
ne-

tarptautiškoj San Francisco 
parodoj iš priežasties atida
rymo Panamos kanalo. Ta
sai nutarimas labai įdilgino

Balkanų valstijų delega
tai, susirinkę Buchareste, 
savo tarimuose priėjo prie

lietuvis iš Vilniaus guberni
jos, Trakų miesto, 
mirusiojo dėdės 
siekias

šalių’laivai, plaukiojanti ka
nalu. nebūtų apsunkinti 
duoklėmis.

anarchija Kantone. Gatvė
mis vaikščioja ne vien tik 
chiniški kareiviai, bet fran- 
cūzų ii* anglų patrulės, sau
godamos ateivių turtą ir gy-

tarimas Anglijos įtaisyti 
stovyklą savo laivynui ant 
Bermuda salų, čia jau pano
sėj Amerikos. • Mūsų Wa-
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Visuomenes, Kulf,~ , Politikos Laikraštis
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Massachusetts Immigraci- 
jos Komisija nori apsaugoti 

immigrant us.
Immigrantai. kurie tiki, 

kad jie buvo apgauti, apvog
ti, sužeisti, arba prastai su 
jais apsieita jieškant darbo, 
perkant namą, siunčiant 
savo tėvynėn pinigus, de
dant kokį biznį, atliekant 
kokius legališkus raštus čia 
arba dėl savo tėvynės, išmai
nant pinigus; arba buvo 
prastas patarnavimas nota- 
rijušo, komisijonieriaus, už
registruojant namą, advo
kato, laivakorčių arba gele
žinkelio tikietų agento, ve
žėjo, expresmano, arba bu
vo apsuktas per ką nors, tu
ri kreipties ypatiškai arba

savo kalboj pas
Massachusetts Commission 

on Immigration
Room 110 State House 

Boston.
P. S. Jeigu kurie iš nus

kriaustųjų nemoka rašyti, 
gali kreipties prie ‘‘Laisvės”

BOSTON, MASS., 8 RUGPJŪČIO (AUGUST), 1913 m.
“Entered as second class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts under the Act fo March 3,1879.“

vaikščiojimą garbei savo už-
• -r * ** r • i •* -» a i •

nei šventasis neišgelbėjo, 
kada, susėdus pietų valgyti, 
keli svečiai, o tarpe jų ir ke
li vienuoliai, užsinuodijo.

Nekuriems gręsia pavo
jus mirties.
Aplink pasaulį per 35 dienas.

New York, 6 d. rugp. John 
Henry Mears, specjijališkas 
komisijonierius dienraščio 
“The Evening Sun”, apkelia
vo pasaulį į 35 dienas, sumu
šęs tokiu būdu rekordus, ku-

Mainieriai ir kunigai.
Calumet, Mich. 18,000 

mainierių streikas vario ka
syklose tęsiasi. Generolas 
Abbey reikalauja apskelbi
mo karės stovio. Sako, jog 
be apskelbimo karės stovio, 
nieko negalės padaryti.

Str'eikieriai ypač pasipik
tinę kunigais, kurie, užmir
šę paprasčiausią padorumą,

UZSIENYJ
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Jisai buvo išvažiavęs iš 
New Yorko 2 d. liepos.
Wilsono pasiuntinys Mexi- 

kon.
Prezidentas Wilsonas pa

skyrė pasiuntinį Mexikon 
Johną Lindą; Jisai turės iš
tirti Mexikos sąlygas ir, pa
siremiant jo pranešimu, 
Washington© valdžia žinos, 
ar pripažinti, ar nepripažin
ti dabartinę Mexikos val-

Iš didelio debesio mažas lie
tus.

Berlynas, 6 d. rugp. Tasai 
didysis Berlyno teismas, a- 
pie kurį plačiai rašėme per
eitame “Laisvės” N-ry, jau 
pasibaigė. Keturi of icier iai 
atrasti kaltais perdavime 
kariškų sekretų. Du iš jų 
gavo po 4 mėnesius kalėji
mo, kiti du mažiau. Pfeife- 
ris gavo šešis mėnesius.

Jšocijalistai betgi atsiekė 
savo. Patrijotiški purvai 
iškelti aikštėn. Kruppo ar- 
motų firma pasirodė esanti 
veik tas pats, ką ir karės mi
nisterija.

Hong Cong, 5 d. rugp. Pie
tuose Chinijos viešpatauja

Tėvas - žvėris.
Rymas (Italija.) Netoli 

Palermo viename miestely 
gyveno našlys, kuris sumanė 
antru sykiu^psivesti. Bet 
mergina, kurią jisai apsirin
ko, pasakė, kad jokiu būdu 
už jo netekės, nes jisai turįs 
vaiką numirusios pačios. 
Tuomet našlys paėmė savo 
astuonių metų vaiką, nusi
vedė jį laukan, nupjovė pei
liu galvą, kurią pasiėmė su 
savim, kad parodyti savo, 
būsiančiai žmonai.

Kada apie tai patyrė žan
darai, jie užklupo ant na-
mo. Įsiutęs nasiys užsibari
kadavo kambary, užmušė 
dar vieną žandarą, bet visgi 
pavyko tą žvėrį suimti.

Neregių konvėncija.
Berlynas (Vokietija). Tik 

<ą užsibaigė' konvencija ne
regių draugijų. Išviso kon-

RUSIJOJ I LIETUVOJ -*
Ežereniečiai bėga Amerikon

“Vilčiai” praneša, kad 
daugelis ežerėhiečių dstbar 
bėga Amerikon, taip kad 
daugelyj vietų ir žemės nė
ra kam dirbti.

Nori leisti dienraštį.
Vilniuje susitvėrė draugi

ja, kurion įeina daug pinu
čiuose pranašauja, kad Ru-| saviškų žmonių. Minėta 
sijoj turės kilti nau ja revo- draugija nori pradėti nuo 
liūcija. Viskas taip išrodo, naujų . metų leisti dienraštį 
tarytum, revoliucija greitai Vilniuje. Geistina būtų, 
turi kilti.- Vidaus dalykų kad minėta ,draugija iš- 
ministerijos paliepimu areš- tesėtų išleisti dienraštį, nes 
tuojama daugybės darbihin- kitaip už akių gali užbėgti 
kų. Darbininkų gi dvasia| kuniginė “Viltis”, 
kasdien kįla. Jie jau strei- 
Luoja net už laikrašti jos 
liuosybę. Tokie streikai bu
vo Peterburge. Maskvos ir 
Vladimiro apygardose strei-

Pereito nedėldienio tele-

Ar surinks kunigai 
100,000 rublių?

Laisvės” skaitytojai

Wilsono pasiuntinys jau 
šiomis dienomis bus Mexi- 
ko j.

šmeižia I. W. W. uniją.
Montello, Mass. Jau grei

tai bus 7 savaitės, kaip čia 
streikuoja W. W. Crosso 
dirbtuvės darbininkai. Sa
vininkas nenusileidžia. Po
licija, kad labiau apšmeižus 
IWW. — sugalvojo paskleis
ti nesanmonę, kad būk tai L 
W. W. norėjusi užmušti vie
ną specijališką policmaną.

Nori turėti 1,000 vaikų.
Tūlas milijonierius iš mie

sto Tulsa (Oklahomoj) nori 
priimti, kaipo sūnus, 1,000 
vaikučių. Jisai jau turi 300 
vaikų. Kaip matote, tai bai
siai mielaširdingas žmogus, 
bet ta mielaširdystė pasiro
do ne kas daugiau, kaip no
ras pralobti iš vaikų darbo. 
Milijonierius turi farmą, o 
ant farmos konservų fabri
ką. Taigi visi vaikučiai, iš-

. vininku mainu.
Kariškos teises Californijos 

mieste.
Wheatland, Cal. Čionais 

jau apskelbtos kariškos tei
ses. Penkios milicijos kom
panijos jau pribuvo į streiko 
apimtą vietą. Streikuoja 
400 darbininkų ant farmų. 
Didžiuma jų priguli prie L 
W. W. uni jos. Priežastis dėl 
įvedimo karės stovio buvo 
ta, kad 3 d. rugpjūčio čia ki
lo kova tarpe policijos ir 
streikierių. Policija norėjo 
areštuoti streiko vadą. Lai
ke kovos užmušta 4 ypatos, 
tarpe jų šerifas ir prokuro
ras. Yra gana daug ir su
žeistų.

Jaunų socijalistų suvažiavi
mas. '

Schenectady, N. Y. 10 d. 
rugpjūčio čia prasidės jau
nų socijalistų konvencija iš 
visos New Yorko valstijos. 
Pastaruoju laiku Buffalo, 
Rochestery, Schenectady, 
pačiame New Yorke pradė
jo labai augti jaunuomenės 
socijalistiškos organizaci
jos.

Neišgelbėjo nei šventasis..
Konfuegos (Kuba). Vie- 

* nuoliai vietinio jėzuitų klioš 
toriaus laikė iškilmingą ap-

Ve jums ir pavyzdys kapi
talistiškos labdarystės.

Nevalia duot dovanų.
St. Louis miesto valdyba 

nutarė, kad bus baudžiamas 
$50.00 kiekvienas saliūnų 
lankytojas, kuris duos dova
nų saliūnų patarnautojams. 
Tasai pats nutarimas palie
čia ir viešbučius bei restora
nus.

Iš’Hong Congo nusiųsta 
tris laivai su kareiviais.

Misijonieriai, kaip katali
kiški, taip ir protestoniški, 
miniomis bėga iš riaušėmis 
apimtų vietų. Iš Kantono 
pabėgo 50,000 žmonių, sau
godami savo gyvybę.

Iš visko galima spręsti, 
kad sukilimas prasidėjo to
dėl, kadangi žmonės neuž
ganėdinti veidmaininga da
bartinio Chinijos republikos 
prezidento politika.

žuvo 23 mainieriai.
Nėra tos savaitės, kad ne

ateitų žinių, apie baisias ne
palaimas mainose. Glasgo- 
wo (Škotijoj) apygardos 
mainose sudegė 23 mainie
riai. 'Piktai vienam mainie- 
riui pavyko išsigelbėti. Iš 
degėsių išimama žuvusiųjų 
lavonai.

Karaliene ir tarnaite^.
Londonas (Anglija). Čia 

vos nekilo streikas karalie
nės tarnaičių. Jau nuo se
niau yra užsivilkęs paprotys 
traukti liesus, katrai iš jų 
reikia lydėti karaliene, kada 
toji išsirengia važiuoti ant 
laivo. Karalienė norėjusi tą

Homesdale, Pa. Tūlas 
McConnel šiomis dienomis 
užmušė 7,000-tinj iš eilės žal
tį. Žalčius jisai užmušinėja 
nuo 1877 metų. Užmušęs 
žaltį, jojo odą ir taukus par
davinėdavo. Kelis sykius iš 
priežasties įkandimo, vos tik 
nemirė, bet pavyko išgyti.
Prieš Hears to dienraščius.

Chicagos Darbo Federa
cija nutarė pradėti kovą' 
prieš skebinius įlearsto 
dienraščius. Tie dienraščiai 
užsiima sistematišku publi
kos mulkinimu.

Bryanui reikia dovanų.
Texaso demokratai suma

nė parinkti Bryanui dova
nų. Mat, tasai buvo pasi
skundęs, kad negalįs išgy
venti iš $12,000, tai yra iš sa
vo algos ir turįs skaityti lek
cijas.

Tat Texaso demokratai 
pradėjo rinkti aukas, kad 
tiktai Bryanas daugiaus už
siimtų valstijos reikalais ir 
nevažinėtų su • lekcijomis. 
Viename miestely surinkta 
apie $4,000.

pasiskyrė palydoves. Tuo
met tarnaitės pakėlė triukš
mą ir karalienė turėjo nusi
leisti.

žmogus, kuris Napoleoną

tai. Nutarė išleisti savo, ne
regiams skiriamą, laikraštį 
ir įkurti neregių federaciją.
Sočijalistai nenori būti mi- 

nisteriais.
Haga (Olandija). Socija- 

istams valdžia mananti pa
siūlyti bent tris vietas bū
siančiame ministerių kabi
nete. Pirmininku ministe
rių būsiąs tūlas pirmeivis. 
Dabar socijalistų tarpe eina 
diskusijos, ar gali jie prisi
dėti prie buržuaziškos val
džios. Abelnai manoma, kad 
negali ir todėl jie, veikiau
sia, atsisakys nuo tų šiltų 
vietelių.

Neužmiršo testamente ir 
degtines.

las turtingas šveicaras, 
seniai pasimiręs, savo testa
mente paskyrė $10 ant išsi- 
gėrimo kas mots redaktoriui 
to laikraščio, kuris jam ypač 
patiko.

