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AMERIKOJ
Missouri mainieriai ren

giasi streikan.
St. Louis, Mo. Mainieriai 

vakarinės federacijos Fran
cois paviete pareikalavo al
gų pakėlimo ir unijos pripa
žinimo. Bosai ant reikalavi
mo net neatsiliepė. Mainie
riai rengiasi dabar į streiką.

Balkanų karė atitraukė 
daug darbininkų.

Daugely vietų Wisconsino 
valstijoj fabril 
liai pasigedo 
Mat, daug sei 
bulgarų, karei
tuoj važiavo savo tėvynėn.

Fond du Lac net kelios 
dirbtuvės sustojo.

darbininku- 
bų, graikų,

į Michigan. z
Mainierių motina, senelė 

Jones jau pribuvo į Columet, 
Mich., kur streikuoja 18,000 

. mainierių. 10,000 streikie
riu pasitiko senelę su di
džiausiu entuziazmu.

Streiku apimtan distrik- 
tan pribuvo dar daugiau so
cijalistų agitatorių. Dau
gelis mainierių tik dabar iš
girsta teisingą socijalistų

Buffalo socijalistai nori 
įkurti dieninį socijalistų 
laikraštį. Buffalo ir apie- 
linkiniuose miestuose, kaip 
Cleveland ir Rochester^ irgi 
jau sinaTklai paknus~sdčija- 
lizmo idėja.

žydų socijalistų seimas.
New Haven, Conn. Grei-

dų socijalistų kuopų, kurios 
yra Suvienytose Valstijose.

Venecueloj sukilimas. '
Buvęs Venecuelos prezi

dentas Kastro jau ruošiasi Į 
kovą su dabartiniu republi- 
kos prezidentu. Jisai turi 
12,000 savo žmonių, kurie 
jam užjaučia ir jau pradėjo 
sukilimą, v

Reikalauja federališko

Calumet, Mich, 
streikierių-mainierių, 
baneių vario kasyklose 
vo susirinkime pareikalavo 
federališkos valdžios tardy
mo. Skreikieriai tuoj mu
šė telegramą į Washingtona.

Baisus kerštas.
Mieste Cairo (Georgia) 

buvo baisi užmušėjystė. Tū
las baltveidis apkaltino neg
rą, kad tasai pavogė iš jo 
daržo arbūzą. Tuomi ap
kaltinimu negras taip įsižei
dė, kad vidunakty įsiveržė į 
baltveidžio namą, užmušė 
patį baltveidį ir visą jo šei
myną su žmona ir penkiais 
vaikučiais.

žemė veltui.
Suvienytų valstijų valdžia 

paskyrė 10,000 akrų žemės, 
kurią gali paimti kas nori, 
Kansas valstijoj j pietus nuo 
upės Arkansas.

Daugybė norinčių gauti 
žemės jau važiuoja.

Streikieriai negali būti 
piliečiais.

Patersono politikieriai su
statė surašą tų streikieriu, 
kurie pagal jų nuomonę, ne
gali būti piliečiais. Tą sura
šą pristatė į federališką ir į 
kitus teismus. Streikie- 
riams nebus išduodamos 
antros pilietiškos popieros.

Socijalistai ir patįs strei
kieriai to nepaiso. Soči j a- 
lisbų įtekmė visame Passaico 
paviete labai smarkiai pa
kilo.

6,000 
dir-

, sa-

Laukiama maliorių streiko.
New York, 10 d. rugp. Ma- 

lioriai ir popierų lipintojai 
smarkiai rengiasi į streiką. 
Kasdien prie unijos prisira
šo vis daugiau narių. 15,000 
maliorių ir popierų lipintojų 
išeis streikan, jeigu jisai bus 
apšauktas.

Baisus žemės drebėjimas.
Lima (Peru Pietinė Ame

rika.) Baisus žemės drebė
jimas išardė miestus Caro- 
veli ir Quincacha. Daugelis 
žmonių užmušta; tūkstan
čiai liko be pastogės. Daug 
namų išardyta.

Mainieriai laimėjo.
Charleston, W. V a. Mai

nieriai iš Cabin Creek dis- 
trikto turėjo didelį laimėji
mą. Trįs kompanijos pada
rė sutartį su unija, kad uni
ją pripažinsta, kad mainie
riai gali laikyti mitingus 
ant žemės, kuri pridera 
kompanijoms. Taip-pat pa
kelta mokestis.

Atvirai agituoja už lin- 
čiavimą.

Senatorius Vardaman at
virai agituoja už negrų lin- 
čiavimą, jeigu jie nuskriaus
tų baltas moteris. Baltus vy
rus jisai nekviečia linčiuoti. 
Net kiti senatoriai pasipikti
no dėl tos rasinės neapykan
tos.
Socijalistų Partija nori gek 

bėti darbininkų vadus.
Orange, JN Socijalistų 

partija išleido atsišaukimą, 
kuriame nurodoma, kaip 
bjauriai mindžiojamos tei
sės New Jersey valstijoj. Po 
teismu yra Patrick Quinlan, 
redaktorius Aleks. Scott ir 
majoras Brueckmann.

Quinlan paleistas po kau
cija $5,000. Tą kauciją pa
rengė “Appeal to Reason”. 
Jisai dar laukia dviejų teis
mų.

Redaktorius Scott, kuris 
kovojo už laisvą žodį, yra 
apkaltintas, kaipo valdžios 
priešas ir paleistas po kauci
ja $3,000.

Teismai atsibus rugsėjo 
ar spalio mėnesiuos. Savo 
vadovus reikia gelbėti. By
la turi eiti iki augščiausių 
įstaigų. Jų apgynimui rei
kia pinigų. Todėl partija su
tveria apgynimo fondą.

Aukos reikia siųsti iždi
ninkui: George H. Strobel, 
5 Lincoln Park, Newark, 
N. J.

Lietuviai darbininkai 
Jums ir išpuola prisidėti 
prie vadovų apgynimo.

Wilsono pasiuntinys 
Mexikoj.

Specijališkas Wilsono 
siuntinys p. Lind jau pribu
vo į Mexico City. Sako, kac 
generolo Huertos šalininkai 
nori įtaisyti demonstraciją. 
Už Huertą eina taip-pat stu
dentai kariškos akademijos.

10 d. rugp. apie 1000 ypa
tų padarė mažą demonstra
ciją, išreikšdami protestą 
prieš Suv. Valstijas ir savo 
užsitikėjimą dėl Huertos. 
Daugelis Suv. Valstijų pilie
čių jau pradėjo bėgti iš 
Mexikos.

Katalikų federacijos 
suvažiavimas.

Milwaukee, Wis. 10 d. 
. rugp. Kardinolas Gibbons, 

vienas iš žymiausių katali- 
• kų atžagareivių, atvėrė sesi- 
į jas Rymo katalikų federaci

jos. Manoma, kad federa- 
. ei jos seiman pribus, kaip de- 
■ legatų, taip svečių apie 30,- 
i 000. Popiežius irgi pri- 
. siuntęs savo specijališką pa-

Laukti ko nors gero iš to 
seimo neprisieina. Apie su
mažinimą žmonijos' vargų 
ten nebus kalbama.

Tomas Mann pribuvo į

. Visos

pa-

UŽSIENYJ
Bėga Japonijon.

Daktaras Sun-Yat-Sėn, 
!uvęs> prezidentas pietinės 
Chinijos republikos, bėga į 
Japoniją. Jisai yra vienas 
iš sumanytojų dabartinio 
sukilimo pietuose Chinijos.

Pietuose Chinijos siaučia 
sukilimo audra.

100 areštų Milano streike.
Metalo darbininkų strei

kas Milane darosi vis liįbiau 
smarkus ir aštrus. 7 rugpj 
;arpe straikierių ir policijos 
bei žandarmerijos buvo ga
na smarkus susirėmimas. 
Daug policistų ir 
sužeista. Vienas 
nušauta.

Po susikirtimui 
padarė 100 
streikieriu.

Trįs metai kareiviavimo.
Franci jos senatas balsų 

dauguma priėmė bilių, pagal 
kurį Francijos kareiviai tu
rės tarnauti kariumenėj tris 
metus. Tuomet Francijos 
kariumenė pakils iki 800,000 
kareiviu, v

Krikščioniškos unijos ne
auga.

žandarų 
kareivis

policija
areštų tarpe

apie vis augantį žmonių mir
tingumą. Jisai tvirtina, kad 
sunkus darbas ir blogas 
maistas turi savo pasekme 
tai, kad mirtingumas tarpe 
darbininkų ant 50% dides
nis.

Sufragistės skundėsi dak
tarams, kad jas baisiai per
sekioja ir prašė užstoti.

500 chiniečių užmušta.
Kantone buvo smarkus 

mūšys tarpe pietų sukilėlių 
ir Šiaurinės kariumenės. 500 
kareivių užmušta ir dar 
daugiau sužeista.

Hongkonge areštuota bu
vęs gubernatorius Koantua- 
no provincijos už prisidėji
mą prie sukilėlių.

Daktaras Sun-Yat-Sen, 
kaip praneša paskučiausios 
telegramos, jau laimingai 
pasiekė Japoniją.

Po karei.
Kare keturių valstijų 

prieš Bulgariją pasibaigė. 
Dabar dalinasi žemes, ku
rias atėmė nuo turku. Bul
garijai, sulyginant, 
mažai kas klius.

Pradedama vėl kalbėt, 
kad Bulgarija išnaujo ren
giasi užpult ant Turkijos, 
nes turkai užėmė Adriano- 
polį. Didžiosios valstijos ir
gi pareikalavo, kad Turkija 
tuoj prasišalintų iš Adriano-

RUSIJOJ LIETUVOJ

visai

laiminimą. Seime daly vau-1 dytį.

Žinomas Anglijos sindika- 
istas Tomas Mann, kuris 
pastaraisiais metais gana 
smarkiai pagarsėjo, pribuvo 

Suv. Valstijas. Jisai sykiu 
su Haywoodu jau laikė ke- 
ias prakalbas ir, veikiausia 

apvažiuos daugybę Ameri
kos miestų. Jisai yra didelis 
priešas Socijalistų partijos 
ypač jos politiškame veiki
me. |

New Yorko socijalistų 
aikraščiai smarkiai peikia 

Mauną ir Haywoodą. Sako
ma, kad jeigu ir toliaus agi
tuos panašioj dvasioj, tuo
met tarpe sindikalistų ir so
či jaiistų jau nebus gerų san- 
tikiu.

Užmušė tris japonus.
Eugene, Ore. Tame mies

te kilo didelės peštynes ant 
gatvės. Sufanatizuota pat
riotų minia užpuolė ant ja
ponų. Laike muštynių žu
vo trįs japonai ir keli sužeis
ti.

Visi prieš socijalistus.
Schenectady, N.

bažnytinės partijos, kaip re- 
publikonų, taip demokratų, 
taip ir progresistų susivieni
jo, kad sumušti socijalistų 
partiją. Padėjimas Schenec
tady socijalistų lyginai toks 
pats, kaip ir Milwaukee; vie
nok Schenectady socijalistai 
tikisi laimėti.

Vedusieji ilgiau gyvena. 
Pagal apskaitymą New Yor
ko sveikatos tarybos, vedu
sieji ilgiau gyvena, negu ne
vedusieji. Pagal tą statisti
ką amžiuje nuo 30 iki 39 me
tų vedusiųjų miršta 5 pro
centai, o nevedusiųjų net 12. 
Amžiuje nuo 40 iki 49 metų 
numirė vedusiųjų 9 procen
tai, o nevedusiųjų daug dau
giau — būtent 19 procentų. 
Amžiuje nuo 50 iki 59 metų 
vedusiųjų mirė 17 procentų, 
o nevedusiųjų net 28 proc.

Netik apsivedę vyrai, bet 
ir ištekėjusios moterįs ilgiau 
gyvena.

CIevelando išdykėliai.
Miesto majoras gauna labai 
daug skundų, kad jaunuo
mene, kaip parkuose, taip 
ypač ežero pakraščiuose, la
bai mėgsta bučiuotis. Mies
to sodne! užveizda pasakė, 
kad tame nieko blogų nema
to: tegul sau, girdi, bučiuo
jasi. Taip ir likosi tie skun
dai be pasekmių: miesto tė
vai pavėlyjo CIevelando jau
nimui bučiuotis.

j

Nelaimingi vakarai. Ne
laimingi tie vakarai! Ten ir 
žemės drebėjimas, ir palvi
niai, ir audros, ir baisus 
karščiai. Pereitą savaitę 
ties miestu Shoshone trūko 
debesys. Žmonės dabar 
braidžioja vandeny. Yra ir 
prigėrusių.

