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AMERIKOJ
Panamos tarpiau tiška pa

Washington, 3 d. rugpjū
čio. Tikrai sužinota, kad di
džiulėj tarptautiškoj paro-

sties atidarymo Panamos 
kanalo, ims dalyvavimą 27 
nacijos. Nedalyvaus vien 
Rusija dūlei kivirčių apie pa-

virčių kaslink Panamos ka
nalo.

Yra taip pat abejotinų 
tautų, kurios dar ajškaus at
sakymo nedavė.

Chiniją jau pasižadėjo da
lyvauti. Japonija, matomai, 
laukia, kaip čia išeis su tuom 
Californijos žemės billium.
Siunčia karės laivą į Vene- 

cuela.v
Kaip tik į Venecuelą šti

namo. Tie maži vaikučiai 
dar savo jaunystėje pasimo
kina klesinės kovos lekcijų!

gino savo drabužius ir mal
dų knygą ir viešai prieš di
delę minią paskelbė, jog išsi
žada episkopališkos tikybos, 
o užlaikąs vien kunigystę. 
Jisai pripažino, kad episko
pai ška bažnyčia turtinga 
pinigais, bet susmukusi dva-

UŽSIENYJ Ten, kur auksą kasa.. y c

Johannesburg (pietine A-
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Siilzcrio.
New Yorko gubernato

rius Sulzer yra labai gudrus 
žmogus, kurį galima pava-|sios žvilgsniu, 
dinti mažu Hooseveltuku. 
Tapęs gubernatorium, jisai 
norėjo vesti savarankesnę 
politiką ir nelabai norėjo at- 
sidėkavoti tiems, kurie prisi
dėjo prie jo išrinkimo. Sul-

varto ka-

Streikas

klydo gandas, kad Venecue- 
loj kils revoliucija.

Suv. Valstijų valdžia jau 
siunčia karišką laivą “Dės 
Moines”, kad apgynus mūsų 
piliečių interesus, 
vena Venecueloj.
Didžiajai streikas 

syklose.
Columet, Mich.

vario kasyklose tęsiasi. Jau 
streikuoja 2.5,000 darbinin
kų. Upas jų puikus, organi
zacija gera.

Dienraščio ’ “Milwaukee' 
Leader” korespondentas sa- 

x ko: “Mainų karišku caruku 
yra generolas Abbey. Jisai 
pasakęs, kad žmonės neturi 
tiesos streikuoti, nes mainos 
prisipildo vandeniu, naikinu 
nuosavybę ir vargina tuomi 
savininkus.

Darbininkai sutinka ant
Mainieriai 
senelę Jo

in o tina, 
kuri taip pagarsėjo laike W.

kviečia pas save 
nes, mainierių

nąis kariškas teises. Val
džia apskelbė karės teises 
todėl, kad bernauja kapita-

Mulhall kaltina toliaus.
Mulhall, buvęs tarnas A- 

merikos Fabrikantų Drau
gijos, daro vis didesnius ap
kaltinimus, išvelka aikštėn 
'vis naujasnius faktus. Pa
sirodo, kad daugybė senato- 

! rių ir kongresmanų buvo 
parsidavę Amerikos Fabri
kantų Draugijai. Nuo tos 
draugijos jie gaudavo ky
šius ir užtad žadėdavusi ne-

riauti su darbininkais.
Dabar visiems labai rūpi 

Sulzerio kova su taip vadi
namais “tammanistais” iš 
New Yorko. Tie “tammani- 
stai” spiečiasi apie taip vadi
namą “Tammany Hall” New 
Yorke ir faktiškai savo tik
rai razbaininkišku drą
sumu terorizuoja visą New 
Yorką. Niekas neišdrįsda
vo su “tammanistais” kovo
ti, nebūt išdrįsęs ir Sulzer. 
Bet “tammanistai” pradėjo 
reikalauti sau riebiu kąsniu, 
pradėjo reikalauti, kad Sul
zer skirtų jiems geriausias 
valdvietes. Čionai jau Sulze
riui kantrybės pritrūko. Ji
sai pasipriešino. Ir štai da- 
)ar jam keršyja. Iš pra
džių užsiuntė kokią tai mer
gą, kuri užvedė provą dėlei 
suvedžiojimo. Toji pagarsi
no net eiles, kurias rašė tai 
mėlynakei Sulzer.

Dabar vėl apkaltino Sulžė
rį dėl kreivos prisiegos. Sul
zer, sudėdamas* savo išpa
žintį apie lėšas, kurios buvo 
išleistos renkant jį guberna
torium, turbūt sumelavo. 
Jojo priešai dabar pristatė Isur papirkimai,

ninkams įstatymų. Mulhall 
seniau irgi bernavo fabri
kantams, bet dabar gailiasi 
už “griekus” ir nurodo visas 
slaptybes.

Pabaigoj pereitos savaitės 
jisai išvilko aištėn darbelius 
tariamojo darbininkų apgy
nėjo darbo departamento 
viršininko Wilsono (ne pre
zidento). Wilsonas žadėjo 
jam, Mulhall’iui, kad joks 
darbininkams naudingas į- 
statymas nepraeis pakol ^ji
sai, Wilsonas, būsiąs minis- 
teriu.

Abelnai per šias kelias sa
vaites Mulhall išparodė tiek 
bjaurių, suktų darbelių se
natorių ir kongresmanų, jog 
išties darosi įspūdis, kad visi 

Į Washington© ofisai, tai tik
ros Augijaus arklydės, ku
rias negalima išmėžti. Vi- 

visur parsi
davimai! 6

Sako, kad daugelis senato
rių ir kongresmanų turės 
stoti prieš fed. grand jury.

pinigai buvo išleisti ant jo 
rinkimo, o savo prisiegoj ji-

Užtai Sulzeriui gręsia me
tai kalėjimo ir tuomet svei-

18 mainierių jau suareš
tuota kariškos sargybos. 
Mainieriai puikiai discipli
nuoti ir nori ‘ laikyties drū
čiai.

Randasi jau ir provokato
rių, kuriuos papirko kapita
listai, betgi jie nieko negali

LIETUVOJbent trijų vaikų. Iš tokių 
mokesčių - pabaudų valdžia 
tariasi surinkti į metus šim
tą tūkstančių milijonų.
Brangenybes karaliaus pa- 

y Jociuje.
Bukinghamo palečių j, ku

ris priklauso Anglijos kara
liui, yra ant $16,000,000 ver
tės visokių brangakmenių ir 
tam panašių brangenybių.

Bijosi gyvuliųsulenkinimo
Gardino gubernijos agro

nomas, kad sudrūtinus veis
lę taip vadinamų lietuviš- 
kai-baltarusiškų raguočių, 
sumanė partraukti iš Lenki
jos bulius.

Kada apie tai dažinojo vie
nas juodašimtis, tuojaus bė- * 
go prie gubernatoriaus. Gu
bernatorius tuoj šaukia ag
ronomą ir duoda jam pipirų: 
“Kaip tu drįsti norėti sulen
kinti mūsų veislę?! Aktu 
šioks-toks!”

Bet agronomas buvo dide
lis užsivertėlis. Pagaliaus 
viskas užsibaigė, kad bulius 
visgi pargabeno, tiktai už
draudė juos vadinti “lenkų / 
veislės” buliais.

Kits nepatikėtų, kad taip 
galėjo atsitikti, bet Rusijoj 
šiandien viskas galima.

Ežerėlių pavietas.
“Laisvei” rašo:
Čia gyvenimas sunkus. 

Ekonomiškosios šalies sąly
gos jau seniai buvo sunkios, 
o kada valdžia nei kiek nesi
stengė jas pagerint, bet, 
priešingai, visuomet blogi
no, tai nėra ką ir bekalbėt 
apie kokią nors menką gero
vę. Mažo žmogelio kiekvie
nas žingsnis taip apsunkin
tas, kad negali ir žengti ne
suklupęs. Išsitart apie blo
gą padėjimą yra taip pavo
jinga, kaip su ųgne prie pa
rako. Apie politiką ir sap
nuoti negalima. Spauda 
taip prisppusta, kad net lo- 
jališkiausioji laikraštija turi 
nešt pabaudas. Užtai gali
ma numanyt, kad įtempimas 
dabar stovi paskuičiausia- 
me laipsny. Netik dides
niuose miestuose, bet ir vi
sai menkuose miesteliuose, 
kur dirba kokius nors dar
bus tik desėtkai darbininkų, 
neužsiganėdinimas jau kįla. 
O jau didesniuose miestuose, 
tai nuolatiniai streikai. Tai- ( 
gi laukiama vis didesnių 
siveržimų, kurie gal pajuy 
dins iš pamatų dabartinį Ruį 
sijos padėjimą.

Nauja draugija.
Kupiškis, Kauno gub. Bir

želio 29 d. š. m. gubernato
riaus kanceliarijos raštu 
N1043 leista įsteigti Kupiš
ky ūkio draugija. įstatai 
normaliniai. Draugija gh- 
lės darbuotis — Kupiškio, 
Puponių, Alotų, Čypėnų, 
Pandėlio, Subačiaus ir Ska
piškio valsčiuose. Įsteigėjai: 
V. Kavoliunas, J. Bukėnas, 
P. Petronis, P. Jankevičius, 
K. Vaitiekūnas, P. Krapa1 
viekas, V. Greičiūnas ir K. 
Gasiunas.

Viensėdžiai.
(Švedasų ir Salų apielinkė.) 
[ Čia su skirstymosi viensė
džiais prasidėjo kaip ir nau
ja ėra, nauja gadynė žmonių 
gyvenime. Upas visų paki
lęs, visi kalbus, smagus... 
Kur tik nepasisuksi, ar so
džiuje^ kaip vakarais susi
renka ūkininkų būrelis, ar .

■ šventadieniais miestelio: • 
i priebažnytyj, rinkoj, visur 

bemaž viena ir ta pati kalba 
— apie vienasėdžius. Kągi 
ir nekalbės, per šiuos du me
tu čia išsidalino ir ruošiasi 
dalintis visi didesni sodžiai. 
Švedasų m., Daujočiai, Bu
tėnai, Vaitkūnai ir Vadonįs.
Saliečių: Punkiškiai, Tarai- ; 
džiai, Naujaulyčiai ir Galsiš- 
kiai. Dauguma sodžių dar 
ruošiasi skirstytis ir veda 
tarpu savęs 
bas.

Didžiausias teisinas Berly
ne. Teisia kazionus pa

triotus. i
Berlynas, 1 d. rugpjūčio. 

Pagaliaus socijalistų agita
cija privertė Prūsų valdžią 
atiduoti teisman tuos karės 
ministprijos afieierius - val
dininkus, kurie nužvelgti 
parsidavime armotų kara
liui Kruppui. Pereitą pava
sarį draugas Liebknecht 
Vokietijos seime, kaip ant 
delno išrodė, kad Vokietiją 
valdo Į£ruppo firma, kuri 
turi savo talkininkus karės 
ministerijoj. Armotų firmų 
karaliai papirkinėja valdi
ninkus ir laikraščius, kad 
šie keltų lermą, jog tėvynei 
gręsia povojus. Tuomet kį- 
la suirutė, valdžia pradeda 
smarkiau ginkluotis, o to tik 
ir tereikia Kruppui ir Co. 
Visuomenėj kilo toks pasi
piktinimas, jog valdžia, nors' 
sukandus dantis, turi kaps- 
tyties tame sąšlavyne.

Prieš karišką teismą stoja 
“kazioni” patrijotai, aficie- 
rių mundieriais su savo ka
riškais pažibais. Formai iš- 
kai juos kaltina išdavime ka
riškų sekretų, kurių rasta 
daugybė pas Kruppo agen
tus, priėmime kyšių, kame 
jie prisipažįsta ir kariška
me nepaklusnume. Tai tik 
formališkas kaltinimas. 
Daktaras Liebknecht sako, 
kad kaltiniams turi būti 
daug platesnis irpamatin- 
gesnis. Jisai darodo, kad 
yra tam tikras organizuotasI ti, kaip tai skelbia graikai ir Ineprigulmingos 
suokalbis kėlimui kariško serbai, 
lermo, suokalbis organizuo- kad keliuose 
tas ant papirkimo, turįs tik
slu laikyti žmones amžinoje 
baimėje prieš karę ir išvilio
ti kuodaugiausia milijonų 
ant apsiginklavimo.

Visas Berlynas sujudęs.
Dar niekad visame Berly

ne nebuvo tokio sujudimo 
visuomenėje, kaip dabar. 
Dienraščiai, talpindami at
skaitas apie teismą, turi di
dinti savo formatą. Visi 
veržiasi teisman, ' bet ten 
tilpsta tik 20 dienraščių re
porterių ir daugelis aukštų
jų karės valdininkų. Vie
nok, kada buvo skaityta 
svarbiausi dokumentai apie 
suokalbininkų veikimą, tuo
met reporterius prašalino. 
Mat, sako, tai dideli sekretai 
ir juos niekam negalima ži
noti.