Paryžiaus priemiesty gy
vena senelis Petras Schamel 
Roy, kuris turi 106 metus ir 
gerai atmena Napoleoną. Jis 
atlankė jį tris sykius ant sa
los šv. Helenos, kur Napole-t 
on as buvo ištrėmime.

Sako" kad tai vienintelis 
senelis, kuris gerai atmena 
Napoleono laiKUS.
Mėsininkas Veileris veikia.

Žinomas Ispanijos krau
gerys, generolas Veileris, ku
rį vadina mėsininku, jau 
darbuojasi Barselonoj, kur 
streikuoja 50,000 audėjų. 
Daugybė iš streikierių—mo
teris. Vienok generolas Vei
leris reikalauja karės stovio 
apskelbimo.
Policija užmušė 13 indusų.
Kalkuta (Indija). Kawn- 

pore kilo didelės riaušės. 
Reikėjo taisyti gatvė, tat 
nugriauta dalis musulma- 
niškos bažnyčios. Tuomet 
tikintieji musulmonai susi
rinko ir pradėjo protestuoti. 
Policija šovė į žmones ir už
mušė 13 žmonių. Sužeistų 
gi yra kelios dešimtįs žmo
nių.

. . jau 
žino, kad kunigai yra suma- 

kuoja 150 tūk^tančhŪiū-bi-1 T’inkt! .®av° ^‘aTj“m8
v.mĖ.. v .100,000 rublių, jeigu 1000 y-

. patų dės po 100 rublių. Li- 
Netiketai pasidarė mili- gišiol susirado tik 150 ypatų, 

jonierium. . kurios pasižadėjo sudėti po 
dienomis vienas 100 rublių. Taigi trūksta 

dar 850 pasižadėjusių.
Radzvilienė gerinasi 

carui.
Slonimo pav. (Gardino g.) 

dvarininkė, paeinanti iš se
noviškos lietuvių aristokra
tiškos giminės, kunigaikš- 

Apie ūidyjį' paliki- Radziviliene nori pasi- 
I gerinti carūi. Mat, sKema 
3 šimtai metų, kaip carai 
Romanovai viešpatauja. Tat 
garbei Romanovų ponia Ra
dziviliene. įkuria mokyklą.
Pravoslavija ir katalikystė.

Vilniaus rusai juodašim
čiai i kūrė tam tikrus kursus, 

4 7
kur bus mokinama pravosla
vai, kaip kovoti su katalikų 
tikyba. Ant tų kursų jau 
užsirašė 50 rusu.

Elektros apšvie(inias

- Šiomis
Maskvos miesto geležinkelio 
telegarfininkas Vladas Kar
lavičius, žmogus neturtin
gas, netikėtai gavo palaiki] 
10 milijonų rublių. Tą di
delį palikimą palikęs nese
niai mirusis Paryžiuje ban
kininkas Valdemaras Karla- 
vičius.
mą telegrafini n kas sužinojo 
iš policijos valdininko, kuris 
vidaus reikalų ministerijos 
liepiamas jieškojo banki
ninko įpėdinių ir atėjęs jam 
pasakyti. Vladas Karlavi- 
čius mirusiojo bankininko 
visai nepažinęs. Jis tik ži
nojęs, kad jo dėdė, taip-pat 
Karlavičius prieš daugelį 
metų iškeliavęs į Ameriką ir

Visas* 
palikimas

J00_1.nįili.lon3?l “Birutė” rašo:
Vieninteliais _ ipe- Klaipėdos apskrityj nori- 

dimais esą:_ tėvas, 5 sūnus, nla pravesti elektros apšvie- 
duktė ir 3 sūnų vaikai. VIa- tjmas įr aplamai naudoties 
das Karlavičius,būdamas te- e]ektra tūloms mašinoms, 
legrafįninku, imdavęs algos Mažesnieji ir didesnieji ūki- 

Išgirdęs nįnkai turėtų tą sumanymą 
sužadėjo paremti. Tuom tarpu jau 
tarnybos |yra tiek dalyvaujančių, jog

Sako, kad kares daugiau 
nebus.
Visuotinas streikas Milane.

Milanas (Italija). Unijos, 
sykiu su sindikalistų komi
tetu, apskelbė čia visuotiną 
streiką iš priežasties nutei
simo 18 streikierių^ Po di
džiuliui mitingui buvo įreng
ta paroda, kurioj dalyvavo 
30,000 darbininkų.

Reikalaujama, kad strei- 
kieriai tuoj būtų paleisti iš 
kalėjimo.

Ugninis stulpas.
Valensijoj (Ispanijoj) per 

tūlą apygardą praėjo ugni
nis stulpas, apie 100 metrų 
augščio, naikindamas visa, 
kas tik pakeliu j papuolė. Ja
vai ir daržovės — visa išnai
kinta, nepalikta nei pėdsa
kas. Netoli miestelio Alko- 
ra stulpas išsiplėtė ir prany-, 
ko. Kaip tik dingo ugninis 
stulpas, tuoj prasidėjo di
džiausia audra ir akmeninis 
lietus.

Priežastįs to apsireiškimo 
neištirtos. ’

Liaujasi rūkę opiumą.
Pasidėkavojant energijai 

dabartinės Chinijos val
džios, chinai veik visiškai 
nustojo rūkę opiumą. Se
niau didžiausi laukų plotai 
buvo užsėjama aguonom, iš
duodančiom opiumą, dabar 
gi sėjama visai kas kita.

Nors per prievartą, 
visgi pradeda chiniečiai 
į protą.

35 rub. mėnesiui, 
apie palikimą jis 
kiekvienam savo 
draugui dovanoti po 10,0001 reikalinga 219 motoru, kurie 
rub., jei tik: gaus palikimą. turi 22000 arklių ‘ jiegą. 
Jis padaręs ir tam’tikrą do- 'pjems> kurie laiku pasirū- 
vanų raštą. Karlavičius ki- pillS) i)US įvedamos elektriš- 
Inno yra lietuvis, tiktai nesą hws Sp§kOs dykai, 
žinios ar dabar jis prisipa- 
žinsias lietuviu. ' Sako, Laukaičiui reikia

¥TJ. - važiuot i parapiją.Uždare socijalistų laik- 1 I . TZ ...rnščiiis Žinomas Kauno pirmeivis
[p. Leonas rašo “Lietuvos Ži- 

Peterburgo teismo rūmai, niose”, kad kunigas Laukai- 
prokurorui pareikalavus, vi- tig( bedūmininkauda’hias, 
sai uždare du Peterburgo tįek gėdos pridirbo sau ir 
darbininkų dienraščiu: kunigijai, jog jam jau seniai 
“Luč1’ ir “Pravda”. Abu metas grįžti į kokia dievo 
tuodu dienraščiai buvo ve-1 baimingą parapiją. ‘

Kiaules iš barščių gražu
mu neišprašysi.

Nuskendo klierikas.
Iš Liudvinavo praneša 

“Vilčiai”: ’
Liepos 13 d. Seinų semina- 

; Šmulkštys, 
Re-1 sykiu su kitais, išėjo pava- 

buvo nuteisti tris I karėj maudyties į Šešupę 
; vandeninau malūnu, 

kalėjimo be pakeitimo I Riaukė jau išsimaudę prie 
Luč” iš kranto ir klierikas pagautas

bet 
eiti

darni marksizmo pakraipo
je. “Luč”ėjo nuo rugsėjo 16 
d. 1912 metu, o “Pravda” — 
nuo balandžio 22 d.1912 me
tų. Per tą laiką “Pravda” 
buvo konfiskuotas 60 kartų, 
t. y. kuone kas penktas nu
meris, redakcija pabaudos | rijos klierikas 
išmokėjo 7,700 rublių. L , 
dak toriai 1 
kartus sėdėti po tris mene-Į ties 
sius ' /
pinigine pabauda.
100 numerių buvo konfis-1 sūkurio, pradėjo skęsti. Iš
kilotų 33, už 5 tik numerius gelbėti jau nebuvo galima, 
reikėjo užmokėti 2,200 rub. „ . . .
pabaudos. Išsilaikyti tuo- . Raseinių paroda.
du dienraščiai galėjo tik a- Liepos 7 d. Raseiniuose at- 
čiu tam, kad gaudavo neina- sibuvo didelė ūkio paroda, 
ža aukų iš darbininkų. Taip Žmonių buvo suvažiavusių 
antai “Pravda” gavusi auku nuo kokių 6-7 mylių.
9339 rub., “Luč”—6,369 rub. Parodoje buvo labai daug 

e,,.. t i . . puikiu arkliu. Gana daug
Streikas Lodziuje. buvo ir tokių arklių, kurie

Lodziuje streikuoja dabar verti 1000 rublių ir net dau- 
164 fabrikų darbininkai, iš-|giau. 
viso 65,096 žmonės.

Streiko banga jau baigia 
apjuosti visą pasaulį. Ateis 
laikas, kuomet tie streikai 
susilies į vieną visuotiną 
streiką, ant šios ašarų pakal
nės!

Gudrus kunigas.
Švėkšna (Raseinių pžtV.) 

švėkšniškiams dideliai įkirė- 
jo rinkimai be perstojimo po 
bažnyčią ir parapiją*pinigų, 
sviestelio ir vežimų vary
mai. Žmonės pradėjo pyk
ti, murmėti. O kunigėliams 
nepatinka tas prakeiktas 
pirmeivių darbas, bet pini
gai, turtas — geras daiktas, 
sunku nuo jų atsisakyti. Čia 
reik ką nors išgalvoti, kad 
žmones nuraminus? Štai 
mūsų klebonėlis Maciejovs- 
kis šįmet ir apskelbė bažny
čioje: nebenoriu, sako, vie
nas parapijos reikalais, tur
tais rūpintis; sakot, kad kle
bonas nedoras, kur parapi
jos pinigus dedąs, dėlto da
bai* išrinkit nuo kiekvieno 
sodžiaus po vieną “maršel- 
ką”, tik dieve gelbėk, nerin- 
kit “šiaudinių” katalikų, ne
priimsiu, kurie sodžiai ne
rinks, tai aš pats išrinksiu. 
Tie “maršelkos” ir valdys 
parapijos pinigus. Žmonės 
nustebo, — klebonas duoda 
savo parapijai konstituciją. 
Kurie sodžiai rinko, tai iš
rinko geriausius “katali
kus”, o kurie nerinko, tai 
pats klebonas pasiskyrė ir, 
žinoma, dar “geresnius” —- 
iš “geriausių geriausius” iš
rinko — nei vieno “šiaudinio 
kataliko”, o apie pirmeivius, 
tai nei kalbėt ne kalbėk — 
jiems ne Švėkšnos maršel- 
koms būti, bet pragare der
vą laižyti... Liepė klebonėlis 
maršelkoms susirinkti. 
“Sveikinu jumis”, tarė, bet 
neturiu šį kartą laiko... kitą 
kartą daugiau, dabar tik 
štai ką noriu pasakyti: turit 
man surinkti 720 rub. Už 
žvakes ir vyną mišioms kas 
metai”...—Poneli, o kaina Už 
mišias ar ta pati, 3 rub.? 
“Cit, kas ten? ar ne pirmei
vis?” — Visi nutilo. -^“Dar, 
maršelkos! užsakiau klau
syklas (spaviednyčias) po 
200 rub. kiekviena, su spren- 
žininėmis paduškomis — ge
riau bus sėdėti ir daugiau 
galės išspaviedoti... Dar reik 
pinigų mimams (kokiems, 
neišgirdau) gausit paskolint 
iš bankos”...— Poneli,^bijau 
pasirašyt...”— Cit, ar tik ne
šiaudinis katalikas”2<.. Ga- 
a, su dievu, maršelkos! Ka- 

d\ bus Švėkšnos parapijos
Dūmos” kitasjK^odifey-Jie- 

žinaūVcrkadaTmsrtai reik ti
kėtis, kad ir vėl bus intere-

Gižiečiai.
(Vilkaviškio pav.).

3 d. buvo Gižų vals-

I A

Lokius arklius užau
gina ūkininkai, kurie turi 10 
-15 dešimtinų žemės. Gai
la tik, kad nematyti buvo 
arklių žemaičių veislės.

Raguočių ir gana daug 
buvo. Kiti parodos skyriai 
buvo tušti.

Liepos 
čiaus sueiga, kurion apsilan
kė pavieto viršininkas su pa- 
gelbininku. Išrinkta “Bri- 
gadnos” kasos valdyba: pir
mininku Bąršiauckas vieto
je Rudvalio, kiti likosi senie- 
jie. Paskui viršininko pa- 
gelbininkas liepė nudvėsu
sius gyvulius užkasti giliai į 
žemę, kad neužsikrėstų kiti. 
Nutarta atidengti dvi mo
kyklas, vieną Tntupiuose, 
kitą Baltrakyje. Reikia pa
žymėti, kad gižiečiams jau 
kelis kartus valdžia siūlė ati
dengti nors vieną mokyklą 
ir ant gana lengvų sąlygų^ 
bet jie vis griežtai atsisaky
davo. Šį sykį, per didelę a- 
gitaciją, 169 balsais prieš 40 
nutarta atidengti net dvi 
moky kl ns.



