

x mažo Macocho darbai. Su pav.. 15c 
LEKCIJOS APIE ATSK1RIMO

ŽENKLUS....................................15c
MOKSLAS RANKAŽINYSTES 

arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą..........................15c

MEILES KARŠTLIGE................20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c 
AR YRA DIEVAS?...................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c 
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI......10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES .............................................. 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

tiškos giesmės............................ 30c
PASAULIŲ RATAS.....................25c
POKAHONTAZA Indi jonų Kara-

ralaitė. Istoriška pasaka........ 15c
BALTAS RŪBAS...........................15c
LIAUDIES DAINOS................. 15c

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tūkstantis—5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

“LAIVE”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Pirkite Bekernę
Didžiausis ir seniausis bekernės 

biznis parsiduoda visai pigiai už
tai, kad savininkas serga ir nori 
išvažiuoti gydytis, o neturi kam 
palikti savo biznio. Įplaukų yra 
nuo 800 iki 900 dolerių per savaitę 
(cash), 2 dideli Storai su visais 
įtaisais ir bekernė su visomis ma
šinomis dėl kepimo, taipgi 2 ark
liai ir vežimai su visais pakinki- 
mais. Geriausia proga Lietu
viams įgyti vieną iš didžiausių biz
nių So. Bostone už $7000.

NORIU PUSININKO
Kuris yra mokintas ir vikrus 

vaikinas, norėčiau susidėjęs pirk
ti tą bekernę, todėl kad pripažįs
tu, jog yra tikrai gera, bet vie
nam persunku yra varyti tokį biz
nį. Atsišaukit kuogrei šiauši ai, o 
nupirksim susidėję. Todėl, kurie 
norėtumėt platesnių žinių apie 
tai, kreipkitės greičiaus pas:

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

Telefonas So. Boston 123G-W
A. IVAŠKEVIČ. Manager

REIKALINGA ~
Arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED STATES

EMPLOYMENT OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

J. P. TUHINILA
Užlaikom didelę

Krautuvę S
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų Drapanų :Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
822 Washington Street

BOSTON, MASS.
Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 
F. S. Šimanskis.

TEISINGIAUSIA
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA APTIEKA

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS-;

Kostumenškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubuj 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu n/ 
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, j. 
valau, išprosinu ir padiwati kaip naujus. VifądgjU 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelin U . 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio aj! 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą^ kaip nu. ' 
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau- 
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK, 
252 South St., Athol,Mass, i

I v.
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Esi Pailsęs?
Parsibaigęs protu ir kūnu 
taip, kad vos kojas vilkti? 
Persidirbęs? Turi suirusius 
nervus? Tai nervai tavo 
prašo, kad jiems duotų vais
tą vadinamą

Severos Nervotonu
(Severa’s Nervoton)
Tai yra tikrai atsakantis 
vaistas tavo nusilpnėjusių 
nervų sustiprinimui. Su
taisys jis tavo visą organiz
mą. Nusipirk bonką šian
dien tuojaus.

Kaina $1.00.

Pardavinėjama visose aptiekose. 
Gydytojo patarimas dykai.

W. ESevera Co!

Dl DELIS
IŠPARDAVIMAS KNYGŲ

“Kaip apsivesti ir laimingai gyven
ti’’, “Kaip su kortomis daryti monus ir 
lošti, idant niekados nepraloštumei”, 
“Kaip išsirinkti mylimąją bei mylimą
jį?’’, “Kaip atprasti beitą ypatą atpra
tinti nuo gėrimo bei rūkymo?’’ su re
ceptais. Pakelis (į svaro) gryno rusko 
tabako ir iš Rusijos trejankos. Prisiysk 
vieno biznieriaus bei draugystės sekre
toriaus adresą ir 50c. money orderį, o 
apturėsi virš minėtus daiktus.

T. THOMOS
Saint Johns, =■ Oregon.

Muzikos Mokykla.
Kas nori mokytis muzikos, malonėki

te atsilankyti šiais vakarais: Panedė- 
liais—triuby orkestrą, Seredomis—be- 
nas, PėtnyČiomis — skripky orkestrą. 
Galit prigulėt iš Brightono, Cambrid- 
ge’iaus, Bostono ir So. Bostono.

VYTAUTO BENAS,
339 Broadway, So. Boston, Mass.

TEATRAS IR ŠOKIAI
Rengia L. S. S. 60 kuopa, atsibus

Subatoje, 28 d. Rugsėjo į Sep.| 1912 m.
SVETAINĖJ DAHLGREN HALL

Kampas E ir Silver sts., South Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Bus sulošta juokingiausia komedija 
“Amerikoniškos vestuves” 

ir vodevilis “ALKANAS JONUKAS”
Po teatro griežš puiki muzika ir bus linksmus šokiai. 

Taigi bus skrajojanti pačta su dovanomis. Nepraleiskit 
progos, nes kitaip gailėsitės.