Kaltinamieji savo' pasitei
sinimuose sako, kad jie ėmę 
ne kyšius, bet “dovanas” ir 
nematę tame nieko blogo,- 
nes jų perdėtiniai jiems įsa
kydavo, kaip galint daugiau 
patarnauti Kruppo firmai. 
Vienas net pasakęs, kad, im
damas “dovanas”, nieko o 
nieko blogo tame nematęs, 
nes pagal jo nuomonę, karės 
ministerija ir Kruppo fir
ma, tai viena ir ta pati įstai-

Darbininkai ant to atsakė 
visuotinu streiku. Tai paro
do, kad ir tolimoje Afrikoje* 
žmonės gana organizuoti.

Ispanijoj.
Barcelona, 2 d. rugp. Čia 

kilo milžiniškas audėjų 
streikas, kuriame dalyvauja 
22,000. Streikas prasidėjo

sargyba ir pasirūpinta di
džiausiu apsaugojimu.

Kruppas ir Vilius II.

raščių apskelbta, kad Vilius 
II tuęi savo Šerus Kruppo 
firmoje. (Kruppas — armo
tų karalius Vokietijoj.) Jau 
jo tėtukas Vilius I buvo pri
sidėjęs prie Kruppo. Todėl 
dabai1 Vilius II yra taip 
draugiškai palankus Krup
pui ir duoda jam tokius di
delius užsakymus.
Babtistai bus persekiojami.

St. Peterburgas, 3 d. rugp. 
Švenčiausias Sinodas Rusi
joj jau pradėjo kryžkarę 
prieš babtistus. Pastarai
siais metais babtistams Ru
sijoj ypač gerai sekasi. To
dėl babtistus nori apskelbti 
pavojinga sekta ir jų bažny
tinės draugijos bei parapi
jos bus draudžiama įkurti.

gams lankyti tūlas sekcijas Lenkijos klausimas Europoj 
tarptautiškoj parodoj Ghen- Europos laikraščiai talpi- 
te. Jisai sako, būk yra dide- na sieksninius straipsnius 
lis dorai pavojus žiūrėti į tu- apie Lenkiją. Priežastim to 
lūs paveikslus. triukšmo yra tai, kad lenkų

KnmhiikP atstovai apsilankė Londoneiva es įau e. įr £įa besitariantiems
—Bulgarai tvirtina, kad ambasadoriams lenkų me- 

jie nėra taip baisiai sumuš-[morialą, kur reikalaujama
> Lenkijos. 

Bulgarai tvirtina, I Francijos, Ispanijos ir keli 
---- ----mūšiuose jie Vokietijos laikraščiai sako, 

net apgalėję graikus ir ser- kad dvidešimties su viršum 
bus.-------------------------------- milijonų tauta turi gauti ne-

—Rusų laivynas jau pasi- prigulmingą rėdą.
rodė netoli pat Konstantino- Užtat Peterburge kilo di- 
polio. Tai bus rusų demons-1 delis subruzdimas. Juoda- 
tracija - gązdinimas, 
turkai atsisakytų nuo Adri-

streikavo 3,000 darbininku. 
Streikas apėmė 195 dirbtu
ves. Streikieriai atsisakė 
nuo tarpininkystės, kurią 
pasiūlė gubernatorius.

Apskritai, reikia pasaky
ti, kad Ispanija virto didelių 
streikų scena. Tonais vė
liau ar anksčiau turės kilti 
revoliucija.

Tikrai pakvaišo.
Brusselis (Belgija.) Di- 

džiausį lermą įv audras pro
testų sukėlė čionais ganyto
jiškas laiškas pirmojo Belgi
jos arcivyskupo. Tame laiš
ke minėtas kunigas uždrau- 

įdžia mokyklų prižiūrėto
jams, tėvams ir net kuni-

kadĮšimtiški laikraščiai karia šu
nis ant lenkų.

Lenkai savo memoriale
tarp kitko pasakė, kad prie

lio m in isterini.
Iš tos priežasties, kad su

kurstyti laivyno ministerio 
Danielso kalba Seattlio jūr
eiviai įtaisė socijalistų muš
tynes tame mieste, New 
Yorko socijaliStai parašė 
laišką laivyno ministeriui. 
Tame laiške yra daug tinka
mos pajuokos tam neva kar
žygiui. Laiške yra pasaky
ta:

Dinamito ekspliozija maino- 
se. 19 užmušta.

PottsvilleLPa. Baisi dina
mito ekspliozija, kuri ištiko 
E. Brookside mainosi*, nuve
dė į kapus 19 angliakasių ir 
daugelį sužeidė. Dinamitas 
sprogo su pasibaisėtina spė
ka, nešdamas mirtį ir di
džiausius nuostolius.
Senelė Jones jau važiuoja 

kovoti.
Žilagalvė senelė Jones jau 

važiuoja kovoti j Michigano 
vario mainas pagelbėti mai- 
nieriams kovoti už savo tei
ses. 5 rugpjūčio jinai jau 
pribus į Calumet, Mich,

Streiko vadovai ir strei
kieriai reikalauja viešo ty
rinėjimo darbo sąlygų, taip, 
kaip tai buvo W. Virginijoj, 
kur darbavosi senato komi-

—Prancūzų komisija iš 
Salonikų patvirtina, kad

tu vos apskričiai, kurie to. pa
norės.

Katalikyste Paryžiuj.
Francūzai vis labiau atsi

meta nuo katalikų tikėjimo. 
Taip, Paryžiuje yra 3 mili
jonai gyventojų, tuo tarpu 
religiškas apeigas, maž
daug, pildo 120,000 žmonių. 
Taigi ant 23 gyventojų pri
puola vienas katalikas.

Mūsų “Draugas” ir iš 
mokės išsisukti!

ir žvėriškai elgiasi, kada už
ima kokia nors vieta.*- v

Kooperacija Vengrijos so
džiuje.

Budapeštas, 1 d. rugp. Su 
pagelba unijų ir socijalistų 
socijalistų partijos įsteigta 
pirmutinė kooperacija Ven-

to

Jos

i

i

i

karštas dery-
silaukę 45 metų,tus ir kloja savo galvas.

apkraut 
kurie su- darbiams per metus buvo iš- 

netuiės leista 40,000 dolerių.

ko 75,000 parašų po savo pe-
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Sufragistės iš 23 valstijų 
laimingai atvyko į Washing- 
toną, kad įteikti peticiją si 
daugybe parašų dėlei išgavi
mo lygių politiškų teisių na
ci j o n a i i šku esc rinkim u ose.

Sako, kad senatoriai labai 
maloniai jas pasitiko ir dau
gelis pažadėjo remti jų tei
singus reikalavimus. ♦

Ir vėl metai kalėjimo.
Patrick Quinlan, • IWW. 

agitatorius laike Patersono 
audėjų streiko, kuris pereitą 
savaitę buvo paleistas ant 
$5,000 kaucijos, vėl buvo^su
areštuotas ir vėl nuteistas 
ant visų metų kalėjimo tik
tai už kelius žudžius. Savo 
prakalboj jis kvietė žmones, 
norinčius * apsiginti nuo ka
pitalo bernų, rinkti socijalis- 
tišką valdžią.
Patersono vaikučiai grįžta.

Patersono streikierių vai
kučiai, kurie per paskuti
nius kelius mėnesius gyveno 
Brooklyne, Broxe, Manhat- 
tane, dabar rengiasi grįžti

Detroiliečiu kova.
Detroitiečiai apskelbė ko

vą karų kompanijai. Jie no
ri mokėti už važiavimą tik 3 
centus. Kompanija su tuo 
nesutinka ir sako, nepriim- 
sianti trijų centų. Ji reika
lauja penkių. Net patsai 
majoras Marx ragina mies
tiečius daugiau, kaip tris 
centus mokėti.

Pažiūrėsime kuomi užsi
baigs ta kova!

Chicago, III.
10 rtioterų paskirta polię- 

manais prie -svetainių, ku
riose atsibūna šokiai.

Kunigas sudegino ku
nigiškus drabužius.

Charlottesville, Va. Kun. 
episkopališkos bažnyčios iš
sižadėjo savo tikybos labai 

[ypatingu būdu. Jisai sude-

“Leiskie, Tamsta, išreikš- ; 
ti linkėjimus iš priežasties 
puikaus tamstos laimėjimo 
Seattle. Tamsta užsipelnei 
didžiausios pagarbos, nes ta
vo tos prakalbos įkvėpė jū
reiviams tą didelę drąsą at
liekant tą patriotišką darbą. 
Tikimės, kad tavo karžygiai 
susilauks medalių už drąsu
mą. Jūsų laimėjimas paro
do, kad laivyne viešpatauja 
karės dvasia ir jie užsipelno 
dovanų ir pensijos...”

Jeigu jūreiviai moka nai
kinti socijalistų knygynus, 
tai kogi dauginus ir bereikia 
nuo patriotų?
2000 moriečių užmušta 

ant Fiilipinų.
San Francisco. — Laikas 

nuo laiko dienraščiuose pra
nešama apie sukilimus tau
telės “moro” ant Fiilipinų, 
bet visados užslepiama, kaip 
baisiai Su v/ Valstijų karei
viai ten elgiasi. Pranešama 
iš tikrų šaltinių, kad pasta
rosiose riaušėse likosi užmuš
ta apie 2000 morosiečių, tarp 
kurių yra apie 500 mažų vai
kučių ir moterų.

bendrai valdoma ir apdirba
ma.

Sufragistės kitos rųšics.
Anglijoj esama ir ne - ko

vojančių sufragisčių. 
nekelia tokio triukšmo, bet 
jų yra gana daug.

Štai neseniai ne-kovojan- 
čios sufragistės sukeliavo į 
Londoną iš visų kraštų An
glijos ir įtaisė didžiulę paro

sią, kurioje dalyvavo 100,000 
moterų. ■ Ant vėliavų buvo 
užrašyta: “Protas, bet ne

Dar nežinia kuo nusibaigs 
tas teismas. Socijalistai ga
li džiaugtis, kad jiems dar 
vieną sykį pavyko išvilkti 
aikštėn purviniausius patri- 
jotų darbus. Netiek svarbu 
nubausti kelis valdininkus, 
kiek svarbu parodyti visam 
pasauliui, kad armotų kara
liai faktiškai laiko savo ran
kose karės ministeriją ir dėl 
kelių žmonių užgeidos netik 
pašėlusiai kįla apsiginklavi
mas, bet gali kilti ir didžiau-įkas daryti, 
sias kraujo praliejimas. Ir nūs gimimų'skaicių. Daba 
viename ir kitame atsitiki- kilo sumanymas 
me žmonės moka savo cen- mokesčiais tuos,

daugiau nei 70 kalbėtojų.
Ispanijos mainieriai.

Madride atsibuvo konfe
rencija Ispanijos mainierių. 
Ispanijoj yra daugiau nei 
40,000 organizuotų mainie
rių. Konvencija nutarė pri
sidėti prie tarptautiškos 
mainierių unijos.

Unijistai išstatė visą eilę 
| reikalavimų ir pasiryžo ko
voti.
Bevaikiai mokės mokesčius.

į Francijos valdžia nežino 
kad tik padįdi-

Pirmeiviški japonai smar
kiai rūpinasi, kad j vedus ja
ponų niokyklosna ir litera- 
;ūron lengvutę lotynų abė

 

cėlę, vieton sunkįpsios japo
niškos abėcėlės, 'ienok at
žagareiviai stovi an 
eana.

Chinijoj.
Kantono miestas laukia 

užpuolimo šiaurės kariume- 
nės. Daugybė gyventojų 
bėga iš miesto. Kareiviai 
saugoja miesto gatves. E- 
lektros šviesa užgęso. Dau
gelis kareivių, kurie įtarti 
neištikimybėj, sušaudyti.

Panašios žinios ateina ir 
iš daugelio kitų Chinijos 
miestu, v

Maurai sumušė ispanus.

savo ir

kad Morokos maurai sumu
šė viename mūšy ispanus. 
£)aug ispanų esą užmuštų.

Norvegijos unijos.
Christiania. Unijos išlei

do savo metinę atskaitą, li
nijos turi 60,000 narių. Be-
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SPAUDOS BALSAI
Apie poną Yčą.

Vilniaus pirmeiviškos 
“Lietuvos Žinios” talpina il
goką straipsnį apie lietuvius 
atstovus Dūmoje. Manome, 
kad “Laisvės” skaitytojams 
bus pravartu žfrioti, ką ma
no apie poną Yčą Lietuvos 
pirmeiviai.