LAISVE

Per politikos dumblyną 
prie aukso maišų.

Amerikos fabrikantų 
draugija.

Ateina gadynė, kada kas 
gyvas iš darbininkų klesos 
turi subrusti. Kas nenori 
per amžį elgetauti, kas ne
nori visą amžį praleisti prie 
bačkutės — tas turi, tas pri
valo rūpinties politikos daly
kais.

Mūsų politiškoji klesa pa
skendus politiškame dumb
lyne, paskendus ligi ausų.' 
Paskutinių savaičių atsitiki
mai Washingtone ir aklam 
turi parodyti, ligi kokio do
riško nupuolimo priėjo val
dančioji klesa. Pulkininkas 
Mulhall išvelka aikštėn vie
ną šunybę po kitai. Ameri
kos Fabrikantų Draugija 
paperka senatorius, kon- 
gresmanus, stengiasi prieiti 
prie darbo vadovų. Auksas 
mėtomas kairėn ir dešinėn.

Amerikos Fabrikantų Dr- 
ja kaip voratinkliu apmez- 
ga visą Ameriką. Ji turi sa
vo agentų, ji turi savo laik
raščius, jai tarnauja val
džia. Senato ir kongreso 
rūmuose vedamos intrigos, 
papirkimai, bet tas viskas 
slepiama nuo svieto akių.

Milijonai darbininkų 
skursta, nors sutveria visus 
turtus. Pasamdyti agentai, 
pasamdyti politikieriai, taip 
vadinami dvasiški ganyto
jai mulkina žmones, -saky
dami: “taip buvo ir taip 
bus!”

Bet kas turi akis ir gali 
matyti, kas turi ausis ir ga
li girdėti — tas privalo ap
saugoti savo gyvybę, savo 
šeimyną, savo vaikučius.

Iš kapitalo juodvarnių nė
ra ko laukti susimylėjimo. 
Amerikos Fabrikantų Drau
gija nepraleidžia nei vieno 
žmoniško įstatymo darbi
ninkams apsaugoti. Atbu
lai.' Ji įtempia visą savo 
spėką, kad nuveikus socija- 
listus, tai yra tuos žmones, 
kurie nori naujos tvarkos.

Ji užlaiko laikraščius ir jų 
redaktorius, kurie turi sa
vo specijališku uždaviniu 
kovoti su socijalistais.

Socijalistų dienraštis 
“New York Call” praneša 
apie tuos kapitalo samdi
nius. Jie riebiai apmokami, 
užtat ir riebiai rašo prieš so-

talikų bažnyčia tarnauja, 
kaipo aklas įrankis.

Pelnas.
Jūs matote dabar, kad jū

sų priešai, kapitalistai, pa
naudoja prieš jumis viską: 
laikraščius, politikierius, 
kyšius, bažnyčią. Jūs su
prantate, kad jie yra dvasiš
ki supuvėliai, kurie nepaiko 
jokios doros, neturi krisle
lio artimo meiles. Bet męs 
gyvename tokioj gadynėj ir 
tokioj sistemoj, kada per po
litikos dumblyną geriausia 
prieiti prie aukso maišų.

Štai prieš mūsų akis at
skaita apie pelną plieno tru- 
sto, to smako su devyniom 
galvom,kuriam tarnauja de
šimtis tūkstančių darbinin
kų. Ta atskaita paliečia fris 
mėnesius,. nuo balandžio iki 
liepos. Abelnas pelnas pa
siekė $41,219,813. Palyginus 
su pirmu ketvirtadalių šių 
metų, pelnas paaugo ant 6 
mil. dolerių suvirš.

Tai vien tik plieno trusto 
pelnas. O kur dar kitos in
dustrijos šakos?

Kada jums brangus kiek
vienas centas — anie žarsto 
milijonus ir už tuos milijo
nus prisisamdo sau bernų, 
kaip kongrese, taip senate, 
kaip redakcijose, taip ant 
ambonų!

Ar jūs norėsite vergauti 
tokiai tvarkai, ar jūs pulsite 
kryžium prieš aukso alto
rių?

Ne! Jeigu jūs esate doras 
ir teisybę mylįs žmogus — 
jūs privalote stoti į kovoto
jų eiles, prikalbinėti savo 
draugus prie kovos reikalo. 
Jie turi milijonus, bet jūs 
turite galybę ir po jūsų pu- 
ąei yra šventa teisybė.

ma vaikščioti į pasilinksmi
nimo vietas Ryme, teatrus ir 
tt. Abelnai suvaržymas ga
na didelis ir prie kardinolo 
Merry del Vai jisai darėsi 
vis didesnis. Saugodami 
Vatikano mūrus iš lauko, 
šveicarų gvardi j iečiai susi
durdavo su karališkais kar
eiviais ir šie povaliai juos 
užkrėtė liuosesne dvasia.

Ant pamato to neužsiga- 
nėdinimo ir kilo pastarosios 
riaušės Vatikane. Tos riau
šės dar kartą parodė, kad 
popiežius visai nėra koks tai 
nekalčiausias avinėlis, bet 
ygus visiems karūnuotiems 
išnaudotojams.

Apsisaugokit nuo 
ugnies!

3 d. rugpjūčio New Yorko 
darbininkai atlaikė didelį 
protesto mitingą. Jie kalbė
josi apie tai, kaip padarius, 
kad darbininkų gyvastįs bū
tų apsaugotos laike ugnies 
priepuolio.

Visa Amerika sujudo, ka
da kovo mėnesyj, 1911 me
tais Triangle Shirtwaist ša- 
poje sudegė 147 vyrai ir mo
terįs. Tas pats vėl atsitiko 
Bingham tone.

New Yorko darbininkai 
reikalauja teisių, kurios ap
saugotų jų gyvastis. Ligi- 
šiol tuomi nesirūpina. Ta
me kalta politiška valdžia.

rodyti, jog inspektorius ap
sisaugojimo nuo gaisro New 
Yorke aplankė ta pačia ša- 
pa Triangle Shirtwaist ir tu
rimo areštuoti 8 žmones už 
pe rže n gi m a apsi sau go j im o 
nuo gaisro teisių. Jisai at
rado tas pačias sąlygas, kaip 
ir prieš gaisrą. Vadinasi,

gabensiąs juos visus Ameri
kon. Žmona įtikėjo; kaip 
žinoma,* skęstantis ir už 
šiaudo griebiasi.

Atvykęs Amerikon, "vyras 
pirmais metais parašė kelis 
aiškus, parsiuntė kelis dole
rius. Žmona pradėjo džiaug
tis. Jai vėl atgijo viltis, kad, 
mažu vyras pasitaisys, ma
žu vardan jaunų vaikučių 
jisai neužmirš šeimyniškų 
priedermių.

Naujas Amerikos gyveni
mas išpradžių lyg ir pastatė 
jį ant kojų. Atsirado koks 
tai keistas noras, kuris ran
dasi pas daugelį grinorių, iš- 
sykio pralobti. Pradėjo dė
ti pinigus ir su bile kuom 
veik visiškai nesusidėdavo. 
Taip tęsėsi apie metus. Bet 
paskui jo būdas neišturėjo. 
Žmona ir vaikučiai visiškai 
išnyko jam iš akių. Praei
ties ryšiai jo nebevaržė. Ji
sai buvo vienas, liuosas, kaip 
paukštis. Žvitrios akįs kelių 
italijonkų pradėjo jį vilioti. 
Ilgai suturimas gyvuliškas 
jausmas apėmė jo visą esy
bę, sunaikino visus doros 
pastatytus tvenkinius. Tuo
met jisai papuolė galutinai į 
glėbi vienos mėlynakės itali- 
jonkos. Tikros meilės juo- 
dviejų tarpe nebuvo. Buvo 
vien tik instinktyviškas, ly
tiškas prisirišimas.

Jam nerūpėjo suprasti jos 
būdas, o jai jojo būdas. Ji
sai pasisakė esąs viengangis, 
laisvas, kaip paukštis. Nei 
per pusę žodžio neužsiminė, 
jog turįs Lietuvoj žmoną ir 
vaikus.

Prasidėjo gyvenimas, ku-

prastas praeivis negali su
prasti. Diena bėgo po die
nai ir, gy vendamas su itali-

Popiežiaus gvardija

Du laikraščiu “Common 
Cause” ir “Live Issue” vi- 

. suomet pasižymėjo bjau
riausiais užsipuolimais ant 
socijalizmo. Redaktoriai 
tų laikraščių ne vien redega- 
vo juos, bet dirbo sykiu ir 
“biure Amerikos industri
jos”, kuris yra ne kas dau
giau, kaip skyrius Amerikos 
Fabrikantų Draugijos.

Dabar jau jūs suprantat, 
kame paslėptas šuniukas 
vergiško parsidavimo tų lai
kraščių ir jų redaktorių. 
Jie buvo idėjiškais agentais 
Amerikos Fabrikantų Drau
gijos. \

Barabošius.
Ženyba ir žmogaus gyvenimo 

siekinys.

Žmogaus gyvenime turi būti koks-nors 
siekinis, nes žmogaus sąmonė yra ant'tiek 
išvystyta, kad jame gimsta neapsakomi 
skausmai, kuomet žmogus pamato, jog jo 
paties gyvenimui nėra nei jokio tikro sieki
nio, kad jam nėra tokio gyvenimo idealo, 
dėl kurio kiti žmonės gyvena, dirba, kovo
ja. Todėl į žmogaus asmenybę reikia žiū
rėti, kaipo į ką tokį, kam pačiam savaimi 
yra gyvenimo siekinys ir reikšmė.

Asmens atsisakymą nuo gyvenimo ir 
pasiaukavimą žmonijos labui, būt galima 
suprasti tik tokiame atsitikime, jeigu žmo
nijai, kaipo tokiai, būtų koks-nors abelnas 
siekinys, kuris atsiekiamas tiktai bendro
mis spėkomis dirbant, aukaujant darbą at
eičiai ir jei, besiartinant link to siekinio, pa
sididintų žmonijos abelna laimės pajauta; 
Mokslas gi parodo, kad žmonijai tokio sieki
nio nėra, ir kad su žmonijos pakįlTmu, išsi
vystymu, dėl kurios daugelis paaukavo sa
vo gerovę, savo ypatišką laimę ir gyveni
mą, tikėdami tokiu būdu padidinti žmonijos 
laimę ateityj, — abelna laimės pajauta visiš
kai nepasididino. Mat, sykiu su išsivysty
mu smagumo pajautos, auga ir skausmų pa- , 
jauta. Neapšviestas žmogus laiko inteli
gentą labai laimingu ir mano, kad jis būtų 
be galo laimingas, jeigu jam pavyktų at
siekti tokį stovį. Labai įdomu analizuoti 
tokio keisto žmogaus psichologiją. Kodėl 
jis laiko inteligentą laimingu? Neapšvies
tas žmogus, manydamas apie inteligento 
laime, bando savo fantazija įeiti inteligen
to materijaliniam padėjime, stengiasi sau 
persistatyti tuos santikius, kokius turi inte
ligentas su kitais žmonėmis ir, abelnai,gyve
nimu, bet psichiką, sielos ištobulinimo laip
snį tas žmogus pasilaiko pats savo. Jis ne
gali sau persistatyti inteligento psichologi
jos, nes neištobulinta siela negali suprasti 
ištobulintos sielos ir todėl nepajiegia teisin
gai spręsti apie ištobulintos sielos laimės pa
jautą. Jei taip manantį žmogų būt galima 
pastatyti inteligento vietoje, suteikti jam 
visas tas smagumų-progas, kokios yra inte- 

žmogus gal ir ištikimųjų 
. Kodėl? Todėl, kad to

Jau iš tų trumpų pastabų galima suprast, ■ 
kur palieka galutinai išsigimę ir liguisti as- 
menįs; kodėl žmonija neprieina prie visiško 
išsigimimo ir dėlko žmones turi tverti tokią 
daugybę sau panašių organizmų, iš kurių 
tik maža dalelė gyvena ilgesnį laiką. Gam
ta rūpinasi palaikyti pas visas gyvas esybes 
lytiškojo užsiganėdinimo ir kūdikių gamini
mo norą, kad iš didelio skaičiaus galėtų pa
sirinkti geresnius ir tobulesniu s asmenis 
Jeigu męs atkreipsim domą į tai, kad viena 
žuvis gali pagaminti keletą desėtkų tūks
tančių žuvių, ir kad viena bakterija paga
mina per 24 valandas laiko virš 1 milijono 
bakterijų, ir jeigu sykiu neužmiršim to, jog 
nei žuvių, nei bakterijų abelnas skaičius ne
pasididina, tai įgysim tikrą supratimą apie 
tas gamtos eikvojimo pajiegas, kurios užti
krina gyvavimą tiktai nedaugeliui asmenų. 
“Gamta dėl liguisto asmens”, pasakė garsus 
rusų rašytojas Dostojevskis”, negera moti
na, bet pikta močiaka.” Silpni ir liguisti as
menis gamtai nereikalingi; jie nėra sutver
ti sau, bet tiktai kaipo įrankiai tvėrimui 
kai-ko tobulesnio. Jei silpnas asmuo negali 
pasiliuosuoti nuo žiaurių gamtos pajiegų. 
tai jam pačiam gyvenime nėra siekinio.