Tai bent žuvis. Žūkliai iš 
Atlantic City, N. J., sugavo 
žuvį, vadinamą “makrela.” 
Žuvis svėrė 1,300 svarų.
Uždraudė perstatyt “Doma- 

zą Macochą.”
Koks tai rašė jas yra para

šęs gana smagų teatrališką 
veikalą “Domazas Maco- 
chas.” Tą veikalą norėta 
perstatyti tūluose Chicagos 
teatruose, bet kunigai pra
dėjo rūpinties, kad “Maco
chą” policija uždraustų ro-

Kunigai paėmė viršų

Leipzig (Vokietijoj). Iš 
atskaitos, kurią išleido 
krikščioniškos unijos, ma
tyt, kad tos unijos per pas
kutinius metus visai nepa
augo. Kaip* buvo į mi
lijono, taip ir liko, tuo tarpu 
socijalistų unijoms priklau
so pustrečio milijono. Kuo
met prieš 20 metų įsikūrė 
krikščioniškos unijos, tai 
dauguma laukė, kad soči j a- 
listams dauginus nesiseks, 
bet išėjo visai atbulai.
Mainos turi prigulėti nacijai

Anglijos parlamentan į- 
nešta billius, sulyg kurio vi
sos Didžiosios Britanijos 
mainos turi prigulėti valsti
jos nuosavybėn.

Visuotinas streikas.
B arcelona (Ispani j o j.)

Darbo konfederacija apskel
bė čia visuotiną streiką. Val
džia, nepasilikdama kalta, 
apskelbė kariškas teises. Su
traukta daugybės kariume- 
nės. Daugelis streiko vado
vų yra areštuota.

Barcelonoj ir apygardose 
dabar streikuoja 75,000 dar
bininkų ir darbininkių. Už
daryta 260 dirbtuvių.

Barcelona — pramonin- 
giausias Ispanijos miestas.

Moterįs gražiuoju prašo

Nelaukit, socijalistų 
neapveiksit!

“Laisvės” skaitytojai jau 
žino, kad Peterburge viena 
diena uždaryta net trįs soci
jalistų dienraščiai. Nega
lėjo valdžia jų pasmaugti 
bausmėmis, areštais, tai ėmė 
ir stačiai galvą nukirto. Bet 
socijalistų dienraščiai atgijo 
tik po nauju vardu. Seniau 
jie vadinosi “Spindulys” ir 
“Teisybė” — dabar pasiva
dino “Gyvas gyvenimas” ir 
tt. Ir nieko nepadarys tie 
budeliai, jeigu tik darbinin
kai vis eis pirmyn.

Kasdien vis daugiau 
išeivių.

St. Peterburgas. “The 
New York Call” talpina tele
gramą iš Peterburgo, kurioj 
pranešama, kad išeivystė iš 
Rusijos kasdien vis kįla. 
Žmonės miniomis bėga į Su
vienytas Valstijas ir į Pietų 
Ameriką. Per 
Liepoj u 
6,000.' ‘ 
žmonės bėga
Kijevo, Volinijos ir kitų pie-

viena tik 
kasdien išdrožia 

Ypatingai smarkiai 
iš Charkovo.

Sakoma, kad labai mažai

Suvalkijon nori gaben
ti burliokus.

Aplink Alvitą ir Vilkaviš
kį yra labai daug dvarininko ' 
S. Gauronskio dvarų. Da\ 
bar tarpe žmonių pasklida 
gandas, kad į tuos dvarusV 
gabens burliokus ir išdalins 
tarpe jų žemę. Vietiniams 
valstiečiams valdžia nema
nanti žemės parduoti.

Argi tai nepapiktinimas! 
Tai prie ko priveda kunigų 
politika! Gi jie su dvarpo
niais ir popais daugiausia 
remia valdžia.v

šiaulių blaivininkai.
Šiauliuose gyvuoja kuni

gine blaivybės draugija. Te
mis pirmininkauja kunigas 
Galdikas. Vaikinus, kurie 
skaito netinkamus kunigui 
raštus, nori visiškai iš drau
gijos prašalinti, nors jie tik
ri blaivininkai.

Londonas, 9 d. rugp. Ra
miosios sufragistės aplankė 
pirmutinį minister} Asqui- 
thą ir prašė, kad valdžia 
gražiuoju duotų moterims 
teises. Ministeris pasakė 
joms daug gražių žodelių, 
bet griežtai užtvirtino, kad 
prie dabartinio parlamento 
jos negaus renkamųjų tei
sių.

Sustreikavo garlaivių in
žinieriai.

Liverpool (Anglija). Ant 
garlaivio “Lusitania”, kuris 
priguli Cunard linijai, su
streikavo 200 inžinierių. 
Taip-pat streikuoja inžinie
riai ir ant laivo “Maureta
nia”.

Tarptautiškas daktarų 
suvažiavimas.

Londone prasidėjo tarp
tautiškas daktarų suvažia
vimas. Daktarų suvažiavo 
net iš Afrikos ir Azijos.

Daktaras Henry Koplik iš 
New Yorko davė pranešimų

žinia iš Persijos.
Vis rečiau beateina žinios iš 
Persijos. Matomai, ta šalis 
galutinai prismaugta kazo
kais. ' Atėjo žinelė, kad Te
herane vėl buvo mūšys tarpe 
kareiviu ir kokiu tai bachti- 

C 4.

aru. Užmušta 50 žmonių. V .v
N eu ž m i rš laku mš t i n i n ko 

Johnsono.
“American Boxing Fede

ration” prašo savo f ranch- 
ziškų draugų, kad šie už
draustų negrui Johnsonui 
ku m šč i u o tis Francu zi j oje. 
Mat, Johnsonas pabėgo iš A- 
merikos nuo teismo.

Kariška orlaivija.
Paryžius, 10 d. rugpjūčio. 

Franci jos laivyno ir karės 
ministerija labai susirūpinu
si, kad įsisikūrus puikiausi 
karišką orlaivyną. Tuo tiks
lu laivyno ministeris prašo 
parlamento paskirti $2,750,- 
000. ■
Garlaivių kompanijų kon

kurencija.
Berlynas. Dvi garlaivių 

linijos' “Hamburg Ameri
can” ir “Austro American” 
praneša, kad važiuojanti 
trečia klesa nuo šio laiko jau 
mokės pigiau. Josios pri
verstos buvo numušti tikie- 
tų kainas,, kadangi joms la
bai užkenkia konkurencija 
“Canadian Pacific” kompa
nija, kuri taip-pat nuleido 
kainas dar užpereitame mė
nesy. Todėl anosdvi linijos 
dar daugiau numušė kainas.
Sužeidė sufragisčių vadovę.

Laike riaušių Londone su
žeidė žinomą kariaujančių 
sufragisčių vadovę ponią 
Pankhurst.

Ar tik nepradės dabar la
biau šėlti sufragistės, at- 
jausdamos savo vadovės ne
laimę? Su jom nėra juo
ku ! V
Nedalyvaus Panamos paro

doje.
Chinijos valdžia nutarė 

nedalyvauti tarptautiškoje 
San Francisco parado j e.
Chinijos valdžia sakosi ne
turinti pinigų. Taip-pat nu
rodo, kad daugelis Europos 
valstijų irgi atsisakė 
vauti paradoj.

Rygoj.
Tarptautiškam socijalistų 

biurui praneša iš Rygos, kad 
tame mieste baisiai perse
kiojamas unijinis darbinin
kų klesos judėjimas. Vie
nok darbininkai vis geriau 
supranta unijų naudą.

Siuntė kazokus prieš 
zokoninkus.

Kaip ten buvo, kaip 
būvo, bet susibuntavojo
koninkai didelio Afono klio- 
štoriaus. Tuoj prieš juos pa
siuntė kazokus ir kelis vys- 

zokoninkai
Kiek- 

reikėjo 
Kelis

Geras kunigas. t
Utenoj (Ukmergės pav.), 

kiek laiko darbavosi gana . • 
geras kunigas. Žmonėms ji
sai patiko, užtad klebonas 
buvo didžiausias jo priešas 
ir taip padarė, kad kunigas 
Švagždys vietos negalįs Lie
tuvoj gauti. Žmonės buvo 
net nuvažiavę pas vyskupų 
užtarti kunigą, bet nieko ne
pešė.

i

daly-

ne- 
zo-

kupus, bet
geruoju nepasidavė.
viena
stačiai
šimtus zokoninkų pavyko
apgalėti tiktai tuomet, kuo-

kambarį 
šturmuoti.

per triūbas ugniai gesinti.
Kiek Rusijoj gyventojų?
Kaip apskaitoma dabar 

Rusijoj gali būti 171 milijo
nas gyventojų, taigi nuo to 
laiko, kada buvo visuotinas 
gyventojų surašąs (1897 me
tais) žmonių priaugo ant 42

Pačių rusų yra 65 procen
tai, turkų ir totorių 10 pro
centu, lenku 6; lietuviu 2.

Iš 1000 Rusijos gyventojų 
.771 valstietis ir tiktai 107 
miestiečiai.

Mokesčių vidutiniškai ant 
žmogaus išpuola 16 rublių. .

Rusų visuomenės duos- 
nu m as.

Apie 300 Peterburgo ka
rės medicinos akademijos 
studentų, nepatenkintų nau
jąja tos mokyklos tvarka, 
turėjo iš ten pasitraukti. 
Kaikurie pasiturinti studen
tai įstojo, kitur, bet apie 100 
jų neturėdami ištekliaus va
žiuoti kitur pabaigti moks
lus, pasiliko taip sakant ant 
gatvės. Rusų visuomenė, 
be pažiūrų skirtumo, gana 
karštai atsiliepė į vargą, ku
riame radosi daugelis paša
lintųjų studentų. Susitvė
rė tam tikras komitetas tiem 
studentam šelpti; iki šiol tas 
komitetas jau surinko su- 
virš 40 tūkstančių rublių au
kų.

Kišiniovas.
Liepos 2 d. keturiose Be

sarabijos parapijoje ; ledai 
išmušė 10,027 dešimtines sė
jos. Nuostolių esą į 234,469 
rublių.

Visuotinas mokymas.
Vilniaus miesto taryba 

nutarė įvesti visuotiną mo
kymą. Tatai bus atlikta į 
dešimts metų. Dabartiniu 
laiku Vilniuj yra 59 pradinės 
mokyklos, kuriose mokinasi 
6,000 vaiku. Praslinkus de- 
šimčiai metų bus 79 mokyk
los, kuriose galės mokinties 
10,000 vaikų.

Kunigėliams vargas.
Nepaisant didžiausių 

keiksmų, skaičius pirmeiviš
kų laikraščių ėmėjų vis au
ga, ypač Suvalkų gub. Liud
vinave, Lukšiuose, Kybar
tuose, šakiuose “L. Ūkinin
ko” pareina dvigubai tiek, 
kiek pernai.

Jaunasis Lukšių kunigas 
rašo savo vienam pažįsta
mam į Ameriką, kad per 
pirmeivius negalėjęs jau 
praeiti ir turėjęs kraustytis 
Ilguvon, kur tų pirmeivių 
mažiau.

Sieros sluogsniai Žemaitijoj.
Kaip praneša, Žemai

čiuose atrasta stori sieros 
sluoksniai. Ypač stori 
sluoksniai pasirodė esą neto
li Plungės (Telšių pav.)»

Smuklės.
Liudvinavas (Suvalkų-g.) 

visos smuklės nedėldieniais 
esti uždarytos, vienok per 
užpakalines duris prilenda 
tokia daugybė svečių, kad 
girtuokliaujama kuopui- 
kiausia.

Nuo Plunges padangės.
Daugelyj vietų valstiečiai 

reikalauja mokyklų, vargų 
vargais suteikia jai mede- 
gos, pinigų, bet savo^tikslų 
pasiekia. Pas plungiečius 
gi mokyklų skaitlius neau
ga. O tai vis ačiū rėksniam 
ir baltakei. Pereitais metais 
plungiečiai neteko žadamos 
keturklesės miesto mokyk- ’ 
los, nes nepritarė valdžios 
sumanymui, neapsiėmė su
vežti medegos ir prisidėti 
šiek tiek darbu. Mat, rėks
niai tų viskų nu rėkė, kad ne
reikia.
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Įdomus Kliubai

Delei dienraščio

gėdijasi apie tai 
tai tiktai kaipo

štai — kloniai šėman rūkan skęsta... 
Ten bodžiai laivininks dainuoj 
Saulėleidžio gi purpurs gęsta 
Ir pereina tamsoj.

O kalnas, tarsi koks galiūnas, 
Išdydžiai žvalgosi aplink. 
Virš jo tik debesys — bastūnas...

nas.” Veik tokios pat nuomonės yra ir Ori- 
genas. Jis sako: “Ženyba— tai nešvariau
sias daiktas, kūniškų geidulių įrankis.” Ir

I

nimas, į kurį nTt

SPAUDOS BALSAI
Vis apie kalbėtojus.