Trumpai suglaudus “Liet. 
Žinių” nuomonė šitokia: pa
staraisiais metais Lietuvos 
gyvenimas pradedąs plačiau 
apsireikšti, todėl tie lietu
viai, kurie seniau darydavo 
sau karjerą kur nors Rusi
jos gilumoje, dabar tariasi 
padarysią sau vardą pačioj 
Lietuvoj. Prie panašios rū
šies karjeristų pridera ir p. 
Yčas; Pabaigęs universite
tą Sibire, p. Yčas skubinasi 
Lietuvon. Visą vasarą ji
sai važinėja su p.M.Petraus
ku po Lietuvą, o jo prieteliai 
kužda: še, jums bus tinka
mas atstovas! Jau tuomet 
kalvinistas Yčas susidrau
gauja su bjauriausios rūšies 
katalikais klerikalais. Lai
ke rinkimų į Dūmą valstie
čiai jo nenori. Tuomet jisai 
prašyte prašo vieno inteli
gento, kad tasai užleistų jam 
vietą. Tasai užleidžia ir

Pirmas jo žygis, tapus 
Dūmos nariu, buvo kelionė 
su vizitu pas Kauno guber
natorių. Užtat Lietuvos 
caro valdininkdi sakosi pil
nai suprantą p. Yčo “politi
ką”. Dūmoj tarp kitko ji
sai atsižymėjo tuomi, kad 
prisidėjo prie valstiečių kuo
pos. Iš tos kuopos buvo iš
ėsti visi kairieji atstovai. Y- 
čas balsavo už tai, kad pri
imti kuopon juodašimtį vys
kupą, ir nepriimti socijalis
tu. Yčas sykiu su kunigu 
Laukaičiu dalyvavo vizite 
pas budelį carą. Kaip jums 
patinka tasai politikierius? 
Amerikoj panašius politikie
rius lietuviai vadina “bačku
tės” .politikieriais. Jiems 
nerūpi švari, nuosekli politi
ka.

Beto, skaitome reikalingu 
Branešti, kad laike rinkimų į 

>ūmą tos pačios “Liet. Ži
nios” buvo paskelbusios la
bai nešvarių žinių apie p. 
Yčą. Iš tų žinių stačiai ga
lima buvo spręsti, kad p. Y- 
čas turėjo savo draugais po
liciją. Yčas buvo pašokęs 
paduoti “Liet. Žinias” teis
man, bet vėliaus pabūgo ir 
nors murzinas iki gyvo kau
lo, drožė Dūmon.

Caro bernai apsaugojo Y- 
čą nuo nuoseklios kritikos 
Lietuvoje. Tenais nėra lais
vės žodžio, susirinkimų ir ne 
tik socijalistai, bet ir pirmei
viai negali veikti atvirai. To
dėl reakcijos dumblynuose 
p. Yčas gali maudyties, kaip 
inkstas taukuose. Bet kada 
išauš tenais politiškos lais
vės diena, visiems Yčams 
Teikės prašyti senatvės pen
sijos pas lietuvišką carą.

Todėl, kam rūpi Lietuvos 
gerovė ir politiška laisvė jo
je, tegul randa progą pasa
kyti p. Yčui karčios teisybės 
žodžius.

J. Basanavičius, pasiskir
damas savo padėjiku Yčą, 
noroms ar nenoroms įtaisė 
demonstraciją prieš D. Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių 
progresyvišką visuomenę. 
Męs manome, kad dr. Basa
navičių klaidingai informa
vo apie Amerikos lietuvius. 
Todėl męs norime nors da
bar pasakyti gerb. dr. Basa
navičiui, kad Amerikoj di
džiausią rolę lošia socijalis
tai. Ne kokios ten bankos, 
ne kapucinui parsamdyta 
bažnyčia, bet socijalistiška 
organizacija džiaugiasi di
džiausia žmonių užuojauta.

Ar norės d-ras J. B. tai pa
matyti ?!

Salin tokie kalbėtojai!
Prakalbų svarba.

Jeigu męs šaukiame “šalin 
tokie kalbėtojai”, tai dar ne
reiškia, kad męs nebrangin
tume prakalbų. Męs šaukia
me “šalin tokie kalbėtojai!” 
tiktai todėl, kad branginame 
prakalbas ir suprantame jų 
didele agitatyviškai auklė-, 
jančią vertę lietuvių darbi
ninkų gyvenime Amerikoj. 
Visi męs bręstame, visi įgy
jame daugiau naujų žinių, 
mūsų-politiškas regratis ple
čiasi. Ko užteko prieš kelis 
metus, šiandien to nepakan
ka jau. Bręstant mums kul
tūriškai, augant mums poli
tikos žvilgsniu, męs prade
dam plačiau žiūrėti į gyveni
mą, jieškoti atsakantesnio 
dvasiai maisto.

Gi kalbėtojai yra vieni iš 
tų vadovų, kurie nuo pagrin
dų mokina žmones, suteikia 
jiems naujų žinių, nurodo 
naujus kelius. Rasit, ne vie
nam iš mūsų prasivėrė akįs, 
kada męs išgirdome karštos 
teisybės žodžius. Spausdin
tas laikraščio žodis turi di
delę vertę, bet gyvas žodis, 
teisybę skelbiančio žmo
gaus, tankiai turi dar dides
nę vertę.

Męs turime dar minias 
žmonių, kurie nežino teisy
bės kelio. Visi męs karštai 
trokštame, kad tiems tamse
sniems. savo broliams už
žiebti šviesos žiburį. Tad 
męs ir panaudojame savo a- 
gitacijai kaip laikraštį, taip 
knygą, kaip paprastą susi
rinkimą, taip ir prakalbas.

Socijalistai yra pirmiausi, 
kurie varo plačią agitaciją 
tarpe žmonių. Kad tai šven
ta teisybė, niekas, veikiau-! 
šia, nei nebandys užginčyti. 
Užtat socijalistai turi daug 
priešų. Didžiuma lietuviš
kos kunigijos panaudojo vi
są savo autoritetą socijalis- 
tams ir jų idėjai šmeižti. Di
džiuma surambėjusių tauti
ninkų yra uoliais talkinin
kais kunigijos kovoje su so- 
cijalistais. Sykiu su mūsų 
priešais eina kapitalistiškoji 
valdžia ir jos atstovai.

Kad laimėjus toj smarkioj 
kovoj, kad nesuklupus po 
kovoą našta, reikia didžiau
sios 
mo, rVikia mokslo ir sugebė
jimo Jtuos mokslo grūdus 
skleisti, reikia ypatiško pa
dorumo.

Męs turime kalbėtojų, ir 
tai nemažai, kurie tais pri
valumais gali pasididžiuoti. 
Jie neša socijalizmo idėjai 
didžiausią naudą,- jie įgyja 
mums naujų socijalizmui 
talkininkų.

Bet ne visi tėra tokiais.

Energijos ir pasišventi

bų tik dairydavosi vienas į i 
kitą ir jiems viena terūpėda- ; 
vo: kaip greičiau jį nuo pa
grindų nukrausčius! Paga- ; 
liaus “kandidatą į organiza
torius’* šiaip-taip pavykdavo 
nukraustyt. Žmonės — vie
ni juokėsi, kiti piktinosi ir jų 
akyse socijalizmo idėja buvo 
sukompromituota.

Gana ilgai trankėsi tasai 
“auksaburnis”, pagaliaus 
jau garsas apie jį praėjo vi
sur, buvo paskelbtos žinios 
apie prenumeratos nuvogi- 
mą ir... vieno “talento” 
žvaigždutė užgęso... Bet 
kiek papiktinimo, kiek dez
organizacijos pridirbo jisai 
mūsų veikime!

Tai vienas “egzemplioris”.
Kalbėtojas, kuris žino apie 

Lietuvos kumpius.
Kartą Waterbury, Conn., 

tūlam kalbėtojui bekalbant, 
pasigirdo iš publikos balsas, 
kuris priminė ponui kalbė
tojui apie tuos laikus, kada 
taip lengva buvo prieiti prie 
kumpių. Tasai vienas žode
lis sugadino garsaus kalbė- 
tojaus karjerą. Bet, ačiū 
dievuliui, Amerika — šalis 
plati. Tuomet kalbėtojas X 
leidosi į platųjį, į margąjį 
svietelį. Jisai pabuvojo vi
sur: pasakodavo apie davat
kas, škaplierius, rąžančius, 
kunigų gaspadines, pasako
davo riebiai. Toks jau, mat, 
buvo jo “pašaukimas!” 
Tamsesni žmonės pasipik
tindavo ir keikdavo socija- 
listus, išgirdę panašias kal
bas. Švieseni žmonės tik 
spjaudydavo ir nežinodavo, 
kuomi išsiteisink Patvirti
nimui savo “pamokslų”, po 
prakalbų ponas kalbėtojas 
parodydavo ant praktikos, 
kaip puikiai jisai pažįsta 
gražiąją lytį. Jeigu norite 
sužinoti apie bjaurias ir pa
piktinančias prakalbas ‘mei
lės specialisto’, tai nuvykite 
į Illinois valstiją. Tenais 
jums daugiau papasakos a" 
pie tai.

Antru sykiu minėtas kal
bėtojas nosies nedrįs paro
dyti tose vietose. Bet pagal
vokite: kiek papiktinimo ji
sai atnešė, kiek žmonių at
grasino nuo mūsų, kokį 
bjaurų, šundaktarišką su
pratimą jisai davė klausyto
jams apie socijalizmą!

O kas būtų buvę, jeigu ji-

Kaip padarius, kad jų 
nebūtų?

Bus gana tų kelių faktų. 
Galima būtų dar daug pa
kalbėti ant tos temos. Mums 
betgi rūpi klausimas, kaip 
atsikračius nuo panašių ne
kviestų agitatorių?

Prieš juos turėtų vesti ko
vą laikraštija. Labai tan
kiai būna, kad panašus po
nas kalbėtojas paprašo ko
kio savo, sėbro, kad tas pa
brauktų žinią į laikraštį, iš
gindamas jį. Labai tankiai 
tas atsitinka. Kartais ir 
pats kalbėtojas save išgiria 
arba pasamdo kitą, kad jį iš
girtų. Man bent žinomas 
vienas toksai faktas.

Laikraščiai taip darydavo 
ir tebedaro dėl šių priežas
čių: 1) dar priimta nuo se
niai talpinti korespondenci
jas, kas ja's neprisiųstų; 2) 
vienas-kitas iš tų kalbėtojų 
agentauja laikraščiui; 3) 
laikraštis bijosi užgauti to
kią “asabą”.

Prielankios panašiems 
kalbėtojams korespondenci
jos labai suklaidina žmones.

Prieš minėtus kalbėtojus 
turėtų vesti kovą visi Sąjun
gos viršininkai, bet, ant ne
laimės, yra viršininkų, kurie 
to nesupranta, ar jiems 
paranku, nenaudinga 
prasti.

“Dangus negrius”.
“Dangus negrius”, jeigu 

netikęs, susidemoralizavęs 
kalbėtojas apaštalaus soci
jalizmui. Taip išsitarė vie
nas viršininkas. Tuos žo
džius reikėtų užrašyti ant 
marmulo lentos, kaipo ženk
lą visiško nesupratimo, kaip 
reikia žiūrėti į savo prieder
mes.

“Dangus negrius” — nes 
jisai ir negali griūti, bet 
žmonės bus atbaidyti, atgrą- 
sinti nuo mūsų! Tas yra 
šimtą sykių baisesnis daik
tas, negu dangaus griuvi
mas.

Męs augame savo įtekmė
je, todėl nuo mūsų'daugiaus 
ir reikalaujama. Už kiek
vieną netikusiai atliktą dar
bą męs doriškai atsakome 
prieš visuomenę.

Todėl, jeigu męs norime 
viršų imti, męs privalome 
branginti švarius, padorius, 
išmanančius savo darbą, 
veikėjus, bet ne tuos dvasiš
kus supuvėlius, kuriems so- 
cijalizmas tik ant lūpų, ku
rie profaųizuoja mūsų bran-

ne
su-

Jehova (dievas) Amerikoj
(Pabaiga.)

Perdavęs arklius tarnams, pats gi išli
po iš karietos, užsirūkė pypkę ir, paėmęs 
lietsargį, patraukė gatve. Bet greit savo y- 
pata patraukė atydą daugelio praeivių, nes 
buvo apsisiautęs baltu ilgu ploščium, turėjo 
ilgą žilą barzdą. Aky mirksny apsupo jį vai
kai ir visa gauja patraukė paskui, klykda
mi: “Grynol! grynol! su ožio galva!” Drą
sesni pradėjo savo žaislę, kaip tai išmano 
parapijų mokyklų vaikai. ^Pro ausis dievo 
lėkė, kaukdami, akmenukai... Dievas savo 
galybės tyčia nepanaudojo, žengė toliaus, 
nepaisydamas kuniginių mokinių riksmo. 
Greit priėjo didelį mūrą, ne mūrą, bet puikų 
palocių, jaū norėjo klaust praeivio, kas tai 
per rūmas, tik, pamatęs ant kampo užrašą: 
“Šiandien šitoj bažnyčioj atlaidai”, — apsi-

—Nesikišiu daugiaus į žmonių reikalus, 
jei visados mane taip daužys ir trankys! Jūs 
gi, socijalistai, patįs būdą surasit ir be pa- 
gelbos dievų tvarką užvesti!