Jeigu nebūtų parinkimo, tai žmonija 
greitai prieitų prie iki galutino išsigimimo, 
todėl parinkimas yra geriausias žmonijos 
draugas. Žinoma, tas reikalauja gana daug 
aukų, bet išsivystime atskiras asmuo lošia 
visai menką rolę. Išsivystymo objektu yra 
ne atskiras asmuo, bet veislė. Asmuo yra 
paskirtas išnykimui, veislė gi — neapry- 
buotam gyvavimui. Tiesaj asmens ausyse 
tas skamba baisiai, bet deh veislės ta yra 
aukščiausia gudrybė. Nei vienas negali nei 
kuom ir taip greitai veislės pagerinti, kaip 
per kovą už būvį ir lytiškąjį parinkimą. 
Liūdna ir nemaloni yra toji kova dėl taip iš
tobulintos žmogaus sielos! Ar ir ateitis ne
žada žmonijai nieko geresnio, ar ir ateityj 
atskiri asmenįs ant lavonų krūvų džiaugsis 
meile, daile, išris mokslo problemas, gėrėsis 
gyvenimo smagumais ii* grože? Ant to 
Darvinas duoda šitokį atsakymą: “Kaip 
kiekviena gyva esybė, taip ir žmogus yra 
pasiekęs augštesnį laipsnį tiktai per kovą 
už būvį, kuri (kova) yra žmogaus greito 
veisimosi pasekmė. Ir jis, jeigu nori eiti 
pirmyn, negali nuo tos kovos pasiliuosuoti.” 
Tačiaus žmogus nėra toj begalinėj gyveni
mo kovoj įmestas it jūroj, kur jį be pagai
los blaškytų akla bangų galybė. Žmogus yra 
taip įžymi gamtos dalelė, kad jis gali su 
jaja padaryti tam tikrus kompromisus. 
Gamta dėl žmogaus nėra vien tik žiauri spė
ka, nes žmogus žino tos spėkos mechaniz
mo įstatymus ir todėKgali įimti prieš ją įvai
rias pozicijas, atsižiūrint į reikalą, žmo
gus turi gamtoj tam trk-ras privilegijas, jis 
įima geresnį stovį už kitus gyvūnus, nes jis 
tą savo stovį gamtoje daug geriau supran
ta. Taigi jis gali tą gyvenimo kovą sušvel
ninti arba paaštrinti. Žmogus visada ban
do prie tų gamtos spėkų ne tik prisitaikyti, 
bet ir pergalėti jas, pavergti dėl save labo.

Doriškoj prasmėj žmonija jau yra da- 
ėjus iki to, kad žmogus nepasielgia su žmo
gumi taip, kaip žvėris su žvėrim. Žmo
nių gyvenime kova už būvį jau turi daug 
švelnesnę formą. Darvinas apie tai išsireiš
kia šitaip: “Nors kova dėl egzistavimo”, 
sako jis, “yra buvusi labai reikšminga ir iš 
daugelio atžvilgių ir dabar tokia yra, ta
čiaus, kada eina kalba apie augščiausią 
žmogaus būdą, kitos spėkos yra dar reikš
mingesnės. Nes doriškosios ypatybės yra 
tiesotinu ar netiesotinu būdu labiau pastū
mėtos pirmyn papročių įtekmės, apšvietos, 
religijos ir tt., negu kovos už būvį.” Do
riškom ypatybėm žmonių išsivystyme pri
duoda gana didelę svarbą ir prof. Haeckelis. 
Jis sako: “Stovįs ant augščiausio kultūros 
laipsnio žmogus, pasirinkdamas sau gyveni
mo draugę pagal jos dvasiškų ypatybių ir 
perduodamas tas ypatybės savo kūdikiams, 
atlieka svarbiausi darbą prie padarymo to 
tarpo, kokis jį atskiria nuo laukinio žmo
gaus ir mūsų protėvių - gyvūnų.” Ir visi 
gamtininkai pripažįsta, kad išsivystymas 
doriškųjų jausmų turi labai didelę svarbą 
žmonių gyvenime. Jie dėl žmonijos gyveni
mo pastumėjimo taip - pat reikalingi, kaip 
maistas palaikymui gyvybės. Kas atydžiai 
prisižiūrėjo į žmonių gyvenimo mechaniz
mą, tas lengvai patėmijo, jog be doros tas 
mechanizmas negalėtų laikytis čielybėj. 
Mat, žmogaus organizmas yra taip silpnas, 
kad dora jam būtinai reikalinga ir didelė at
rama.

Morališkieji jausmai lošė nemažą rolę 
praeityj ir, be abejo, jie turės dar didesnę 
svarbą ateity. Juk nei vienas nėra konzek- 
ventiškai skelbęs ištvirkimo, nes dora yra 
viena iš galingiausių žmogaus dvasios pajie
gų, kurios jį sulaiko nuo gyvuliškumo. ’’Jei
gu nenorime pagadinti tos dailiausios dale
lės mūsų esybės”, sako Darvinas, “tai męs 
neprivalom užslopinti savo užuojautos link 
silpnų ii’ tokių, kuriems reikalinga pagelba, 
nors ir prieš tai kalbėtų rimti proto argu
mentai.” Męs turime rūpintis ne tik palai
kyti morališkuosius jausmus, bet dar labiau 
išplėtoti, ištobulinti. Morališkasis atbuki
mas tankiai priveda prie galutino ištvirki
mo.

ligentui, tai tas : 
jaustųsi laimingu, 
žmogaus smagumai pasidaugintų, bet gi jo 
siela yra neištobulinta, perdaug buki, kad 
galėtų pajausti ir tuos skausmus, kurie yra 
surišti su inteligento stoviu. Tankiai gali
ma patėmyti tą didelę psichologišką paklai
dą, kada žmonės kalba apie ateities idealą, 
apie ateities laimę. Daugelis mėgsta sau 
persistatyti ateities gyvenimą taip, kaip 
kad neapšviestas žmogus persistato sau in
teligento padėjimą: sprendžiama tiktai pa
gal išlaukines gyvenimo pusės, bet gi atei
ties žmogaus psichologija pasilieka dėl mūs 
po storiausiu uždangalu. Beabejo, materi- 
jalinės gyvenimo sąlygos ateityj bus daug 
geriau sutvarkytos, tačiaus ar ateities žmo
gus bus labiau užganėdintas, ar jo laimės 
pajauta tada bus nors kiek didesnė, negu 
dabartinio kultūriško žmogaus, arba kokio 
kafro ar hottentoto — tai labai didelis klau
simas. Jeigu ateityj bus daugiau smagu
mų, tai, be abejo, pasididins ir skausmai. 
“Labai dideli džiaugsmai’’, sako filosofas 
Schopenhauer’is, “ir labai dideli skausmai 
apsireiškia vienoj ir toj pačioj ypatoj, nes 
jie vieni paskui kitus seka, vieni kitus pa
keičia ir, kaip vieni, taip ir kiti, gimsta iš 
didžios dvasios gyvybės.”

Gyvoji medega niekados nestovi ant 
vietos, niekados nėra pripildoma, tobula. 
Ndgyvąjai gi medegai yra žinomas išsivys-" 
tymo laipsnis, žinomas pribrendimo stovis. 
Paveizdan, sujungus angliarūgštį su oxy
genu galima gauti naują medega — vande
nį, kuris yra jau kai-kas pastovus. Mat, 
vanduo visada pasilieka vandeniu; net per 
milijoną metų jame nepersikeičia nei vienas 
atomas. Šitam gamtos įstatymui yra pa
duotos ir visos kitos negyvosios medegos, 
kurios per savitarpinį susijungimą tveria 
kai-ką, nors ir relativiškai pastovų. Bet gy
voj medegoj atsibūna begalinis persikeiti
mas, išnykimas ir vėl iš naujo atsiradimas. 
Gyvosios medegos išsivystymui nėra galo,

(Toliaus bus)

ros vaikų. Nėra ko nei saky
ti, kad dvasiško bendrumo 
tarpe jo ir jos nebuvo. Tai 
buvo vienas kitam svetimi 
žmonės. Jisai negalėjo per
siimti papročiais ir naujo
mis sąlygomis. Viskas jam 
buvo gana svetima ir vienas 
tiktai lytiškas pritraukimas 
palaikė tą lygi r iš netyčių 
užsimezgusį mazgą.

Adomaitienė.

nieko nepamokino.
Per New Yorko mitingą 

buvo kalbė.ta, kad kas metai 
įvairiose pramonės šakose 
užmušama iki* 70,000 darbi
ninkų. Kas atlygina jų šei
mynoms? Gi niekas.

New Yorko darbininkai 
priėmė atsakančias rezoliu
cijas, kurias pasiųs į Alba
ny, N. Y. Taip-pat priimta 
rezoliucija, reikalaujanti 
kad laiptai būtų apsaugoti 
nedegama medega visose 
dirbtuvėse, kurios turės 
(langiaus, nei vieną augštą. 
Taip-pat turėtų būti įvesti 
apsaugojimo tinklai, kaip 
tai, padėkime, yra Anglijoj.

Amerikos darbininkų kle
sa, o su ja ir lietuviai darbi
ninkai, privalo pasirūpinti 
savo gyvasties apsaugoji
mui

Daugeliui mūsų skaityto
ji! pasirodė, veikiausia, 
keistomis tos žinios, kurios 
praneša apie popiežiaus ka- 
riumenės maištus. Argi tai 
“šventam” tėveliui reikia 
dar kariu menės?

O tai kaip-gi! Ims tau po
piežius ir liksis be “vaisko”!

Ve jums kelios žinutės. 
Patį popiežių saugoja aukš
tųjų dvarionių gvardija 
(noble guards). Jinai susi
deda iš Rymo diduomenės. 
Viso labo tų gvardijonų yra 
63. Jie gauna puikiausias 
algas ir jiems tik paukščio 
pieno betrūksta. Prie po
piežiaus Piuso X ta gvardija 
naudojosi pilnintele laisve. 
Dar prie Leono XIII ji buvo 
šiek-tiek suvaržyta. Jai bu
vo uždrausta linksminties ir 
puotauti sykiu su Italijos 
karaliaus diduomene. Po
piežių apsupanti draugija 
vadinosi “juodąja draugi
ja”, o Italijos karaliaus 
draugija vadinosi “baltąja 
draugija”. Ir vieni ir kiti 
buvo tarp savęs susigimi
niavę, bet Leonas XIII saviš
kius laikė didelėj drausmėj. 
Dabartinis popiežius truput 
paleido vadžias. Popiežiaus 
saugotojai yra geriausiais 
Rymo šokėjais ir baliaunin- 
kais. Tat, žinoma, jiems nė
ra reikalo nei “buntavoties”.

Be paminėtos gvardijos 
yra dar vadinamoji “palati- 
nų” gvardija. Joje tarnau
ja irgi Rymo turčiai. Jų yra 
400. Padėjimas jų geras. 
Beto, yra dar 120 vyrų speci- 
ališkos žandarmerijos. Jie 
saugoja karidorius, sodnus 
ir tt.

Visi paminėti gvardijonai 
lermo nekelia. Maištą pakė
lė taip vadinamoji “šveica
rų gvardija”.

Jau 400 metų, kaip šveica
rų gvardija yra vyriausia 
Vatikano apgynėja. Šveica
rų gvardija buvo geriausia 
atrama popiežijai. Šveica
rų gvardija susideda ne iš 
rymiečių, bet iš šveicarų ir 
kitų svetimtaučių. Jie gau
na gana menkas algas ir lai
komi didžiausiame suvaržy
me. Kardinolas Merry del 
Vai labai daboja šveicarų 
gvardiją. Jiefris draudžia-

Padorumas vyriškas ir 
padorumas moteriškas.