Įžanga vyrams 50c., Moterims 25c.
Kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS.

Kurie pirksite ANGLIS, 
adresuokite iš mūšy Lithua
nian Agency, 233 Broadway, 
telef. So. Boston 1236 W.

A. Ivaškevič (manager).
Vienatinis So. Bostone lie

tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėliomis. Darbą atlieka 
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretus. Pra
šo atsilankyti. AntanasAba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kiu prošku, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių,tuo
jaus neliks nė vienos. Blakės 
į minu tą prapuola.

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
mu per paštą GOc. Siyskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambr k’get.,

E. Cambridge, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama

Is Matrimony a Failure?
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu.
Ateinančią savaitę loš

“Sherlock Holmes”
Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

Didelis teatras ir šokiai.
Bostone ant Turn Hali, 29 Middlesex 

st., 11 spalio (October), 7:30 vakare 
rengia Brightono Teatrališka kuopa 
“Perkūnas“. Bus perstatyta ant sce
nos naujas, t dar nestatytas, veikalas 
“Legališki Žmogžudžiai’’. Veikalas 
gražus ir naudingas —iš Rusijos kariško 
teismo. KOMITETAS.

Kur trumpa, ten trūksta
Barzdaskučiy reikia visada ir negali

ma gauti mokančių dirbti tą darbą. Tai 
prašome jauny vaikinų mokintis barbe- 
rystės amato, o męs tai labai greitai iš
mokinsime Prašome atsiųsti laišką ir 
prisiųsti už 2 centu štampą dėl atsaki- 
mo. ♦

GALINIS-WIDURINIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Reikalingas Barberis.
Reikalauju gero barberio, kuris mo

kėtų atsakančiai atlikti visokį barber- 
nės darbą. Atsišaukit greitai ant šio 
adreso. Taipgi gali atsišaukti, kurie 
nori mokytis.

J. Jasonis,
148 B st., So. Boston, Mass.

L1ETUVIŠKA1-LENKIŠKAI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau Ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras’’. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

P. --------- .. __<y

Draugijos

ir Biznieriai!
Jeigu norit, kad jūsy spaudos 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

“ Laisves” 
Spaustuvę

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu 
kitos spaustuvės ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugiją darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway 
So. BOSTON, MASS.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

O ff 
O O 
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Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
ant antrų lubų. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rūbus), taipgi ir dėl jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.
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HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
Šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamos atsinešk šį apgarsinimą.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto” 
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

SO- liOSTOrV, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kad butij ta markė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

Egiutero No. 1. . . - 25c.
Egiutero No. 2. - 50c.
Žmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai - - - - 35c.
Meškos Mostis - - - - 25c.
Trejanka..........................................25c.
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25c.
Liepų Balsamas . . - 25c.
Antylakson dėl Vaikų - _ - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c. 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - - - 25c.
Skilvio Lašai ----- 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - $3.50
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - - 50c.
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - - 10c.
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų - - 25c.
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c. 
Vaistas Nutildymui Vaikų - 25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c. 
Gyduolės nuo Grippo - - $1.25
Plaukų Apsaugotojas - - 50c.
Muilas Plaukų Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepenų - - 35c.
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas - 25c.
Kinder Balsamas - - - 25c.
Jjobriaus Lašai ... 50c.
Švelnintojas - 35c.
Kraujo Valytojas - - - $2.00
Nervų Ramintojas - $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - - - $1.25
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 25c.
Pamada Plaukams - - - 25c!
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c. 
Gyduoles nuo Riemens - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsų - 15c.
Inkstų Vaistas (mažesnė) - 25c.
nkstų Vaistas (didesnė) - $1.00
Akinės Dulkelės ... 25c.
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - - - _ - $2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
fiardavimo, kad mūsų tautiečiai reika- 
audami, galėtų pas savo štorniką nusi

pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.
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Didžiausias
Darbininkų 
Sųvaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas 
Lietuvių Soc. 
Sąjungos 
Amerikoje

“KOVA”
ft !

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA"
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

ft

OBEJ00

Šiai 
teis

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Labai žingeidžios knygos!

Meiles Karštligė
Mintįs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Kaina Lite 2Oc.

Feelinė Better Already
jizzzzzzzzzzazBEz^ [Į l|*Tpi 1 ^7

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA j OLSELIS

21-23 Cross St., KD",S”.,ymla£sqsu.:t,,'t“'1 Boston, Mass.

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrymų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

1815 E. Moyamensing Avė.
PHILADELPHIA,
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Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygų, pasiskubinkit išsirašyt, nes 
jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su 
paveikslais. Kaina ^25c.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. STROPUS A
30 W. Broadway, So. Boston, Mass*

(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)
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Dr. Richter’io
Pain- 

ixpelleriu
Dingo skaudėjimas kakle ir .diegi- 

mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri- 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje. į >5 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

F• AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York. 
Richter io Cougo l’illėB yra goroa nuo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 60c.
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