—Nesirūpink, dieve, — tarė socijalis- 
tas, — męs viską tai atliksim ir savo tikslą 
atsieksim ir mums pagelbės mūsų protas.

Ir taip bekalbėdami, priėjo vietą, kur 
aukė dievo karieta. Dievas maloniai atsi

sveikino su socijalistu, palinkėjo dar kartą 
viso labo jų kovoje ir, įšokęs į karietą, nu
švilpė dangaus link. Dilgėliuks.

—Taip, tai čia bažnyčia? tarė dievas, 
pamąstęs. Toks puikus namas maldos! Ha 
ha! Cacos tie žmonės, tokius rūmus man 
ant garbės budavoja! Turiu įeit, pažiū
rėt, ką kunigai veikia?

Jei būtų buvęs paprastas nedėldienis. 
Jehova nebūtų įžengęs vidun, nes neturėjo 
dešimtuko, bet kada buvo “atlaidai”, tat be 
jokių ceremonijų įėjo vidun. Tuokart kuni
gas po mišių ėjo anbonan, kad pasakyti sa
vo avelėms karštą pamokslą. Išpradžių jis 
skaitė evangeliją šv. Morkaus; visa tai ge
rai atsiliepė ant Jehovos. Mąstė Jehova:

—Kas tam mano vaikeliui pasidarė? 
Ko jis nori nuo tų kunigų? Žegnojasi dai
liai, meldžiasi su atsidavimu — rimtai pa
kalbėsiu su juomi, užklausiu!...

Kunigas pabaigė evangeliją. Atsistojo, 
nusišluostė prakaitą, 
ir pradėjo:

—O jūs latrai! 
socijalistai, sumirkę 
Kas kart vis daugiau 
kuojat, tolyn vis daugyn glaudžiatės prie tų 
raudonųjų! — Norite geresnių algų! O jūs 
buntaučikai! už tat degsite amžinoj ugny 
ir gersit juodą dervę (smalą.) Jei dievo ne- 
permelsit, neduosit aukų... Ponas dievas pc 
smert kankins jus amžinai!...

Čia Jehova neišturėjo ir sušuko:
—Meluoji, tarne! meluoji! sustok rėka

vęs! Aš nesu toks baisus, kaip manė pie
ši! Kodėl tuos žmonės gązdini pekla, sma
la, visokiom audrom? Meluoji veidmainy 
Šalin nuo ambonos!

Baisus triukšmas pakilo bažnyčioj. Je
hova sugriežė dantimis. Persigando kuni
gas, plaukai pasistojo ožiu, kvapo pritrūko 
krūtinėj, nes manė, jog kailį norima išpert. 
Bet greit atsigavo, kada keli kunigai prišo
ko prie dievo.

—Kas tu esi, kad drįsti išniekint tą vie
tą? Kaip drįsti išniekinti kunigą, kuris yra 
vyresnis už dievus? Sakyk, kas esi, nes tuo
jau s atsidursi už vartų?!

Jehova išpalengvo pypkę iš dantų išsi
traukė ir tarė:

—Esu tas, ką jūs išpažįstat, esu dievas 
—Jehova!

—Jehova? ! dievas mūsų? ! —sušuko— 
ko tu čion reikalauji? Kam įžeidei gerbia
mąjį mūsų tėvą? Ar tu manai, jog esi mūsų 
dievu, tat galėsi ir ant sprando mums jody
ti? — O ne! Tave tik laikom dėl žmonių, tai 
dalykai labai seni, o mums reikalingi dole
riai! doleriai! Taigi neškies iš čion, pako 
čielybėj esi; išsinešk be lermo, nes atsimin
si!..

Piktumas apėmė Jehovą, drūčiai trep
telėjo koja ir sušuko storu balsu:

—O prakeikta veislė! Jūs, kurie garbi
nai pinigą, jūs mano tarnais drįstat vadin- 
ties? Jūs gązdinat vargšus ir uždedat baus
mes, kad tik jums daugiaus aukų prineštų? 
Šalin iš šventinyčios! Eikite tuojaus! Toki 
kunigai tik gėdą daro žmonėms! Susirin
kit savo auksą, greičiau iš čion kraugeriai 
Išsinešdinki t, nes mušiu lietsargiu.

Kunigai išėjo iš kantrybės.
—Tu drįsti mums čion grąsint, žila

barzdi ! Manai, jog męs tavęs taip labai bai
domės? Cha, cha, cha! O tai puiku! Matai, 
męs iš tavęs tik juokaujam! Tu mums rei
kalingas gązdint tik žmones, o ne dėl to, kac 
tvarkyti mus! Tu greitai mūsų žmones pa
ve rstum į neklaužadas. Ei, tėveliai, >už 
sprando jį! Išmeskit jį ant gatvės!

Pakol dievas apsidairė, pasijuto jau be
esąs naguose kunigų, kurie jį atbulą stūmė 
per bažnyčią. Vienas sudavė kumščiu pa
kaušiu, kitas dūrė pasonėn ii1 drūčiai gavęs 
keliu, atsidūrė gatvės rinštoke;

IV.
Sudejavo vargšas Jehova ir drūčiai su

keikė, kad tokią gėdą kunigai jam padarė, 
nes, puldamas, skaudžiai susikūlė.

Tuokart žmogelis ėjo gatve ir, pamatęs 
senelį, pagelbėjo jam atsikelti. Dievas me
tė ant jo žvilgsnį.

—Kas esi tu? — klausė gailingai, kasi
nėdamas skaudamąją vietą.

—Esu žmogum, kaip ir kiti, ant dviejų 
kojų vaikščioju.

—Kokio tikėjimo esi? Žydas ar metodi
stas?

—Nei vienas, nei antras, — aš socijalis
tas.

—Taip, tai priklausai prie tų, kurie no
ri naują tvarką įvesti? Aš tuoj supratau, 
kaip tik manęs dasilytėjai, jog esi socijaliz
mo pasekėjas. Narsuolis esi, ištiesų, jaunas 
žmogau!

Čion Jehova apipasakojo savo nelaimes, 
prietikius ir tarė:

sudavė ranka kakton

bedieviai! masonai! 
prakeiktoj degtinėj, 
tinginiaujat — strei-

Barabošius.
Zenyba ir žmogaus gyvenimo 

siekinys.
Augščiausias gamtos siekinys yra tver

ti gyvybę. Todėl ir visas žmonių gyvenimo 
mechanizmas yra sutaisytas taip, kad žmo
nės, noroms ar nenoroms, sąmoningai ar ne
sąmoningai, daro dėl to gamtos siekinio iš
pildymo daugiau, negu dėl kokių - nors kitų 
gyvenimo siekinių. Žmonės gali užsiimti 
mokslu, daile, jie gali likti religijos, doros, 
arba, abelnai, kokios naujos idėjos skelbė
jais, vienok visame jų gyvenime ir darbuose
labiausia atsispindi gyvybės tvėrimo sieki
nys. Ypatingai tas apsireiškia moters gy
venime, nes patsai jos būdas yra kur - kas 
labiau linkęs link gyvybės tvėrimo, negu 
link kokio kito dalyko. ’’Moteris”, sako 
prof. Mantegazzo, “yra motina; apie tą 
branduolį, apie tą biologišką skeletą gru
puojasi jos visos spėkos, visos jos dorybės ir 
beveik visos silpnybės.” Moters lytiškojo 
sugyvenimo svarbiausiu siekiu yra kūdikis.

Biskutį kitaip yra su vyru. Jis labiau 
nori būti vyru, negu tėvu. Vyras yra išda- 
lies praradęs kūdikių gaminimo instinktą ir 
ištvirkęs. Šitą apraišką galima patėmyti ir 
pas žemesniųjų gyvūnų patinus. Jie irgi 
yra praradę veisimosi instinktą ir ištvirkę. 
Tas jų ištvirkimas apsireiškia kūdikių žu
dyme, ką pas daugelį gyvūnų atlieka pati
nai, jeigu tik jiems pavyksta surasti savo 
kūdikius. Pas vyrą svarbiausioji ypatybė 
ne'kūdikių gaminimas, bet geismas užganė
dinti lytiškąjį geidulį fiziškoj prasmėj; 
troškimas kokios tai - nors ypatingos jaus
mų harmonijos ir palaimos, ką jis mano ra
sti, susijungdamas su mote re — žodžiu sa
kant, vyro besistengime įgyti moterį atsi
spindi pajauta, kad jo organizmui yra daug 
nedateklių kaip iš "fiziško, taip ir iš dvasiš
ko atžvilgio, ir kad moteris yra vienatinė 
esybė, su kuria susijungus galima artintis 
žmogaus tobulumo idealui. Ot, todėl vy
ras moterį garbina ir ilgisi jos. Tai yra 
svarbiausios vyro ir moters ypatybės, ku
rios traukia link ženybinio gyvenimo.

Prie tų svarbiausiųjų ypatybių galima 
priskaityti ir draugijinį paprotį. Nors tas 
skamba biskutį keistai, tačiaus besistengi- 
mas vesti tokią pat gyvenimo formą, kokią 
veda kiti žmonės, baimė būti atskirtam nuo 
minios ir individualinio (ypatiško) silpnu
mo pajauta — daug svarbesnę rolę lošia gy
venime, o sykiu ir apsivedime, negu tas dau
geliui išrodo. Draugijiniai papročiai yra

t

žmogus surištas su praeitim ir aplinkybė
mis, ir kaip silpnas ir tuščias jis jaučiasi ta
da, kada bando eiti savo keliu — tuo keliu, 
kuriuo dar nei vienas nėra ėjęs...

ganizatorius? Todėl męs ir 
šaukiame: “šalin tokie kal
bėtojai!” Nei skatiko užsi- 
tikėjimo jiems!

“Man reikia pinigų!”
Visiems reikia pinigų, bet 

yra kalbėtojai, kurie pama
tau savo veikimo deda 
šauksmą: “man reikia pini
gų !” Ir todėl visi keliai, kad 
įgijus pinigą, yra geri: leist 
laikraštį ir neišleist, leist 
knygeles ir neišleist, užraši
nei laikraštį, kad jo negautų 
— visi tie keliai veda į dan-

Neužmirškite

tuviai darbininkai Amerikoj 
jau pradeda atsikratyti nuo 
tų ponų.

Nito'MfiiaiwMiiiiat

A' 
U'.'

Neišmanėliai ir nepa
dori kalbėtojai.

Pastaraisiais metais kal
bėtojų tarpe priviso gana 
žmonių, kurie irgi pradėjo 
“kalbėtojais” vadinties. 
Nors jau dabar prasidėjo su 
jais kova, bet, beabejonės, 
jie dar gaudo ir tebegaudys 
žuvis drumstame vandeny
je. Daugelis lietuvių darbi
ninkų taip myli prakalbas ir 
taip atjaučia kiekvienam in
to 1 i ge n ti škes n i am žmogui, 
kad yra pasirengę visom iš
galėm remti panašius kalbė
tojus. Daugelio žmonių kul
tūriško bei politiško išsivys
tymo laipsnis yra taip že
mas, kad juos dar galima 
“užbovyti” visokiais riebu
mynais ir nešvariais anek
dotais.

Bet... užteks išvadžiojimų. 
Lai kalba patįs faktai.

“Kandidatas į organi
zatorius”.

Pernai po New Yorko, Co
nnecticut ir kitas kelias val
stijas sukinėjosi tūlas K. Ji
sai garsinusi “dideliu kalbė
to jum” ir piršosi į LSS. or
ganizatorius. Išmokęs ant 
atminties kelias abelno turi
nio frazas, neturėdamas ma
žiausio supratimo apie soci
jalizmo praktikos ir teorijos 
dalykus, jisai pradėdavo šū
kauti, isteriškai traukyties, 
paskui, kada prilipdavo galą 
liepto ir kalba visai nutrūk
davo, tuomet būdavo “a- 
men”. Surengėjai prakal-

“Sakė”.
Jau gavome pirmą numerį 

“Šakės”, naujo juokų laikraš
čio. Daug jau juokų laikraš
tėlių pas mus žuvo, o betgi 
juokų laikraščio reikėtų. Ma
žu “Šakei” pavyks tapti to- 
kiuo laikraščiu. “Šakės” pa
kraipa aiški iš pirmo nume
rio: ii kovoja su įsigalėjusiu 
klerikalizmu.