Šių laikų viename ispaniš
kai - amerikoniškame roma
ne ątrandam įdomų sulygi
nimą vyriško ir’moteriško 
padorumo, arba teisingiau 
pasakius, sulyginimas esan
čių pas žmones persitikrini
mų apie šį dalyką.

Autorius naudojasi, kaip 
pavyzdžiais, sulygindamas 
baltą ir juodą rūbus.

“Ir vienas įr kitas — rū
bai, paskirti yra dėl vieno ir 
to paties tikslo. Bet koks 
skirtumas tarp jų! Mūsų, 
vyriškąjį rūbą męs galime 
nešioti ir gerąja ir išvirkš- 
čiąja puse, kad paslėpti pasi
dariusius ant jo plėtmus.Ge- 
lumbė — storas audeklas: 
patrinsi ją — nubrauksi su 
šepečių dulkės — ir męs vėl 
gražiai apsirengę. Padoru
mas moteriškas — rūbas iš 
balto šilko ir, priegtam, ne
turi pamušalo. Keliatas la
šų prakaito, kada šilta — ir 
jis jau susiteršė. Užtenka 
prisiglausti prie sienos, jieš- 
kant gero pavėsio, kad jį su- 
purvint; ženklas nuo spilku- 
tės, kuria kvietkų buketelis 
būna prisegtas, padaro ant 
to balto paviršiaus netikėtus 
ženklus. Ir, ištikrųjų, tur
būt labai sunku išlaikyti tą 
rūbą nesuteptu, kurio nieka
dos nenusivelki! Aš, ištikro, 
negaliu sau persistatyt, kaip 
moterįs gali tą išpildyti, bet 
pasakysiu jums atvirai: 
man rodos,’ kad gyvenimas 
yraf nevertas tokios ištver
mės.” R—s.

Baisi istorija

Iš Tiutčevo

Ugniniu vyniot pradėj’.

. socijalistiš-

Gal gyvenines persipildė 
Skurdžios nykulio raudos — 
Rodos, širdį kas sugildė — 
Laukia kįlant tik audros.

Ko veideliai tau aptemo, 
Nebežiebia jau liepsnos? 
Ar širdis iš skausmų tvano 
Neberanda išeigos?...

Mergužėle, kas kilnoja 
Tau krūtinę nuolatos? 
Akių žvilgis ko rasoja 
Pilnas ašaros karštos?

Žiū! Už juosvo debesėlio 
Kurčiai griausmas subildėj’;

Tyla ore viešpatauja; 
Drumstas darosi dangus. 
Kvepėt rožės tik neliauja: 
Skleidžias kvapas po laukus.

V"#
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kantų draugija.
Bažnyčia, jos vyriausybė 

ir jos agentai šiandien eina 
išvien su fabrikantais. Ame
rikos Fabrikantų Draugija 
yra užmezgus artimus ry
šius su Pietine Amerika, ku
ri yra katalikiška. Bažny
čia buvo panaudota, kad iš
plėtus ligi didžiausio laips
nio įtekmę ir galybę Ameri
kos Fabrikantų Draugijos.

Dar visai neseniai arci- 
vyskupas J.- J. Glenon savo 
prakalboje St. Louis univer
sitete pasakė, jog jam, arci- 
vyskupui, plaukai šiaušiasi 
ant galvos, kada jisai pamis- 
lija apie socijalizmą ir dar
bininkų klesą. Tasai arci- 
vyskupas nesidrovi tvirtinti, 
kad, socijalistams laimėjus, 
atsikartos pjovynės, kurios 
buvo laike Didžiosios Revo
liucijos Franci jo j.

Visi trįs kardinolai, kurie 
yra Suv. Valstijose, visuo
met pasižymi savo neapy
kanta dėl darbininkų ir uo
liausiu šunuodegavimu prieš 
kapitalistus.

Fabrikantų draugijai ka-

Tragiškų istorijų atsitin
ka mūsų šeimyniškame gy
venime. Apie vieną tokių is
torijų aš noriu čionais papa
sakoti. Tai bus istorija apie 
du*sublaškytus gyvenimus, 
kur vyras amžinai nusikals
ta prieš moterį.

Mažame Lietuvos mieste
ly gyveno apsipačiavę vy
ras ir moteris, kurie jau bu
vo susilaukę dviejų vaiku
čių. Vaikučiai buvo budrus 
ir smagus, miklus ir ga
bus. Iš lauko žiūrint, išsiro- 
dė tayp jų pilniausias sutiki
mas. Žmonės kalbėjo apie 
juos, kaipo apie pavyzdingai 
gyvenančią porą. Bet kas 
matė jų gyvenimą iš arti, tas 
galėjo patėmyti, kad kirmi
nas nesutikimo pradėjo iš 
pašaknių graužti jų gyveni
mą. Vyras vis daugiau pra
dėjo jieškoti sau smaguria
vimų, pradėjo užsidėti su 
svetimoms moterims. Nelai
mingoji žmona kentė; jinai 
matė, kad jų meilė tirpsta, 
kaip toji žvakė. Vaikučiai 
augo. Reikėjo pradėti rū
pintis apie mokslą. Tuomi 
varginusi ji viena. Ji pradė
jo siūti, mėgsti ir bent tokiu 
jjfJūdu šiek - tiek užsidirbo.

Praėjo metai. Gyvenimas 
darėsi nepakenčiamu. Vy
rui visai nusibodo žmona, 
bet atvirai jos, pamesti jisai 
bijojo. Tuomet sugalvojo 
važiuoti Amerikon. Sakėsi 
uždirbsiąs pinigų, parsių- 
siąs jai ir vaikučiams, parsi-

Moterų numeris.
Šiomis dienomis “Laisvei” 

moterų numerin prisiuntė 
straipsnių: “Strahdneeko” 
redaktorius J. Ozolis, Sche
nectady, N.
kas majoras drg. Lunn, dak
tarė J. Baltrušaitienė, ir 
daktarienė J. Griniūvienė.

Kaina “moterų numerio” 
— 5 centai.

•Ir blakstienas atlosines 
Vilgė ašaros jau dvi... 
Gal tai rasos krištolinės 
Tos audros, ką taip arti?...

26—V—13. P. Posmyla.
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Merginų atydai.
Merginos žinokit, kad aš‘esu senas 

kavalierius, baigiu Kristaus amžių ir* 
esu pasirengęs uždėti savo biznį, bet 
pirm to norėčiau apsivesti. Mano už
siėmimas sulig pavardės. Merginos 
atsigaukit ir pastatykit visą eilę klau
simų, o aš atsakysiu. Galit atsišaukti 
ir našlės, tik nesenesnes 35 metų.

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

Pajieškau brolio Jokūbo čenkaus, 
30 metų, kaip Amerikoj; girdėjau, 
<ad gyveno Pittston, Pa. ir Scranton, 
Pa. Jis paeina iš Vilniaus gub., Tra
ki! pav., Dugų parap., Skabeikių kai
mo. Kas praneš — gaus $5,00.

Ona čenkiutė,
37 Cross st., Boston, Mass.

Pajieškau brolio Justino Melinavi- 
čiaus. Gyvena, rodos, Mahanoy City, 
*a Taipgi pajieškau ir brolio Vinco 

Afelinavičiaus. Jiedu paeina iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Perlojaus mie
stelio. Jie patįs arba kas apie juos 
žino, malonės atsišaukti. (66)

Marcelė Melinavičiutč,
.360 Second st., _ So. Boston, Mass.

Pajieškau vyro Leono Janavičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Užvenčio 
miestelio. 15 metų, kaip gyvena Ame
rikoj. Jis turi 5 pėdas ir 8 colius aug- 
ščio, juodai mėlynos akįs. Aš neseniai 
atvažiavau iš Lietuvos, todėl norėčiau 
žinoti, ar jis dar gyvas. Meldžiu jį 
)atj arba kas apie jį žino pranešti, 
’ranešimo išlaidos bus sugrąžintos.

Alena Janavičienė («5)
P. O. Box 463, Spring Valley, III.

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 has žino 
pranešti. (62)

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

Montello streikas.
Nebalsuokite už kapi

talistų kandidatus!
. Pereitais metais prieš rin

kimus miesto valdybos pas 
mus tūlas smetoninkas, išsi
žiojęs, agitavo už demokra
tus, nes jie esą, mat, geriausi 
žmonės. Gal būt pąr tą di
delę bukapročių agitaciją ki
tas ir geras žmogus atidavė 
savo balsą už demokratus. 
Bet štai, kaip dabar W. W. 
Crosso darbininkai išėjo ant 
streiko, tai demokratas ma
joras apstatė visą dirbtuvę 
taip vadinamais specijališ- 
kais policmanais. Tik per
eitą savaitę per vieną dieną 
buvo areštuota 7 strei
kieriai ir vienas pašalinis, 
nuėjęs pažiūrėti, kas streik
laužiai! j a. Streikieriai liko
si dideliai sumušti. Streik
laužiai palydimi namo auto
mobiliais.

Stoughtono streiklaužiai.
Streiklaužiai daugiausia 

atvažiuoja iš Stoughtono. 
Streiką nori suardyti, visom 
išgalėm ir geriausiais 
streiklaužiais pasirodė esą 
karščiausi katalikai. Jeigu

vergijai, kas nori kovoti su 
sigalėjusiu alkoholizmu — 
;egul eina sykiu su socijalis- 
tais. Kiekviena darbininkė 
moteris turi tą suprasti.

O jūs, vyrai, mums padė
kite. Padėkite mums reng
ei susirinkimus, duokite kal
bėtojų, tik ne tokių, kaip 
Graičiūnai ar kokie ten Eli- 
jošiai. Jie yra tos nuomo
nės, kad moterims, reikia 
tik “bulves skusti, gručkiįs 
upti, mažiuliuką vygėj sup
ti”—męs gi trokštame išeiti 
į platųjį pasaulį, kad prisi
dėti prie milžiniško žmoni
jos darbo.

Todėlei aš ir kviečiu lietu
ves moteris subrusti. Štai 
anglės, vokietės, net lenkės 
daro savo susirinkimus, 
svarsto ir agituoja. Męs ir 
privalome jas pasekti.

jų pavardės ir paveikslai bus 
paduoti į laikraščius ir ant 
visų stulpų prilipinti.

Streikieriai rengia pra
kalbas po du sykiu ant savai
tės. Kalbėtojai pribūna iš 
So. Bostono. Dabar jau pri
buvo ir L. Grikštas.

Piliečiai, dar kartą prime
nu jums: balsuokite už soci- 
jalistus, tuomet tokių bjau
rumui neatsikartos.

Rožytė.
Neužmirškite parinkti au

kų Montello strcikieriams. 
Aukas siųskite kasicriaus 
vardu, A. Vaitkus, Box 18 
Montello Sta.

Montello, Mass.

Schenectadiečiai, reng- 
kites prie rinkimų!

Šį rudenį pas mus atsibus 
rinkimai majoro ir miesto 
aldermonų. Mūsų miestas 
dabar yra socijalistų valdo
mas.

Prieš rinkimus visos par
tijos, kaip republikonų, taip 
demokratų, taip progresistų 
vienijasi, kad apgalėti bend
rą priešą—socijalistus.

Todėl, lietuviai piliečiai, 
nors jūs ir nedaug, bet kiek
vienas balsas brangus ir jūs 
atiduokite savo balsus soci- 
jalistams. Jie puikiai valde 
mūsų miestą ir Schenectady 
bus jau greitai pavyzdingu 
miestu.

Socijalistukas.

Apsnūdusios lietuvių 
kolionijos.

Kiek mūsų lietuviu dar
V 4

snaudžia giliausiu miegu? 
Kiek tai darbo reikės padėti, 
kol pavyks išjudinti mūsų 
susnūdusias kolonijas! Bet 
kas dešimts sykių blogiau, 
tai apmirimas tų miestu, 
kur seniau gyvenimas virte 
virė.

Plymouthiečiai snaudžia.
Plymouth, Pa. seniau bu

vo garsus tarpe lietuvių. 
Čia prasidėjo gyvasis lietu
vių judėjimas prie apšvietus 
ir suG draugavimo. Bei nuo 
1909 metų viskas pasibaigė 
ir nei “dūko neliko”. Dar
buotis baisiai sunku, niekas 
neatjaučia. Pereitą žiemą 
socijalistai buvo surengę 
trejatą prakalbų, tai į visas 
neatsilankė nei šimtas žmo
nių. Plymoutho lietuviai 
ųžsitiki tik saliūninkams.

Slinkus tai yra darbas — 
atgaivinti Plymouthą. “Dil
gėlės”, pranešdamos apie 
Plymoutho apsnūdimą, pa
sakoja ir apie priežastis to 
apsnūdimo. Viskas pradė
jo apmirti nuo 1909 metų, 
kada buvo surengta lietuvių 
emigracijos paroda.