Užpereitame “Laisvės” N 
męs plačiai nurodėme, kokių 
“kalbėtojų“ dar esama Lie
tuvių Socijalistų Sąjungoje. 
Męs pasakėme, kad privalu
mas kiekvieno sąjungiečio 
kaip galint greičiau atsikra
tyt nuo panašių ponų.' Pati 
LSS. jau seniai suprato, kad 

•klausimą su kalbėtojais rei
kia kokiu nors būdu sutvar
kyti. Ir štai 1911 metais vi
si sąjungiečiai priima įsta
tymą, labai naudingą ir la
bai gerą. Pagal tą įstaty
mą Pildantysis Sąjungos 
Komitetas, kad patėmija, 
jog tūla ypata savo prakal
bomis veda Sąjungoj dezor
ganizacijos darbą, ar išnau
doja žmones keno nors ypa- 
tiškai naudai, ar parodo ne
supratimą Socijalizmo prin
cipų — turi viešai apieturi viešai apie 
tai pranešti ir viešai perser
gėti kuopas, kad Sąjunga su 
jais nieko bendro neturi.

Kaip matot, čionais\jokių 
grasinimų kuopoms bei są- 
jungiečiams nėra. Čia gra
žiai ir aiškiai nurodyta, kas 
daryti viršininkams.

Nuo to nutarimo praėjo 2 
metai. Kalbėtojų po kuo
pas švaistėsi visokių, bet į 
tai lyg ir nebuvo paisoma. 
Šiemet Sąjungos delegatai 
Philadelphijoj vėl priversti 
buvo pakelti klausimą apie 
kalbėtojus, apie taip vadina
mus susikompromitavusius 
kalbėtojus - nesąjungiečius 
ir neprigulinčius prie socija
listų partijos. Delegatai 
vienbalsiai nusprendė kovo
ti su ta liga.

Jeigu kas dar gali sakyti, 
kad paskutinis Philadelphi- 
jos nutarimas neperėjo per 
referendumą, tam galima 
nurodyt į 1911 m. nutarimą.

Šiaip ar taip kalbant, visi 
sąjungiečiai, visi Sąjungos 
viršininkai turėjo džiaugties 
tokiu nutarimu. Tai yra 
aiški Sąjungos valia.

Bet štai, kada norėta 
praktikoj tas įvykinti, kada 
reikia persergėti kuopas, 
tuomet “Keleivy” pradeda 
rodyties straipsniai labai y- 
patingo turinio. Ypatingai 
lermingas straipsnis para
šytas J. Smelstoriaus.

Męs pasakysime paties 
“Keleivio” žodžiais (iš N 
30): “šaltas protas ir sveika 
logika daug svarbiau, negu 
taisyklės ir šablonai”. To
dėl nesvarbu čia formaliz
mas (kas bus baudžiamas ir 
kas nusikalto: kuopos, rajo
nai ar komitetai). Čia svar
bu dvasia, prasmė abiejų nu
tarimų.

Svarbus pasiryžimas ko
voti su negeistinais kalbėto
jais. Ve kas turi stovėti ant 
pirmo pieno. Jeigu referen
dumas nutarė kovoti su ne
geistinais agitatoriais, jeigu 
Suvažiavimas antru sykiu 
dar smarkiau tai pabojo, — 
tai męs turime demokratiš
kiausiu būdu išreikštą valią.

Tuščias bus darbas vesti 
ginčus su ypatomis, kurios 
nemato, ar nusiduoda nema
tą ir šaukia apie diktatorys- 
tę, kuomet reikėtų tik 
džiaugties ir visokiais bū
dais remti praktiškai apsi
reiškusį norą pildyti Sąjun
gos nutarimus. Politiškas 
veikėjas, ar jisai bus buvęs 
“Kovos” redaktorius, ar kas 
nors kitas, užėjus ginčams, 
visuomet turi jieškoti to, kas 
jungia visus, kokiuose punk
tuose galima susitaikyti—ir 
tik tuomet nurodyti į skir
tumus, kurk* šiame atsitiki
me gali būti vien formališki. 
Tuo tarpu, tūli rašė j ai ir vei
kėjai prisilaiko anos parapi- 
joniško lermingumo takti
kos ir šaukia nesavais bal
sais apie diktatorystę, lieda
mi alyvos į ugnį ir tyčia ne
norėdami kovoti su įsišakne- 
jusiu blogu, kas visiem ma
toma.

Argi dar ilgai bus rašomi 
straipsniai, kuriuose, vieton 
nerodymo pragaištingos į- 
tekmės visiems žinomų' 
avanturistų, bus stengia
masi supainioti pėdos, pas
kandinti' viską formalizme 
(“taisyklėse,” anot “Kelei
vio”) ir išjuokti tuos, kurie

nuoširdžiai (nors, rasit ir 
perstaigiai) nori išvesti 
mus į platesnio veikimo lau
kus?!

Dėlei “Laisvės” mote
rų numerio.

“Kovos” N 32 patalpintas 
tūlo pseudonimo straipsnis 
prieš “Laisvės” moterų nu
merį. Tam “rašėjui” prisi
sapnavo, kad moterų nume
ry bus paniekinimas socija
lizmo ir kunigų pamokslai. 
Jisai rašo, būk mūsų laikraš
tis žemai nusilenkė prieš so
cijalizmo priešus.

Skaitome reikalingu pa
aiškinti: ’ jokių niekinimų 
socijalizmo moterų numery 
riebus! Jokių nusižemini
mų nebuvo. Buvo tiktai su
statyta anketa-užklausimas, 
kuri išsiuntinėta daugybei 
Žymesnių veikėjų. Klausi
mai buvo tokie: 1) kaip 
Tamsta žiūri į moterų judė
jimą ir to judėjimo uždavi
nius?, 2) ką Tamsta geriau
sia veliji lietuvėms mote
rims? — Atsakymus pri
siuntė kaip socijalistai, taip 
nesocijalistai. Užklausi
muose buvo pažymėta, kad 
panašus klausimai užduota 
veikėjams, be skirtumo pa- 
žvalgų ir vienok joksai soci- 
jalistas, kam tas buvo pa
siųsta, nieko blogo tame ne
matė ir prisiuntė savo atsa
kymus. Blogą tame pama
tė tik vienas tasai “Kovos” 
pseudonimas. Anketa—tai 
būdas ištirti plačiau, nuo
dugniau svarstomąjį klausi
mą. Socijalistai niekur ir 
niekados nebuvo priešingi 
anketoms ir patįs atsakyda
vo mielai net buržuaziniams 
laikraščiams, jogu jų ko 
nors užklausdavo.

Nusižeminimas, biznis čia 
gali prisisapnuoti žmogui ar 
blogos valios, ar tokiam, ku
ris- nenuskaito iki penkių. 
‘Moterų numeriu” męs nori
me plačiau paskleisti socija
lizmo idėją!

Štai, kada dar ne taip se
niai “Keleivis” kvietė kuni
gus dalyvauti “kuniginiame 
numery”—nieks nieko blogo 
tuomet nepamatė. Štai, ka
da socijalistiškas “Appeal to 
Reason” pasiryžo užleisti 
vietą kunigams, kad jie iš
reikštų savo nuomonę, nie
kas nieko blogo tame nema
tė. štai, kada socijalistai 
netik Amerikoj, bet ir Vo
kietijoj ir Anglijoj kviečia į 
diskusijas savo didžiausius 
priešus — niekas nieko blo
go tame nemato.

Pagal minėto pseudonimo 
(kasžin kodėl jisai tada tylė
jo?) išeina baisus susitepi
mas, baisus nusidėjimas, 
baisus sėbravimas. Bet ant 
mūsų laimės antro panašiai 
manančio pseudonimo 
ilgai reikėtų jieškoti.

Minėtam straipsny yra 
dar tokių “perlų”, kad joks 
save gerbiąs socijalistų laik
raštis neras reikalingu nie
ko atsakyti. Mūsų darbai ir 
mūsų nepermaldaujamai so
či j alistiška taktika—geriau
sias atsakymas pseudoni
mams iš patvorio.

“Kovos” redaktoriui tik 
žodelis: ar jau socijalistiškų 
laikraščių susivienijimo 
“Sandoros” ir jos nutarimų 
nėra?

Kariškas upas Suvienytose Valstijose
Graudus ministerių verks

mai.
Netik Hearsto geltonla- 

piai šaukia šiandien ne sa
vais balsais, kad reikia gin
kluotis. Panašiu šauksmu 

į v C-
vis daugiau girdima. Šimtai 
laikraštinių straipsnių, šim
tai triukšmingo turinio 
knygpalaikių,> ministerių ir 
kongresmamf kalbos ir ra
portai — aiškiai parodo, kad 
Su v. Valstijose dabar smar
kiai auga kariškas ūpas. 
Nuo tos dienos, kada Suv. 
Valstijos užėmė Kubą ir Fi- 
ipinus, kada vis tankiau 
pradėjo kišties į Pietinės A- 
merikos republikų gyvenimą 
— mūsų šalis įsitraukė į sū
kurį visasvietinės politikos. 
Savo akimis męs matome, 
kad daug Amerikos patrio
tų, jei primanytų, tai šaukš
te vandens prigirdytų japo
nus. Savo akimis męs mato
me, kad labai įtekmingi 
sluogsniai tyčia siundo Wa- 
shingtono valdžią ant Mexi- 
kos. Stambusis Suv. Vasti- 
jų kapitalas nori lošti svar
bią rolę tarptautiškoj kapita 
1 ištiško j politikierių šeimy
noj. Jo apetitas vis auga. 
Bet, sykiu su tuom, karingi 
patriotai mato, kad jie nega
li pastatyti savo rūmo ant 
smėlio. Reikia kariumenės, 
reikia puikiai apšarvuotos 
kumščios, reikia galingo lai
vyno — o to visko nėra. To
dėl męs ir matųme, kad dar 
nuo Roosevelto laikų vis 
daugiau šnekama apie di
desnes išlaidas laivynui ir 
kariumenei. Ypač toji agi
tacija padidėjo šiais metais.

Dar visai neseniai mūsų 
karės deparlmento ministe-

“Rankpelnis.”
“Rankpelnis” pasekė pė

domis “Keleivio”, “Kovos” 
ir “Laisvės”, kuomet nuo 13 
numerio pradėjo ant pirmo 
puslapio talpinti žinias. Taip 
yra daug parankiau ir tas 
labiau praktiška dėl skaity
tojų. Panaši tvarka įvesta 
veik visuose angliškuose lai
kraščiuose.

Žinios, atsakančiai parink
tos, lošia svarbią rolę, kas 
ypač svarbu “Rankpelniui.”

Mūsų tautininkai ir Bulga
rija.

Mūsiškiai Vilniaus tauti
ninkai, ypač “Vilties” pa
kraipos, labai gyrė Bulga
riją. Tai, girdi, pavyzdinga 
tauta, kuri mokėjo persiimti 
idealais tautiško egoizmo 
(savymeilės). Bulgariją bu
vo statoma mum, lietuviam, 
puikiausiu pavyzdžiu.

Ar dabar, kada Bulgarija 
parblokšta, ji ir bus statoma 
pavyzdžiu?

pakeliamą militarizmo naš
tą. Šiandien Europoje mi- 
litarizmas išrauja iš žmonių 
tarpo geriausius sūnus, už
krauna žmones nepakeliama 
mokesčių našta. Argi męs 
to turime ir Amerikoj susi
laukti?

Darbininkų partija visuo
se kraštuose priešinga mili- 
tarizmui ir karėms. Todėl 
ir Amerikos Socijalistų Par
tija neprisideda prie tų pat- 
rijotiškų šauksmų.

Šimą apie kariškų reikalų 
stovį Suvienytose Valstijo
se. Ministeris dejuoja, kad 
mūsų šalis visiškai neapsau
gota nuo priešų. Męs turi
me vos 82,000 kareivių, iš 
kurių 15 tūkstančių randasi 
už jūrių-marių, kur ten ant 
Filipinų ir Havai. Viena da
lis kariumenės taip toli ran
dasi nuo kitos dalies, kad ją 
sunku net į manevrus (var 
game) sutraukti. Pagal pra
nešimą karės ministerio, 
mūsų milicija susideda iš 
silpnų vyrų, kurie amžin ne- 
įjiegia atlikti savo prieder
mės karės laiku. Ministeris 
sako, kad kokia nors sveti
ma valstija, apskelbus karę, 
gali į tris savaites išsodinti 
ant Amerikos žemes 100,000 
kareivių, o. per tą laiką Suv. 
Valstijos net neįjiegs su
traukti krūvon visos savo 
kariumenės. Ypatingai blo
gai apginta-krantai Ramio
jo vandenyno. Tenais y- 
ra vos 3,000 reguleriškų kar
eivių ir 5000 milicijos. Tuo 
tarpu Japonija per 40 dienų 
gali išsodinti 200,000 karei
vių.