Lietuviai darbininkai daug 
atleidžia inteligentams. Ir 
sykį, dusyk ir trissyk visuo
met bėdą galima suverst ant 
tų“ prakeiktų sąlygų”. Dar
bininkas viską atleidžia ir 
prašo: “tik, meldžiamasis, 
mokinkie mus!” Tuomet ir 
prasideda toks “mokini
mas”, kad visuose kampuose 
ir kantriausi darbininkai 
pradeda šaukti: “tai apsku- 
to, tai aplupo!” Ir štai, to
kiais keliais einant, prieita 
ligi to, kad tie patįs darbi
ninkai viešai garsina “Kovo
je” faktus, dėlei kurių turi 
rausti iš gėdos kiekvienas 
socijalistas. Bet ką pasa
kytų mumis, jeigu męs nuro
dytume, kad tai dar tik lašas 
jūrose, kad galima surašyti 
visą “istoriją” iš vienų tik

Laike VII LSS. suvažiavi
mo apie minėtą “kalbėtoją” 
vienas seniausias ir veik
liausias Sąjungos narys pa
sakė : “Vykite jį laukan!”

Ką sakytų vokiečiai, finai, 
latviai, žydai, jeigu tarpe jų 
rastųsi ‘ tokie “egzemplio
riai”? Jie plačiausia pra
vertų duris. Ant mūsų lai
mės ir pas lietuvius juos jau 
išprašo per duris. -

Apskaityta yra, kad maž 
daug 750,000 žmonių esti už
mušama ir sužeidžiama Su
vienytose Valstijose kas me
tai kasyklose, dirbtuvėse, 
gelžkelių nelaimėse ir 1.1.

Apskaityta yra, kad ant 
100 žmonių, kurie žūsta ir 
susižeidžia priepuoliuose, yra 
tiktai viena ypata iš augštes- 
nės klesos, o 99 iš darbinin
kų luomos.

Kada tėvai kankinasi dirb
tuvėse, o motinos gamina 
maistą, atlieka namų ruošos 
darbą arba net pačios eina 
fabrikosna dirbti, tuomet 
maži vaikučiai lieka be pada- 
bojimo ir dažnas jų papuola 
po automobilium ar gatveka- 
riu.

Kada žūsta darbininkas, jo 
žmona reikalauja atlyginimo. 
Prasideda tąsymasis po teis
mus. Maždaug galima išlai
mėt] 500 arba. 1000 dolerių. 
Didelė dalis tų pinigų kliūva 
advokatui. Bet tankiai teis
mai nesigėdina pasakyti, kad 
darbininkas žuvo per savo 
neatsargumą ir tuomet nie
ko negaunama.

Neužmirškite, kad jeigu, 
turtingas ^žmogus žūsta ne
laimėje, tai tuomet jo žmona 
gauna labai tankiai net kelis 
šimtus tūkstančių.

Tų dalykų negalima už
miršti. Reikia reikalauti tik
ro apsaugojimo savo gyvybės 
ir šeimynų aprūpinimo. Tą 
galima atsiekti per susiorga- 
nizavimą j stiprias darbinin
kų organizacijas.

netik žmonių gyvenime, bet ir gamtoje, 
jos svarbą galima išreikšti geriausiojo ly
ties psichologijos žinovo Krafft - Ebing žo
džiais: “Tiktai dėl jos ir per ją žydi lelijos, 
kvepia rožės, čiulba strazdai ir lakštingalės; 
tiktai dėl jos ir per ją vyrai ir moterjs eina 
link fiziško ir dvasiško tobulumo. Jei nebū
tų lytiškosios meilės, tai gyvenimas greit 
pavirstų į klaikų tuštumą, dailė, mokslas 
ir, abelnai, visa kultūra negalėtų bujoti.”

Kad žmonija galėtų eiti link tobulumo, 
tai daugeliui asmenų, mažiau pritaikytų 
prie aplinkybių, reikia pranykti; be to, 
jiems prisieina visiškai atsisakyti nuo že- 
nybos, arba užsiganėdinti tokiu pat silpnu 
ir netikusiu asmeniu. Nes meilės laikas, 
anot Darvino, tai kovos laikas. Toji kova 
yra platesnė už visas kitas kovas, nes joje 
ima dalyvavimą visi žmones. Ir jei būtų ga
lima persistatyti visus tuos skausmus, ko
kius turi perkentėti laike tos kovos kiekvie
no žmogaus siela, tai abelnas žmonijos 
skausmų tvanas būtų kur - kas didesnis už 
senovės tautų pasakišką tvaną.. Kiek žmo
nių sunaikinama, kiek kančių, sumišimo, in
trigų ir mirčių pagamina lytiškoji meilė! Ji 
yra didelis gyvenimo sietas, per kurį persi* 
jojama visi asmenis. Geresnieji lieka gy
venti ir tobulintis, blogesnieji — paskiriami 
išnykimui.

Antras gyvenimo sietas — tai kova už 
būvį. Toje kovoje silpnesni ir mažiau pri
taikyti prie aplinkybių irgi negali atsi
laikyti prieš tvirtesnius ir labiau prisitai
kančius asmenis. Todėl anksčiau ar vėliau 
turi pranykti. Gyvenimas nestovi ant vie
tos, jis bėga vis pirmyn ir pirmyn. Su 
technikos išsivystymu,, su pagerinimu dar
bo įrankių išdirbystėj daugelis žmonių pra
randa darbą. Tat jiems prisieina jieŠKoti 
naujų pragyvenimo būdų, naujų gyvenimo 
takų. Bet tai gali padaryti tiktai tie, kurie 
turi užtektinai spėkų. Kadangi gyvenimas 
vis lieka tobulesniu, tai ir kiekvienas žmo
gus turi tobulintis, nes dabar su tomis gyve
nimo spėkomis, kokių užteko pragyvenimui 
senovėj, negalima gyventi.

(Toliaus bus.)
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Tiems, kurie turi pirmas 
pilietiškas popieras.

brolio Jokūbo čenkaus

242 Broadway, So. Boston, Mass

nori su mumis

Laisvės” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.

matai, man

Gi EDUOS K ALENDORIUS.”

Streikieriams daugiausia 
gelbsti socijalistai. Tarp kt. 
soc. kooperacija nutarė duo
ti valgyti streikieriams, kol 
nepradės dirbti. Nematyt 
ir mūsų dūšių ganyto jaus.

biau išreklamuoja savo tau 
tą. Lašas.

JbMh litfrniii II M l Imi- ui ii

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

242 Broadway, So. Boston. Mass.

Nužudytasis buvo doras 
vaikinas, paėjo iš Vilniaus 
gub. ir prigulėjo j tris pašėl
ai nes draugijas Waterbury.

Jaunutė.

Dešimts 
streikavo

dosi ižde, paaukauti Rusijos 
kankiniams.

Julius Mickevičius.

F. Keizer, 
Fourth st. Court, So. Boston, Mass.

ku pav., 
mo. Kas

pavirsi.
Tai toks, Juozeli, mano 

apsakymas. O dabar aš ta
vęs noriu paklausti, kaip ten 
jus, amerikonai, priėmėt

New Yorkas, N. Y. Bedar
bių skaičius sumažėjo keliais 
nuošimčiais. Abelnai, dau
gelis pranašauja, kad mūsų 
laukia geri metai. Blogai ei
na darbai vien tik vilnų, bo- 
velnos ir aksomo fabrikuose 
nr tai iš priežasties streikų,

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty- 

“Revoliucijos atoal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apięatskirimo 

ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 

“L A 1 S VE”

Meldžiame visų tų “Lais
vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra; 
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at-

20c, 
20c. 
20c. 
20c,

versti Jums “Laisvės” siun 
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

Na, sakyk,'Juozuk, gi jau 
tu cieilikučiu, rodosi, nebu- 
vo. Dabar jau vėl atgijo. 
Ana pas mus primėtė tų sa
vo liucipieriškų popierių, bet 
ar tai tik pas mus. Ogi po 
visą pavietą.. Net į kryžiaus 
koplytėlę nesigėdi no tie žyd- 
berniai įdėti proklamaciją. 
Aš tau sakau, Juozuk, kad

Minersville, Pa.
Jaunas šaparninkas, dar 

tik 9 metų vaikiukas, o jau 
geras vertelga. Laike vaka- 
cijos sumanė užsidirbti pini
gų. Iš senų audeklų susibu- 
davojp palatkas ir pradėjo 
lošti teatrus ir koncertus ir 
susikvietė. daugiaus vaikų. 
Įeiga visiems lygi — 1 cen
tas. Kas pinigų neturi, tam 
reikia atnešti tris kaulus.

Vaikų beno garsus prof. 
Wagner, atsilankęs ant kon
certo, labai išgyrė. Jam taip 
patiko jauno vaiko gabu
mas, kad jis prižadėjo duoti 
muzikos lekcijas.

Lašas.

24 liepos atsibuvo Nemu
no paskutinis susirinkimas, 
nes nuspręsta galutinai li
kviduoti. Pinigai, kurie ra-

praneš 
Ona čenkiutė

37 Cross st

Brooklyno chronika.
26 d. liepos atsibuvo žydų 

kriaučių piknikas, ant kurio 
buvo užkviesta ir lietuvių 
kriaučių - unija. Kada ant 
pikniko atsilankė didelis bū
rys lietuvių, tai muzikantai 
juos pasitiko grajidami 
marsalietę.

Paskiau prasidėjo ir pra
kalbos. Kalbėjo žydiškai, 
angliškai, itališkai. Lietu
viškai kalbėjo p. Augu h as, 
kuris aiškino, kokiam tiks
lui yra renkamos aukos. Mat 
pernai agitacijos laiku soci
jalistai sakydavo prakalbas 
pietų laiku karpetaunėj. 
Tas bosams nepatiko ir jie 
pradėjo daryti visokias kliū
tis kalbėtojams. Išsyk ap
liejo kalbėtoją vandeniu, pa
skui pasamdė muzikantus. 
Bet tas nieko negelbėjo. 
Tuomet kapitalistai suareš
tavo kalbėtoją, įtardami, 
kad kalbėtojas kursto darbi
ninkus.

Už tas visas kliūtis soci
jalistai apskundė karpetau- 
nės bosus į teismą. Viena 
byla jau buvo, tai socijalistai 
nelaimėjo. Dabar padavė 
viską į augštesnį teismą. 
Tam tikslui buvo renkamos 
ir aukos.

Nedėlioj, 27 liepos, sve
timtautis, Joseph Lariviere, 
rado Naugatuck upėje lietu
vį Adomą Muzekevičių, ku
ris, kaipo gydytojai ir polici
ja mano, buvo pirma už
smaugtas, o paskui įmestas į 
upę. Jo nužudymas — yra 
dar mysterija.

Yra menama, jog Muzeke- 
vičius buvo nužudytas dėl jo 
pinigų, kurių jis rodė didelį 
pluokštą, apie $70, vienoj 
gertuvėj pėtnyčios vakare, 
27 liepos, ir po jo išėjimui iš 
ten, jis pranyko.

Du vyru, kurie išėjo tuom 
pat laiku su juomi iš gertu
vės, buvo areštuoti, bet po 
išklausinėjimui, tapo’ paleis-

Montreal, Canada.
Socijalistų pralaimėta. — 

Atsibuvo balius šv. Kazimie
ro draugijos su prakalbomis 
27 liepos. Pirmas kalbėjo 
vietinis klebonas, aiškino, 
kad žmonės netaupina pini
gų kada geri metai, bet kaip 
užpuola bedarbė, tada kalti
na kapitalistus, kad darbo 
neduoda, o jie neturi iš ko 
gyventi. Antras kalbėjo tū
las Bajoras, pribuvęs čia iš 
S. V. ant vakacijų. Tas ra
gino žmones prie mokslo, o 
ypač vaikų tėvus, kad nesi
rūpina vaikus leisti į moks-

Pas mus yra apie 800 lie
tuvių su viršum. Tarpe lie
tuvių apšvieta sparčiai kjla. 
Pareina čia visi pirmeiviški 
laikraščiai.

Per 4 metus čia gyvavo L. 
S. S. 124 kuopa, bet, išvažia
vus gabesniems draugams, 
kuopa pakriko, bet su pagel- 
ba lietuvių skyriaus Socia
list Party iš Milwaukee, 
kuopa tapo atgaivinta ir pa
statyta po globa Socialist 
Party. Skyrius dabar gerai 
gyvuoja. Ant rudens mano-

Neseniai liet, šeimynoj čia 
atsibuvo gražios vestuvės. 
Svečiai gražiai linksminosi 
ir jų buvo nedaug. Bet va
kare į vestuves suėjo nepra
šyti sportai. Ten jie atsiė
mė sau bačkutę alaus, išsiri
to ją į kitą 
ūžti. Kada ten nuėjo vienas 
iš veselninkų, tai sportai su
puolė ant jo su buteliais ir 
sudaužė galvą.

25c.
50c.
50c.

mas, 
vona 
niu!’

Liepos 26 d. 10 vai vakare 
J. K—ko žmona su F. K. iš
drožė į mišką ant “good 
time”. K—kas, su vaikų pa- 
gelba atradęs savo moteriš
kę prie užginto vaisiaus, šo
vė iš revolverio 6 kartus j K., 
bet nepataikė; paskiaus bai-

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai
lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
ku...................................... ’........... 15c.