Bet jeigu Plymoutho yra 
socijalistų kuopelė —• tai 
nors 10 narių, dorai darbuo
damiesi, gali didžiausį dar
bą atlikti. Tegul tik jie vei
kia ir nenustoja energijos.

Kampas New Yorko

nauskai buvo labai įširdę 
ant J. Bagočiaus, bet dabar, 
matomai, susitarė.

J. Bagočius savo prakal
boj pasižymėjo, kaipo uo
liausias tautininkas. Visi 
tankiniai Lawrence’o patri
otai labai užganėdinti J. Ba
gočiaus prakalba. Paimsiu 
tik kelis punktus tos kalbos: 
pirma — baisus išgirimas 
Basanavičiaus. Netgi pa
sakė: “kada atvažiuos drau
gas Yčas”... Mat, jau ir ku
niginis smalavyris papuolė į 
“draugus”. Toliaus baisiai 
išgyrė Jovaro ūkės reikalą. 
Čia nebūt nieko blogo pa
remti patį sumanymą, 
reikia jau saiką turėti. Bet 
ypač kas peiktina tai tas, 
kad Bagočius pradėjo agi
tuoti už “Vilijos” fabriką 
Vilniuje, pasigyrė turįs Šerą 
(vargingas mokslaeivis!) 
Kupčiški dalykai nėra visuo
meniški dalykai.

Daugelis socijalistų, net 
buvusių Bagočiaus šalinin
kų, tik lingavo galva, nes 
matė, kad prakalba “pagal 
užsakymą”. Bagočius įgija 
tas plačias tautininkų pažiū
ras, su kuriomis socijalistai 
nieko bendro neturi.

Prasčiokas.
Nuo red. Apie tas pat p. 

B. prakalbas gauta dar ko
respondencija nuo Ten Bu
vusio. Jisai rašo: “publikos 
buvo pusėtinai. Buvo gar
sinta, kas užsimokės dolerį, 
tas gaus gerų pietų, bet ka
da susirinkome, tai nebuvo 
kas valgyti. Kada F. Bago
čius pabaigė prakalbą, tuo
met Ramanauskienė papra
šė jo, kad pasakytų, kas ne-

reiškimais, tai tuomet jau 
negalima užtylėti.

Ant pikniko buvo gerta, 
dainuota, bėgiota ir kito
kiais žaislais užsiimta. Visi 
manė, kad viskas užsibaigs 
gražiai kaip ant pikniko, 
taip grįžtant ir namo. Bet 
kitaip virto. Išvažiavus ant 
kelio, pradėjo vieni kitus 
stumdyti, o tas pasibaigė 
kruvina tragedija. A. Kize- 
vičius A. Melynauckiui taip 
perdūrė peiliu galvą, kad šis 
jau penkta diena nieko ne
šneka.

Mėlynauckas nugabentas 
į Pittsburgo ligonbutį, o Ki- 
zevičius be jokios parankos 
sėdi Grensburg’o kalėjime. 
Taipgi tose muštynėse yra 
kalti A. Dilkus ir M. čep- 
kevičius; jie irgi tame pačia
me kalėjime.

Oi broliai, broliai, argi 
jums negėda?! Pažiūrėkite 
į vietinius anglų laikraščius, 
pažiūrėkite į “Westmorland 
Democrat”, kur yra straips
nis: “May be murder at 
Vandergrift”, argi nebus 
jums geda už tokius savo 
“atsižymėjimus”?!

Kazys Rikas.

Velionis buvo apie 50 me
tų amžiaus. Prigulėjo prie 
parapijos ir prie šv. Kazi
miero draugijos. Nėra ko 
daug rašyti apie velionį, nes 
nebuvo nei kuom atsižymė
jęs. Tiek reikia pasakyti, 
kad pas mus daug žmonių 
užmuša kasyklose. Kaip 
girdėt, nuo sausio mėnesio 
šių metų, jau užmušta 13 
žmonių tos pačios kompani
jos. *■ T. K.

pamislykit, koks buvo riks
mas apie kasyklas, kada su
bėgo moterįs žuvusių, sū
nus, dukteris ir draugai! 
Visi ir visos verkė, rankas 
aužydami. J. S.

moka.

pietus reikalauja užmokes
čio.

“Biru tini n kės 
žiai padainavo.
kant, publika likosi užganė
dinta”. v >■

gan gra-

Laisvamanių prakalbos 
apie dievus ir velnius.

Detroit, Mich. Liepos 27 
d. L. Laisvamaniai čia buvo 
surengę prakalbas. Kalbė
jo M. Mockus. Šį kartą į 
prakalbas žmonių prisirinko 
pilna svetaine ir visi gražiai 
užsilaikė. Atgal keli metai, 
jeigu surengdavo tokias 
prakalbas, tai turėdavo po- 
licmahą pašaukti. Dabar

Universal, Ind.
Čia yra dvi anglių kasyk

los, neseniai atidarytos. 
Miestelis mūsų dar visai 
naujas, turįs apie 500 gyven
tojų. Lietuvių randasi apie 
15 šeimynų ir apie 20 pavie
nių. Jokios draugijos lietu
viai čia neturi. Keletas pri
guli prie draugijų Clintone 
ir kitur. Apsėdėta čia stovi 
neperžemiausia, nors yra ir 
tokių, kurie atsiėmę pėdę, 
patuština kelias bačkutes ir 
gieda sau šventas, giesmes. 
Tokie sutvėrimai, per naktis 
rėkaudami, daro gėdą vi
siems lietuviams.
'"Čia labai reikia pašelpines 

draugijos. Pritariančių jau 
yra. Keli sumanesni tegul 
susirenka, paima svetainę, 
išspausdina apgarsinimus ir 
viskas bus gerai.

Galinu Dėdė.
v

Norwoodieciai turės 
svetainę.

Norwood, Mass. 5 d. rug
pjūčio buvo susirinkimas 
Norwoodo lietuvių labdary
stės draugijos. Susirinkime 
atsilankė gana daug narių. 
Visi karštai svarstė reika
lus labdarystės namo. Išp ra
džiu buvo išduotos atskai
tos. Kasoj pasirodė beesą 
daugiau $50Q.00. Narių 
draugija turi — 100.

Ant susirinkimo dalyvavo 
L. Pruseika, kuris čia jau 
irgi prisidėjo prie draugijos 
ir pasakė trumpą prakalbę-

Svarbiausiu dalyku buvo 
— tai gavimas paskolos nuo 
pačių narių. Pirmininkas 
Repšys pradėjo visus paei
liui šaukti. Daugelis auka
vo po 100 — 200 dol. visai be 
procentų. Taip, kad iš su- 
aukautų pinigų pasidarė 
diktoka suma — $2,525. Pri
dėjus kasoj esančius pini
gus, bus jau suviršum $3000.

Nekurie nariai aukavo 
čia - pat po $5 ar $10.

džiaugti. Yra tikra viltis, 
kad namas, kuris taip yra 
pageidaujamas, bus paga
lbaus pastatytas ant piktumo 
visų tamsybės apaštalų ir jų 
bernų. Norwoodiskiai labai 
padoriai ir rinitai svarsto 
savo reikalus, be jokių dide
lių įsikarščiavimų. Tas irgi 
yra labai pagirtina.

Tatgi, vyrai, į darbą!

Laukia Basanavičiaus 
atvykstant.

Iš kelių vietų (Lawrence, 
NorwoodrSo. Boston, Wor
cester), Massachussets vals
tijos praneša, kad tenais jau 
)akeltas klausimas apie pri
ėmimą Lietuvių Mokslo 
Draugijos atstovų pp. Basa
navičiaus ir Yčo. Klausi
mas visupirm pajudintas 
tautiškose ir katalikiškose 
draugijose. Pirmeiviškos 
draugijos remia sumanymą 
gražaus pasitikimo ir suren
gimo prakalbų.

Socijalistai, maždaug, su
tinka su nuomonėmis, ku
rias išreiškė “Laisvė”. Jie 
veikiausia nebus priešingi 
idėjai parėmimo tautiško 
namo.

A. Baranauskas atvyks 
į Massachusetts.

Kai]) girdėjome iš LSS. VI 
rajono viršininkų, tai sekan
tį mėnesį Massachussets 
valstiją atlankys su prakal
boms A. Baranauskas, Lie
tuvos Socijaldemokratų 
Partijos delegatas Ameri
koj. A. Baranauskas skai
tys ir kelias prelekcijas.

Aukos

Darbai

Illinois lietuves moters.
Illinois’o moterįs įgijo tie

są rinkti ir būti išrinktomis. 
Nors tos tiesos dar nepilnos, 
betgi jos visvien suteikia 
moterims plačią dirvą poli
tiškame veikime.

Jau girdėjome, kad Chica- 
gos kunigai ir šiaip jau ka
pitalistiški politikieriai pra
dėjo darbuotis tarpe mote
rį, kad suagitavus jas savo 
naudai.

Jeigu moterįs atiduos sa
vo balsus jiems — tuomet 
tik padidės kapitalo galybė 
ir kilpa ant žmonių gerklės 
bus dar labiau užveržta.

Mūsų lietuvių^, moterų ir 
ne viena turėtų stoti prie 
rinkimų. Veikiausia ir mū
sų tarpe atsiras ne vienas a- 
gitatorius, pakampiais šun
advokatis. Męs betgi va- 
duokimės savo protu. Mū
sų, lietuviški laikraščiai la
bai mažai rašo apie Illinois’o 
moteris. O dabar yra pat
sai karštmetis, pati puikiau
sia proga pavaryti plačiau 
agitaciją.

Lietuvės moterįs, ypač gi 
Chicagoje! Darykite savo 
susirinkimus, aiškinkitės 
sau politikos reikalus. Ru
duo artinasi, o sykiu su juo- 
mi artinasi ir didesnio veiki
mo sezonas. Todėl prie dar
bo.

Mūsų vieta ne užpečky, 
bet užstalėje • sykiu su vy
rais. Kas nori panaikint 
prostituciją, tą gėdą žmonf- 
jos, kas priešingas vaikučių

Kas daryti, kad išjudinus 
tą kampą New Yorko valsti
jos, kur randasi Troy, Uti
ca, Batavia, Amsterdam? 
Ten jau gyvena gana daug 
lietuvių, o labai mažai tebe
veikiama. Tenais ypač įsi- 
šaknėjęs fanatizmas. Uti- 
coj baisiai sunku prie žmo
nių prieiti. Amsterdame, 
rengiant prakalbas, reikia 
nuo kunigo slėpties. O bet
gi męs tų vietų negalime ap
leisti.

Kiekviename iš tų miestų 
yra bent keli veiklus žmonės. 
Tegul jie platina laikraščius, 
tegul rengia prakalbas, te
gul sutveria išpradžių bent 
iš 3-5 narių socijalistų kuo
pą; tuomet su pagelba tos 
agitacijos bus pritraukta 
bent kelios dešimtįs žmonių 
ir su jų pagelba galima įkur
ti laisvą pašelpinę draugiją.

Kitų miestų lietuviai turi 
ateiti pagelbon: tai Roches
ter™ ir Binghamtono. šį 
rudenį jie privalo apsvarsty
ti, kaip pagelbėjus lietu
viams Albany, Troy, Bata
via, Utica ir kitiems.1'

Tik darbuokimės 
tikrai laimėsime.

Boston ietis.

o męs

licmahą pašaukti, 
jau to nereikia.

M. Mockus kalbėjo atvirai 
ir aiškiai apie dievus ir vel
nius. Darodė pągal bibliją, 
kad velnias buvo teisinges
nis, galingesnis ir daugiau 
žinojo už patį dievą.

Kada buvo užduodami 
klausimai, tai kalbėtojas at
sakinėjo aiškiai, pašiliųdy- 
damas biblija. Čia buvo net 
ir juokų.

Po šių prakalbų nekurie 
karšti katalikai yra labai 
nusigandę. Mockus, kalbė
damas pagal bibliją, pasakė, 
kad dievas, kada velnią iš
stūmė, tai tasai krisdamas, 
nušlavė trečią dalį dangaus 
ir žvaigždžių su uodega. 
Kasparka patėmijo, kad že
mė daug kartų mažesnė už 
vieną žvaigždę, o kurgi tre
čia dalis dangaus? Tai kur
gi tas velniukas gali būt ant 
žemės? Toliaus taip išėjo, 
kad žemė yra tik galas vel
nio uodegos ir žmonės gyve
na ant pačios velnio uode
gos.

Argi tai nebaisu? Juk 
tuomet velnias gali nusineš
ti mus visus, net ir su popie
žium, ten,- kur niekas nebu
vo. J. E. V.

F. Bagočiaus prakalba 
Lawrence’o tauti

ninkams.
Lawrence, Mass. Liepos 

28 d. atsibuvo moterų drau
gijos “Birutės” prakalbos ir 
piknikas. Žmonių prisirin
ko gana daug. Privažiavo 
net visas būrys inteligentų 
iš So. Bostono, iš kurių užsi
laikymo niekas negalėjo pa
sidžiaugti. r‘Birutės” drau
gijos galva yra ponia Rama
nauskienė, žinoma tautinin
kų 
Kaip 
ce’o

Piknikas su kruvinom 
pasekmėm.

Vandergrift, Pa. Kaip 
visur lietuviai “atsižymi”, 
taip ir pas mus be to “atsi- 
žymėjimo ’’ negali apsieiti. 
Štai 27 d. liepos buvo D. L. 
K. Vytauto draugijos pikni
kas. žinoma, kaip visur pas 
lietuvius, taip ir čia buvo iš
gerta nemažai svaiginančių 
gėrimų, o dienas karštumas 
dar juos labiau “paragino” 
išsigerti. Nesakyčiau nieko, 
kad išsigėrę nepadarytų ko 
baisaus, bet kuomet jau pa- 

•sibaigia su tragiškais apsi-

Westville, Ill.
mus žmonės paliko 

taip ištvirkę, kad net ant 
bažnyčios nenori duoti. Bet 
prabas telis su karštaisiais 
šventakupriais irgi ne mul
kiai.

P i r mi au si a p r abaš tėl is 
kalbėdavo moterims, kad jos 
išvarytų iš buto vyrus, kurie 
neina į bažnyčią ir nenori 
dubti pinigų ant bažnyčios. 
Žinoma, bandiniai šventaku- 
prių filozofijos pasirodė, 
bet be pasekmių. Keli vyru
kai tapo išvaryti, bet jie nu
ėjo pas kitas gaspadines ir 
vėl gavo butą. Tos priėmė 
sakydamos: “Mums negal- 
voj, ar eina bažnyčion, bile 
tik pinigus moka.”

Kunigas juos kaltindavo, 
kad neina bažnyčion, bet ge
ria smuklėse. Bet vėliaus 
pats kunigas su parapijo- 
nais įvedė alaus šinkavimą.

Ant bažnytinės mokyklos 
pleciaus tapo padaryta plat
forma dėl šokių. Mokyklos 
vienam rūme įrengė fėrus. 
Šalę mokyklos, ant'pleciaus, 
įrengė aludę. Šokiai, rodos, 
atsibūna tris vakarus į sa
vaitę.

Ant pirmo šokių vakaro 
vienas vyrukas, eidamas 
šokti, užmokėjo ir už savo 
draugą, kuris sykiu su juom 
ėjo. Komitetas, nepatėmi- 
jęs, kad tas užmokėjo už 
abudu tuo jaus prišoko prie 
antrojo . ir pradėjo varyti 
nuo platformos. Vaikinas 
biskutį trinktelėjo į panosę. 
Komitetas nubėgo pas pra- 
baštėlį. Atbėgo kunigas ir, 
policisto gabumu, griebė 
vaikiną už sprando, bet tuo- 
jaus paaiškėjo, kad tas vai
kinas yra užsimokėjęs, tai 
kunigas persiprašė ir, nusi
vedęs, užfundijo. Taipgi 
nupirko po stiklą rudžio, kas 
aplinkui stovėjo.

Aiškiai matosi, khip pra- 
baščiui rūpi blaivybė.

Argi dar gali girtis juo
dieji pranašai su savo nešva
riais darbais ?

25 d. liepos tapo sužeistas 
anglių kasyklose Juozas Ma- 
tušis. Vėliau nuvežtas li- 
gonbutin numirė. Paliko pa
čią ir keliatą vaikų.

as

Stoughton, Mass.
Tarpe mūsų lietuvių yra 

labai prasiplatinęs “balta- 
kizmas”. Nors ant vietos 
nėra įstaigų pardavinėjimui 
svaiginančių gėrimų, bet iš 
Bostono atvingiuoja rojaus 
skistimėlio upelis.

Mat, nedėldieniais ar šiai]) 
šventomis dienomis, nėra 
kur laikas praleisti.

Tik ant tiek mūsų lietu
viai verti pagirimo: atva
žiuoja grinorius tai įvezdi- 
na, kad net nosis sutrūksta, 
o kaip darbą įstoroja, tai nė
ra jau nei šnekos: bačka už

Tokia bačkutė, nors ir viena 
ranka kilnojama, keletą 
stiprių vyrų pargriauna.

Na, ale svetimtaučiams 
tai puikus teatrai, žiūrint, 
kaip lietuviai apsiseilėję ant 
visų keturių vaikščioja.

Stoughtoniečiai, kur jūsų 
akjs? Vargo Mergelė.

Baisiausia ekspliozija 
mainose.

Reinerton, Pa. 2 d. rugp. 
kilo baisi ekspliozija E. Bro- 
oksido kasyklose (apie tai 
trumpai buvome pranešę ži
nių skyriuje praeitame “L.” 
num. Čionais mūsų kores
pondentas plačiau apie tai 
praneša). Kasyklos pridera 
The Philadelphia Reading 
Coal and Iron Comp. Pir
miausia ekspliodavo 7 bak- 
sai dinamito. Tuom tarpu 
bosai ir superintendentas su 
faerbosiais buvo ofise, nes 
buvo nedirbama diena. Iš
girdę trenksmą, nusileido 
žemyn. Tuomet eksplioda
vo gazai ir užmušė iki smert 
21, o vieną mirtinai sužeidė. 
Išimta jau 19 lavonų tą pa
čią dieną, o dar dviejų ne
randa ir sunku bus surasti 
greit. Kasyklos smarkiabiš- 
griuvę. Superintendentas, 
bosas, 4faerbosiai — visi ai- 
rišai ir vedę žmonės — žuvo. 
Jie paliko dideles familijas 
dideliame varge. Vienas 
lenkas paliko moterį su pen
kiais vaikučiais. Daugiau
sia žuvo prūsų, tyroliečių, 
italų. Tai buvo viena iš di
džiausių ekspliozijų maino
se.

Detroit, Mich. Čia randa
si įvairių išdirbysčių, vienok 
didžiausios — tai automobi
lių išdirbystės, kur dirba 
6,800 darbininku. Nuo \bir- 
želio šių metų čia darbinin
kai pradėjo gyviau bruzdėti. 
Stoja vis kaskart labiau į 
vienybę ir į unijas. Neseniai 
buvo iškilęs automobilių 
darbininku streikas, bet 
pralaimėtas, nes nebuvo at
sakančios vienybės. Bet da
bar bruzdėjimas darbininkų 
tarpe eina vis didyn ir, gir
dėtis, bus generališkas strei
kas.

A. Našlaitis.
Bridgeport, Conn. Darbai 

eina neblogai, nors bedarbių 
yra į valias. Amatininkams 
darbas gauti daug lengviau; 
jų beveik visur jieško- 
ma, kaip tai karpenderių, 
mašinistu, tulmekeriu ir ki- c 7 t
tu amatninku, mokančiu 
dirbti ant mašinų.

Prastiems darbininkams 
taip - pat galima gauti dar
bas prie sunkių darbų, kaip 
faundrėse ir kitur. Moka 
paprastiems darbininkams 
$1.65 iki $3.00. Bet katali
kams čia bėda su ausinėmis, 
nes tos perbrangios — $15.

J. Marcinkevičius.
Brooklyn, N. Y. Šiuomt 

pranešu, kad mūsų mieste 
yra daug bedarbių. Iš kitur 
pribuvus, net amatninkui, 
yra sunku darbas gauti, o 
nemokančiam amato dar 
sunkiau. Taigi patariu 
tuom tarpu niekam į čia ne
važiuoti.

J. Jakiinąvičius.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “ " 'J
šiai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

liostonaus blapty- 
‘‘Revoliucijos atbal-

Surengimui skubios pagelbos ke- ‘ 
liems žymiems veikėjams įpląukė au
kų :

Nuo koncerto LSS. 71 kuopos Cam- 
bridge’iui, Mass, liko $8.27.

Per drg. Plokšti iš Cambridge paau
kavo: S. Umintas $1; Bertulis—50c.; 
W. Danielius, M. Norkus, J. Plokštys, 
J. Kairaitis po 25c.; F. Petruiėnas — 
2Oe. Išviso $2.70. Per vestuves drg. 
T. čiuberkio su 1. Vaškyte aukavo: 
F. Galinauskas $2.; J. Karalius Ig. 
Vaškis, P. Rugienė, T. Čiuberkis, J. 
Čiubenkienė, J. Balsis, J. Vaškis po 
50c.; Z. Vaškyte, F. Cruodis, T. Ar- 
lauskis, R. čiuberkis po 25c. Išviso 
$8.50.

Per pikniką 40 kuopos LSS. (Wor- 
cestery) birž. 2 d. aukavo: C. Vaške- 
lavieia ir Ig. Klimas po $L; S. V. Ba- 
kanauskas, K. Rusui is, Elz. Valiukiu- 
tė, 1). Stankus ir A. Palubeckis po 
50c.; J. tJeyson. P. Balčiūnas, K. Pau
liukonis, M. Žigas, N. Kudarauskas, 
P. Naudžius, J. Tumosa, J. MuraŠka, 
L G. Karpavičia, K. šil^ūta, A. Savi- 
čiunas, J. Siminiškis, 
skas, P. Laškevičia, 
E. V. A. po 25c.; A. 
čia, M. Bagdanavičia 
V. Strimaitis po 15c.; 
manavičia, A. Simanavičienė, J. Kai
raitis, J. Kola, M. Y.,

. N., J. Lisau- 
. Pauliukonis ir 

ušas, M. Dusevi- 
, F. Tumosa ir

S. Bušas,F. Si-

Br. Štaekaus- 
kiutė ir P. Pačkauskas po 10c.; K. As- 

A. Miliauskas ir J. Geimą-

į

tromskis
navičia po 5c.; be vardo 20c. Surinkta 
$10.65.

Išviso šiame “L.” N-ry $30.12. Sy
kiu su pirmiau pagarsintomis auko
mis (“L.” N45) Užsienio Biuran L. S. 
D. P. išsiųsta viso labo $145.17.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.........  1 •'»<'.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 
tai ...................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKžINYSTfiS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį............................................... 15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 1.5c, 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

. 15c. 
Dai-

. 15c.

PASLAPTIS.
nologų rinkinys........................

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.
lūs apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų.................................................... 15c.

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

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga, 

PRASIKALTIMAI 
liai....................

‘PASAULIŲ RATAS” . 
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUD|.” .. 
“KIBIRKŠTIS ŠVIESOS” .... 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 
“SOČI J A L BEMOK RATŲ 
....PAMATAI” ..............
“MEILĖS KARŠTLIGĖ” 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.
Taipgi galima gauti šie puikus pa

veikslai : 
“PASKUTINIS STREIKAS.” 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” ., 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 
“MEDIS NEDORYBĖS.” ....

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

. 10c.

. 20c.
ir prasikalte- 

. 10c.
•

50c?
15c.
15c.

MOKSLO 
.... 20c. 
.......... 20c.

20c.
20c.
20c.
20c.

‘Laisves’Administracijoj 
galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius:
“KOVA”

Savaitinis
Kaina metams

,, pusei . . . .

“PIRMYN”
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei ....

“KELEIVIS”
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei ....

“DILGELES1’
Eina kas dvi savaitės

Kaina metams
•,, pusei . . . ,
Norėdami užsirašyti vieną iš 

kraščių, adresuokit šitaip:
“LAISVE”

242 Broadway, So. Boston, Matt.

9
4

I I

*

I
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1 00

242 Broadway, So. Boston, Mass

Ak, brangus skaitytojai,'
general gubernatorė, 
žinoma, laike Lawren- 
streiko ponai Rama-

g-

ii V lai-

»1.00

80c.

$1.50

liiMtlfb'Hh

i

Meldžiame visų tų “Lais
vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.



J

Tik 1 doleris!

AKIS
gauti DYKAI <h i g*ra« sr.tu-

Aš užlaikau Columbios grainafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išgicda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelėj. Re 
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
melus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Išdirbinejam dabar Severos Gothardišką Aliejų dviejuose didumuose: •
25 cental ir 50 centy a ptiekose. pi

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

rašykit pas mano, o aš jums pristatysiu jtreitu 
laiku už piginusią kaina, Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu nia 
šinu su trobomis ir be t rubli.

Kreipkitės šiuo adresu:

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

W.F.S®i ,peįoWiDS’

VIETINES ŽINIOS
6 d. rugpjūčio Liet. Lab

darystės Dr-gija turėjo pir
mą susirinkimą savo locna- 
me name. Namas nutarta 
pavadinti: Lietuvių Labda

rystės Namas. Taip - pat 
duoti vardai kiekvienai iš 
svetainių, taip, padėkime 
bus lietuvių salė, mitingų sa 
lė, piliečių salė ir tt.

Priimta visa eilė nutari
mų, kuriuos įnęšė board of 
directors. Už pavsamdymą 
didžiosios svetainės lekci
joms, prakalboms — bus 
imama $6.00, mažosios sve
tainės — $4.00. Parsamdant 
baliams, bus imama dau
giau. Išrinkta savo svetai
nės užveizda. Juomi išrink
tas J. Klimas, kuriam nutar
ta mokėti po $14.00 i savai-

Kaip girdėjome, 10 d. rug
pjūčio socijalistai vėl išva
žiuos j visiems gerai žinom a 
vietą, turbūt “Spot Pond”. 
Pereitame “L.” N-ry buvo 
minėta, kad prakalbas 3 d. 
rugp. buvo laikę F.^Bagočius 
ir J. Smelstorius.

Aprašydamas tą išvažia
vimą “Keleivy”, J. Raulinai- 
tis neiškenčia nepasakęs, ar 
tik ir F. Bagočiui nenorėjęs

kalbas!...
Juokai juokais, bet nusi- 

jaučia katės pieną paboju
sios. Ar kepurė dega? Ro
dosi, dar ligišiol F. B. nebu
vo minėtas toj “slaunioj” 
kalbėtojų kompanijoj, bet 
J. R., betarnaudamas J. B., 
šiuo kartu tikrai patarnavo 
meškiškai.

LAISVE

Skausmai ir Laužymai
neatsižvelgiant j jų charakterį, duodasi greitai apgnlet ir iš 
organizmo išvaryt, jeigu tiktai greitai ir laiku bus pavartotas

PARSIDUODA visai pigiai 5 kamba
rių forničius, savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Kam reikia forničiaus ir gėry 
kambarių, kreipkitės kuogreičiausiai 
pas:

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

JAUNI VYRA
Severos

TIK VYRAMS

Gothardiškas Aliejus

kuris yra žinomas kaipo vienas iš geriausių linimentų, arba 
skysčių tepimui ir kaipo tokis randa sau labai platų lauką, nes 
vartojamas įvairiuose atsilikimuose. Pagelbėjo kitiems 
leiskit, kad pagelbėtų ir jums. Perskaitykit, sekantį priro
dymą

Pavartojus Severos Gothardišką aliejų, pa
sijaučiau daug geriau, skausmas kojoj pasi-

grįžti prie darbo ir dirbu dabar kaip pirmiau.
/•-< i •» •   ■ 1 1 • v 1 ! • • • • v

riaušių linimentų šios rūšies skausmams.
TOM TAMA, Box 8, Gardiner, N. Mex.

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuvišlai- 

rne mime. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 d< I. pus

AL. STEPONAI LIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

I mano Tautiečius:
Jus ir irisų draugai esate nuo 

širdžiai užkvlečiami aplankyti 
mano I.luoša Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, aril 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš 
įnikau parodų dailės ir skulp- 

į\ turos darbų, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su išvaizdinlmu 
Š va irių kiiuo dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

Jas čia galite studiuoti žmo
nijos gitui ties kilmę ir išsilanks* 
tymą nuo lopšio iki grabui, Ir 

ma y 11 linJomlausitis gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabalsuolius.

Vieną valandą praleisti tarpe grupjiį šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą į galvą čiclam gyvcnyinuj.

Jus čia galite studiuoti pasekmes ligų ir 
ištvkkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo Ynodclials. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir Išradinėja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimu. vAtvira 
kasdieną podraug su Ncdčldicniais ir Šventu' 
dieniais, nuo 8-iiIiį iš ryto iki Vidurnakčiui.

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

New York

Naujos Mildos
ORAMAFOINAi

$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

SENS VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAIi

50.00

DYKA? 01 E L m U

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų, 
fa knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas įr kodiel jie netur apsivesti budanie tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur UžnuodIJima kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atjrava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kent- ti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Męs užmokam ir paėui. Išrašik aiifkeie sava varda, pa- ' 
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos’knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 30<i 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinleroduotas justi pasiuliminui dykai 
siaustos knyros ir nous iau, jog jus i--lustumet man

Vardas ir navarde

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA
Jei nori keliaut j 
senų Tėvynę arba 

jei nori siųsti

Laivakortes
Konvencija tai visada pirk pas

tus ir šiaip jau svečius prii-

A d re

GEORGE BARTASZIUS

Samdome darbininkus

i-okiu dalyku, kuriu tu la-

43Portlandst., Boston,Mass

c?

Draugijos

ir Biznieriai!

* ’M /'u
Li bau

Hamburg

Spaustuvę

K. SIDLAUSKAS

Kas nori . YPATINGAI serganti, misilpnūj£, stiklių-

ir
trip užsiscnejuslotui

BEN.I. CANNER

-LAISVE o

e)

JEI Sergi aut kokios tv 
minu no kaip kreipsies prie

THE 
MAGIC 
SILENT w

rime 
ir prirenka
mo Akinius

moterų eina gana smarkus

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryto
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vuk.

Jeigu norit, kadjt-ų ųtTt’ts 
darbai butų atlikti greitai, 
gražini ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

tyt Įmygį „Daktaras“, nes didelės daugyU's 
Žmonių, kurie lik perskaitė šitį kuygį, išsi-

“ Laisves”

budavojitna su visokiom.s paslaptyls’nds.
Apie, MEILES DALYKUS „Daktaras“

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

1 bulelis Rusiškos Višniuvkos......... $1.00
1 butelis Grandžių Vyno.................... 50c .

Viską at (duosime tik už. . $1.00

t Akušerkat

Ų Telefonas Richmond 22126
S ,. 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

Akių Spccijalistas

399 a Broadway

WILLI A Al F. J. HOWARD 
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus 1;. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

11‘lephoiic So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Telephone So. Boston. 845 M

DR

Aptiekorius ir Savuiinkas

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

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

.. ... —...  ....... . .. . ..r
VYNAS IR LIKERIAI.

Kad Išgarsinti mus geriausį vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio mėn.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS XXSY.Z: 
ir kitas planetas, Su paveikslėliais..............................

MEILES KARŠTLIGE
meile....................................................................................... JtOo.

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

J. STROPUS
6 Lorinc St., So. Boston, Mass.'

Pabulgusl kursų Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo,’taipgi suteikia visokias rodąs ir 

X. pagelbą invairloso motoru ligose.

| F. Stropiene, BROADWAY

* • SO. BOSTON, MASS.
--------------------

jaus ta Kataliogų ir ta- szlukas 
tau nusiusiu lOhAi. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
(MAGIKAS)

\ 3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

Mr!-,G ;- .......... .

Katalikų vyskupas J. An
derson jau suspėjo vienoje

ir sindikalizmą. Žinoma, ji
sai rėmėsi pono dievo ir baž
nyčios prisakymais, viską iš
versdamas pagal savo kur-

soma, atydžiai klausėsi vys
kupo.

Fosso dirbtuvių streikuo- 
reikalavo

išklausyti ir 
išreikšti savogalėtų viešai 

reikalavimus, 
ryba atsisakė tai padaryti.

Fossas sakosi nenusilei- 
siąs. Ypač jisai plūsta ant 
streiko vadovu.

ti So. Bostone moterų drau
gija yra atžagare i v išk a, tat 
manoma sutverti pirmeiviš
ka moterų draugija.

Ar manai keliaut iš 

Bostono stačiai į Lietuvą 
BE JOKIO PERSĖDIMO

Laivai išplaukia:

“Cincinnati’ 
aug. 16.

“Franconia’
aug. 19.

“Cleveland” 
sep. 12.

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

arba
558 Broome St., New York City

Bartašiaus Agentūrai 
pranešama, jog

Telegrama praneša, kad 29 liepos iš- 
Hamburgo išplaukė “Cincinnati.” Ji
sai plaukia Bostonan, apsistodamas 
Boulogne ir Southampton. Ant jo 
plaukia 174 pirmos klesos, 191 antros 
klesos, 70 trečios klesos ir 662 krūvoj.

“Cincinnati” laukiama pribusiant 
petnyČioj, 8 d. rugpjūčio, 191.3 m. į 
New Commonvealth Pier, So. Boston.

“Cicinnati” išplauks atgal iš So. 
Bostono į Hamburgą per Plymouth ir 
Boulogne Subatoj, 16 d. rugp., 1913 m. 
10 vai. ryte iš New Commonvealth 
Pier So. Boston.

Parankiausia keliauti garlaiviais 
Hamburg American linijos. Patogu
mas ir apsaugojimas kuodidžiausias, 
patamąvimas kuopuikiausias. šif- 
kartes galite gauti pas

G. BART Ašį US,
261 Broadway, So. Boston.

Feelind Better Already 
fl ji nni a ^7į™™*'3 a n Yg u į”

! klaustai. jūsų I
i patarimo ir iš-

titryniau su

Dr. Richter’io
Pain 

Expelleriu
e 
v 
(o 
M 
(0 
M 
(f M 
co 
V 
(o 
v 
O 
Si 
(O

Dingo skaudėjimas kaklo ir 
mas .šono, jaučiuos visiškai gerai. Pri 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York, 
Richter io Congo P1116s yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25e. ir 60c.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Priaiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišktj daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. M tisų kataliogas 
perstato didžiausią Auksorišktj Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
s tūboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų,' 
* -s. Reikalaukite tuojaus.

I P Tninil^ ^22 Washington St. J.r.lUinild, I$o«TOIN. IMAS«:

MATULAITS
4(>5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostonų galima atvažiuoti tik už $10.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausi ofisų, o visas žinias mielai suteiksimo, 
suoki t šiaip:

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

tf 
(S a- m 
toCc 
5 
i

e
Nauji Lietuviška

KRAUTUVE.
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
rinusiu S I 11 V A M A S 
MAŠINAS, pnik iau- 
sius (Irainafonus ir ki
tokius nnizikališkns 
instrument ns. Vai
kams keričiokns, Uai- 
sikelins, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrument u. •

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
\Lictuviai savininkai-

fabriku ir farm p.
United States

DOVflNfll-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau-

apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga 

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

310 Broadway, So. Boston, Mass.

daryt i, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskį nej’Mitiia aprašyti, bet tik 
perskaičius kti.vaį atrasite.

ŠITA KNYGA illiuslruota puikinis moks-

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kait> i r kur nuo visokių ligų gerai 
Išsigydyti, Dėt teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo vi-oitių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ ..DAKTARAS" labai daug at>-

Parsiduoda Fojrničiai
dėl 3 kambarių ir virtuvės. Priežastis 
pardavimo—išvažiavimas į kitą miestą. 
Atsišaukit greit,

A. DZEVENKAUSKAS
69 Silver St. 3rd floor, So. Boston, Mass

(Įvarantuojanie, jog mus vynus yra tyriausi* ir geriausia.

Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

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

Alų, Elių, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač
iais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijų, krikštynų ir 

kitų pasilinksminimų ntlleūlziame labai pigiai.
Atsilankykite pas mJUs, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis“

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

Ypatingai atydą atkreiptam 
j draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą j 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:

nusipirkti pigiai ir gerus for
ničius, tai ateikite pas mus.

336—338 Broadway,
So. Boston

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

2 
to
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TODĖL, 1<:1'1 tn knyga del labo visuome
nės Išduota, tai kiekvienas jį apturės visai 
dovanai,kuris t ik atsiųs kelelį štampų už pri- 
siuntlniį.

REIKALAUK DAR .ŠIANDIE, iškerpant 
Šitį apgursininiį Ir adresuok IcĮpt

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117Walnut sL, Philadelphia, Pa.

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors ncsveikuinį ir reika
lauji geros, teisingos pageliuos, kad trumpami 
laike gailium išslgydyt, tai atsišaukto prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 Iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. iki 3,o Utar. ir I’ėtn. vakare uuo 
6 Iki 8.

R NORI

Naudokitės proga
Kas užsirašys per mane ant metų 

vieną iš šių laikraščių: “Laisvę,” “Ko
vą.” “Keleivį” arba “Dilgėles”, tas 

' gaus puikią naują knygą "Kas išga
nys liaudį.”. Knyga yra suvirs 200. 
puslapių ir labai naudinga kiekvie
nam perskaityti. Naudokitės proga!

i Adresuokite: 1
ST. JAS! LION IS,

į 3(1 Hazel st., Binghamton, N. Y

TEISINGIAUSIA 4 r|rT’ITllIZ 1
IR GERIAUSIA f I [r K A

LlliTUVIŠK A •*** MlulKAB

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos jtr Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. . Gyduolių

jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą.

226 Broadway, kamp. C St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti į 
ofisų. Parduodame šipkęr- 
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, Sq. Boston.