Dėlei tų visų priežasčių 
karės department© viršinin
kas graudžiai dejuoja ir 
tvirtina, kad kariumenės 
reikia nors keturis sykius 
daugiau.

Panašų grab dingą rapor
tą išdavė ir laivyno ministe
ris Daniels. Todėl jie ir šau
kia: “daugiau milijonų ant 
apsiginklavimo. Tuomet męs 
nieko nesib ijosim, o dar ki
tus pabaidysim!”

Barabošiųs.
Ženyba ir žmogaus gyvenimo

Pereitais metais Londone 
likosi įsteigtas įdomus kliu- 
bas — “Kliubas tylėjimo.” 
Tai ramiausia ir tykiausia 
visame sostapily vieta, ka
dangi susirenka į jį tiktai 
kurčiai - nebyliai. Anaksa- 
goras sakė: “Žmogus misli- 
ja todėl, kad turi rankas”. 
Truputį permainius šitą sa
kinį, galima p asaky ti: 
“Žmogus kalba todėl, kad 
turi rankas.” Ištikrųjų, sa
votiško kliubo nariai kalba 
tiktai su pagelba savo pirš
tų. Čia nėra nė bereikalin
gų žodžių, nė nuolatinių 
skambinimų. Norintis įeiti 
į kliubą paspaudžia spurgu- 
tę, — žybtele mažutėiempu- 
tė, — tai ženklas, kad reika
linga atidaryti naujam sve
čiui durįs. Tokiais pat ženk
lais svečiai šaukiasi tarnus.

Tylėjimo kliubas turi ne
mažą skaičių savo narių: vy
rų ir moterų. Svarbiausiu 
atsilankančios publikos užsi
ėmimu yra skaitymas, pasi
kalbėjimai, lošimas ant bili
jardo ir... dainavimas, apsi
reiškiąs vien gestikuliacijoj.

Kitas savotiškas — kliu
bas pavienių — paskirtas dėl 
tų žmonių, kuriems “nėra 
kur pasidėti”,' o tokių žmo
nių būna gana daug kiekvie
nam dideliam mieste. Na
riais tokio kliubo gali būt 
žmonės įvairių tautų, viso
kių profesijų, vyrai ir mote- 
rįs. Ir ištikrųjų, čionai gali
ma pastebėti įvairiausių rū
bų, veidų, tautų ir kalbų.

Ką męs ant to?
Socijalistai priešingi išlai

doms ant apsiginklavimo, 
nes tas prie gero nepriveda. 
Dar labiau męs priešingi 
agitacijai tržr'nuolatinę kariu 
menę. Tuo tarpu ir Angli
joj ir Amerikoj vis labiau a- 
gituojama, kad jauni vyrai 
turi būti imami kariumenėn. 
Generolas Young net pagar
sėjo sumanymu, kad kiek
vienas jaunas ateivys tiesiai 
nuo Ellis Island būtų ima
mas bent dviems metams 
kariumenėn. Tuomet, sako 
tasai generolas, ateiviai pa
prastų prie savo naujos tė
vynės, . persiimtų patriotiz
mo dvasia.

Męs gi sakome, kad apie 
patriotizmą daugiausia zau
nija tie, kurie nori uždėti 
ant vargdienių nugaros ne-

Prieš kelis metus “Kelei
vis” su “Kataliku” buvo pa
sigarsinę leisią dienraštį. 
Pas mus atsirado gana daug 
dienraščio pritarėjų. Atski
ri žmonės su didžiausiu en: 
tuziazmu laukė tuomet ir iš- 
dalies dabar tebelaukia 
dienraščio. Bet abidvi išlei
stuvės, matomai, gerai tuo
met apsvarstė, kad su dien
raščiu gali būti dar sunku.

Dabar iš Vilniaus ir atėjo 
žinia, kad ten sumanyta leis
ti dienraštis, kurio pakrai
pa turi būti aiškiai pirmeivi
ška, nor ir bepartyviška. 
Tuo dienraščiu turėtų būti 
dabartinės “Lietuvos Ži
nios”, kurios šiuo tarpu eina 
3 kartus į savaitę iš Vil
niaus. Budinti demokratiš
kai Lietuvai iš miego — bū
tų dienraštis nepavaduoja
mas ginklas. Ypač dabar, 
kada atgįja žmonių dvasia, 
svarbu, kad kuogreičiausia 
išmušus iš pozicijos kunigi
nius.

Pas mus, Amerikoj, šiuom 
tarpu niekas apie dienraštį 
nekalba. Jeigu pirmeiviš
kos spėkos nebūtų taip išsi
blaškę, galima būtų kalbėti 
apie dienraštį, bet frakcijų 
laikai' pas mus dar nepras
linko. Kuniginiai ar šiaudi
niai tautininkai negali sva
joti apie dienraštį, nes žmo
nėse jų įtekmė labai nupuo
lusi. .

link tobulumo, o stengimosi link tobulumo 
yra gamtos įstatymas. Žmogaus išsivysty
mas. besitobulinimas gali būti normališkas 
tik tada, kada normališkas esti jo organiz
mo sudėjimas — {tvarkymas, kurį kiekvie
nas įg^ja nuo savo ^vų. Tėvai yra savo 
kūdikių neaprubežiuoti valdonais jie gali 
suteikti jiems fiziškas ir dvasiškas jiegas, 
jie taipgi gali padaryti juos silpnais ir ligu
istais. O vienok nieko nėra daroma įrube- 
žiavimui tos tėvų galės. Tas, žinoma, paei
na nuo to, kad žmogaus lytiškasai sugyve
nimas yra atsilikęs nuo abelno žmogaus iš
sivystymo, kad lytiškasai sugyvenimas sto
vi ant žemesnio laipsnio, negu pats žmogus. 
Ir nestebėtina. Žmonės gema, užauga ir 
apsivedę gamina kūdikius, bet nieko neži
no apie lytiškojo sugyvenimo įstatymus. Ir 
nesistengia susipažinti, 
kalbėti, o jeigu ir kalba, 
apie ką žemą ir nešvarų.
mą tokių nešvarių minčių, reikia pasidėka 
voti ir krikščionybei. Tik paklausykime, ką 
sako apie ženybinį gyvenimą Kristus ir jo 
mokiniai. Kristus skelbė visišką atsisaky
mą nuo lytiško sugyvenimo ir reikalavo 
nuo savo pasekėjų, kad jie išnaikintų vai
singumą, sudarkydami lytiškuosius orga
nus. bet kada vienas iš mokiniu užklausė, 
ar apsivedimas yra blogas daiktas, tai jis 
štai ką atsakė: “Geriausia nevesti. Kai-ku- 
riems kiti vaisingumą išnaikina, bet dauge
lis*) patįs tai padaro, kad įgyti dangaus 
karalystę.” Tokia tai yra,, trumpai suglau
dus, Kristaus nuomonė. Ir ji taip aiški, 
kad nereikalauja jokių paaiškinimų. Todėl 
eikime toliau ir išklausykime nors kelius iš 
jo mokinių. “Atsakau į jūs klausimą”: — 
rašo šv. Povylas korentiečiams — “ženyba 
yra žemas daiktas; apsivesti yra gerai, bet 
daug geriau visai nevesti, 'todėl vaikščio-

nes gyvybės reakcija joje niekuomet nepasi- i 
baigia. Žmogus valgo, bet negali pavalgy
ti taip, kad jis niekados nebenorėtų; žmo- • 
gus geria — ir jis niekuomet nėra galutinai 
atsigėręs. Ir tos gyvosios medegos nepri
pildomybės įstatymui žmogus paduotas ne 
tik fiziškoj, bet ir dvasiškoj prasmėj. Žmo
gus gali mylėti kokią ypatą; jis gali pavar
toti visus įrankius, būdus dėl tos meilės pri
pildymo, bet gi galutino užsiganėdinimo 
vis tiek negalės įgyti. Žmogus gali žiūrėti į 
kokį dailės paveikslą, klausyti muzikos me- 
lioSĮijų, bet juo jis ilgiau žiūrės, juo ilgiau 
klausysis, juo didesnis liks jo ilgėsis ir 
'skaudesnius skausmus pajaus jo siela. Jis 
gali, lyginai Faustui, jieškoti visų dalykų 
pažinojimo — supratimo, gali sykiu su Fa
ustu išstudijuoti visas mokslo šakas, bet juo 
toliau jis eis, juo didesnis liks jo dvasios 
troškimas, nes žmogus niekuomet negali ži
noti tiek daug, kiek jis geidžia. ,

Jei žmogaus esybės nepripildomybės 
įstatymą imam tokioj prasmėj, tai galima 
sakyti, kad sveikas ir normališkas žmogus 
nori amžinai gyventi. Gyvosios medegos 
nepripildomybės įstatymas gamtoje yra 
taip tvirtas, kad prieš jį subįra į šmotelius 
visos pesimizmo doktrinos, kurios imasi 
žmonėms skelbti atsisakymą nuo gyvenimo. 
Tas įstatymas pririša žmones prie gyveni
mo taip tvirtais ryšiais, kad j'e jokiu būdu 
nepajiegia nuo- gyvenimo pasišalinti, kolei 
tik jiems yra proga gyventi, kolei tas pats 
įstatymas nepertraukia tų ryšių. Bet jeigu 
jau žmogus yra tokiais tvirtais ryšiais pri
rištas prie gyvenimo, tai aišku, jog jam 
nuo pačios gamtos yra nurodyta pareiga rū
pintis apie pagerinimą savo būvio, apie 
įvykdinimą didesnės harmonijos tarp savęs 
ir išlaukinio gyveninio, nes tiktai per page
rinimą ir ištobulinimą gyvenimo, gali būti 
sumažinti kentėjimai. Žmogaus protas”, 
sako prof. Lange, “nepažįsta jokio svarbes
nio siekinio, kaip pradėto gyvenimo palai
kymas ir ištobulinimas.”

Žmogus yra surištas su praeičia ir atei
čių. Jis negali pasiliuosuoti nuo praeities 
todėl, kad jis yra jos produktas. Jis negali 
negyvent dėl ateities, nes jo darbų ir veiki
mų pasekmės lieka ateičiai. 'Stengimosi 
link išsivystymo ir tobulumo, yra gamtos 
įstatymas, po kuriuom stovi visos gyvos 
esybės. Tūli mano, kad žmonijos išsivysty-! 
maš padidina tiktai skausmus, todėl ge
riausia esą grįžti prie pirmpradinio kultū
ros laipsnio. Bet mažai atkreipia domą į 
tai, kad gamtos principų įstatymai nėra 
perkeičiami. Žmonijos išsivystymas negali 
sugrįžti prie pirmpradinio stovio, lyginai, 
kaip senas žmogus negali likti jaunu. Sy
kiu su kultūra auga ir išsivysto žmonių są
monė — toks yra gamtos įstatymas. Jei da- 
leidžiam, kad kultūra sumažina žmogaus 
laimūs pajautą, tai kulcūriškasai žmogus, 
sugrįždamas prie pirmpradinio stovio, tik
tai tada, rasit, pajaustų daugiau laimės, jei
gu jo sąmonė susimažintų iki pirmpradi- 
niam laipsniui. Vienok prie esančių gamtos 
įstatymų, tas yra visai negalimu. Žmonės 
gali eiti tiktai pirmyn, atgal eiti jiems nėra 
kelio! Žmonių sąfnonės išsivystymo negali 
sulaikyti, nes tas išsivystymas eina pirmyn 
su gamtos įstatymų spėka. Su sąmonės iš
sivystymu auga pajautimas smagumų ir 
skausmų. Žmogus daugiausia pajaučia gy
venime skausmus tada, kada jis nėra lais
vas, tvirtai pririštas prie žinomo stovio, o 
trokšta judėti, nori kai-kur eiti... Trumpai 
sakant, žmogaus sieloj gimsta didžiausi 
skausmai, kuomet jis jaučia reikalą vesti 
kitokį, geresnį gyvenimą, bet nęgali to at
siekti. Tai yra abelnas psichologijos įsta
tymas, kurį męs privalom įsitėmyti, kada 
kalbam apie žmogaus ateitį, apie mūsų pa
reigas link savo kūdikių. Svarbiausias 
daiktas, ką męs galim dėl būsinčios gent- 
kartės daryti, yra: stengtis išauklėti žmo
nes sveikais fiziškai ir dvasiškai.^

Kadangi gamtos įstatymai mums rodo, 
jog gyvenimas — tai išsivystymas, neper
stojantis žengimas vis pirmyn, begalinis 
besitobulinimas, tai žmogus tik tada gali 
panaudoti tą įstatymą savo labui, jei jis 
bando pritaikyti prie jo savo gyvenimą, jei 
stengiasi jam prigelbėti. ’Niekas negali 
priešintis gamtos išsivystymo sriovei, to
dėl mūsų pareiga yra: stengtis susipažinti 
su tos sriovės keliais, idant būtų galima 
žengti link tobulesnio gyvenimo. Gamta 
suteikia^ žmogui dėl jo reikalų ir siekinių 
neaptašytą medegą, o žmogaus užduotis 
yra aptašyti tą medegą, panaudoti ją savo 
tikslams, ant kiek tą daleidžia tos medegos 
ypatybes arba abelni gamtos siekiniai, ku
rie nusako tos medegos ypatybes. Kuomet 
žmogaus besistengimas ir siekiniai gali pri
sitaikyti prie gamtos įstatymų, tuomet 
gimsta tas dailiausias, ką gamta, veikda
ma išvien su žmogumi, gali jam duoti. Tai
gi žmogaus gyvenimo siekinį, kuris yra su
jungtas su gamta ir kurio tikslas yra pada
ryti gyvenimą geresniu, galima išreikšti 
šiais žodžiais: turėk už savo augščiausį sie
kinį žmonijos patobulinimą, bet dėl to pasi
rink įrankius, atsižiūrėdamas į jų naudin
gumą.

Męs žinom, kad žmogus stengiasi eiti
*) Mateušo evąn. 19, skyrius 11.

lytiškuosius organus. Augustinas gana pui
kiai nupiešia nevedusių gyvenimą po mir- ' / 
ties. Jis sako: “Tie, kurie atsisako nuo že- 
nybos, žibės padangėj it mirgančios žvaigž
dės, bet jų tėvai, kurie juos pagimdė, sto
vės it tamsus taškai.”

Krikščionybė su savo kreivomis pažiū
romis užnuodijo visą krikščionišką pasaulį. 
Ypatingai V metšimtyj ji iškėlė didžiausią 
kovą prieš geismus ir visokius smagumus, o 
atsisakymas nuo lytiškojo sugyvenimo liko 
krikščionių akyse augščiausiu žmogaus gy
venimo siekiniu. Suprantama, tokios pa
žiūros pagadino žmogaus įgimtus geidulius. 
Šeimynos ir draugijiniai instinktai nuslinko 
taip žemai, kad fanatikai - krikščionįs liko 
visai nieko nepaisančiais kaslink artimų 
žmonių. Įsiviešpatavus tokioms pažiūroms, 
bepatystė ir vaisiaus išnaikinimas liko pri
verstinu daiktu katalikų kunigijai. Atsira
do dąugybė tokių, kurie atsisakydavo nuo 
žen^bos vien tik dėlto, kad įgyti dangaus 
karalystę; kiti gi padarydavo save nevai
singais sudarkydami savo lytiškus organus. 
Moteris išpjaudavo sau krūtis, manyda
mos, jog tuomi bus išnaikintas lytiškasai 
geismas.

Maž daug panašias pažiūras męs ma
tom ir dabar pas kai-kurias tikėjimiškas • 
sektas. Pavyzdžiui, galima pamipėti Rusi
jos skopcus, kurie irgi sudarko sau lytiškuo
sius organus. Mat, daugelis dar ir dabar 
negali pasiliuosuoti nuo tų nešvarių pažiū
rų; daugelis dar vis nesupranta, jog žmo
nija pasilaiko tiktai per lytiškąjį sugyveni
mą, per jį ji lieka tobulesnė, bet per jį ji ir 
išsigema. Lytiškasai sugyvenimas yra vie
natinis kelias, kuriuo męs eidami galim pa
daryti būsinčią gentkartę sveiką ir galingą, 
ir lytiškasai sugyvenimas vėl yra vienatinis 
kelias, kuriuo eidami galim pastūmėti ją 
link susilpnėjimo, link ištvirkimo ir išsigi
mimo. Ot, todėl žmogaus lytiškasai sugy
venimas ir yra labai svarbus daiktas, kurio 
sutvarkymas reikalauja rimto apmąstymo 
ir atsargumo. Jei tą sutvarkymą paliekam 
atlikti tiktai žiaurioms gamtos pajiegoms, 
tai gema labai daug asmenų, iš kurių gyve
nime vietą randa tiktai mažas skaičius; ki
ti gibe pagailos dingsta kovoj už būvį. Gam
ta labai gerai pajiegia palaikyti žmoniją ir 
išsaugoti ją nuo išsigimimo, jeigu tik męs 
jai duodam pilną laisvę. Bet tokiam atsiti
kime didžiuma žmonių turi daug kentėti; 
tada atsibūna neperstojantis žmonių kanki- 

negalime šaltai žiūrėti.
(TohXu bus)

Sonetas.
Nutyko. Vėsa vakarinė 
Vinioja uždangą nakties... 
Ir — miško gaiva nektarine 
Lyg traukia paversman buities —
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Socijalistų dienraščiui 
sekasi.

Prieš kelis metus Pary
žiaus socijalistų dienraščiui 
“Žmoniškumas” visai blogai 
sekėsi. Jei ne vokiečiai so
cijalistai, tai dienraštis būtų 
žuvęs. Dabargi, kada dien
raštis padidino savo forma
tą , tai pavienių numerių 
pardavinėjimas labai išau
go. Prenumerata irgi paki
lo

Rasa Praurimė veidą prausia..

Iriuosi. Mintįs pinas, klausia 
Kurlink... kurlink... kurlink...?—

Klajūnas.



Baisi istorija

Vaikutis

(Pabaiga)
Tuom tarpu jo pirmoji 

žmona skurdo Lietuvoj. Iš- 
pradžių po vyro išvažiavi
mo, kada dar gavo iš Ameri
kos kelis laiškus, jos viltis 
atgijo. Ji pradėjo svajoti, 
kad išklydęs vyras pasitai
sys, kad susirinks pinigėlių, 
pargrįžš Lietuvon ir tuomet 
juodu abudu užsiima vaiku
čių auklėjimu. Bet neilgai 
ta viltis jai nušvietė skurdų 
gyvenimą. Laiškai nustojo 
ėję, ir po tūlo laiko jokios 
žinios apie vyrą nebeparėjo. 
Ji likosi pati viena ir turėjo 
ant savo rankų du vaikučiu. 
Kad nors šiek tiek vaikus 
pramokinti, ji netik mezgė 
ir siuvo, bet, kaip tai tankiai 
būna Lietuvos miesteliuose, 
pradėjo laikyti “ant kvatie- 
ros” sodiečių vaikus, kurie 
eina miesto mokyklon. To
kiu būdu jai pavyko užsi
dirbti ant pragyvenimo ir 
skatiką kitą sutaupyti. Nei 
minutos neturėdama laiko, 
ji negalėjo atsakančiai vai
kų prižiūrėti. Tie, galima 
sakyti, augo ant gatvės. Vi
sus miesto gyvenimo blogus 
>papročius jie greit permanė 
ir užsikrėtė tais papročiais. 
Kada jiems, būdavo, motina 
pasakoja apie tėvą, koks ji-

karčemoj, jisai vos neužmu
šė savo sėbro. Užtai gavo 
kelis metus kalėjimo. Jeigu 
dar jisai kada išeis iš kalėji
mo — vistiek jau jam negy
venimas!

* * *

Du sugriuvę gyvenimai, 
du nelaimingu vaiku. Kas 
būtų buvę, jegu vyras būtų 
dorai elgęsis — patįs skaity
tojai ir be manęs galit su
prasti.

O. Adomaitiene.

juos visus apleidęs, panieki
nęs, vaikučiai jau iš mažų 
dienų priprato tėvo neap
kęsti. Veik nepažinojo jie 
tėvo, nematė tėvo meilės, bet 
neapykantos dėl tėvo buvo 
pilnos jų jaunos širdįs.

Viadukas net kartą pasa
kė: “kada aš, mama, užaug
siu, tai važiuosiu į Ameriką 
tėvo j ieškoti. Tuomet aš 
jam atsilyginsiu!” Motina 
beveik džiaugėsi iš vaiko žo
džių.

Slinko metai. Vaikai jau 
i berniokus pavirto. Vienas 
iš j ų ]) ristoj o prie miesto 
raštinės; kitas išvažiavo ki
tan miestan fabrikon ama
to rnokinties.

Galima jau numanyti, 
koks raštininkėlių gyveni
mas. Jiems daugiausia ten
ka susieiti su apygirčiais 
žmonėmis. Nepoilgam veik 
jie visi pavirsta mažesniais, 
ar didesniais girtuokliais. 
Jaunų miesto vaikinų gyve
nimas yra dar labai pavojin
gas doros žvilgsniu. Vyres
nysis sūnus pasirodė pana
šus į savo tėvą ir, dar jaunas 
būdamas, pradėjo paleistu
vauti. Motina matė, kad iš 
jo nebus jai paramos. Dar 

. kol buvo tame pačiame mies
tely, visgi šiek-tiek pridur
davo. Paskui, kada išsi
trenkė kitur, tai apie jį ir ži-

Pūtė šaltas žiemių vėjas. 
Sniegas tirštai krito ant pla
čiųjų gatvių, pridengdamas 
storu užklodu bruką ir na
mų stogus. Tik kur - nekur 
rodėsi žmonės, bet ir jie sku
binosi, pralenkdami vienas 
kitą, į šiltesnes užeigas, ar 
atlikimui savo priderysčių. 
Kartais, visiškai pratuštė- 
davo gatvės, tik žiaurus vė
jas kaukė, nešdamas su sa
vim šaltą sniegą į neapmato
mą tolį.

Čion, ant skersgatvių 
kampo, stovėjo mažas vai
kutis, laikydamas po ranka 
didelį pluokštą popierų. Jis, 
tartum, nepaisydamas taip 
skaudaus vėjo ir sniego, 
nuolat sukinėjos, daužyda
mas koja į koją; tankiai at
pūsdamas kvapu savo užša
lusius, menkus pirštukus ir 
dėdamas juos į burnukę.

Išvaizdoje atrodė varguo
lių sūnus. Prisidengęs jisai 
buvo apiplyšusiai, ne pagal 
savo amžį ir ūgį, nudėvėtais 
rūbais. Amžius siekė ne 
(langiaus dešimties metų. 
Betrypdamas tankiai pri
bėgdavo prie praeivio, siūly
damas pluokštą naujausių 
žinių už vieną peną. Tankus 
atsakymai, su papurtinimu 
galvos, privesdavo prie nu
siminimo ir jis grįždavo sa
vo vieton, laukdamas kito 
praeivio — geresnio... Kar
tais, lyg pridengdamas savo 
susigraužimą, jis skambiai 
ištardavo savo plonu balsu, 
vardą vakarinio dienraščio, 
vėl trypė, ant 'dėtos sukinė
josi., šildydamas savo sąna
rius. Nieks jo nei netėmijo, 
kaipo paprastą gatvės vai-

gių kvapsniai. Tai buvo pui
kiausia miesto valgykla. Iš
alkęs, suvargęs, purtomas 
taip nemalonaus šalčio, pri
siartino prie durų valgyk

los. Jis, nusilpęs, nedatu- 
rėjo savo pageidimų. Kiek 
prasidrąsinęs įėjo vidun. Pa
matė eiles stalų, apkrautų 
visokiais valgiais ir gėri
mais. Prie jų sėdėjo puikiai 
pasipuošę ponai ir ponios; 
jie linksmai tarp savęs kal
bėjosi, juokavo; visi jie val
gė ir gėrė. Kiek nuošali aus 
griežė tyliai, puikiai išlavin
ta muzika.

Jam buvo ramu ir šilta ir 
jis pamažu, praslinko pasie
niu į arčiausią kampą huo

Neilgai jis gėrėjos ir šildės, 
nes greit buvo patėmytas 
užveizdos valgyklos. Dide
liais žingsniais priėjo prie 
vaikučio,nutvėrė už apykak
lės ir, veik pakeldamas nuo 
žemės, privedė prie durų. 
Ties durim apsistojo, su pa
sityčiojimu dirstelėjo vaiku
čiui į akis ir smarkiai stūmė 
lauk... Kelis kartus apsisu
kęs ore, jis smarkiai krito į 
kampą akmeninio tako. Taip 
smarkus puolimas iškarto 
užstojo jam kvapą, bet greit 
atsigavęs, sunkiai atsistojo.

Girdėjosi jam koks tai ne
aiškus ošimas, spengimas. 
Jis svyravo tai į vieną, tai į 
kitą pusę, bet susilaikęs, pa
mažu ėjo toliaus. Jam buvo 
labai karšta ir silpna, jiegos 
pradėjo apilst, šaltas pra
kaitas apipylė jo drabną vei-

Antrajam sūnui blogai se
kėsi. Jį sužeidė mašina. 
Motina matė, kad ant juodos 
senatvės jai neliko nei vai
kų, nei vyro. Jos gyvenimas 
buvo suardytas ir ant jo 
griuvėsių negalima buvo 
svajot apie laimę. Kerštas 
dėl vyro, panieka ir apmau
dą dėl vaikų — tie jausmai 
neapleido jos nei ant minu
tes. Atkeršyt vyrui ji ne
galėjo. Tasai buvo toli, A- 
merikoj, o ant vaikų ji tik 
pamojo ranka.

K agi vyras veikė tuom 
tarpu? Jo gyvenimas bu
vo, atvirai kalbant, paslėpta

Jis savo rolę tęsė iki vėly
bam nakties laikui, kol gat
vės visai pratuštėjo. Dar 
kartą apsižvalgė, jog darbas 
jau pasibaigė, dirstelėjo į 
pluoštą neišparduotų popie- 
rų — į taip menką uždarbį... 
Jis skubiai patraukė plačią
ja gatve link savo buvainės, 
kartais sustodamas ties di
deliais krautuvių išpuoštais 
langais, gėrėjosi kiekvienu 
daikteliu ir tik giliai atsidus
damas nutraukdavo akis 
nuo taip puikių reginių. 
Ėjo toliau s.

Čia jį sulaikė gardus val-

Italijonka jam greitai nusi
bodo; svetimo gyvenimo są
lygos buvo nesuprantamos, 
o jo 2 vaikučiai, kuriuos pa
gimdė italė, visuomet pri
mindavo jam sulaužytą žodį, 
visuomet primindavo janąjo 
pirmąją žmoną ir vaikus. 
Jam mislijosi: “ką tai dabar 
jie man parodytų, jeigu ma
ne pamatytų; juk jie mane, 
kaip gyvulį, nuo savęs at-
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Darbai 
mus eina

We enjoy life as much 
AS POSSIBLE AND STUDY 
HOW TO BETTER CONDITIONS

už

neturinti žmonių, 
kad priviliojus

ntkal-
9 metai, kaip Amerikoj/ Turiu

4 Inetai atgal, gyve- 
Jis pats arba

Pajieškau savo vyro Vladislavo Vil- 
basio, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Šimonių parap., Jurkbštų sod. 5 pėdų 
ir 6 colių augščio, akys mėlynos, visa
dos nešioja akinius, veidas pailgas, 
smulkus. Apleido mane 22 birželio 
1912 m. Dabar gavau laišką iš Lietu
vos, kad jį užmušė Bostone ant elevei- 
terio. Kas praneš, ar jis gyvas, ar 
miręs, gaus $5 dovanų. (66)

Mrs. Poliase Vilbasienė,
39 Henry st., Rochester, N. Y.

Pajieškau Jono šleikio, iš kaimo 
Baltrušių, Pilviškių parap., Suvalkų 
gub. Pirmiau gyveno Detroit, Mich. 
Jis vedęs moterį Damicelę Jūrkšiutę 
is kaimo šuklių. Jei kas žino apie to
kius žmones, malonėkite pranešti se
kančiu adresu,'nes turiu labai svarbų 
reikalą.

A. Krajauskas, 
Box 484, Spring Valley, III.

Pajieškau Antano Stankaus,vKauno 
gub., Velionos parap., kaimo 
nė 
svarbi) reikalą, 
no Rochester, N. Y.
kas apie jį žino, malonės pranešti se
kančiu adresu:

S. C. Bakanas,
10 West st., Wallingford, Conn.

Pajieškau Vaclovo Kubiliaus, Suval
kų gub., Marijampolės pavieto, Step- 
kiškių kaimo. Jis veda provą su kom
panija; dabar kompanija duoda, kiek 
jis reikalauja. Meldžiu tuojaus atsi
šaukti arba atvažiuoti. Kas ž:no, ma
lonės pranešti.

Ant. Kubilius,
P. O. Box 485, Ansonia, Conn.

Malonės tuojaus atsišaukti (arba 
kas žino pranešti) Aleksas Anckaitis, 
kuris seniau gyveno Cherry, 111. AS 
buvau kasyklose sužeistas, dabar ve
du provą su kompanija, o jis tą viską 
matė ir gali būti litidininku.

St. Bacvinka,
Cherry, III.

Pajieškau brolio Antano Giedrai
čio, Kauno gub., Raseinų pav., Šimkai
čių volosties, Paišlinių kaimo. 8 me
tai atgal atvažiavo Amerikon. Jis 
pats ar kas apie jį žino, malonės atsi
šaukti.

Kazys Giedraitis,
Park Place, Pa.

Pajieškau P. Balčiaus. Suvalkų g., 
Seinų apskr., Ringėliškių kaimo. Du 
metai •atgal gyveno Rumford, Me. 
Malonės greitai atsišaukti.

B. Čiurlionis,
500 E 3-rd st. Wilmington, Del.

Pajieškau Pov. Praninsko. Kauno 
gub., Cidabrovdo parap. Du metai 
kaip Amerikoj. Malonės atsišaukti.

A. Abromaitis,
15 Star st., Ansonia, Conn.

Pajieškau draugo Kaz. Tamašaus
ko. Girdėjau, kad jis gyvena Harri- 
sone, N. J. Jis pats arba kas apie jį 
žino, malonės pranešti.

T. C. Shaulys,
120 Nostrand avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Justino Melinavi- 
čiaus. Gyvena, rodos, Mahanoy City, 
Pa Taipgi pajieškau ir brolio Vinco 
Melinavičiaus. Jiedu pąeina iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Perlojaus mie
stelio. Jie patįs arba kas apie juos 
žino, malonės atsišaukti. (66)

Marcelė Melinavičiutė,
36() 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 
patį arba kas apie jį' žino pranešti. 
Pranešimo išlaidos bus sugrąžintos.

j Alena-Janavičienė '(65)
P. O. Box 463, Spring Valley, 111.

Pajieškau brolio Jokūbo Čenkaus, 
30 metų, kaip Amerikoj; girdėjau, 
kad gyveno Pittston, Pa. ir Scranton, 
Pa. Jis paeina iŠ Vilniaus gub., Tra
kų pav«, Dugų parap., Skabeikių kai
mo. Kas praneš — gaus $5.00.

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

Pajieškau brolių ir seserų čekaičių, 
Bernosio, Viktorino, Jono ir Jievos, 
Kauno gub., Krakinavos parap.. Mel
džiu atsašaukti arba kas žino pranešti.

Bronislovai Belaus,
229 Ames st., Montello, Mass.

Pajieškau Juozo Šimkaus, Kauno g., 
Žvilgių parap., Gorainių kaimo. Taip
gi pajieškau Stepono Raudoniaus, 
Kauflo gub., Telšių pav., šatšių mies
telio. Turiu svarbų reikalą.

K. Raudonis, 
1646 Woveland avė., Chicago, Ill.

NdtintokiČAto 
exploitation makes us 
POOR. CAPITALISTS DRINK 
AND ARE RICH. ORIENTAL' 
WORKERS DONT YET ARE POOR

Oi i it' i i ■ - /o

sakoja apie rinkimų tvarką 
į Dūmą (Nusijaučia katė 
pieną paliejusi. Red.) Nuo 
Vilniaus gub., girdi, negali
ma gaut atstovo per dvari-ii1’

(BEHIND THE ■/ 1 
įHARlTYl

fe S

Elias svetainėje ant Wood 
St. Svetainė prisirinko pil
nintelė žmonių. Ypač daug 
buvo kuniginių žmonelių iš 
stokjardo ir geležies fabri
kų, tų žmonelių, kurie dau
giausia išnaudojami, kurie 
mažiausia uždirba.

Pirmas prabilo kunigas 
Skripka. “Štai—sako jis-^- 
karališk'os Dūmos atstovai!” 
Paskui, pasakęs dar kelis 
komplementus, užleido vietą 
J. Basanavičiui.

Basanavičius išrodo sene
lis. Susilenkęs, išlėto priei
na prie stalelio, sakosi atve
žęs labų dienų iš Lietuvos. 
Paskui 7 papasakoja apie 
mokslo ir dailės draugijos 
namus. Kalba ne daugiau 
dešimties minutų. Kalba la
bai menkai, vos girdimai.

Kada jis kalbėjo? aš misli- 
jau: tai šitas senelis prisidė
jo prie to, kad Dūmoje nebū
tų A. Bulotos, darbo žmonių 
apginėjo! Tai jisai buvo su
sitaręs su kunigais, kad pa
stumti A. Bulotą šalin. A- 
čiu J. Basanavičiui šiandien 
nuo Suvalkų gub. Dūmoje y- 
ra juodašimčio Puriškevi- 
čiaus draugas kun. Laukai
tis.

šio didelio namo laiptų, ma
nydamas valandžiukę pasil
sėt. Atšisėdęs, jis sudėjo 
rankas ant kelių, ant jų pa
guldė savo skaudamą galvą. 
Greit jį apėmė miegas... jis 
užmigo.

Mieste viešpatavo tyla, tik 
šaltas vėjas kaukė, sunešda
mas sniegą į dideles pusnis.

Jam sapnavos, jog jis val
gykloj prie didelio stalo, ap
krauto valgiais, su visais po
nais kalba, valgo ir geria kas 
jam patinka; visi jį glamo
nėja ir džiaugiasi. Užveiz-

ninkus. Kauno gub. vienu 
balsu, girdi, pervirši jom 
dvarininkus. O apie Suval
kų gub. nieko nemini. Jisai 
žada pasirūpinti Dūmoj apie 
kelius ir ganyklas... O apie 
laisvę p. Yčas nemini.

“Penkiems Lietuvos at
stovams sunku kas iškovot” 
— pasakė Yčas. Tuose žo
džiuose paslėpta didžiausias 
melas ir žmonių suvadžioji- 
mas. Ne Laukaitis su Yču 
ir juodašimčiais kovos už 
laisvę, bet visos Rusijos, vi
sos Lietuvos, visos Latvijos 
darbo žmonės, išvien susidė
ję kovos su caro valdžia. 
Taip elgėsi lietuvių atstovai

da valgyklos suteikė jam I pie medalį, kurį sykiu su 
daugybė įvair ų žaislų ir I Laukaičiu gavo nuo caro, Y- 
išpirko visus laikraščius.
Buvo tai jam smagiausia va
landa jo gyvenimo.

Ant rytojaus kiemo sar
gas jį pažadino, bet jis nesi
kėlė. Jis mirė... Tas pats 
jo pardavinėjamas vakari
nis laikraštis atspausdino ži
nutę: “Per neapsižiūrėjimą 
tėvų nuo šalčio ir bado mirė 
vaikutis”. Jaunutė.

čas neminėjo.
Tol i aus Yčas pradėjo girt 

Basanavičių. Prašė nukaut 
po dolerį, po penkis, ar net 
po 10 dol. vistiek, girdi, pri
imsim. ' ,

Paskui Basanavičius pa
aiškino, kad tikra auka pra
sidės nuo $10.00,nors atskai
tos bus vedamos iki dole
riui. Kas mažiau duos — te-

Korespondencijos
Basanavičius ir Yčas 

Chicago) e.
5 d. rugpjūčio J. Basana

vičius ir M. Yčas kalbėjo J.

nių, kurie prinešė aukų. Iš 
to daktaras labai piktinasi 
ir sako, kad jeigu būtų žino
jęs, kad panašiai bus pasi
elgta Amerikoj — būtų visai 
nevažiavęs. Susinervavęs ė- 
mė vaikščioti po steičių. Čia 
kunigas Skripka bėgo aiš
kinti. Sako, žmonėms ne
buvo minėta apie mažas au
kas, o vien apie dideles.

Nesmagu buvo klausyt, 
kaip tas “lietuvių tėvas” rei
kalavo nuo išblyškusių žmo
nių dolerių.

Žmonės, įbauginti, spruko

dosi vos keli aukautojai.
J. Prušinskas.

Jeigu J. Basanavičius rei
kalauja nuo vargdienių veik 
priverstinai tokių didelių 
aukų, jeigu mažiau aukau
janti paniekinami — tai ko
dėl J. Basanavičius tyli, ka
da Lietuvos ilgaskverniai 
sudeda savo draugijoms 
tūkstančius, Mokslo ir Dai
lės namus pamiršta! Jeigu 
kas paniekina vargingus 
žmones ir nusilenkia prieš 
veidmainius — tai tokį žmo
gų Amerikos darbininkai 
negali mylėti. Red.

Sėbravimas su kunigais.
Mums praneša, kad netik so
či jalistams, bet ir ramiau- «7 7

siems pirmeiviams labai me
tasi į akis J. Basanavičiaus 
ir M. Yčo sėbravimas su ku
nigais.

Pasitinka ant stoties kuni-

Tuojaus dumia pas kitą, ži
noma atžagareivį, ten pie
tauja, ten vakarieniauja ir 
tt. Basanavičius, matyt, ne
smagiai jaučiasi, Yčas... tas 
sai buvaunas.
Pardavinėja žemę sieksniais

J. Basanavičius irM. Yčas 
pardavinėja žemę sieksniais 
(tą žemę, kuri jau nupirkta 
Vilniuje dėl tautiškų namų). 
Už sieksnį ima po $10,50. Ži
noma, tą nupirktą žemę tuoj 
padovanoja atgal. Ir išeina
graži komedija.

Kas padovanos 100 dol. — 
to vardas bus iškaltas aukso 
raidėms. Panašiu būdu var
gingi žmones atgrasinami 
nuo aukų.

Jersey City, N. J.
1 d. rugp. čia atsibuvo su

sirinkimas šv. Jurgio drau
gystės. Žmonės, būdami ka
talikais, labai karštai rūpi
nasi savo reikalais.

Nekurie beeidami namo,

“Būčiau žinojęs, būčiau 
nevažiavęs Amerikon” — 
pasakė J. Basanavičius.

Basanavičius skundėsi,, 
kad kada jisai kalbėjęs, tai 
žmonių buvo į 300. Bet, ka
da reikėjo aukauti, tai visi 
išbėgo. Liko tik 30 žmo-

vėjo darbuotis ir net kelis 
suareštavo. Ant rytojaus 
kelis paleido, o vienas net 30 
parų gavo pratupėti.

Argi tai gražu? Jau visi 
sve ti m tauči ai j u okiasi.

Peštukas.
——  ---------------3

Detroito fanatikai.
Detroit, Mich. Pastaruoju 

laiku darbininkų susiprati-

mas smarkiai pradėjo kilti 
r plėtoties. Ypač gerai, kad 

čia apsigyveno-drg. Kaspar 
<a. Jisai daug prigelbėjo.

Vienok netrūksta apuokų, 
•pelėdų ir kitų šviesos bijan
čių paukščių.

27 d. liepos drg. Kasparka 
ir kiti po pamaldų ties baž
nyčia buvo atsinešę išdalinti 
pakvietimų ant būsiančių 
prakalbų. Žinoma, karštie
ji katalikai tuoj šoko ant 
drg. Kasparkos ir norėjo iš
plėšti iš jo rankų plakatus. 
Kalbėtojas norėjo pasielgti 
broliškai, vienok fanatikai 
gatavi buvo jį sudraskyti. 
Ačiū J. Jokubavičiui, kuris 
tą patėmijęs, prisiartino 
prie užpuolikų ir pradėjo 
juos gėdinti. Tuomet tie no
sis nuleido, o drg. Kasparka 
prasišalino.

Fanatikai mūsų jau pla
čiai pagarsėjo. Beeinant 
drg. Kasparkai, pradėjo 
svaidyti mažais akmenimis.

Kada gi jūs prabusite? 
Kada pradėsite galvoti apie 
savo reikalus? Kada išnyks 
tas tamsusis fanatizmas?

A. Našlaitis.
Lewiston, Me.

Čionai randasi nemažas 
lietuvių būrelis, bet tarp jų 
nėra sutikimo. Jau seniai 
pradėta darbuotis, kad su
tverti kooperatyvišką drau
giją, bet tam sumanymui 
neužjaučia katalikai ir viso
kiais būdais stengiasi už
kenkti.

Lewiston o draugams ir 
draugėms patartina uoliau 
darbuotis, kurie priklauso 
prie kooperatyviškos drau
gijos ir dar kitus prikalbinė
ti, o greitu laiku pamatysim 
darbo vaisius.
___ N au j as korespondentas.

Visi ant pikniko!
Ura! <

Rengia Norwoodo Lietuvių Labda
rystės Draugija puikų pikniką, kuris 
atsibus subatoj, 16 d. rugpjūčio (Au
gust), 1913 m. ant Dean pievos, Dean 
st., Norwood, Mass. Prasidės 1 vai. 
po pietų ir trauksis iki 12 vai. nakties.

Bus visokjų žaislų, bus duodamos 
dovanos tiems, kurie atsižymės žaidi
me. Bus trauktynės virve parapijo- 
nų su Labdarystės Draugijos nariais. 
Taigi gerbiamieji Norwoodo ir apie- 
linkės miestelių lietuviai atsilankykit 
ant šio pikniko. Jūs ne vien pasilink- 
sminsit, bet ir sušelpsit Labdarystės 
draugiją, kuri nori šiais metais pasta
tyti dėl norwoodiečių tautišką namą.

Dar kartą kviečia-jant pikniko. Ži
nokit, kad tie 25c. nenueis už dyką/ 
bet eis naudai tautiško namo, kuris 
dėl norwoodieciu taip labai reikalin
gas. Griežš Baranausko orkestrą. 
Tikietas vyrams 25c., moterims 15c. 
Užprašo Norwoodo Liet. Lab. Dr-tfs 
Komitetas.

Grand Rapids, Mich. Pas 
mus šiuom laiku darbai kai]) 
ir sumažėjo, bet ateityje 
matoma, kad pasigerins.

Čia daugiausiai randas ra
kandų dirbtuvių ir keletas 
geležies liejyklų. Taigi ger
biami “Laisvės” skaitytojai, 
prašau kantriai palaukti, o 
aš pranešiu apie darbus pla
čiau greitoj ateity per “Lai
svės” darbų skyrių.

Ansonia, Conn., 
šiuom tarpu pas 
gerai.

Herrin, III. Darbai čia pa
sigerino. Nekurios kasyk
los pradeda dirbti kasdieną. 
Kaip girdėti, nuo 6 d. rugp. 
vėl atsidarys 2 kasyklos.

Nuo 1 d. rugp. vienos ka
syklos užsidarė.

J. Gugas.
Gary, Ind. Čia darbai eina 

gerai ir uždarbiai nemaži. 
Tik sunkus darbai geležinė
se f abrikose. Čia yra milži
niški fabrikai: rolmilės, 
pleitmilės ir stilmilės ir tt.‘ 
kuriose žmonės daugiausia 
dirba po 12—14 valandų.

Holyoke, Mass, “žvaigž
dei” praneša: —Šiame mies
tely darbai daug geriau ei
na, ne kaip daugelyj vietų 
Naujojoj Anglijoj. Dauge
ly dirbtuvių darbas eina die
ną ir naktį. Uždarbiai ne
mažesni, jei bent nedidesni, 
kaip kitose vietose.

Vertėtų apsisaugoti. Keli 
angliški ir lenkiški laikraš
čiai patalpino ne tai straips
nius, ne tai apgarsin., kad 
Bolivijoj (republika Pietų 
Amerikoj) tūla kompanija 
nori pravesti geležinkelį, bet

................... Todėl, 
žmones, 

kompanija sako duosianti 
kiekvienam darbininkui ge
rą gabalą žemės šalę geležin
kelio. Panašių viliojimų ne
vertėtų klausyti. Praneša
me apie tai žiniai “Laisvės” 
skaitytojų.

Saginaw* Mich. “Pere 
Marquette’^ gelžkelio dirbtu 
vėse jau du mėnesiai, kaip 
streikuoja. Kompanija vi
sokiais būdais vilioja darbi
ninkus. Jeigu ne skobai, 
streikas jau seniai būtų lai
mėtas.

Todėl, broliai lietuviai, ap
sisaugokite nuo važiavimo 
ton vieton.

“L.” skaitytojas.

Su daleidimu International I'ubliahinK Co.

We dont drink but 
WORK AND PRAY 18 
HOURS FOR 124 A DAY.

MOHAMED

ėOmiGHY 1912 lHTEHNATi0NAUpl)OQ?Wi J

Blaivininkų puota.
(TSmykita apgarsinimų pabaigoj trečio pusi.)

We must compel our 
WORKERS TO STOP DRINKING. 
THEN THEY WILL WORK FOR 

(SUPPORT PROHIBITION 12 A DAY, UKE THOSE 
imi U Because more nickels in the orient f j /Alfe WILL COME TO MY

CHURCH AND MY 
.SALARY WILL BE SAFE<

v

peštynės

*

'Koran prohibits alco- 
-HOLISM-WE USE OPIUM

»*« -«-v _._ <- ------- . .■»
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stumtų!”
O tuom tarpu jau ir jisai 

ėjo senyn. Rankos nepajie- 
gė taip daug uždirbti, dvasia 
jo buvo paliegus-supuvus ir, 
juo artyn jisai ėjo prie se
natvės, juo daugiau pradėjo 
gerti. Namie j gi vis tan
kiau kilo pekla, vis tankiau 
jisai pamatydavo belangę, 
o jausmas visiškai atšalo.

Laike vienos

Blaivininkų puota.
Paveikslas, kuris randasi 

ant trečio “Laisvės” pusla
pio, yra padarytas ir užko- 
pyruotas International Pub
lishing Co., 1321 E. 3-rd St., 
Cleveland, Ohio. Jis negali 
būt perspausdintas be minė
tos kompanijos leidimo. To
kius paveikslus didelio for
mato ir koleruotus galite 
gauti pas juos arba “Lais
vės” redakcijoj. Taipgi yra 
ir tokių atviručių.



VIETINES ŽINIOS.
So Bostono ir Bostono so- 

cijalistų kuopos jau nomina
vo kandidatus ant LSS. urė- 
dnikų. Į narius Pildančio 
Komiteto daugiausia balsų 
gavo J. Šukys, V. Paukštys, 
J. Smelstorius, J. Bekampis, 
Račiutė. Centro sekreto
rium didele dauguma nori 
matyti J. Stasiulevičių. Ant 
redaktoriaus So. Bostoniš- 
kiai daugiausia davė balsui 
J. Smelstoriui, K. Vidikui, 
Grigaičiui, Strazdui ir Rasi- 
kui (iš Krokavos.) Litera
tūros Kom. pirmiausiais 
kandidatais pakliuvo P. Gri
gaitis, S. Michelsonas ir L. 
Pruseika. Gana daug balsų 
gavo yJ. Baltrušaitis ir St. 
Strazdas.

Prieš dabarftnį Sąjungos 
administratorių pasirodė 
gana smarki opozicija. Dau
gelį balsų gavo drg. V. Ru
daitis, neseniai pribuvęs iš 
Škotijos. Į Rev. ir Kan. šelp. 
Komitetą nominavo: BahJ 
zevičių, Žolyną, Svotelį, Ja
nušką, Ramanauską ir kitus.

PereitąS savaitę Bostone 
buvo ypatingas suvažiavi
mas, kuriame daugiausia 
dalyvavo moterįs. Jos nori 
surinkti pusę milijono dole
riu, kad įkurti New Yorko 
valstijoj specijališką moterų 
koloniją, kur nebūtų jokio 
Adomo. Toji utopiška kolio- 
nija turės parodyti, kad mo
terįs gali rūpintis pačios sa
vimi. Ir Bostone įsikūrė 
skyrius minėtos draugijos.

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

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

Klemensas Navickas.

Męs įgaliojam K. Navickų, kaipo teisin
gų keliaujančiu agentu. Dabar jisai ke- I 
liaus apie Brocktonų ir kitus apielinkej Į 
miestelius. Pas jį galima užsirašyti . 
“Laisvę”, užsisakyti pas mus gauna . 
mas knygas, paduoti apgarsinimus, pa- 
jieškojimus ir kitus spaudos darbus.

“L.” ADMINISTRACIJA, i

Parmos!
. • Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi
chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę' 145 Lietu
viai Farinieriai, toj apielinkej aš tu
riu paėmęs nuo anglų ant pardavimo 
daug gyvenamų farnuj su triobomis ir 
sodais. Laukai lygus ir derlingi. Par
mos visokio didumo ir visokių prekių. 
Akeris prekiuoja $20 ir daugiau. An
glai, nenorėdami gyventi tarpe užsi- 
gyvenusię lietuvių, pavedė savo far
inas parduoti pigiai. Todėl labai gera 
proga nusipirkti gerą farmą pigiai. 
Tose pačiose vietose turiu gražios ir 

I derlingos žemės, bet dar neišdirbtos, 
I kur galima nusipirkt už pigią prekę 
: ir padaryti geras ir brangias farmas.
Kiekvienas gali pirkt tiek akerių, kiek 
nori ir parsiduoda ant labai lengvų iš- 
mokesčių. Žemė traukiasi palei upelį 
arba palei ežerus, kuriuose yra daug 
žuvų. Dabar labai gera proga pama
tyti i)' apkainuoti fannų vertę, kolei 
ant laukų javai, todėl kurie norit 
pirkti farmą, atvažiuokit pasižiūrėti 
tuojaus. Turiu farmą ant pardavimo 
su apsėtais laukais, vrsais padarais, 
mašiųomis, ir gyvuliais, tik eik ir va
lyk siujs javus, viskas gatava. Per
kant čiaVarmą nieko negalima trotyt. 
Atvažiuokite dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant farmos. Būda
mas pats Partneriu, galiu duoti teisin
gą patarimą, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabar galėsite pralošti va- 
kacijas pas mus ant farmos ant svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotą žemės. 
Atvažiavę Į Peacock, tuojaus telefo- 
nuokit j mano farmą, o aš atvažiuosiu 
automobilium ir apvežšiu po tas vie
tas, kur galėsi išsirinkti sau farmą. 
Parašyk laišką, prisiųsiu knygutę ir 
mapą tų plotų dovanai.

A n ton Kiedis,
Peacock, Lake Co., Mich.

Reikalaujam partnerio.
Reikalaujame partnerio ir Real 

Estate su nedidele pinigų suma. Turi 
suprast lietuvišką kalbą, taipgi mo» 
kėt skaityt ir rašyt. Gera proga y- 
pač jaunam ii1 darbštam vaikinui, no
rinčiam augštai pakilti. Biznis yra iš
dirbtas lietuvių apgyventoj vietoj. 
Laimės tiktai tas, kuris pirmiau atsi
šauks. Artesnių žinių klausk pas: 
K. A., 439 N. 8-th st., Philadelphia, Pa

RANKINE

Skalbykla
124 W. Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
Skalbiame be chemiškų priemaišų 

Pas mus nėra wet wash (vetvoš).

Męs turime 17 metų patyrimo tame 
darbe.

Mus kainos yra žemiausios.
Męs išskalbiame, iškrakmoliname ir 

isprosiname.

Kalnieriai po............................................... lc
Skepečiukės....... ..........................................lc
Mankietos, kiekviena po..........................lc
Pančekos, kiekviena po............................lc
Apatinės kelines ir marškiniai, kiek. 5c 
Minkšti marškiniai................................... 6c
Visi kiti marškiniai po............................. 7c

Daugelis klausia, kada J. 
Basanavičius ir M. Yčas pri
bus į So. Bostoną. Manome, 
kad neanksčiau, kaip vidury 
ar pabaigoj spalių mėnuo.

10 d. rugp. kaip So. Bosto
no socijalistai, taip ir dauge
lis jiems prijaučiančių žmo
nių, vėl buvo išvažiavę į 
Spot Pond. Žmonių susi rin
ko’labai daug ir visi gražiai 
linksminosi, varė diskusijas 
ir tt.

Apie penktą valandą L. 
Pruseika pasakė dvi mažas 
prakalbas. Pirmoj pasakė 
apie streiką Montello, Mass. 
Tuojaus liko sukolektuota 
$13.00. Antroj prakalboj 
kalbėjo apie Basanavičių ir 
Yčą, kuriuos nupeikė, bet 
kvietė paremti patį sumany
mą, rinkti aukas pastaty
mui Tautiško Namo Vilniu
je.

Šiomis dienomis Bostone 
apsilankė ekskursija Rusi
jos mokytojų, kurie šią va
sarą apvažinėja žymiausias 
vietas Suvienytų Valstijų.

Bostone atsivėrė bučerių 
konvencija, kurioj dalyvau
ja 80 bučerių iš daugelio di
džiųjų Amerikos miestų.

*
3 d. rugp. Cambridge’iaus 

socijalistai turėjo labai gra
žų išvažiavimą ant p. Žvin- 
gilo farmos. Dalyvavo ga
na gražus žmonių būrelis. 
“Laisvės” choras sudainavo 
kelias gražias daineles.

Daugiau tokių gražių pa
silinksminimu.

S.

Meldžiame visų tų 1 ‘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.

■
TRIS GEROS KNYGOS:

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

PAQAI II II I PATAS Astronomiška kny- * Krt I /A0 apio saulę, žeme,
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................. 25c

MEILES KARŠTLIGE
meile.....................................................................................2()c.

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

J, STROPUS
6 Loring St., So. Boston, Mass.

Tik 1 doleris!
Išsiųsdink šiandien tiktai 
vienų dolerį, o apturėsi 
Fdmundo Steponaičio raš
tų knygų, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų musų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžių grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimus tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

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

V ~.ij

M

Ro iiuiias Parašyt :5 Garsaus Raštininko EA1ILE ZOLA

ramų

.nę ateitį. Ir todėl tamstai teikia apsipažinti 
šito c knygoje išreikštomis didžiomis mintimis, su nuro- 
d.iniis ir pamokinimais. Nes joje aprašomas aiškiai, 
vaizdžiai darbininkų ir turčių///veniniai, nurodoma, kaip 
senas, netikęs surėdymas pi keičiamas nauju, kuris teikia 
laimę ir gerovę visiems.— Knyga interesinga ir pamok • 
nanti nuo pradžios iki galo, nedėsi jos iš rankų pakol ne 
perskaitysi visos. Išmoksi daug, apšviesi protą, praplatinsi 
regratį ir džiaugsiesi iš jos puikaus turinio. K nyga trijuose 
tomuose, tomas 300 puslapių Kaina tomo 75c, visi 3 tomai 
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00, 
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybės 
iki Civilizacijos. Paraše PAUL LAEARCiUE. Kaina 50c. 
SOC1JAI.IZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN SPARDO. Kaina 50 Centų.

|44J&HAL5Te6ST 
1-4 I CAG O

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Musų kataliogas 
perstato didžiausių Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų, 
p Reikalaukite tuojaus.

I P Tniniln 822 Washington St. J.I . 1 UiHHd, no>4.roiN, MASS:

Kurie kreipiasi pas mus, męs sutei
kiame pilnų kainų surašą. Ypatingai ge
rai išskalbiame moterų baltas ir šilki
nes dreses ir veistes, taipgi vaikų bal
tas dresiukes. Kiekvienas gali apžiū
rėti mus dirbtuvę. Viską užlaikome 
sanitariškam padėjime.

RANKINĖ skalbykla
124 Broadway So. Boston, Mass.

Prie tilto tarpe A ir B Sts.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................... 15c.

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS anie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

nologų rinkinys............................. 15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų..................................................... 15c.

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

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga............... 20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai.................................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” ................ 25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“KIBIRKŠTIS ŠVIESOS”........... 15c.
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ............................. 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............... 20c.
“G R EI ČIA USIA S PA MOK INIM A S

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

veikslai :
“PASKUTINIS STREIKAS.” 20c. 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” .... 20c. 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c. 
“MEDIS NEDORYBĖS.”........... 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

It doesn't pay to neglect 
your Health Iru<t <rrertfi

Jt•t»t <r 11«t H
<t C < t l U

c ttc t tf t t t t m

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope z 

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io ’ 
PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

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

Sergėkis pamėgdžioti; vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. RICHTER CO., 215 Pearl St., New York
luchtcr'io C- ngo Pdlčs yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 50c
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Didžiausias
Darbininkų 
Sųvaitinis 
Laikraštis

“KOVA Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

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

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

l’risiųskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

“Kova” I8I5 E. Moyamensing Avė
A V

Parsiduoda Forničiai
dėl 3 kambarių ir virtuvės. Priežastis 
pardavimo išvažiavimas į kitų miestų. 
Atsišauk i t greit,

A. DZEVENKAUSKAS
16!)Silver St. 3rd floor, So.Boston,Mass

TIK VYRAMS.
I mano Tautiečius:

Jus ir jūsų draugai esate nuo 
širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatves, NcwYorkc, N. Y., kuras 
laikau parodą dailės ir skulp
tūros darbi;, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su išvahdiiihnu 
švalrlų kūno dalių kaip sveiki; 
taip ir sergančiu.

Jus čia galite studiuoti žmo
nijos giminės kilmę ir išsllanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, ir 

ma yti Indomiausius gamtos Išgamas; taipgi 
navatnumus ir pubalsuolius.

Vieną valandą praleisti tarpe grnpjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą Į galvą čielam gyvenymuj.

Jus čia galite studiuoti pasekmes ligų Ir 
ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodlnėja bei 
atsakinėja ant bite kokiu klausimų. vAtvira 
kasdieną podraug su Ncdeldicniais ir Šventa* 
dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui.

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

New York.

Aš užlaikau ColumbioB grnmafontiB su lietuviš
komis dainomis, kurias išrieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokiu dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gera grama foną, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina- Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampu už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir b« trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY GRANECKAS,

28 Essex st., Athol, Mass.

EAIVAKORCIU IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA:
-į Jei nori keliaut į 

seną Tėvynę arba 
jei nori siŲsti

Laivakortes
tai visada pirk pas 

J G. BARTASZIŲ
Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. Adrc- 
suokit šiaip:

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway, 558 Broome Street

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

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliŲ, Canadon 

fabriku ir f army.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MASINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodainę 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS
. Lietuviai savininkai

MAGIC I 
SILENT

-- J

!R1\

310 Broadway, So. Boston, Muss.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD / 

Lietuviška pavardė buvo
Vincas P. J. Kavaliauskas'

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

i ... ......... ..................r.....

Kas nori

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

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti, i

AR NORIgK
{GYTI TURTUS IR LAIMĘ? j R

Tukst .<nčiai žiuouiiį įį>i jo Į 
turtus, milijonai žmonių su- K Ri 
rado laimę, pakilo iš v.irt*o,B La 
skin do ir m laimių, ir tam-d < Į r. Vs'E S* 
laimę ir gerovę, jaigu uu- |>i: ks i u Es 
musų ką-t<k išleistas dvi knvgeh-siB n* 
“kaipo žmogus mensto“ ir “16 Sir ■ K 
dies". Turinys šitų knygelių per-H v 
keis tamstos gyvenimą, padarys M 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos M 
šim'us,tūkstančius tiems, kurie no B S 
ri būti gy venime pasekmingais irB^K; 
laimingais, Pasiskubink pai sitrau I HL 
kti. Kama kii k v ienos 15c, abi 3Oc. N

J. t L G A U D A S I ■ 
1841 S. Halstod St. Chicago. ■ K 
(Paminėk kok i n l.iikc.asl matei.

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 suvirš 2(M) 
puslapių ir labai naudinga kiekvie
nam perskaityti. Naudokitės proga!

Adresuokite:
ST. J ASILIOMS,

<30 Hazel st., Binghamton, N. Y.

TEISINGIAUSIA
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA APTIEKA

Ar manai keliaut iš
Bostono stačiai į Lietuvą

BE JOKIO PERSEDIMO
Laivai išplaukia:

“Cincinnati” į Hamburg
aug. 16.

“Franconia” į Libau
aug. 19.

‘‘Cleveland” į Hamburg 
sep. 12.

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

arba
558 Broome St,, New York City

VYNAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti męs gerlausį vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio mėn.

1 butelis Aprikotu Brendča.............$1.00 1 bulelis Rusiškos Višniuvkos........... $1.00 .į
1 butelis Pyčiu Vyno ............................ 60c 1 butelis Grandžių Vyno..................... 60c . .

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

(ivarantuojame, jog męs vynus yra tyriausia Ir geriausia.
Perkant gorčiais, nuleidžiaine už žemiausias kainas

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

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

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

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

H Į P IMPORTUOTOJAI IR DAUGU-
• vjOlClCn (X UO.y MOJĘ LIKlERiy PARDAVĖJAI

352=354 Harrison Avenue, BOSTON, MASS.
v

V Telefonas Richmond 22126 y|g 2787-J J
§ Dr. David W. Rosen |

321 Hanover Street X 
į BOSTON, MASS. X
S Mano ofise galite susikalbėti vi- U 5 soso kalbose. - .
5 VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte

Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak. įį

w Telephone So. Boston. 845 M
| DR. F. MATUL A1TS *
g 405 Broadway §
g SO. BOSTON, MASS, g
2 Valandos: g
5 Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. 0
ra Nedėliomis iki 3 vai. po piet. ra

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

BENJ. CANNER
336—338 Broadway,

So. Boston.

g
I Akušerkat 
m Pabaigusi kursą Womans Medical m 
“ College, Baltimore, Md. j}
S? Pasekminjrai atlieka savo darbų pri«' Q 
•I Rimdymo, taiptri suteikia visokias rodąs ir? * 
j? pagelbit invalidose moterų liuese. W

| F. Stropiene, BROADWAY M 

•Į SO. BOSTOIN. MASS. * 
R)

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bot teip-pat. labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių Ilgę 
apsišilti goti.

KNYGOJ „DAKTARAS" labai daug ap
rašo apio vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir i 
aiškiai, atvirai teip iJdė^tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptylx's negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui irmoterel i j 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų | 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik Į 
perskaičius knygų atrasite.

ŠIT?\ KNYGA illiostruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- | 
budavojiiuų su visokiomis paslaptybėmis. .

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjį', stiklių- 
rg, pasigading per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisonėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rialų.
. JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir- j 
minu no kaip kreipsies prie kokio nors gydy- | 
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės duugyltės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip’-

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

TŪMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagellxis, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atslšauklo prie 
Profesionališko Daktaro, l’h. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. NedSl. iki 3,o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 iki 8.

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS -
226 Broadway, kamp. C St.

> SO. BOSTON, MASS. • 

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

Ar nori pirkt Šipkartę?
r ------■---------------'i

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.
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