‘ .z.

Racine, Wis.. Dirbtuvių 
čia yra daug, bet darbai pa
staruoju laiku labai suma
žėjo, taip, kad iš kitur pribu
vusiam darbas sunku gauti.

parapijonai 
mano kostumeriai ir vėl rei
kia, teveli, remtis ant faktu. 
Gabrys buvo ubagas, o kada 
pasidavė šventos Magdele- 
nos globai, tai su ministe- 
riais cigarus rūko. Yčas bū
tų nusprogęs kur kanceliari
joj, o kaip pasidavė po Tumo 
globa — tai pamatysi, ar tik 
negaus Amerikoj mėlynakės 
su $500,000,000. Tai vis fak
tai. Užtat ir didžiausias lie
tuviškas bankierius dzūkų 
tėvas, So. Halstedo kara
lius ir pusantro automobilio 
savininkas pasakė savo le- 
kajui: “Žiūrėk, kunigų ne- 
užgauk, nes kunigo užgavi- 

tai vinis į Kristaus la
ir skylė į mano kiše-

mūsų atstovus: Lietuvos 
saulę Basanavičių ir dievo 
pažymėtą Yčą? Žiūrėkit ne- 
apibrozdykit jų! Mat, kaip 
cicilikai, užpuolė ant Olšaus
ko ir Tumo, tai tie, parvažia
vę, kad davė jiems' pipirų, 
tai davė. Žiūrėkit, kad bent 
šį sykį, būsit žmonėmis.

Namieje naujienos ne ko
kios. Dobilai su šienu supu
vo. Būčia jau galėjęs vieną 
dieną suvežti, bet kaip tik 
tada atlaidai. Liuteriai kai
mynai, ką nenori rokuotis su 
dievo valia, viską suvežė, bet 
aš, kaip geras katalikas, ži
nau, kad jeigu jie suris mė
sos šmotą daugiau šiame pa
sauly, tai aname sviete jie 
pasprings tuo šmotu. Todėl 
aš ir neatboja. Aš žinau ge
rai, kad jeigu Lietuvoj šven
tės išnyks — tuomet ateis ir 
sūdnoji diena.

j Tavo T. škaplieraitis.

bet juk tai priešai tėvynės ir 
ardytojai vienybės.

Tų lietuviškų sakalų arba 
vyčių yra jau keli šimtai, 
greitai bus keli tūkstančiai. 
Tada padarysime rotas, pul
kus, korpusus, brigadas. 
Vienus pavėsime globai šv- 
Magdalenos, kitus šv. Cicili- 
jos, trečius Ramanauskų te
tos, ketvirtus šv. Ambrazo. 
Tada cicilistai galės staugti, 
bet nieko nepadarys.

Tai tokios navynos Ameri
koj, o kitame laiške parašy
siu dar daugiau. Ant inten
cijos mano atsivertimo, su
kalbėk tris sveika Marija, 
dangaus lelija!

Tavo pagimdytas
J. Biznieraitis.

met aš
žingsnius
žingsnius d-ro Graičiuno. 
kuris, kol buvo bedievis, ne
turėjo už ką kavos išgerti, c 
dabar tokius cigarus rūko 
kaip Mahomedas septintame 
rojuje tarpe pašlovintų pa-

anksto spėjame, kad įgysime 
daugiau naujų narių.

Jau 4 metai, kaip čia gy
vuoja šv. Kazimiero parapi
ja, bet iki šiol parapijonai 
neturėjo savo dūšių ganyto
jo. Dabar gi sukruto ir ga
vo kokį tai grinorių iš Lietu
vos. Tasai pradėjo uoliai 
darbuoties, rinkti parapijo
mis, bet tų susirado mažai. 
T tėvelio tinklą papuolė tik 
150 šeimynų, o ir iš tų pačių 
ne visi ištikimi. Tuomet ge
ri parapijonįs pasipiktino, 
kad taip mažai suubagavo ir 
su pagelba vyskupo iš Mil
waukee kunigėlį prašalino. 
Dabar surado kitą. Žiūrėsi
me, kaip jam seksis.

S. Tprumtprumkevičia.
Sioux City, la.

Chicagos chronika.
•21 liepos pas mus atsilan

kė “Laisvės” redaktorius 
drg. L. Prūseika__

Tą patį vakarą kalbėjo 
ant Bridgeport’o. Pirmoje 
kalboje nupiešė juodosios 
armijos veikimą kaip Lietu
voj, taip ir Amerikoj; taipgi 
kliuvo ir tautiečiams, kurie

Tai tokiu būdu pirmas 
programas to pikniko ir už
sibaigė.

Paskui buvo tuštinimas 
bačkučių ir«lietuviškos dai
nos. Gaila/kad vienoj, ru
siškai suclainuotoj, dainoj 
užgaunami žydai. Tai ne
gražu 
susipažinti, kviečia pas sa 
ve, o męs juos pajuokiame.

J. Julijus.

PASAULIŲ RATAS” ............
AUDeJAL”. Puikus veikalas. 
KAS IŠGANYS LIAUD|.M ... 
KIBIRKŠTIS ŠVIESOS” ....

lą, esą su čia augusiais 
vaikais negalima susikalbėti 
nei lietuviškai, nei angliškai. 
Ragino skaityti gerus laik
raščius ir knygas, bet nepa
aiškino, kokie tai būtų gere
sni. Ant galo kalbėjo koks 
tai klerikas apie “pilvazofi- 
ją”; esą, kad ne ta “pilvazo- 
fija”, tai jis jau seniai būtų 

namą ir pradėjo | buvęs kleriku, bet dabar dė 
jos turėjo kraustytis į užsie
nį. Paskui nušoko prie Vy
tauto, kaip tas narsiai kovo
jo; ant galo užklausė socija
listų: “Ant ko Vytautas jo
dė, ar ant arklio, ar ant ku
melės?” Tuom ir užsibaigė: 
katalikų delnai subarškėjo, 
jie labai buvo užganėdinti, 
nes iš socijalistų niekas ne
atsiliepė.

jeigu jiems ir toliaus taip 
seksis, tai, kaip mane gyvą 

Škaplieraičiui, 
man, vaitui Mulkapliškių 
valsčiaus, įkrės šešiolika! 
Ve kodėl mano plaukai šiau
šiasi ant galvos. Daviau ir 
ant mišių ir veršiuką nuo tos 
žalmargės pavedžiau klebo
nijos panelei, fundiju vi
siems išmintingiems vy
rams bet baimė mane, kaip 
neapleidžia, taip neaplei-

Pajieškau Meres Valušiutės, nes 
noriu su ja apsivesti. Seniau gyveno 
So. Boston, Mass., dabar gyvena, ro
dos, Philadelphia, Pa. Malones ji pa
ti tuojaus atsišaukti arba kas žino 
pranešti. (62)

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems j Ameriką 

ir iškeliaujantiems ............... 15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys.......................... 15c.

Omaha, Nebr. 
metų atgal čia 
skerdyklų darbininkai. Tuo
met jie pralaimėjo. Nuo to 
laiko skerdyklose maža kas 
pagerėjo. Darbo sąlygos 
baisiai sunkios. Norėjo Čia 
pasidarbuoti IWW. unija, 
bet prieš ją sukilo kapitalis
tai. Geresnius, daugiau su
sipratusius darbininkus, 
pradėjo prašalinti, o priimi
nėti negrus. Bet jeigu visi 
darbininkai eitų išvien, tuo
met ir sąlygas galėtų page
rinti.

Pa j ieškau vyro Leono Janavičiaus, 
Kauno gub, Šiaulių pav., Užvenčio 
miestelio. 15 metų, kaip gyvena Ame
rikoj. Jis turi 5 pėdas ir 8 colius aug- 

juodai mėlynos akjs. Aš neseniai

Mielas Tėveli! Žmogus 
niekados negali žinoti, kada 
dvasia šventa tave gali pa
tikti. Taip 
Prisisapnavo man baisus 
sapnas. Tarpe griausmų ir 
žaibų ponas dievas tarė: 
“Biznieraiti, jeigu nori pasi
vedimo, pasiduok švento Ka
zimiero seserų globai, tuo- 

palaiminsiu tavo 
kaip laiminu

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽlNYSTftS arba 

kaip pažinti žmogaus praeiti ir at-

Mielas sūneli! Yšbočyk, 
kad nei nepagarbinsiu, nes 
ir taip jau kinkos pradeda 
drebėti. Navatnas tas svie
tas. Tik pradėsi žmogus 
mislyti, kaip be dievo valios 
ir plaukas nuo galvos ne
kris, o čia jau tau rengiasi 
ir sprandą nusukti. Oi tik 
ir laikai, oi tik ir gadynė! 
Nespėji piktžoles išrauti, o 
jų vėl priviso devynios galy-

ar tai prisibijant 
mušimo.

buvau iš trijų materijų pa
siūtas, nutariau pasiduoti 
visu šventųjų globai ir kada 
į mūsų miestą atvyks kapu
cinas — tai atsibus mano pa
tepimas.

Dabar aš katalikiškas vei
kėjas. Jau, tėveli

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
...PAMATAI”..........
MEILĖS KARŠTLIGĖ 
GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................. 15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji-

Mass. jau 6 savaitės, kaip 
streikuoja. Tarp streikie- 
rių daugiau, negu 250 lietu
viu, kuriu didžiuma dar ne- 
seniai iš Lietuvos pribuvę. 
Policija jau rodo savo di- 
džiausį žiaurufhą. Buvo jau 
ir areštų, darbuotasi jau ir 
buožėmis. Streikieriai rei
kalauja, kad jiems nereiktų

Daugelis, kada išsiima pir
mas pilietiškas popieras, tai 
paskui ir užsimiršta. Atkrei
ptam atydą snaudalių: jei
gu jie ir toliaus nesirūpins 
apie išgavimą pilnų pilietiš
kų popierų, tuomet jie nu
stos tiesos gauti pilnas po
pieras.

Natūralizacijos komisijo- 
nierius Wasbingtone išsiun
tinėjo pranešimą dėlei to da
lyko. Nurodoma, kad apie 
40,000 ateivių turi pirmas 
popieras, o nesirūpina ant-

Aš tau sakau, reikia mo
kėti staršinauti ir viskas bus 
gerai. Maskolius, brol, ge
riausias karalius. Monopo
lių kiek nori, karčiamų kiek 
nori, o išmintingas žmogus 
gali valdyti net kelis tūks
tančius mulkių. Bažnyčia 
šventa prie maskoliaus visa
dos pagodota.

Man vis taip rodosi, kad 
tuos cicilikus tyčia siunčia 
prūsiškas karalius. Prūso
kas nori apžiot Lietuvą ir 
paversti mus į parmazonus. 
Mūsų tėveliai, būdavo, prū
są pamatę, nusispjauja, nes 
velniukas paskui kiekvieną 
prūsą sekioja. Bet sakyk, 
Juozuk, ar tai tu su prūsoku 
žmoniškai pasišnekėsi! Ar 
tai yra pas juos kiek širdin
gumo? !Kartą aš susiėjau su 
prūsų šaltyšium. Nuėjom iš
sigerti monopolkos. Prūsas 
laižosi tik. Gi kad pradėjom 
gert, tai nei bonkos ne iš
maukė ! Ar tai ne gėda, ar 
tai su tokiais žmonėmis ne
gėda užsidėt? Na o kas bū
tų, jeigu męs papultume po 
jų valdžia? Nutuktum žmo
gus nuo to alaus, išsipūstum, 
kaip bačka, o aš tau pasaky
siu, kad tai būtų smertelnas 
griekas, nes Lietuvoj tik ku
nigėliams išpuola didelius šiai sumuse savo žmoną. 

K—nė ėjo namo f y gos lapais 
prisidėnguš, kaip Jie va iš 
rojaus.

Ant rytojaus vėl vieną gy
vanašlę su jaunikaičiu vai
kai užtiko girioje ir parly
dėjo namo ąkmenais.

Tai vis, mat, lietuviai la-

Merginų atydai.
Merginos žinokit, kad aš esu senas 

tavalierius, baigiu Kristaus amžių ir 
esu pasirengęs uždėti savo biznj, bet 
pirm to norėčiau apsivesti. Mano už
siėmimas sulig pavardės. Merginos 
atsišaukit ir pastatykit visą eilę klau
simų, o aš atsakysiu. Galit atsišaukti 
ir našlės, tik nesenesnės 35 metų.

A. L. Siuvėjas,
155 Plumer st., Detroit, Mich.

Pajieškau
30 metų, kaip Amerikoj; girdėjau 
cad gyveno Pittston, Pa. ir Scranton 
’a. Jis paeina iš Vilniaus gub., Tra-

Dugų parap., Skabeikių kai- 
gaus $5.00.

‘ 3,
Boston, Mass

romis.
Įstatas 1906 m. sako, kad 

nuo laiko išėmimo pirmų po
pierų neturi . praeiti dau
giau, kaip 7 metai ligi išėmi
mo antrų popierų. Ligišiol 
to įstato nepaisė, bet dabar 
paisys.

Todėl, kas norėtu ir to-
Z C-

liaus snausti, lai pasisaugo-

daugiau rūpinasi Lietuvos 
vardą išreklamuoti, negu 
oakelti ekonomiškai ir kul
tūriškai. Reikia pridurti, 
kad ant šių prakalbų dikčiai 
buvo lietuviškos tautiškos 
inteligencijos.

22 liepos kalbėjo ant 
North Side.. Publikos buvo 
apie tris šimtai, kalbos tema 
apie darbininkų reikalus. 
23 liepos kalbėjo ant West 
Side apie Rusijos kalėjimus 
ir skaitė referatą — “Atei- 
vystė Amerikon”, publikos 
buvo tiek pat.Abelnai imant, 
šios drg. Pruseikos prakal
bas gavo išgirsti apie 11 šim
tų Chicagos darbininkų.

27 liepos atsibuvo - Laivinė 
Ekskursija, katrą surengė 
“Aušros” draugija; 28 liepos 
T. M. D. ir V. Kudirkos dr- 
ja. Minėta ekskursija, kaip 
Chicagos darbininkai vadi
na, tai buvo tautiečių eks
kursija. Taip, panašią eks
kursiją tik tautiečiai ir turi 
drąsos surengti, kad suvilio
jus publiką, o patiems pasi- 
pelnijus. Minėta ekskursi
ja buvo išreklamuota gerai, 
pertai ir publikos į vieną lai
vą nesutilpo. Ir taip, apie 
šeši šimtai lietuviškų karei
vių leidosi į “karę.” (Taip 
plakatuose buvo pagarsin
ta, kad šaukiama į “karę”). 
Bet deja! Vos spėjo per
plaukt iš Chicagos į paskir
tą vietą, Willmette, Ill., štai 
amerikoniškas kareivis (pa
kviestas) sustabdo vos iš lai
vo išlipusią lietuvišką kariu- 
menę ir vėl grąžina atgal 
Chicagon. Apie šeši šimtai 
lietuviškų kareivių, narsių 
sūnų Vytąuto, drebėjo prieš 
vieną Amerikos policistą. 
Ale, ačiū dievui, kad mūsų 
tautiškiems generolams atė
jo prakilni mintis galvon 
nusižeminti prieš Amerikos 
policistą ir farmerį, kurie ir 
suteikė lietuviškai kariume- 
nei vietos apie 21 pėdą plo
čio ir 15 ilgio sklypelį že
mės, kur saulės spinduliais 
kaitino iš visų pusių, kur te
buvo tik vienas nugriuvęs 
medis ir teturėjo dvi nulauž
tas šakas. Gudrus Chicagos 
tautiečiai turėjo atsivežę a- 
pie 25 bačkas alaus ir 15 ga
lionų degtinės.

Ta vieta, kur atsibuvo 
tautiškos kariumenės “muš
tinės”, paliko tik juoda su
minta žemė, tarytum, kad 
tai buvo antras mūšys lietu
vių su kryžiokais po Žalgi-

ir kad jiems būtų mokama 
nemažiau bent, kaip du dole
riai į dieną. Kompanija ne
sutinka ir su tais mažiau
siais reikalavimais.

Montelliečiai visuomet rė
mo kitų miestų streikierius. 
Tat neužmirškite ir mūsų. 
Kasierium išrinktas A. Vait
kus (Box 18, Montello Sta. 
Montello, Mass.) Tuo adre
su siųskite aukas. Kolekto
rium išrinktas J. Savickas.
Kas nori suardyti streiką?

Rožytė praneša “Laisvei”, 
kas seka:

Tarp kitko streikieriai 
reikalauja 1WW. unijos pri
pažinimo. Ligišiol vienybė 
yra gana tvirta. Jeigu tarpe 
pačių streikierių nesiranda 
streiko ardytojų, tai tokių 
randasi iš pašalių. Keli tau
tiečiai, ypač tūlas J. V. ir tū
las K-če, savo draugijos su
sirinkime, apsvarstę locnus 
reikalus, pranešė, jog reikia 
perspėti visas draugijas, 
kad užprotestuotų prieš IW- 
W. Jiems kas tai sakė, kad 
jeigu IWW. įsigyvens Mon
tello, tuomet lietuviai, tai li
nijai simpatizuojanti, turės 
išsinešti iš Montello.

Po jų susirinkimo buvo 
Roko draugijos mitingas. 
Tie tautiečiai atėjo ant susi
rinkimo, bet nieko neprane
šė, nes jiems i skalno buvo 
pasakyta, kad bus išprašyti 
laukan. Kaip liudija strei- 
kierai ir nekurto pašaliniai, 
tai J. V. smarkiai agituoja 
pašaliais prieš IWW. Tasai 
žmogutis visuomet taip 
graibstosi, kaip girtas pa
tvoriais. Laike rinkimų ji
sai laksto, agituoja už kokią 

I nors kapitalistų partiją^

nu! Čia 'man ir dilgtelėjo 
galvoj. Iš bedievių aš tiek 
pelnysiu, kaip Zablackas iš 
muilo. Mat juos devyni pa- 
raliai! Mano saliune kapuci
no švogeriai 
maukia

va- 
vau suvažiavime Pittsburge. 
Kad tave kur paraliai, kaip 
ten man viskas tiko, šne
kėk ką nori, bile tik katali
kiškai ir nei lapė nelos. Bu
vo pasisukus viena sufragis- 
tė iš tų pačių,ką nori, kad at
eitų bobų karalystė, bet męs 
ją gražumu išprašėm. Paš- 
lovintoj šeimynoj nereikia 
žydų pakalikų. O pasilikę 
vieni, kad rėžėm, tai rėžėm. 
Nutarėm įsteigti lietuvišką 
vaiskų, kurį pavadinsi m lie
tuviškais vyčiais, taip - pat 
ir tėvynės kasą, iš kurios 
šelpsim Graičiuną, Gabrį, 
Yčą, Vanagaitį ir visus kitus 
kankinius, kuriems bus pra
gręžti kišeniai. Man išpuo
lė garbė rasti armotų fabri
kas ir užsakyti tuziną armo-

Williainstown, Pa.
25 d. liepos sustreikavo 

apie 2,000 angliakasių. Strei
kas kilo tik dėl vieno darbi
ninko, neprigulinčio prie 
unijos. Jisai turi ar įsirašy
ti į uniją, ar jį turi visai iš 
darbo išvaryti. Kitaip męs 
negrįžšim į darbą.

Vasario mėnesy irgi buvo 
sustreikavę. Tuomet 17 ne
prigulėjo prie unijos, bet į 
keturias dienas įsirašė visi.

Dabar dėl vieno, veikiau
sia, lengviau laimėsim strei-

SČ1O 
atvažiavau iŠ Lietuvos, todėl norėčiau 
žinoti, ar jis dar gyvas. Meldžiu jj 
patį arba kas apie jį žino pranešti. 
Pranešimo išlaidos bus sugrąžintos.

Alena Janavičienė, 
P. O. Box 463, Spring Valley, III.

dešimtštorį, ten visko yra, 
tai bus ir armotų. Jeigu ir 
nebus taip dideles, tai juk, 
tėveli, ir Mikę negalima taip 
labai gązdinti. Kitąsyk nei 
nežinai, kad jisai gali būti 
geriausia prietelis, o jeigu 
jis sutiktų pYiimti vardą Di
džio Lietuvos kunigaikščio, 
tai kokių balų mums dau
giau reikia? !...

Kaip matai, tėvuk, męs 
dėl tėvynės labo krutame.

Padidinimui vaiskavo 
skarbo, mūsų federacija vi
są vasarą rengs piknikus. 
Ant kiekvieno pikniko orde- 
liuosim 600 baksų alaus, 500 
galionų viskės, 300 bonkų 
vyno, 100 šolderių. Paskui, 
kad geriau peštis su masko
liais, įtaisysim manevrus ir 
kol nebus armotų, todėl var
tosime butelius ir akmenis. 
Tai bus kareiviškas mankš- 
tymasis ir nors bedieviai ant 
mūsų devynis šunis kartų—

Taipgi galima gauti šie puikus pa 
veikslai:
‘PASKUTINIS STREIKAS.1
“BLAIVININKŲ PUOTA.” 
“KAPITALIZMO SISTEMA. 
“MEDIS NEDORYBĖS.” ...

Reikalaudami knygų arba paveiks 
lų, rašykite sekančiu adresu:

“LAISVĖ,”

Cherry, Ill.
15 d. liepos kalbėjo L. Pru- 

seika. Žmonės iš prakalbų 
užganėdinti.

—Birželio pabaigoj Jonas 
Klikūnas liko išrinktas vie
tinių mainierių unijos vice
prezidentu. 3 d. liepos bo
sas pavarė nuo darbo du ita
lu. Tuomet J. K. buvo pa
vesta komiteto sutaikyti 
darbininkus su< bosu. Kli
kūnas pasakė, kad bosas 
duotų darbą, nes kitaip va
rysiąs provą iki sub - dis- 
trikto prezidente 17 d. lie
pos vėl iškilo nesusipratimai 
tarpe boso ir kito darbinin
ko. J. K. vėl palaikė darbi
ninko pusę ir prirodė, kame 
bosas melavo. Tuomet bo
sas apkaltino Klikūną jį va
dinus melagiu ir pavarė iš 
darbo.

18 d. liepos sub - distrieto 
prezidentas darė taikos teis
mą. Išpradžių norėjo, kad 
Kl. atsisakytų nuo vice - pre
zidentystės, bet jisai neatsi
sakė. Tuomet visviena tu
rėjo duoti darbą.

Tai matot, kaip bosai žiū
ri teisybės.

K. Vasaris.

BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS. Juo
kingas apsakymėlis.......... .. 10c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga..............2Oc

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė-

r



t

GEORGE BARTASZIUS
n

R NORI

Vfe* 'ži:£.

VIETINES ŽINIOS
Šv. Petro ir Povylo dr-stė 

savo susirinkime, laikytame 
3 d. rugpjūčio, svarstė tarp 
kitko klausimą apie iškilmin
gą pasitikimą pp. Basanavi
čiaus ir Yčo. t Draugystė 
nutarė visom išgalėm rūpin
tis ju priėmimu.

Pažiūrėsime.

• 8 d. rugpjūčio, pėtnyčioje, 
7:30 vai. vak. bus susirinki
mas L.S.S. 60 kp. savo pa
prastoje svetainėje. Visi 
kuopos nariai būtinai privalo 
atsilankyti, nes bus svarsto
ma didelės vertės klausimai, 
bus nominuojama kandidatai 
ant LSS urėdninku.

Bostono draugijos turėtu 
daugiau rūpintis ateiviu glo 
bojimu. Vytauto ir L. Ukė- 
su dr-stės jau išrinko komisi
jas, kurios judintu tą klausi
mą. Panašios komisijos tu
rėtu būti išrinktos ir kitose 
vietinėse draugijose. Tuo
met visi draugijų įgaliotiniai, 
susirinkę, turėtu bendrai ap
galvoti ateiviu gelbėjimo da
lykus ir išskirti iš savo tarpo 
nuolatinį komitetą. Tiktai 
tuomet męs galėsime turėti 
įtekmę ir su mumis skaitysis. 
Geistina tame dalyke maty
ti daugiau veiklumo!

Bostone prasidėjo konven 
cija delegatu dr-jos “Knights 
of Columbus”. Suvažiavo 
apie 20,000 delegatu, šiaip 
jau nariu, sykia su familijo- 
mis.

Delegatai suvažiavo iš vi
su Amerikos kraštu ir atsto
vauja 300,000. Delegatai 
aplankys daug įžymesniu 
vietų, turės didelius pasilink
sminimus ir t. t.

Chelsea areštuotas Jaž- 
kauskas, kurį kaltina; kad ji
sai padėjęs tūlam Rogerskiui 
pavilioti jaunutę, vos 15 m. 
merginą, Božidlaičią. Dabar 
Rogerskis ir minėta mergina 
uoliai yra jieškomi. Mer
gaitės pavardė lyg ir būtu 
lietuviška.

3 d. rugpjūčio So. Bostono 
socijalistai vėl turėjo išvažia
vimą į Spot Pond, kur visi 
žaidė ir dainavo. Apie penk
tą valandą F. J. Bagočius pa
sakė prakalbą. Paskui apie 7 
vai. kalbėjo J.B. Smelstorius. 
Žmonių buvo suvirš 200.

Ateinančią nedėlią ir vėl 
bus išvažiavimas į tą pačią 
vietą. Taipgi bus ir prakal
bos. Malonėkit atvažiuoti 
kas dar ir nebuvot, o būsit 
užganėdinti, nes labai pui
ki vieta. V. A. Z—kas.

Seredoj, G d. rugpjūčio, at
sibus visuotinas Labdarystės 
Draugijos susirinkimas, sa
voj svetainėj Dahlgren Hall, 
kampas E ir Silver Sts., So. 
Boston, Mass. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi sąnariai, o 
taipgi ir norintieji prisirašyt 
prie šios draugijos maloniai 
yra kviečiami atsilankyti, 
nes, nupirkus salę, yra daug 
reikalu apsvarstymui.

Parsiduoda Forničiai
dėl 3 kambarių ir virtuvės. Priežastis 
pardavimo - išvažiavimas į kitą miestą. 
AtsiŠaukit greit,

A. DZEVENKAUSKAS
218 4th St., 1st floor, So. Boston, Mass.

Naudokitės proga!
Kas užsirašys per mane an/ metų 

vieną iš šių laikraščių: “Laisvę,” “Ko
vą,” “Keleivį” arba "Dilgėles”, tas 
gaus puikią naują knygą “Kas išga
nys liaudį.”. Knyga yra suvirš 260 
puslapių ir labai naudinga kiekvie
nam perskaityti. Naudokitės proga!

Adresuokite:
ST. JA SI LIO N LS,

30 Hazel st., Binghamton, N. Y.

S. VALASKA
Laisvės” keliaujantis agentas.
Pas jį galima užsisakyti “Laisvę.

IŠsiysdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tai knygą, kuri privalo rus- , 
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmyjv mūšy jnunyjŲ rašytojy, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatiiroB sriovel, kuriy visy pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. pas

Tik 1 doleris!
PARSIDUODA visai pigiai 5 kamba

rių forničius, savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Kam reikia forničiaus ir gerų 
kambarių, kreipkitės kuogreičiausiai 
pas:

A. IVĄŠKĖVIČ, 315 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Ar manai keliaut iš ,

Bostono stačiai j Lietuvą
BE JOKIO PERSED1MO

Laivai išplaukia:

Hamburg

Didžiausias 
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

“KOVA
Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

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

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

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

TIK VYRAMS Libau
M

Hamburg

PIRMYN”

242 Broadway, So. Boston, Mass

$i.r>o
90c.

$2.00
1.00

$1.50
KOc-

$1.00 
(>0c.

šią lai-

‘Laisves’Administracij oj 
galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius:

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

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

“Cincinnati” 
aug. 16.

“Franconia”
aug. 19.

“Cleveland” 
sep. 12.

Geo. Bartaszius
261 Broadway, So. Boston, Mass.

z arba /
558 Broome St., - New York City

“KOVA” 
Savaitinis 

Kaina metams
,, pusei

okiu klausiniu. ^Atvira 
Nedeldienials ir Šventu

“PIRMYN” 
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei . . . .

“KELEIVIS”
- Savaitinis

K aina metams
,, pusei . . . .

“DILGELĖS”
Eina kas dvi savaites

Kaina metams
,, pusei . . . ,

Norėdami užsirašyti vieną iš 
kraščiy, adresuokit šitaip:

“LAISVE“

K'

SHM UI
m50.000 Kataliogų DYKAI!

Aš užlaikau Columbios gramafonus su lioluviš- 
komis dainomis, kurias išgirdą labai gražiai ir 
aiškini. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir rali laikyti kelis 
metus. Kiekvienus rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti geni gramafmup lai tuojnus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katulio- 
go, tai atsiuskit šlampa už 2c.. aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
žinu su trubomis ir be trubu.

Kreipkitės šiito adresu:

CHARLEY (IRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass.

JŽANGA UŽDYKA.
461 Sixth Avenue, near 28th Street, 

New York.

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Jei norite aiškiai suprasti darbininky klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite spkti šios šalies politiką ir turėti žiniįi iš 
viso pasaulio kraštįi; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
tnoksly klausimais, tai užsirašykite laikra/tį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

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

I'RĮH UKROS KINVOOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokią daineliy. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais...............................2Kc

MEILES KARŠTLIGE L““
meilę.......................................................................................2Oc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

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

Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikly. Siun- ; 
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas j 
perstatų didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau- J 
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. ’ 
Tekis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgąviky. 
_ Reikalaukite tuojaus.

I D Tiimiln 822 Washington St.
Jei. i Ullllldy UOSrOJN. MAMSt

VYNAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti mus gerinusį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjučlo jnen.

1 butelis Aprikotu Brendėa..............$1.00
1 butelis Pyčiu Vyno ...........................50c

Viską atiduosime tik už..........$1.00

1 butelis Rusiškos Višuiuvkos......... $1.00
1 butedis Orandžiu Vyno.................... 50c .

Viską atiduosime tik už...$1.00

Gvarantuojame, jog mus vynas y ra tyriausia ir geriausia.
Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos mieros gorčius —$2.00 
Californijos Brendęs gorčius 2.00

Aly, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veselijy, krikštyny ir 

kity pasilinksminimy nuleidžiamo labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo imsite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis”

H. L. Golden & Co
352=354 Harrison Avenue,

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

Tautietes ir Tautiečiai!
trcjatą 4iiettj ir

vai-

giminių.

patraukėgarsino, tiesiog

Philadelphijos randasi tiktai vienas 
; licinvys daktaras Ignotas Stankus, 
So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis

Dr. Ignotas Slanki 
humbugieris, kuris tari 
dykloje. Visi jau girt 
niai-valkatos su New 3 
mokytą žmogelį, ir net 
patraukė, kad. buk to i 
jos. Už tokį melagiu
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą 
i <lydyjį teisiną.

Sv/" PailOkavonos Daktarui
Už išgydymą nuo visokių lij>ų. Čion sutalpinti visų 

nes talpinasi su pavelijimu pačių pacijentų. 
slaptybėj. Aš Marijona Pocienė, <1443 Gratz st,, Philadelphia, Pa., labai sirįatt, turėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einantį iš viršaitis kojų į apačią, , 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje, jautimą šalčio su prakaitavimais ir abelnąX>usilpnėjitną, 
Šankinus prie daug daktarų, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet atsišaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir j is mane išgydė už 2 kartų atvažiavimo į mano namus. Ištariu jam šir
dingą ačiū ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kitus sergančius gelbėti. Aš Juoza
pas Gudauskas, 418 Chesnut st., Newark, N. J., ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankų i 
už prisiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkiėįčjimo vidurių, skaud^iimą kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kadmio jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių ncbereikal.auju. Vietoje padčkavončs aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažįstamas. Ona Masauskienė, 2 Hutchinson St, 
Jobstown, N. J. likos išgydyta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
su niežėjimais ant kūno. Aš likatis išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. AšJuoza- 
pas Vinkeviče, 40 Cross st., Boston, Mass., širdingai dėkavoju daktdrui Stankų i už išgydymą 
manęs nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio,-ir sugrąžinimo jaunų dienų, 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietuvi^. Jonas Sauriisaitis, 3206 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė daktoras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant veido. Aš Jmgis 
Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago, III., buvau labai silpnasir turėjau kosulį, net buvau 
pametęs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, jis už pirmo pri- 
siuntimo gyduolių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gustinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, - Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki8 vai. 
Nedėllomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

yra negalima, bet kelios padčkavo-
Kitos visos padčkavončs yra užlaikomos didžio j

1 auHto Tautiečius:
Jus ir jūsų draugai esate nuo 

širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš 
laikau parodą dailės ir skulp- 

įV taros darbą, kurios padarė Lie* 
tuvos artistai, su išvaizdlniinu 
švairlą kūno dalią kaip sveiką 
taip ir sergančiu.

Jus čia galite studiuoti žmo
nijos giminės kilmę ir IŠKilanks- 
tymą nuo lopšio Iki grabui, ir 

ma yti Iįdomiausius gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabaisuollus.

Vieną valandą praleisti tarpe grupją šitą 
pastebėtiną Lietuvišką modelią, yra veria 
sudėti kaipo turtą į galvą čielam gyvenymui.

Jąs čia galite studiuoti pasekmes ligu Ir 
ištvirkimo darbą, perstatomą žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir Išrodlnėja bei 
atsakinėja aut bile kokią klausimu 
kasdieną podraug su ___ _ .
dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui.

Naujos Mtidos
(i R A M AI O M A |

$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

99 1815 E. Moyamensing Avė 
V d PHILADELPHIA, I^KININ’A
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>;»■*« Ii doesn’t pay to neglect
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Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope 

galo gerklės ir gulėjai kėlės .savaites?

Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
tunai vartosi. „

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

bergckis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

F. AD, RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Kiehter'lo Congo Pillės yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 50c

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA*.
Jei nori keliaut j 
seną. Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes

Dabartiniam laike iš Hamburgo j Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime, 
suokit šiaip:

H Mano ofise galite susikalbėti vi-
< . sose kalbose.
9 VALANDOS: Nuo 8 iki 10 va), ryte
y. Nuo 2 Iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

Telephone So. Boston. 845 M 

DR.

ę Telefonas Richmond 2212G
S 2787-J

§ Dr. David W. Rosen
J* 321 Hanover Street

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

e 
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F. MATULAITS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandom

Nuo 12 2 dieną ir nuo 7 9 vakare.
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.
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Draugijos
ir Biznieriai!

.Jeigu norit, kad jsy "i-j nuties 
darbai butą atlikti greitai, 
gražia,! ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves”
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

ir

Ypatingai atydą atkreipiarn 
į draugijų 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.

>■

tai visada pirk pas
(i. BARTASZIŲ, 

Toliaus
Adrc-

558 Broome Street ®
NEW YORK CITY, N.Y.

AKIS
apžiū

rime
ir prirenka
mi' Akinius

Akių Specijalistas

399 a Broadway S™

žOfciidčbO

THE
MAGIC
SILENT

Nauja Lietuvišku

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataikome ge
riausia SIUVAMA S 
MAŠINAS, puikiau- 
niuH GrnmafoiiUH ir ki
tokius ? niiizikuliškus 
instrumentus. Vai
kams keričiiikiis, Bai- 
sikeliiis, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duixlamc 
lekcijas ant visu muzikališku iiįstrumenlii.

A. RAULUKA1T1S ir J. GIRDVAINIS 
I.icluviai savininkai

Telephone So. Boston 605

LII3TUV1ŠKAS

Advokatas

Samdome darbininkus
del geležinkeliu, Canadon

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

DOVftNflI-DOVANAI!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga 

n iz t n d n c h

gauti DYKAI dvi garas setu- 
kas it Kutalioga visokiu geru 
magiszku sr.tuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori. <> nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresą, o ase tuo- 
jaus ta Katiilioga ir ta< sztukas 
tau nusiusiu pikai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

į 3250 Union Ave., CHICAGO, III.

Sučedyk savo sveikatą irpinigus
Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąi pu
sę laiko su mažais išlai
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas;šiluma 
reguliuojama, gali pro- 
svti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Depf.4 Chloigo. III

310 Broadway, So. Boston, Mass.

M LX 111% 1 11 11 11^

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti

TEISINGIAUSIA A nT’TT’IZ 1
IR GĖRIAI ŠIA A K I I P K A 

11IT1!V«ŠKA Ml 1 UulXM.

WILLIAM I-. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Kas nori
nusipirkti pigiai ir gerus for 
ničius, tai ateikite pas mus

BENJ. CAN NĖR
336—338 Broadway, 

So. Boston.

lAkušerkai
IL.L»l<v>. ui Wmttti m a M L'nlPabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Md. yg
Pasekmingai atlieku savo darbą prie 2 

gimdymo, taipgi suteikia visokias nxiuB ir 5 
pagolbą invairioso moterų ligose. 2

§ F. Stropiene, BROADWAY g 
g SO. WOSTON. MASS. *

e)

ŠITOJ KNYGOJ ,,DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ilgų gerai 
Išsigydyti, liet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdo>tinėje. Jog įeitose 
knygose apie tokias paslaptylies negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
dalyti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion visltų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illlustrnota puikinis moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus luino su- 
budavojimų su visokiom.s paslaptyliemis.

Apie AH-tLES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YP/TINGAi serganti, misiipnėję, snldiii- 
rg, pnsignding per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisonojusionits ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ilgos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai- 
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės dmigyliės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del laixi visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris t iii atsiųs keletu štampų už prl- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip!

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117WaInut st., Philadelphia, Pa.

TBMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pugellxis, Itud trumpam 
Įniko galėtum išslgydyt, tai atslšaukio prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. .Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 Iš ryto iki 4 po 
pietų. Nodėl. liti 3,o Utar. ir Pėtu. vakaro nuo 
d iki 8.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptiekn Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasauly Į varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsta per expreaą.

Aptiekorius ir Sav*ninka8

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

'!’< lcphon<‘ S<>. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkarte?

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston




