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AMERIKOJ
Katalikiškų draugijų kon

vencija.
Milwaukee, Wis. Katali

kiškų draugijų konvencija 
dar vis tęsiasi. Pasirodė, 
kad didžiausiu savo priešu 
katalikų bažnyčia laiko soci- 
jalistus.

Konvencija padarė visą 
eilę nutarimų, kurie paro
do, kad tai yra atžagarei
vių konvencija.

Nutarta remti darbo judė
jimą, bet kovoti su socija- 
lizmu. Nutarė kovoti su per
siški rimais; nutarė prašyti, 
kad valdžia remtų katalikiš
kas mokyklas. Nutarė pra
šyti valdžios, kad ši užsisto
tų už katalikus Portugali

joj, kurie būk tai skriau
džiami. Nutarė varyti agi
taciją tarpe kalinių. Nuta
rė protestuoti, jeigu vai
kams aiškinama bus mokyk
lose apie lytiškus dalykus

nuo jų daugiau ir
norėti!

Nebėra laisves žodžio.

McKeesport areštuota penki 
vyrai ir viena moteris už lai
svas prakalbas ant gatvių. 
Jie atsisakė mokėti pabau
das pinigais, tai juos nuvarė 
kalė j i man.

Omaha, 
n in kai sužeista, 
kūle traukiniai

Nebr. 44 darbi- 
kada susi
lies Rich- 
nugabenta

ligonbutin.
Gubernatorius Sulzer kalti

namas.
Albany, N. Y. Po audrin

gai nakties sesijai atstovų 
butas<T)alsų dauguma priė
mė nuosprendį, kuriuo kal
tinamas New Yorko guber
natorius Sulzer. Jam reikės 
dabar teisinties. Jeigu neiš
sisuks, tuomet jam gręsia ir 
kalėjimas, nekalbant jau,

tę. Jam užmetama, kad 
daug pinigų, kurie buvo 
skiriami išrinkimui, suvar
tojęs ypatiškiems bizniams, 
būtent spekuliacijai. Kalti
namas taip - pat kreivoj pri-

Kad karėj negavo pasipeš- 
ti, tai nors ant laivo ta atli
ko.

Kaip su derlium?
Washington, D. C. Žem

dirbystės department© at
skaitoj už rugpjūčio mėnesį 
pranešama apie didelius far- 
merių nuostolius. Ypatingai 
užkenkė derliui sausuma. 
Kornų šiemet bus gauta 452 
milijonai bušelių mažiau, ne^ 
gu pernai.

Daugiausia nukentėjo 
farmeriai Kansas, Oklaho- 
moj ir Nebraskoj. ,

Žieminiai kviečiai gerai 
išrodo. Bulvių bus, maž
daug, 82 milijonais bušelių 
mažiau.

Moterų balsavimas.
Washington, D. C. 14 d. 

Tautiška taryba moterų-bal- 
suotojų rengia kongresui 
pranešimą, kuris bus įteik
tas gruodžio mėn. Tonais 
bus reikalauta balso, visoms 
moterims.
Reikalauja gubernatoriaus 

atvykimo.
Calumet, Mich. Michiga- 

no Darbo Federacija reika-

Ferris ypatiškai pribūtų 
streiko vieton. Tuomet jis 
persitikrins, kad streikierių

Socijalistai savo konvenci
joj balsų dauguma pripaži
no, kad socijalistas negali 

, __ . .būti ministeriu, kur didžiu-
Numire didžiausias pa= ma ministeriu priderės kapi- 

p i i • • 1 j talistiškom partijom.šaulio darbininkų vado-
vas Analistai; Rphplk »i<lž'ausi palviniai Indijoj, vas Augustas nebelįs. Kalkuta, ll rugp. Rytų
Berlynas, 13 d. rugp. Au- Indijoj buvo didžiausi patvi- 

gustas Bebelis jau numirė, niai. Iš priežasties lietaus 
Jau nebus daugiau tarpe upė Danado išsiliejo iš kran- 
mūsų to prakilniausio soči- tų. Tiltai buvo nunešti, vi- 
jalisto, kuris būdamas pa- sos apielinkės vandeniu ap- 
prastu darbininku, savo ge- semtos. Žuvo daug žmonių, 
niališkumu, savo didžiausiu Su sodžiuj ir miestais, 
pasišventimu darbininkų 1 a- kurie yra vandens apsemti, 
bui, įgijo vardą pirmiausio nėra jokio susinėsimo, 
vadovo tarptautiškoj darbi- v , ..... v.
ninku armijoj. ' Zuv0 ekspedicija f žiemius.

Taip, Bebelis buvo genia- A Christiania ;(Norvegija.) 
liškas vadovas, kuris mokė- ekspediciją prie žiemių 
jo laikyti savo rankose vairą poliaus, kurią buvo suren- 
didžiausios pasaulio parti- 8TS Stranz, nėra jo 
jos— Vokietijos darbiniu-?UY!) PasįlJsta 
kų. Jisai sunaudojo visą sa- .ieškoti dingusiųjų, 
vo dvasios galybę, kad tar- Patsai dingo, nes ir 
nauti darbininkų klesai, ji- nera jokios žinios, 
sai niekad nesuklupo po sun- Nori atsisakyti nuo sosto, 
kia gyvenimo našta Jisai i>raneSama> ka(l Bulgari
jai! (Iirbo tuomet, kadamu- jos caras Ferdinandas iš 
su judėjimas buvo tik vys- priežasties pastarųjų nepa- 
tykluose, kada soeijalistis- sise];jniu yra labai nuliu
kas judėjimas zenge pir-1 ‘
iriuosius žingsnius. Augus
tas Bebelis mate daug var
go, daug nepasisekimų. Ji
sai gimė vargdienių šeimy-

v

UZSIENYJ RUSIJOJ LIETUVOJ

laivas 
bet ir

Juodiose lageriuose.
Juodašimtiškam akade

mijos studentų kliube buvo 
tikra revoliucija. Studentai 
atsisakė klausyti savo vado
vo Puriškevičiaus, išdaužė 
kliubo salės langus, sulaužė 
visokius rakandus ir sumin
džiojo Puriškevičiaus pa
veikslą.

Vyriausioji caro duktė Ol
ga, kaip praneša telegra
mos, išteka už Serbijos sos-

išteka už Ruminij 
nio.

tikslais. Tų mažų karalys
čių valdonai būtinai nori su
sigiminiuoti su caru.

Streikai Finliandijoj.

re i tais metais mažutėj Fin-

vavo 11,281. Didesne puse 
streiku laimėta. Vienok ga-

las pinigų sumas laike ofici- 
jališkos prisiegos. Kaip jau 
“Laisvėj” rašėm, prieš jį 

J kovoja vadinami tammanis- 
tai, kurie padėjo jam, kada 
jisai buvo renkamas, o da
bar baisiai perpyko, kada 
Sulzer “neatnagradijo” už 
tai jiems.

Tuo tarpu Sulzerio vietą 
užims jo padėjikas.

wood as.
New Yorko centrališkas 

komitetas nutarė įnešti ša
lies centralinin komitetam 
kad tasai paleistų per refe
rendumą klausimą apie iš
metimą iš soc. partijos Hay- 
woodo, kuris pradėjo, nie
kinti soc. partiją.

Kare ant laivo.
New York. Į uostą pribu

vo garlaivis iš Europos “Pa- 
nonia”. Ant to garlaivio 
trečios klesos pasažieriai bu
vo veik perdėm serbai, bul
garai, graikai ir turkai. 
Garlaivis kelionėj užtruko 
26 dienas. Per tą visą laiką 

• tęsėsi smarkiausia kova.
Darban buvo paleisti net ir 
peiliai. Negalėjo, mat, už
miršti tautiškos ir religiškos 
neapykantos, kurią atsive
žė čionai,, Amerikon. Dau-

Degtine, taboka ir kortos.
Washington, D. C. Mokes

čių komisorius išleido at
skaitą už bėgančius metus, 
iš kurios matyti, kad degti
nė, kortos ir taboka atneša 
iždui daug pelno. j

Už degtinę gauta $157,- 
542,000; už alų ir porte
rį — $65,000,000. Keturioli
ka milijardų surūkytų papi
rosų atnešė valdžiai $17,- 
800,000.' Už cigarus gau
ta — 23 mil. dol; už taba
ką — $32,349,00. Palygina
mai mažiausia gauta už kor
tas — nes nepilnai milijonas 
dolerių.

Alkoholiaus suvartota 
daugiau, negu kada nors 
praeity, bet saliūnų skai
čius sumažėjo net ant 22,000.

Vaikų pataisos namai. Į
Frenchtown, N.J. Vaikų 

pataisos namuose susekta 
baisus elgimasis su vaikais. 
Vaikus ne vien mušė, badu 
marino, bet už mažiausius 
prasižengimus apkaldavę 
retežiais, laikydavę juos su
kaustytus, kur nors urvuo
se. Didžiausia bausmė bu
vo deginimas užkulnių. Vie
ną vaiką užmušė.

Tai tokių esama prižiūrė
tojų, kurie, mat, rūpinasi, 
kad vaikai pasitaisytų. j

Milijonierius.
Atlanta, Ga. — Milijonie

rius L. W. Frank, garsus 
labdarys, papuolė po teismu 
už užmušimą 14 metų mer
gaitės, kuri priešinosi, ka
da tasai norėjojąašgėdinti.

Vyriausiu kaltintoju yra 
negras • 
ja, kad Frank išgėdino dau
gybę mažų mergaičių, ku
rioms paskui duodavo 25c.

Jauni socijalistai.r
Schenectady, N. Y. Jau 

atsivėrė konvencija jaunų 
socijalistu New Yorko vals
tijos .. Delegatų pribuvo 25.

Garbinga kiaule.
Yonkers, N. Y. Ūkiškoj pa
rodoj čia įstatyta kiaulė, ku-

daug kas mirtį pranašavo. 
Per abejonių pinkles jisai 
priėjo prie soči jai izmo ir, sy
kį tapęs socijalistu, jisai nie
kad neišsižadėjo savo idėjos, 
nors ir juodžiausios buvo 
dienos. Jis ne vienus metus 
perleido kalėjimo urvuose, 
net ant žilos senatvės paskui 
jį šnipai sekiojo, tėmydami 
kiekvieną jo žingsnį. O kiek 
vargo jisai perkentė tuomet, 
kada Vokietijoj buvo išleisti 
specijališki įstatymai prieš 
soči jai istus, kuriais visai 
buvo užginama darbinin
kams organizuotis! Dauge
lis šiaudadūšių pabėgo tuo
met nuo socijalistu — bet 
mūsų senelis Augustas Bo
belis visuomet stovėjo ant 
sargybos darbininkų reika-

Augustas Bobelis ligi pas
kutinio savo atdusio buvo 
socijalistas. Nors ir par- 
laužtas gyvenimo audros, 
jisai veikliausia dalyvavo 
tarptautiško socijalizmo gy
venime.

Prieš kapą pasaulio darbi
ninkų vadovo — męs duoki
me, broliai ir seseris, sau žo
dį kovoti už tuos idealus, už 
kuriuos kovojo mūsų bran
giausias senelis.

Augustas Bobelis mirė! 
Tegyvuoja socijalizmas!

Visuotinas streikas
Kad parėmus 

streikierius visos 
darbininkai nutarė 
streiką ant 24 ' 

4-

z.c uiuiuu, „ ZAinui ipluii. vi io ojiuup
gelis iš atkeliavusių sužeisti. I negu Taftas.

iš liuosos valios norįs atsisa
kyti nuo sosto ir užleisti sa
vo vieta karalaičiui Borisui.

4

Francijos valdžia.
Kad uždarius burną savo 

priešams, Francijos valdžia 
areštavo 12 stambių unijoni- 
stų agitatorių, kurie buvo 
priešingi kariumenės didini
mui. w

1 Streikas lešavo 5 milijo
nus.

Generališkas streikas vi
soj Italijoj, kuris tęsėsi vos 
24 valandas, lėšavO $5,000,- 
000. Laike streiko užmušta 
3 žmonės, sužeista gi 165.

Areštuotu skaičius siekia c

Nori dalyvauti tarpiau t iš

Londonas. Parlamente pa
keltas klausimas, kad An
glija dalyvautų tarĮ)tautiš
ko j parodoj San Francisco. 
Ypač už tai agituoja airiai

M ii an o 
Italijos 

! išeiti į 
ant 24 valandų. 

Streikas įvyko visuose di
desniuose miestuose. Ypač 

i . i didelį at jautimą parodo Mi- "TJai nas?y^-\.1S hudy* | lano streikieriams Rymo 
darbininkai. Tonais jie at
laikė didžiulius mitingus. 
Valdžia, kaip paprastai, pa
vartojo ir karišką spėką. 
Daugelis žmonių areštuota.

Nekuriu buržuaziniai lai
kraščiai agituoja, kad Mila
ne būtų įvesta kariškos tei
sės.

Nenori būti ininisteriais.
Olandijos socijalistai, ku

ri sveria 900 svarų. Juokda-Iriems taip puikiai pasisekė 
riai sako, kad ta kiaulė yra laike paskutinių rinkimų 
6 sykius garbingesnė, nei parlamentam svarstė klau- 
Mikė II, 6 sykius garbingos- simą, ar gali socijalistai bū- 
nė, nei Vilius II ir tik tris ti ministeriais. Mat, kara- 
tris> sykius garbingensnė, pienė siūlo socijalistams ke- 

~ ‘ j lias vietas ministęrijoj.

snių Anglijos laikraščių irgi 
pradeda agituoti, kad būtų 
dalyvaujama parodoj.

Kareivių manifestacija.
Kuomet vokiečių ir Pran

cūzų tautininkai, kad įma
nytų, takvieni kitus šaukš
te vandens prigirdytų, — 
paprasti kareiviai neturi to
kių žvėriškų jausmų, štai 
neseniai pat Vokietijos ir 
Francijos parubežy atsibu
vo manevrai. Abiejų kraštų 
kareiviai susiejo veik vie
non miįiion. 'Tuomet jie 
džiaugsmingai pradėjo vie
ni kitus sveikinti, dainuoda
mi dainas ir tt.

Tatai baisiai nepatiko vir
šininkams ir jie pasirūpino 
juos perskirti.

Nuteisti ant pakorimo, 
čenstachava (Lenki jc

dinamų keršytojų. 'Tie ker
šytojai revoliucijonieriai už
muši nėjo valdžios agentus.

6 iš jų nuteista pakarti. 
Keli nuteisti katorgon, o 3 
išteisinti.

Darbininkų uždarbis.
Naugių (metalo) darbi

ninkai Peterburge j metus

• Oro triūba.
Šešuoliai, Vilniaus gub. 

Liepos 4 d. nuo ryto baisiai 
kaitino saulė. Apie 10 vai. 
ryto ir 20 minučių vienu 
matu ant Šešuolių pasirodė 
juodas debesys, nuo kurio 
pradėjo kristi ^edai riešučio 
didumo. Griaudė be persto
gės. Debesys pradėjo suktis 
verpetu. O paskui nuo de
besio pradėjo ant žemės leis
tis lyg triūba, kurios žemyn 
galas buvo smailas. Ir nusi
leido tos triūbos galas sta
čiai ant Užupėnų sodžiaus. 
Baisi tai buvo valanda Užu- 
pėnams. Žmonės nusigando, 
manydami, kad jau atėjo pa
skutinė gyvenimo valanda. 
Nuo griausmų žemė drebė
jo. Stogai su krieklėmis ir 
griebestais kėlėsi padangėn. 
Triūba išėjus iš sodžiaus ėjo 
per laukus vakarų pusėn, 
nešdama su savim kas tik 
jai ant kelio papuolė: Šiau
lius, audeklus, kurie buvo 
patiesti klonyse, akmenis; 
visokių paukščių čielas de
besys rėkdamas sukėsi tame 
verpete. Arkliai, pamatę tą 
verpetą, bėgo šonosna. O 
žmonės gulo ant žemės ir tu
rėjos! didelių akmenų. Iš 
gyvulių, tai tik busilą rado 
užmuštą. Ledai labai su
mušė javus: Užupėnų, Aug-

uždirba ligi 523 rub., kitur 
mažiau.. Kiti Peterburgo 
darbininkai uždirba 248 rub. 
Kailių ir virvių darbininkai 
į metus uždirba labai mažai 
—170 r., cukraus fabriku 
darbininkai uždirba 114 r., 
medvilnių (bovelnos) 218 r. 
'Tokie pinigai miestuose pats 
niekniekis ir darbininkams 
stačiai prisieina badauti.

Prieš streikus.
Rusijoj streikai vis didyn 

eina. Todėl valdžia, kad iš- 
gązdinti darbininkus, ap
skelbė, kokios bausmės dar
bininkus laukia už streikų 
kėlimą. Tečiau darbininkai 
streikus visgi kelia. Mat, 
jie apie tas bausmes ir pir
miau žinojo.

žibalo gaisras.
Kaukaze, apie’ Baku mies

tą, yra žibalo versmės. Dar
bininkai valo žibalą, pila į 
indus ir tt. Neseniai atsiti
ko baisus vienos tokios vers
mės gaisras. Iš versmes ži
balas čyrškė 50 sieksnių 
augštyn. Staigu užsidegė 
ta versmė ir sudegė apie 30 
darbininkų, dirbusiųjų prie 
tos versmes. Mat, čyrškian- 
tis žibalas sudarė ratą, ku
rio viduryje ir atsidūrė dar
bininkai. Išgelbėti jų jokiu 
būdu negalima buvo. Darbi-

Prieš 55 metus Europoje 
gyveno 278 milijonai gyven
toją ir buvo 51,483 kilomet
rai gelžkelių. Vidutiniškai, 
kilometras išpuola ant 5,400 
žmonių. Dabargi Europoje 
yra 436 milijonai gyventojų 
ir, vidutiniškai imant, vie
nas kilometras, gelžkelio iš
puola ant 1,380 gyventojų.

Ispanijoj.
Darbininkų streikas Bar- 

celonoj vis plečiasi. Prie 
darbo niekas negrįžta. Į 
streiką rengiasi išeiti jau 
net geležinkelininkai.

Tarpe streikierių ir polici
jos jau buvo kruvinų susirė
mimų. Susirėmimuose ypač 

I dalyvauja moterįs.

žmonių akyse. Kasdien su
degdavo apie 400 tūkstančių 
pūdų žibalo. Degantis žiba
las naktį viską apšviečia nuo 
50 iki 60 verstų aplink. Kai- 
kur net žiburio degti nerei-

sau, kitą gražiajai lyčiai. 
Pasisekimo 4gi prie gražio
sios lyties tam kunigėliui ga- 
i pavydėti ir šaunus šio 

svieto dykūnas. A. vargo
nininkas, turėdamas blogą 
pavyzdį ir gal karštą krau-, 
. ą, štai kokią štuką iškirtęs: 
jis suviliojo penkias mergai-

jau turi vaikelius, o dvi dar 
aukia. Tarp jų dvi seserį. 
Po to vargonininkas išsidan
gino j kitą parapiją ir ten 
vargonais Dievą garbina.

Vilniaus lenkai.
Dienraštis “Ruskija Vie- 

domosti praneša.
Vilniaus lenkai irgi buvo 

sumanę paskelbti boikotą 
žydams. Ypač prie to kurs
tė pigus, kapeikinis kunigų 
dienraštis. Bet už žydus už-

niniu sodžių. Dvarniniu va- 
* 4 4*

saroją išklojo, o rugių visai 
nekliudė.
Katalikų kunigas ir pravos

lavų vyskupas.
“L. Ūkininko” korespon

dentas pasakoja, kaip kata
likų kunigas Laukaitis bu
čiavo į ranką pravoslavų vy-

Dūmoje yra kuopa tikibi- 
niams reikalams svarstyti. 
Ton komisijon priguli kun. 
Laukaitis ir pravoslavų vys
kupas Anatolijus. Kada at
stovai sveikinosi, tai didžiu
ma dešiniųjų pabučiavo jam 
Į ranką. Kunigas Laukaitis 
sveikinosi ir taip - pat pabu
čiavo jam rankon, o vysku
pas pabučiavo Laukaičiui Į 
praskustą viršgalvį.

Burtai.
Jau pranešėme “Laisves” 

skaitytojams apie nuskendi
mą, Šešupėj besimaudant, 
klieriko šmaikščio. Kadan
gi lavono gana ilgai nebuvo 
galima surasti, tai atnešė 
pyrago bandutę su užžiebta 
grabnyčių žvake ir leido ant 
vandenio.

Žinoma, iš to nieko neišė
jo.

su

Svečiai čenstakavoj.
Neseniai Čenstakavon bu

vo atvykęs automobiliu vo
kiečių sosto įpėdinys 
žmona ir dar trįs augštes-
nieji vokiečių valdininkai su 
savo žmonomis. Visi jie nu
ėję čenstakavos vienuoly- 
nan, kur jiems visa buvę pa
rodyta. Prisipirkę Čensta- 
kavoje visokių atviručių ir 
albumų ir suvalgę vienoje 
cukrinėje vakarienę, svečiai 
išvažiavę.

Apie Biržus.
Biržų, Vabalninku ir Ku-

4 ' A

Garsus apgavikas.
šakiai, Naumiesčio pav. 

šakių apygardoje dabar la
bai daug kalbų sukėlė lau
kiamas šiame krašte gar
saus “žinuno - raganiaus” 
apsilankymas. Tasai raga
nius vadinasi, regis, Ka- 
pauckas. Jisai gyvena Kau
no gub., kur jisai valdo 6 de
šimtines smiltinio lauko. Ji
sai būk kuogei’iausiai atspė
jęs kiekvieno žmogaus pra
eitį, dabartį ir ateitį, viską 
žinąs ir išgydąs įvairiausias, 
net ir neišgydomas ligas. To
kias bent paskalas apie šitą 
raganių paleido mūsų apy
gardoj vienas ūkininkas A. 
R. Tuomi raganiumi Kauno 
gub. jau seniai visi apsi
džiaugė, nes visi suprato, 
kad tai yra gudrus apgavi
kas, išnaudojąs neišmanė
lius žmones. Suvalkijoj ji
sai tiktai šįmet pragarsėjo. •

pie šitą raganių, nuvyko pas 
jį už 17 mylių į namus. Ra
ganius, matomai, per savo 
agentus išgavęs apie A. R. 
reikalingų žinių, labai daug 
jam įspėjęs. Todėl A. R. be 
galo pasistebėjęs šiuom ap
gaviku, ypač jo galingumu. 
Raganius mat už 31 rub. pa
žadėjęs paliuosuoti iš kariu
menės A. R. sūnų. A. R. pa
tikėjo ir įkišo apgavikui 31 
rublį išlaidoms. Atėjo pas
kirtas laikas — Joninės, ka
da A. R. sūnus turėjo pareiti 
iš kariumenės pas tą raga
nių ir drauge su juomi atke-

važiavo į Raseinius, parsi
vežti abiejų, bet tenai neuž
tiko nei vieno; nuvažiavo į 
raganiaus namus ir< tenai 
nei sūnaus, nei raganiaus 
nerado. Parvažiavo namo

delę žmonių minią, atvyku
sią iš visų kraštų pas “ste
bėki ingą daktarą.” Žmonės

da būti geras, tik kad per
kūnas smarkiai spardėsi. 
Sudeginta daug triobų ir 
žmonių yra daug užmuštų. 
Vienur, kitur žmonės taria
si perkūnsargį įtaisyti.

Apgriuvo darbininkus.
“L. Ūkininkas” rašo:
Garlevos dvare, ardant 

mūrines kluono sienas, vie
na siena griuvo ir prislėgė 
keturis darbininkus. Vieną 
visai užmušė.

70 mergų vaikų.
“L. Ūkininkas” rašo:
A. parapijoj per vienus 

metus apkrikštyta 70 mer
gų vaikų; To liūdno at
sitikimo priežastis tokia: A. 
iš eilės, išskyrus vieną ka- 
mendorių, 4 kamendoriai 
buvo žmonės nedidelės do
ros. Dabartinis gi penkta
jai turi du dviračiu: vieną

jį taip gudriai prigavo tas 
raganius; o raganius džiau
giasi gavęs 31 rul).

A. R. dar trečią kartą ža
da važiuoti pas tą apgaviką. 
Dar kartą jisai suvažinės 
šen ir ten po 17 mylių! 
gaila jam nei sugaišto 
O sūnaus sugrįžtant iš 
riumenės kaip nematyti 
taip nematyti!

tas.

laiko!

žmonių

Plėšikai

tasai

gydyti
tamsumas!
Daktaras atsisakė 

žydus.
Šiauliai, 

žė į namus žydo 
pjovė jam gerklę, 
mušė jo žmoną ir tarnus.

Kada kreipėsi prie, 
ro Serdcevičiaųs, tai 
atsisakė suteikti 
nes nenorįs
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Likite sveikas, drauge Haywood!

kaip

Dar apie p. M. Yčą

v

kad iš visų sifiliu sirgusių porų, beveik

Vilniaus laikrašty “Lietuvos 
Ūkininke” skaitome žodis į

kierius, kaip galėdama. Ij 
dabar jinai sutvėrė komite
tą, kad gelbėti vadovus teis
me. Panašiai broliškai So-

nereikalauja jokių paaiški
nimų. Baisus fanatizmas 
turi dar daug savo atkaklių 
tarnų ir XX amžy.

Bostonietis.

Taip, mums socijalistams 
reikia su draugu Haywoodu 
atsisveikinti. Jisai apsirin
ko sau kelią, kuriuom męs 
negalime eiti. “Mašinų ga
dinimas ir tiesioginis veiki
mas — pasakė Haywoodas, 
— puikiausia veda mus prie 
tikslo”.

Amerikos socijalistiška 
laikraštija, kaip angliška, 
taip’ vokiška ir lenkiška 
daug vietos pašvenčia ap
rašymui IWW. unijos mi
tingo New Yorke, kur kalbė
jo visi industrializmo pilio
riai. Tenais kalbėjo tik ką 
iš Anglijos pribuvęs Tomas 
Mann, tenais buvo Ettoras, 
Tresca ir patsai Haywood. 
Tomas Mann žada apkeliau
ti visus stambesnius Ameri
kos miestus ir jeigu jis visur 
varys' panašią agitaciją, ko
kią varė New Yorke, tuomet 
nieko gero iš tos agitacijos 
negalima tikėtis.

Jeigu keliais žodžiais rei
kėtų pasakyti, apie ką kalbė
ta tame “garsiame” mitinge, 
tai reikėtų atsakyt: “ten 
norėta paniekint Socijalistų 
Partijos politišką veikimą”.

Haywoodas pasisakė nie
kados nepaduosiąs savo bal
so rinkimuose, nes tuomi ji
sai būk tai užtvirtinąs šių 
dienų kapitalištišką surėdy
mą. Haywoodas su panie
ka atsiliepia apie tulus soci- 
jalistiškus valdininkus ir 
veikėjus. Jisai kaltina soci
jalistų laikraštiją, kuri būk 
tai melavusi apie Patersono 
streiką. Jisai sako, kad Pa
tersono streikas dabar tik
tai prasidedąs, nes dabar 
tiktai darbininkai mokės ga
dinti mašinas ir visokiais 
būdais kenkti kapitalistams. 
Panašioje taktikoje Hay
woodas matąs išganymą ir 
vieninteliai revoliucijoniš- 
ką kovos būdą. Čia jau ji
sai pajuokia Debsą, Bergerį 
ir Germerį, kurie buvo ko
mitete ištyrimui W. Virgi
nijos mainierių skriaudų.
Keli Haywoodo draugai ta

me mitinge turavojo savo 
bosui, kiekvienas dar nuo 
savęs šį - tą pridurdamas; 
svečias iš Anglijos Tomas 
Mann pridėjo prie to viso sa
vo antspaudą ir italai, kurių 
buvo daugiausia toj svetai
nėj, gausiai plojo delnais.

Tą, ką Haywoodas dabar 
pasakė viešai ir nesislėpda
mas, pirm to jisai sakydavo 
per pusę lūpų, lyg ir prisibi
jodamas. Bet tos visos kal
bos, kurios skambėjo New 
Yorko svetainėj, yra jau la
bai sena-sena giesmė fran- 
cūziškų bei itališkų sindika- 
listų, yra tai labai senas nu
valkiotas, nudėvėtas argu
mentas prieš Socijalistų par
tiją.

Lengva, žinoma, kalbėti, 
kad Socijalistų partija ap
gaudinėja darbininkus, ka
da kviečia juos balsuoti. So
cijalistų partija kviečia prie 
balsavimo su re vol iuci joniš
ku.tikslu: visokiais būdais 
atakuoti kapitalistišką val
džią jos drūtvietėse, parla
mente, kongrese, legislatu- 
rose. Ne pasiduoti kapita
listiškai valdžiai, ne prisi
meilinti prie jos, bet atimti 
iš jos politišką galybę, kurią 
ji sunaudoja savo klesos rei
kalams — štai prie ko kvie
čia Socijalistų partija. Ir 
tamsiausias darbininkas 
mato,* kad šiandien už boso 
pečių stovi milicija ir polici
ja bei teisėjo rapninkas. To
dėl negana kovoti su bosu, 
reikia kovoti su politiška 
valdžia. Kovoti gi su ja rei
kia visur, kaip laikraštijoj, 
taip susirinkimuose; kaip 
unijose, taip parlamente. So
cijalistų partija atakuoja 
kapitalizmą iš visų pusių. 
Haywoodas ir jo draugai to 
viso nemato, ar nusiduoda 
nematą.

Haywoodas sako, kad so
cijalistų valdininkai muilina 
darbininkams akis. Bet ko
dėl gi jisai pats bėgo į Hale
don, į tą mažą miestelį šalę 
Patersono, kur buvo socija
listiška valdžia? Kodėl ji
sai pats naudojosi laisvės žo
džiu tame miestely? Jisai 
pats ant savo kailio galėjo 
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suprasti, koks didelis skirtu
mas tarpe socijalistų valdo
mo Haledono ir tarpe kapi
talistiško Patersono. Šian
dien Haledono majoras-soci- 
jalistas yra po teismu, nes ji
sai prijautė darbininkams, o 
Haywoodas jį vadina apgau
dinėtoju. Tai būtų juokai, 
jeigu nebūtų taip graudu, 
kad mūsų buvęs draugas 
Haywoodas nemoka atskirti 
juodo nuo balto.

Męs žinome, kad laike to 
paties streiko Patersono, So- 

viename streike. Nors Hay
woodas taip nesąžiniškai 
kaltina Socijalistų partiją, 
vienok ji už piktą nenori 
piktu atmokėti.

Męs žinome, kad visur, 
kur tik socijalistų partija 
sustiprėja, ten visos kapita
listiškos partijos vienijasi 
prieš ją. Taip buvo Milwau
kee, taip šiandien yra Sche
nectady. Socijalistai veda 
tą politišką kovą ne dėl ga
vimo šiltu vietelių, bet kad 
parodyti žmonėms, kiek ge
ro atnešti gali socijalistiška 
administracija dar prie šio 
kapitalistiško surėdymo. So
cijalistiška miesto administ
racija ant kiekvieno žings
nio, kiekvieną mielą dieną 
mokins žmones rūpinties sa
vais reikalais ir pažinti savo 
priešus, mokins kasdieninėj 
praktikoj. Kovos už kas
dieninio • būvio pagerinimą, 
kad žmonės, būdami švieses
niais ir labiau susiorganiza
vusiais, galėtų smarkiau žy
giuoti prie Socijalizmo tvar
kos.

Ir štai, kada visi kapitalis
tiški priešai šaukia prieš so
cijalistų panašią taktiką, 
tuomet prie to choro prisi
deda ir Haywoodas su drau
gais. Faktiškai jie dirba 
vieną darbą, faktiškai jie 
vieni kitiems pagelbsti.

Tai, mat, prie ko privedė 
panaši taktika: prie atliki
mo bendrų uždavinių su at
žagareiviais.

namiškos kovos, vietoj uli
nių partijos veikimo, vietoj 
milžiniškos suorganizuotos 
spėkos — Haywoodas reko
menduoja mums blaškyties 
į visas puses, nusukti kokį 
nors mašinos šriubelį, pa- 
krikdinti kokį nors ratelį, iš 
pasalų įkąsti kapitalistui.

Vietoj minių kovos išeina 
— pavienių žmonių kerštas, 
vietoj plataus veikimo ir di
delės organizacijos — išeina 
iškrikdinta, dezorganizuota 
minia, kurioj švaistosi keli 
vadovai. Vietoj savaran
kiškumo, vietoj šauksmo — 
darbininkai patįs turi gelbė
ti save — męs pamatysime 
kokio nors karštagalvio pa
gadintą mašiną...

Ne, tokiais keliais neis A- 
merikos darbininkai. To
kiais keliais jie neina Angli
joj ir Vokietijoj, tokiais ke
liais atpranta eiti net Fran- 
cijoj, iš kur Haywoodas pa
siskolino savo “mokslą”?

Brooklyno Dėdė.

Žydų rabinų fana
tizmas.

Mums tankiai prisieina 
kalbėti apie katalikų kunigų 
fanatizmą, vienok ir mūsiš
kiai dūšių ganytojai vargiai 
beišlaikys konkurenciją fa
natizme su žydų rabinais.

Neperseniai Kelcuose bu
vo suvažiavę 9 rabinai, kurie 
išdirbo elgimosi taisykles 
savo parapijonams.

Žinoma, visupirmiausia 
rabinai persergsti savo ave
les nuo klaidingų mokslų ir 
nuo “negerų” knygų/kurio
se būk tai skelbiama erezija. 
Tuomi rabinai nori atgrą- 
sinti savo avis nuo naujos 
gadynės mokslų. Ypatin
gai draudžiama skaityti kas 
nors subatomis. Net apie 
prekybos dalykus, vadinas 

apie biznį, draudžiama skai
tyti.

Ypatingai privalo daboti 
Subatos šventę. Virdulio 
nevalia duoti užkaisti nors 
ir krikščioniui. Nevalia nu
sitolinti nuo miesto toliaus 
2,000 žingsnių. Nevalia šu
kuoti plaukus šukomis.

Kaip ir nekurie katalikiš
ki kardinolai, taip ir mūsų 
rabinai, skelbia kovą naujos 
gadynės madoms. Jie sako, 
kad tame pikto pagundymo 
šaltinis.

Rūpinties reikalinga, kad 
jaunimas abiejų lyčių per- 
tankiai nesueitų visokiuose 
sodnuose, daržuose ir tt. 
Šokti merginai su vaikinu 
irgi draudžiama, nes čia ga
li būti pikto pagundymo šal
tinis.

'Visokių reikmenų dėl mal
dos atlikimo negalima pirkti 
be rabino žinios. Rabinas 
turi paliudyti, kad tas vis
kas yra atlikta, kaip to rei-

Didžiausiu nusidėjimu y- 
ra barzdos skutimas suka
toje, nes tuomet baisiai nusi
dedamą prieš penkis svar
biausius prisakymus.

Kaip matote, skaitytojai,

Ligišiol iš visų laikraščių 
tik “Laisvė” viena rašo tei
sybę apie Mokslo Draugijos 
pasiuntinius. Tęsime tą sa
vo rolę ir toliau.

Manome, kad mūsų skai
tytojams bus reikalinga ži
noti šiek-tiek daugiaus apie

—Buvo jau rašyta, kad 
per Rusijos carų giminės 
Romanovų 300 metų viešpa
tavimo jubilėjų kunigas 
Laukaitis su p. M. Yču va
žiavo drauge su kitais deši
niaisiais atstovais (juoda
šimčiais ir pusiau juodašim
čiais. — “L.” red.) dabarti
nio Rusijos caro pasveikinti. 
Bet visi tie atstovai, kurie 
važiavo sveikinti, taipgi ir

nupirko pravoslavišką iko-

dovanojo carui.
Tai ve ką rašo “L. Ūkinin

kas.” Žinoma, šiaudiniai po
nai iš “Tėvynės”, “Lietuvos” 
ir tt., paskendę amžinoje 
veidmainystėje, neperspaus
dins šitos žinios, nes jie nori 
užslėpti nors ir bjauriausius 
tų lekajų darbelius.

“Laisvė” nemano ką nors 
užslėpti. Męs naudojamės 
žodžio laisve, kad pasakyti 
p. Yčui tą, ko jisai negirdėjo 
Lietuvoj.’ Męs gauname laiš
kų iš savo skaitytojų, kurie 
sako, kad “L.” elgiasi teisin
gai. Nekurie mūsų draugai 
rengiasi pasakyti p. Yčui 
teisybę į akis

* * *

Kada p. Yčą rinko į Dūmą 
Kaune, tuomet jisai padarė 
daugybę pažadėjimų savo 
rinkikams. Praėjo metai 
Dūmos darbo — o p. Yčas, 
žinoma, nieko nenuveikė. 
Iš tos priežaties net kunigi
nis laikraštis, einantis iš Vil
niaus, vardu “Aušra”, sako: 
“Yčas kol kas Dūmoje neat
sižymėjo, kad ir daug ko 
nuo jo lauke Kauno rinki
kai.”

Še tau, Jurguti, ir devinti
nės! Net saviškiams neįtikto.

* *

Atvažiuodami Amerikon, 
abudu atstovu turėjo elgties 
bepartyviškai, bešališkai, 
nes juodu ir yra pasiųsti A- 
merikon bepartyviškos 
Mokslo Draugijos.

Kada M. Yčas ir J. Basa
navičius pribuvo Brookly- 
nan, jiems rekomendavo 
neignoruoti kurios nors pa
kraipos žmonių. Ypač buvo 
nurodyta, kad neparanku 
perdaug sėbrauti su kuni
gais. M. Yčas tuoj atkirto,

kad daugiausia reikia rem
tis .kunigaįs. Jie, girdi, dau
giausia šelpia Mokslo Drau
gija... / /

Panašiai dabar ir elgiasi. 
Visur susidedamą su kuni
gais.

Bet ar prijaučia kunigai 
Mokslo Draugijai? Ne, ne- 
prijančia. Prieš kelis metus 
kunigų vadovas A. Dam
brauskas, kad užkenkus 
Mokslo Draugijai, pradėjo 
agituoti už kokią tai katali
kišką Mokslo Draugiją. Už
pernai kun. Krauįalis visai 
pradėjo niekinti Mokslo 
Draugijos seimus tik už tai, 
kad ten kalba ne fanatiškai. 
Šiemet vėl kunigai sumanė 
sudėti savo draugijoms 100,- 
000 rublių... o Mokslo Drau
gijai nei cento.

Barabošius.

Zenyba ir žmogaus gyvenimo 
siekinys.

* '

Streikas vario ka
syklose.

Jau kelios savaitės 
tęsiasi streikas vario kasyk
lose Calumet, Mich. Kaip 
sako patįs streikieriai, kurių 
yra apie 20,000, streikas dar 
tik prasideda. Pati kova dar 
tik užsimezga. Didelis dar
bininkų sutarimas, puiki or
ganizacija, pavyzdinga iš
tvermė rodo, kad mainie- 
riai pasirengę ne vienos 
dienos kovon. Vakarinė kal
nakasių organizacija ilgus 
metus dirbo šiaurinėje daly 
Michigano; kuomet jai 
pavyko suorganizuoti 75 
procentai vario kasyklų dar
bininkų, tuomet ji apskelbė 
streiką. Dabar/ streikui v 7

prasidėjus, dar daugiau kal
nakasių glaudžiasi unijon. 
Svarbiausi reikalavimai — 
menkiausia alga neturi būti 
mažesnė, / kaip $3.00 ir aš- 
tuonių valandų darbo diena. 
Dėl pagelbininkų algos gali 
būti žemesnės. Taip - pat 
reikalaujama, kad unija vi
suose atsitikimuose būtų

»

Atsakymu streįkieriams 
ant jų reikalavimų — buvo 
atsiuntimas kelių tūkstančių 
milicijos, kelių kulkosvai
džių ir dabar stengiamasi 
įvesti kariškos teisės. Pa
perkami dienraščiai, kuni
gai irgi atėjo pagelbon baro
nams.

Streikieriams ypač prie
šinga “Calumet and Hekla 
Co.”, kuri tik per kelis me
tus išmokėjo šėrininkams 
120 milijonų dolerių dividen
dų. Tuom pat laiku nejudi
namas turtas kompanijos 
pasididino ant 30 milijonų 
dol. Akcijos kom. pakilo 
ant 50 milijonų dol.

Tai taip persistato daly
kai. Nežiūrint, kad jau pra
sidėjo bausmės, kurių gali
ma laukti vis daugiau, yra 
viltis, kad streikieriai lai
mės. Geriausia gvarantija 
laimėjimo gali būti puiki or
ganizacija. Pirmiausiais ko
votojais yra šiame atsitiki
me finai, kurie veik visi pri
guli prie raudonųjų. Finais 
gi vadovauja vietinis socija
listų dienraštis “Tyomies” 
(Darbininkas). Mums, lie
tuviams, reikėtų įsitėmyti, 
kad tasai dienraštis turi 16 
tūkstančių skaitytojų. Dien
raščio bute atliekama svar
besni susirinkimai.

Socijalistai jau dabar pra
deda rūpinties vaikučių šel
pimu.

Neabejojame, kad galinga 
unija, eidama išvien su Soci
jalistų partija, pritariant ša
lies visuomenei, laimes šį 
streiką, c-

Aklos gamtos pajiegos veikia pagal vienų ir 
tų pačių pamatinių principų prie visų orga
nizmų. Męs žinom, jog tarp žmogaus, ku
rio sąmonė stovi ant gana augšto išsivysty
mo laipsnio, ir bakterijos yra didelis skir
tumas. Todėl ir privalo pats žmogus su
tvarkyti savo dalykus — sutvarkyti per tą 
gamtos veikimą, kuris atsibūna jo smege
nyse. Jis neprivalo pavesti išrišti tą opiau
si žmogaus gyvenimo klausimą begailestin- 
gani gamtos gaivalui. Žmogus neturi susi
dėjęs rankas ramiai žiūrėti, kaip gema to
kia daugybė ligotų kūdikių, kurie be jokio 
siekinio vargsta, kankinasi ir galų-gale bū
na iš gyvenimo išmesti, kaip senas ir nerei
kalingas daiktas.

Tokie asmenįs turi dar daugiau skaus
mų patirti, jei jų sąmonė gauna pilnai išsi
vystyti, jeigu jie sulaukia suaugusio žmo
gaus metų. Ir jei tuomet tie silpni, nuo gy
venimo atstumti žmonės pažiūri giliau į sa
vo padėjimą, tai jų sieloj atsibūna baisiau
sia tragedija. Jei žmogus nemato jokios iš
eigos, jei jis stovi ant pat kranto bedugnės, 
į kurią jis greit turės įkristi visai nesinau
dojęs gyvenimu, jo smagumais; jei visas 
išsivystymas yra buvęs tiKtai gyvenimo iro
nija, gamtos perpratimas, kas ir kitus ap
sunkino, kitiems vargus pagamino — ar ta
da dar nėra pripildytas žmogaus skausmų 
saikas? Jeigu tokie kentėjimų paveikslai 
ne taip tankiai pasirodo, kaip jie turėtų pa
sirodyti, tai tam priežasčia yra mūsų dva
siškas atbukimas, mūsų pačių savęs apgau
dinėjimas, kuris mums neleidžia įsigilinti 
į tikrąjį dalykų stovį.

“Sveikata”, sako filosofas Schopenha
uer’is, “yra didžiausias turtas, prieš 
kurį viskas kitas yra niekas.” Todėl žmo
gaus pareiga yra rūpintis apie gaminimą 
sveikų kūdikių. Pareigų skaičius, kurių 
žmonės nors ir neišpildo, bet apie kurias 
kalba, yra didelis. Vienok mažiausia žmo
nės kalba apie pareigą link savo kūdikių. 
Išsigimusioms ir doriškai nupuolusioms tė
vams užgema kūdikis. Suprantama, tokių 
tėvui kūdikis tankiausia būna pavestas liki
mui: jis randa vietą tiktai prieglaudos ar 
pataisos namuose. 6 ten jam būbnija apie 
dorą! Svarbiausias gi tos doros punktas, 
kuris nusako vienos gentkartes prietikius 
link kitos, yra: “Gerbk savo tėvą ir moti
ną!” Nesveikam žmogui nori įauklėti dorą, 
kurios tokiam atsitikime ne tik nei vienas 
žmogus negali suprasti, bet ir pats Sala- 
monas nesuprastų!... Būkim atviresni ir 
kiekvienas bandykim sau atsakyti: ar toks 
žmogus, kurį tėvai dar mažą pametė, kuris 
yra ne tėvų meilės, bet žemo smagumo pa
sekmė ir kuris nėra nuo tėvų nieko kito įgi
jęs, kaip tik liguistą ir išsigimusį organiz
mą, — ar toks žmogus gali savo tėvus gerb-

tis, kad išgirsti nedrąsiai šnabždantį balsą: 
“gerbk savo kūdikius!” Todėl garsi švedų 
rašytoja Ellen Keij sako: “Geras daiktas 
yra gerbti tėvą ir motiną, tačiaus daug 
svarbesnis yra tas prisakymas, kurį Mai
šius visai užmiršo: gerbk sūnų ir dukterį, 
kolei dar jie nėra gimę! Jei/tėvai gerbs sa
vo kūdikius pirmiau jų gimimo, tai pager
bimas tėvų rasis pats savaimi.

Kad pakelti žmonijos stovį ir sumažinti 
gyvenimo skausmus, tai būtinai reikia rū
pintis, idant kūdikius gamintų tiktai sveiki 
žmonės. Kūdikių gaminimas turi būti sie
kiu, o ne lytiškojo smagumo neišvengiama 
pasekmė. Lytiškąjį geidulį užganėdinti, 
jei tas būna iš abiejų pusių liuoso noro, žmo
gus turi didesnę morališką tiesą (nenoriu 
sakyti pilną tiesą), negu kūdikius gaminti. 
Kūdikių gaminimas yra toks daiktas, prie 
kurio realizavimo galima imties tiktai po 
visapusiško apsvarstymo. “Tu dar jaunas 
esi,” sako filosofas Nietzsche, “o vienok 
jau geidi apsivesti ir gaminti kūdikius. Bet 
aš tave paklausiu: ar tu esi toks žmogus, 
kuris gali geisti sau kūdikių? Tu privalai 
ne vien tik veistis, bet ir augštyn pakilti!”

Mokslininkų yra darodyta, kad kūdi
kiai įgema nuo savo tėvų fiziškas, dvasiš
kas, morališkas ir patalogiškas ypatybes. 
Jei abiem tėvam yra kokia nors ypatybė, 
gera ar bloga, tai ji bus labiau pas kūdikius 
pastebėtina, negu tokiam atsitikime, kuo
met toji ypatybė bus tiktai vienam iš tėvų.

Jezus ir kardinolas.
Iš priežasties katalikiškų4 

draugijų suvažiavimo Mil- 
waukee,Wis., vietinis socija
listų dienraštis gražiai pasi
juokia iš vyskupų ir kardi
nolo Gibbonso. Tasai kar
dinolas išbildėjo į Milwau
kee net savo speciališkame 
traukinyje. Kitas bažny
čios piemuo, St Louis arci
vy skupas, atvyko auto niobi- 
•yje.

O Jėzus Kristus į Jeruzolį 
ant asilo atjojo. Mainosi 
laikai, mainosi gadynės. Ant 
asilų, kardinolai nevažiuoja, 
bet “filosofija” jų kaip bu
vo, taip ir likosi... .asiliška.

jos nėra, arba yra visai kitokia, tai tokiam 
atsitikime tėvų ypatybės gali viena kitą da- 
pildyti, sulyginti, užslopinti, ir pas kūdi
kius nebus galima nei vienos iš jų patėmyti. 
Būna ir tokių atsitikimų, kad iš kokių nors 
tėvų ypatybių laimingo susijungimo, pasi
rodo pas kūdikius visai netikėta ypatybė. 
Bet mažai būna tokių atsitikimų, kad iš pa
prastų tėvų užgimtų labai apdovanotas kū
dikis. Daleiskim, tėvas turi kokį nors talen
tą, bet motina neturi jokio talento — to
kiam atsitikime kūdikiai gema labai apru- 
bežiuoti. Tokiu būdu išsiaiškina ta labai 
svarbi apraiška, kad žinomas talentas pasi
laiko tiktai dviejose—trijose gentkartėse, 
bet iš vėlesnių gentkarčių gema labai apru- 
bežiuoti kūdikiai. Jei tėvai sveiki, jei jiems 
yra-kokios geros ypatybės, tai kūdikiai jas 
įgema. Iš nesveikų tėvų gema tiktai fiziški 
ir dvasiški ubagai! “Didesnė^dalis kūdi
kių,” sako prof. Sommer’is, “įgema nuo sa

vo tėvų ar protėvių protiškas ir, abelnai, 
nervų ligas.” Tas pats yra ir su kitomis li
gomis. Bet užvis blogesnę įtekmę padaro 
ant kūdikių sifilis. Prof. Furnje tvirtina, 
kad iš visų sifiliu sirgusių porų, beveik pusė 
gema sifilitikų arba negyvų kūdikių. D-ro 
Hide tyrinėjimai parodo, jog iš 1,700 sifili
tikų apsivaisinimų, gimė be laiko, negyvų 
ir sifilitikų kūdikių 1,534 arba, kitaip sa- 
kant, 90 iš 100. Liūdnos ir labai liūdnos to
kio ženybinio gyvenimo apraiškos! Ta
čiaus gal kas pasakys, kad tokių apraiškų 
nėra daug. Jei taip būtų, reikėtų pasi
džiaugti. Bet gyvenime matom visai ką ki
tą. Pagal daktaro Blachko tyrinėjimų, ku
riuos pripažįsta teisingais ir kiti tyrinėto
jai, tai vienam tik Berlyne kas metai serga 
veneriškomis ligomis 4% kereivių, 9%> dar- 
dininkų, 16% biznierių, 25% studentų ir ' 
30% slaptų paleistuvių. Jeigu visi tie žmo
nės apsiveda ir gamina kūdikius (kas, žino
ma, ir atsitinka), tai galima sau persista- 
tyti., kiek toks ženybinis gyvenimas sutve
ria silpnų ir ligotų žmonių! Todėl visiems, 
kurie yra sirgę kokiomis pavojingomis ligo
mis, reikėtų pirm apsivedimo pasitarti su 
sąžiningu gydytoju ir būti atsargiems kas- 
link gaminimo kūdikių; sifilitikai gi priva
lo visai atsisakyti nuo to akto.

Įsigimimo klausimas nors ir gana pai
nus, tačiaus pastaruoju laku mokslininkai 
surinkoxtiek daug medegos, tiek faktų, kad 
negali būt nei mažiausios abejonės, jog dau
gelis kūdikių įgema ligas, visas geras ir blo
gas ypatybes nuo savo tėvų. Vienok gal kas 
pasakys, kad kūdikiai savo ypatybes yra 
įgiję nuo tėvų per auklėjimą, nes jie mėgs
ta savo tėvus pamėgdžioti, jų ypatybes pri
imti, Bet kas labiau įsigilins į tą dalyką, 
pamatys, jog svarbiausią rolę lošia prie kū
dikių spėkų išsivystymo ne auklėjimas, bet 
paveldėjimas. Yra tokių spėkų ir dvasiškų 
ypatybių, prie kurių išsivystymo auklėji
mas negali turėti per daug didelės svarbos. 
Paveizdan, jei žmogui nėra įgimto gabumo, 
talento, tai auklėjimas nepadarys jo nei 
poetu, nei muziku, dailininku ir tt. Žino
ma, aš nesakau, kad auklėjimas neturėtų 
jokios Įtekmės ant žmogaus dvasiškų spėkų 
ir ypatybių išsivystymo. Auklėjimas gali 
išplėtoti įgimtas ypatybes. Bet jis negali iš 
idioto padaryti genijaus. Todėl visa tas, 
kas yra gero, tegul būna nuo tėvų paveldė
tas! Įauklėtos ypatybes ir spėkos yra ga
na įrubežiuotos su asmens gyvybės laiku; 
jos į vėlesnes gentkartes nebūna perkelia
mos, mažiausia pastebimu būdu ne. “Tikrą 
ir pamatišką žmonijos pakėlimą — pageri
nimą”, sako filosofas Schopenhauer’is, “rei
kėtų bandyti atsiekti ne išlauk, bet iš vi
daus, t. y. ne tiek mokinimu ir lavinimu, bet 
gentkarčių parinkimo keliu.”

Veislės pagerinimo būdas yra taip ge
rai išbaidytas prie gyvūnų ir augmenų, jog 
negali būti nei mažiausios abejonės apie jo 
naudingumą ir dėl žmonijos pakėlimo. Tai
gi, jei norim, kad žmonija neišsigimtų, rei- , 
kia tą pačią parinkimo metodą pavartoti ir 
prie žmonių. Bet... kas kita yra žmogus, 
kas kita vėl yra augmuo ir gyvūnas. Kaip 
išsisukti iš to užburto rato? Ar geriau leis
ti žmonijai išsigimti, arba bandyti įsimaišy
ti žmogaus asmeniškam gyvenime ir uždėti 
jam žinomas pareigas link kitų žmonių, 
ypatingi link ateities? Vienatinis kelias 
žmonijos pagerinimui — pakėlimui — tai 

4kasmeniško gyvenimo aprubežiavimas, už
dedant morališkas pareigas. Prof. Mečni- 
kovas, kuris gana augštai stato žmogaus 
asmenišką gyvenimą, bando tą problemą 
išrišti sekančiai. Jis sako: “Jei tos meto- 
dos, kurios yra geros prie augmenų ir gy
vūnų, norim pavartoti ir prie žmogaus, tai 
reikia visiškai pertvarkyti visą žmogaus 
organizmą. \ Prie žmonių negalima pilnai 
pavartoti tokio parinkimo ir kryžiavojimo, 
kokį vartoja prie rugiu ir slyvų; tačiaus 
turim pilną tiesą formimioti žmogaus būdo 
idealą, link kurio turėtų žmonija eijti. Tas 
idealas, man rodos, yra tikras gyvenimas, 
t. y. žmogaus išsivystymas dėl sulaukimo ži
los senatvės, kurios galą palydės gyvenimo 
užsiganėdinimas ir ilgėsis mirties.”

Iš tų mokslininko žodžių aišku, kad 
žmogui prie apsivedimo reikia duoti plati 
laisvė, arba net pilna laisvė. Bet prie to 
reikia dar pridurti, kad kiekvienas, kuris 
tik žengią į ženybinį gyvenimą, privalo tu
rėti prie širdies žmogaus augščiausią sieki
nį — mylėti kūdikius! Nes ženyba, anot fi
losofo Nietzsche’s, privalo būti dviejų ben
dras noras sutverti vieną, kuris būtų augš- 
tesnis už tuos, kas jį tvėrė.

Jei su žmogaus asmenybe norim pride
rančiai pasielgti, tai paveldėjimo įstatymai 
reikia plačiai individualizuoti, arba pritai
kinti prie kiekvieno atskiro atsitikimo. Prie 
tinkamų asmenų parinkimo dėl ženybųs, 
svarbu yra žmogaus dvasiškasai gyveni
mas, ypatingai jausmų pasaulis. Ne kiek
vieną priešingos lyties ypatą galima laikyti 
gyvenimo draugu, nekalbant jau apie jos 
mylėjimą, paleiskim, tūlai ypatai yra la- , 
bai geros fiziškos ypatybės, bet trūksta 
dvasiškų, arba atbulai — ot, ir vėl trukdo 
apsivedimą. Jeigu ženyba negali žmogaus 
suraminti, negali jo jausmų užganėdinti, 
tai žmogus visada laiko savo ženybinį gyve
nimą labai nelaimingu, mano, jog jo gyve
nimas yra pagadintas, nors kūdikiai būtų 
ir labai tvirti ir sveiki. Reikia žinoti, kad 
sveiki žmonės negali visiškai pasiaukauti

(Toliau bus.)
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PAJIEŠKOJIMAI

Lai bus jam lengva ilsėtis

W. W. Petraitis.

Gražus pavyzdžiai

balinę,

Darbai

Viską girdėjęs.

Laiškai į Redakciją.

242 Broadway, So. Boston, Mass.

$2.00
1.00

$1.00 
60c.

Siy lai-

$1.50 
80c.

augs-
Darbo valan-

A. Krajauskas,
Spring Valley, III.

TAMSUS MANCIJES- 
TERIEčTAI.

. .Manchester, N. II. Lais
vės Artojaus pašelpinė d r-j a

$1.50
90c.

Pajieškau savo vyro Vladislavo Vil- 
basio, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Šimonių parap., Jurlčbštų 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 Jurkšiutę 
iš kaimo šuklių. Jei kas žino apie to
kius žmones, malonėkite pranešti se
kančiu adresu, nes turiu labai svarbų 
reikalą.

Box 484,

Pajieškau brolio Justino Melinavi- 
eiaus. Gyvena, rodos, Mahanoy City, 
Pa Taipgi pajieškau ir brolio Vinco 
Melinavičiaus. 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 tūri 5 pėdas ir 8 colius aug
ščio, juodai mėlynos akjs. Aš neseniai 
atvažiavau iš Lietuvos, todėl norėčiau 
žinoti, ar jis dar gyvas. Meldžiu jj 
patį arba kas apie jj žino pranešti. 
Pranešimo išlaidos bus sugrąžintos.

Alena Janavičienė (65)
P. O. Box 463, Spring Valley, Ill.

‘Laisves’Administracijoj 
galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius:

“KOVA” 
Savaitinis

Kaina metams . . .
,, pusei ....

“PIRMYN”
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei ....

“KELEIVIS”
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei ....

“DILGELES”
Eina kas dvi savaites

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

krasČiŲ, adresuokit šitaip:

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

VnrpennnHpnriine pF?zUento rinkimus> mary- JxVl vopvllUviivijvo vilieciai savo miestelyje iš- 
---------- - balsavo E. V. Debs. Tas jau 

CIIICAGOS SOCIJALIS- parodo, kad maryvilliečiai 
TAI NEDUOS PJNI- nėra pasilikę apšvietoj.

GŲ BASANAVIČIUI Collinsvillės kunigas
Ik YcUl. J. Kerševičius kurį aplinki-

“Laisvei” pristatyta se- njai lietuviai, paprastaiva- 
nu x -t dina kapucinu—tveria tarp-

VIII Rajono LSS..atsibu- tauitišką parapiją. Anglių 
vusmj konferencijoj, 10 d. kompanija duoda dykai že- 
rugP* 1913, Ausros svetav mę įr $300 00 j^i bažnyčios, 
neje štai ką nutai e. Js pne- vargįaį tų miltų bus
zasties atsilankymo 1 s Lietu- nes vjSų Maryvillės 
vos Lietuvių Mokslo Drau- gyventojų, vargiai atsiras 
gijos delegatų su tikslu rink- gįmtaS) kuriems yra reika- 
|l..aVKas ( e tautiško namo pnga kirpikas. 
Vilnnije konferencija VIII A. Dzūkelis.
Rajono LSS. išneša sekančią _______

da galvoti, kaip atsikračius 
nuo juodašimčių, tai tą visi 
tuoj aus užrėkia, išplūsta. 
Kiti tuoj aus bėga pas kuni
gą įskųsti, dar nuo savęs pri
dėdami.

Ar tai gražu užsiimti to
kiais skundimais nekaltų 
žmonių? Kągi jūs pelnysit, 
danešdami, kad štai tas ir 
tas skaito daug laikraščių, 
knygų ir tt. jeigu patsai 
esi katalikas—tai būkie, nie
kas tavęs nuo to neatkalbi- 
nėja. Todėl jeigu kas nori, 
tegul būna sau socijalistų. 
Jeigu jau jūs patįs esate to
kie karšti katalikai, tai ko
dėl pešatės su savo klebonu?

Jeigu kas yra išrinktas dėl 
atlikimo kokių nors visuo
menes reikalų — žiūrėk jau 
ir nudūmė klebonijom Apie 
visus draugijų nutarimus, 
žiūrėk, šnipeliai ir pranešė 
ir tai dar su magaryčioms.

Todėl patarčiau duboisie- 
čiams liauties ėjus tais ke
liais, nes tokiu būdu męs ap
švietus nepakelsime.

Kada apšviestesni svetim
taučiai liuoslaikį suvartoja 
ant knygų skaitymo — tai 
pas mūsų lietuvius ar len
kus, jeigu nueisi — tai rasi 
pilną grįčią rudžio, ant stalo 
uzboną, o aplinkui susėdę se
ni ir jauni, net ir moteriškes 
neatsilieka nuo vyrų.

Argi tai tokiais keliais ei- 
-- darni, manote pagerinti savo 

Linksmai bųvį ? Pata rčiau daugiau
lavinties, daugiau skaityti. 

Petro Armino Teatrališka Gi turime savo locną knygy- 
kuopa. na ir nereikalaujame pas ki-

Tą pačią dieną buvo Petro | tus maldauti. Kas nori ga-

rezoliuciją: WORCESTERIO NAU-
“Uzmanynias L. M. D. pa- JIENOS.

girtinas, tai ir męs VIII Ra- CoHinlfatn kiion-i kila 
jono socijalistai tam prijau- , a5J, f o? Paavj.,..,
ciame, bet kadangi L M D. jo suseiPinkimą. Lablai 
išrinko tokius delegatus, I buvo kad

a ne nu >i n<.1ius lysius kuopa po sunkaus <lar- 
(bernauja. Red.) su k eu-L pradeda prasigyventi,
kalais ir Rusijos valdžia, o T tP j sieki* ; fi0^]o| 
ypač p. Yčas katras tu ri uz- BuvoJ aukos
šitai n.ivęs net c.u o medali Montello streikieriams. Su- 
todel męs atsisakome aukau- H k $8 52 
ti savo sunkiai uždirbtus \ .. ..
centus per tokiu žvėrių Dukterų piknikas. 
(! Red.) rankas. ' ' Po pietų tą pačią dieną bu-

Konferencijos pirminiu- Y° )'■ P' ^jnkas, į
kas A. Petraitis. kur! atsilankė 500 žmonių.

Sekretorius J. Repšis. Bl’v° skrajojanti krasa. Pa- 
___ gal daugumą atviručių do-

Collinsville III vaną laimėjo Zuzana Puišiū-
o . T . tė. Buvo dainų ir žaislų.

’ J8 kuopa yakare vėl surinkta strei-
turėjo pikniką ant A. Gal- kieriams $3,30. 
žalčio parko. Diena buvo praėjo diena, 
graži, todėl publikas atsilan
kė gana daug. Ypatingai 
daug pribuvo draugu ir
draugių is SI. ir East St. Armino Teatrališkos kuopos Ii knygyne skaityti, kas nori 
Louis. susirinkimas. LSS. 40 kuo- gali namo parsinešti ir nie-

Nors buvo pardavinėjami pa pasiuntė atstovus, kurie ko už tai nereikia mokėti.
svaiginanti gėrimai, bet gir- kvietė vienytis. Bet kas tau, Taip-pat reikia duoti pipi- 
tii nesimatė. Visi gražiai iškilo dideli debatai, kad pir-Irų ir kliubo nariams; kada 
linksminosi iki vėlai nakties, alininkas negalėjo sulaikyti, sueina nedėldieniais, tai ne
is kuopa turėjo pelno virš Matomai turės būt suįrutė pamatysi knygą skaitant, ar 
$70.00, kuriuos draugai su- tarpe tų dviejų kuopų, nes ką nors panašaus. Didžiu- 
vartos agitacijai ir taip 40 kuopos irgi su- mai irgi rūpi rudukas. Tas
svarbiems roik-ihimq sitvėrė Teatrališkas ratelis, pasielgimas labai nepagirti-
’ 18 kuopos draugai ištaria , , Zanavykas, nas Neužmirškite, kad jei
didelį ąčiu tiems draugams, Nuo red. Kadangi Lais- gu n toliau^ taip t bus, tai
kurie nepriklauso prie 18 Y9.s įtekme Worcestery vis knygos supus. JJz tas kny-
kuoDos o nagelbėio dirbti k*la> tat reikalui gąs jus užmokėjote 100 dol.
. J .‘.v • -x -i '•] talpinti daugiau žinių, nuta- niekas jas neprižiūri.
ant virs minėto pikniko. f-me jvestį tam tikrą skyrįų Patarčiau užvesti geresnę 

A. uzuKeiis. I “Worcesterio Naujienos.” tvarką, kad viskas būtų at- 
--------- :— skirai, kaip skaitymui-vieta, 

Elizabeth, N. J. taip ir pasilinksminimui ir 
Drg. M. Spaičis, narys vie- Tuomet ir patiems būtų 

tinės kuopos LSS. 5 rugp. smagiau, o ir vardą gražų į- 
apsivedė su drauge E. Matu- gytumėt tarpe žmonių. Vis- 
ziute, kuri yra “Laisves” M tą galima padaryti, tik 
skaitytoja. Nors abudu reikia noro ir šiek-tiek 
draugai yra laisvų pažiūrų NaiJ^umo.
žmonės, bet kad neužpyki-l . Ąs bučiau laimingas, kad 
nūs senus tėvus ir gimines, šitie mano teisybes žodžiai 
kurie yra katalikais, buvo | įneštų naudą.
priversti šliūbavotis senu 
paprastu būdu. Namuose 
gi apsieita labai pavyzdingai 
ir pagirtinai; pažaista keli 
žaislai, gailaus kįla sumany
mas, kad kas iš draugų pra-lpjučio 6 d. čia atsibuvo Ba- 
kalbą pasakytų, tam leista sanavięiaus ir Yčo prakal- 
per liosus kam reikės kalbė- bos po vadovyste kun.Ažers- 
ti. Kliuvo drg. St. Nasolin, kio. Basanavičius kalbėjo 
kuris trumpoj kalboj palietė visai' trumpai, paaiškinda- 
kelis dalykus iš ko gabaus mas kokiu tikslu atvažiavo 
kįlo diskusijos; tokiu būdu Amerikon. Yčas plačiau kąl- 
ir užbaigta minėtos vestu- bėjo apie lietuvių kultūros 
vės. Linkėtina jaunave- reikalus. Paskui pradėjo a- 
džiams gero ir pavyzdingo pie kunigus Olšauską ir Tu-

|mą, apie jų “Saulės” namus, 
lietuviškai

Lewiston, Me.
Praeitame laike, kada at

sibuvo kooperacijos prakal
bos šv. Baltramiejaus drau
gystės svetainėje, bal tra
kams sukėlus vaidus laike 
prakalbų, korespondentai 
taip aiškiai nupiešė baltra- 
miejiečių pasielgimus ir tak
tiką, kad vieni prisegę jau
čių uodegas, suleido į gires, 
antri neatskyrė jų nuo bež
džionių irgi pripažino tinka
miausią vietą giriose. O 
treti jų katalikiškąją dorą ir 
mandagumą išvertė aikštėn. 
Baltramiejiečiai taip užsiin
teresavo, kad laike mitingų, 
vietoj poterių koresponden
cijas skaitė.

Dragūnėlis.

svečiai kalba ci
cero, ILL.

nioji kalba, mūsų kalba! My
lėk savo kalbą. Tėve mūsų 
ir sveika Marija, toj kalboj 
kalbame”. Paskui ėjo Vy
tautas, Birutė ir tt. f Žadėjo 
apie bedievius nieko nesa
kyt, bet neturėdamas temos, 
ir už britvos griebiasi. Pra
dėjo koliot soc. ir taut, laik
raščius. Leidos į salę rinkti 
p re nu me rato r tų “Draugui”, 
nes už $2.00 siūlė net su 
“Mokslaeiviu”, bet daugu
mas klausė “Keleivio”. Po 
tam rinko aukas dėl klierikų 
(jų buvo du). Nekurie au
kavo.

Paskui įkalbėjo Jakaitis. 
Barė moteris už apsileidi
mą. Vyrams liepė mylėti 
namus. Barė, visus, kad ka
pucinui per savaitę tik $90,- 
00 suaukavo.

Liepė statyti naują bažny
čią. O jeigu vyskupas kuni
go neduos, tai sakykite, kad 
parsitrauksim Šliupą, Bago- 
čių ir “Laisvės” korespon
dentą. Turbūt menkas ku
nigo mokslas, kad korespon
dentas gali užimti jo urėdą.

Inkognito.

daug rengėjų kaltės, kurie 
neparūpino atsakantesnės 
vietos. Net daugelis socija
listų, pamatę vietos nepato
gumą. grįžo namo.

J. V. Vi tautas.

Athol, Mass.
Atsibuvo piknikas Lietu

vių Jaunimo po LSS.114 kp. 
globa. • Jaunimas per dieną 
tyrame ore žaidė; visi buvo 
blaivus. Drg. .Vasiliausko 
pamokintas chorelis, padai
navo jaunųjų tėvynainių 
dainą. Daug buvo deklama
cijų. Ypač pasižymėjo dvi 
merginos: p. Novodvorskai- 
tė ir E. G r u dzin skaitė.

“Laisvę” du metus ir “Ko
vą”, kurią labai mylėjęs. 
Fanatikai ir daug tamsūnė- 
lių giminių išjuokė velionį, 
nes buvo progresyviškas 
žmogus. Kada Kewanee ra
dosi socijalistų, tai niekur jų 
nepriėmė, vien tik pas Stra- 
kauskus.

Nors velionis buvo prie
šas Rymo, vienok nesant lai
svos draugijos, prigulėjo 
prie šv. Antano draugijos 
buvo palaidotas su bažnyti
nėm ceremonijom.

Velionis savo amžf daug 
vargo matė ir Amerikos ka
pitalas galutinai parlaužė

lietuvių, skaičiuje suvirs 30 
ypatų, turėjo pasilinksmini
mą ant lauko, kuris buvo 
rengtas po kontrole LSS. kp. 
Pasilinksminime dalyvavo 
didesnė dalis pasalinių žmo
nių. Buvo traukiama sura-

gyvuoja. 3 d. š. m. turėjo 
būti susirinkimas; atėjau ir 
aš, bet durįs buvo užrakin
tos. Sako negavo svetainės. 
Laikraščių pareina daugiau
sia “Draugo”. .Kurie skai
to: “L.”, “Kol.” ' “Kova” —

7 7 4,

tokių nelaiko ant burdo, bet 
tokių mažai tėra.

S tubas užlaiko labai ne
švariai, pilna blakių. Vyrų 
laiko po 12-18. Labai pra
siplatinusi girtuoklystė; visi 
dideli fanatikai.

Boikotuoja liet.
nes užlaiko pirmeiviškas 
žmogus. Barberių yra to
kių, ką skuta už 5 centus.

Esperanto.

So. Omaha, Nebr. čionais 
per N N vestuves tapo suau- 
kauta Rusijos beturčiams 
moksleiviams $2.80. Pini
gai pasiųsti į “L.” redakciją.

J. Bulavas.
So. Windsor, Conn. Kaip 

męs perskaitėm “Laisvėje” 
apie Rusijos politikos kanki
nius, tai ašaros spaudžiasi 
iš akių ir širdį spaudžia, 
kaii> su replėm. Męs nuta
rėm nors keliais centais pri
sidėti prie kankinių sušelpi- 
mo. Aukavo A. Totorėlis, J. 
Strazdas, J. Totorėlis po $1. 
Išviso $3.00.

Dabar turiu pridurti, kad 
žmogus, kiek apsišvietęs, 
negali klausyti ką mala vi
sokie “Draugo” korespon-

So. Bethlehem, Pa. Čio-|dentai.
nais randasi didelės geležies 

__  Darbai eina ge- 
Darbas gauti nesunku.

atlikti. Užduočių buvo vi
sokių. dainų, prakalbų, šo
kių, lenktynių ir tt. Laikas 
praleista linksmai iš ko, ma
nau, dalyvavusio jie likosi 
užganėdinti. Geistina dau
giams tokių pasilinksminimų 
ant tyro oro, tik reikėtų tru- | faUrikoš 
pūtį geresnės tvarkos. raį 
1 ^aiP8'į})Uvo renkamos au- Amatninkai uždirba neblo- 
kos.del Montel o streikierių. g.ai( bet papl.asti darbinin- 
Sui'inkta apie $3.00. Ikai nekaip; žemiausia mo- 

kestis, rodosi, $1,70, 
T . | čiausia $3.00.
Remerton, I a. dos perdaug ilgos. Daugiau- 

Apie baisią eksploziją sja dirbama 12 vai. Darbi- 
mainose jau pranešiau “L.” ninkai neorganizuoti. Uni- 
Žuvusių ekspliozijoj lavonus jos jokios nėra, 
jau palaidojo. Nesuranda ’ * p. Berūkštis.
tik dviejų faerbosių. Teko . .
man sužinotų kad tiedu fa- L. kamokm, P a. Darbai
erbosiai sėdėjo 'ant bakso, kai’tu čia eina prastai. n penxvs sav0 
kur mdnąi dinnmifnQ Vip Jau antras menuo, kai visos P- ^epsys SaKO,

• . a. . j? • . aneiiu kasvklos dirba tik no kad aš ji begėdiškai šmeižiu.nas is jų buvo didelis pypko-1 ač im fnVfuc
rius. 1 ai as manau,kad per 
jo priežastį ir tas baisus 
sprogimas.

Su guodone
J. Strazdas.

Nuo red.. $2.80, kuriuos 
gavome iš So. Omaha, siun
čiam “Žiburėliui” į Vilnių, 
kuris šelpia jaunimą.

$3.00 siunčiame Sibiran 
ant viso amžiaus ištrem
tiems vyrui ir žmonai V— 
lams, kurių padėjimas da
bar labai sunkus.

Rockford, Ill.
“Drauge” N31 kokis tai

Dagiliukas begėdiškai užsi-1 sugyvenimo.
puola ant draugo Pruseikos. Gaila, kad prie progos ne
kuria čia 18 d. liepos kalbėjo, sumanyta parinkti kiek au- 

Aš galiu pasakyti, kad visi kų politiškiems kaliniams 
klausėsi su didžiausia aty- Rusijoj, nes tos pačios jau- 
da. Jokių grimasų ir betak- navedės brolis yra ištremtas 
tiškumų nebuvo. šalton Siberijon už politiš-

“Draugo” koresponden- kus prasižengimus.
tu i nepatiko, kad kalbėto- F. Petrašiūnas.
jas ragino prie mokslo ir -------------
šviesos, o nesnausti po tėve- Gary Ind.
lių skvernais. _ čia daugiausia gyvena vo-

Męs visi malonėtume dar kiečiai, lenkai ir rusai. Lie- 
kada nors išgirsti drg. Pru- tuvių irgi yra nemažas bū- 
seiką. I relis.

Socijalizmo gerbėja. Miesto valdž’a yra demok- 
-- ratų rankose. Čia viską jie 

Maryville, III. valdo. Nemanykite, kad čia 
—Šis miestelis savo didumu aukso kalnai supilta. Kol 
panašus į lietuvišką kaimą, viską valdys republikonai, 
Gyventojų aplamai skaito- demokratai ar progresistai 
ma 900: tame tarpe lietuvių “ m^S nieko ^ero nesu" 
30 šeimynų ir apie tiek pa- auksime-

' vienių. Lietuviai turi vieną1 uomunas.
Šv. Antano draugiją. Nors 
draugija krikštyta šventojo 
vardu, bet yra laisva nuo 
Romos agentų. Draugija 
turi 29 narius ir apie 700 dol. 
kasoje. Taipgi randasi ir 
LSS. 106 kuopa su 12 narių, 
tame skaičiuj dvi moterįs.

Tarpe maryvilliečių soci- 
jalizmąs yra gerai prasipla
tinęs. Pereitą rudenį per

kur bus vaikai 
mokinami. Tai 
užmanymais!...

matyt, tai mūsų
” arčiausia susiri-

Shamokin, Pa.
Lietuvių čia yra virš 1000, 

bet jie nieko neveikia.^ Jokios 
tautiškos bei socijalistiškosF 
draugijos neturi. Yra tik 
kelios pašelpinės draugijos , Vu po šventųjų globa, kurių darbo pesk°p . ,
tikslas nors sykį per metus 10 e allJa*-as.
ausinę atlikti. Iš tokių drau- Pramone ir prekyba. Per- 
gijų laisvi sąnariai liekasi eitą savaitę pramonei ir pre- 
prašalinti. kybai labai sekėsi. Ruduo ir

Čionykščių lietuvių “ap- žiemar.kaip išsirodo, turi bū- 
svietą”, bačka alaus, keli ti geri. Javai šįmet užaugo, 
galionai degtinės ir kaziros. galima sakyt, gerai. Gele-

Brangųs tautiečiai, gana žies išdirbystėje atėjo gana 
jau amžinu miegu miegoti, daug užsakymų iš Europos. 
Stverkimės už darbo, užsi- Gerai sekasi rakandų išdir- 
rašykime pirmeiviškus laik- bystei 
raščius, sutverkime darbi-1 ~
ninkiškas draugijas.

Prole tari j a tas.

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”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”,‘ ‘Lekcijos apie ^tskirimo 
ženklus” ir,“Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

4 dienas ant savaitės. 31 d. Aš tik nurodžiau faktus, 
liepos “Cameron Colliery” R. rašo nieko nesakęs ant 
sustreikavo darbininkai, nes Tumavičiaus. Tai štai.fak- 
9 nepriguli prie unijos. KeliDas:_ Pas Kurą ir Kudirkus 
jau prisirašė, 4 žada prisira- sakėt, kad jus_T. išvedė iš 
syti. Tik du priešingi. Jei- kelio (reiškia jūs suklydot, 
gu ligi 18 rugs, neprisirašys, Pagulėdamas prie kuopos.) 
tai bus iššauktas streikas vi- Taip-pat E. Walpole išnie- 
soj apygardoj. kintas T., nes esąs socijalis-

Abelnai, nepatarčiau tuo tas...
tarpu čion važiuoti, kas| Kad aukavote parapijai, 

tai nueikite ir paprašykite, 
kad perskaitytų aukavusių 
vardus. Sakote, kad lankotės 
ant teatrų be skirtumo kas 
rengia. Vienok jūs labiau 
dabojatd* atžagareivių pa
rengtus vakarus. Buvo fė- 
rai parapijos draugijos ir 
jūs stengėtės ten pribūti. 
Bet kada buvo Labdarystės 
draugi jus f erai — tai tamsta 
nei ant pusės vakarų neatė
jai. Kada buvo balius minė
tos draugijos, o sykiu buvo 
ir katalikų draugijos balius 
—tai tamsta tenais buvai, 
nors Labd. draugijoj esi pir
mininkas. Panašiai pasiel
gėte ir su socijalistų su
rengtais vakarais.

T v- . | Sakote, kad aš jus krimi-go. Ją parveze prie niotinos lį§k j ’šmeižiu.J Atsimin- 
vos krutančioms spėkoms. kįt d ka jūs sakėte 
Velione, persiskirdania su ’žiul.infk )s į,: įa girdgjo 
siuom pasauhu paliko soną ^ • k • . • £ h. 
mnrinnln tina nv/Aniia iv vin_ I . , > jlaitis!

Jūs norite įžeisti mane pa
vadindami katinu, t o princi-

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.

Mire

Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

Griuvėsiuose.
Toje apysakėlėje vienas iš 

gabiausių musę beletristų K. 
Jasiukaitis.piešia liūdną pa
veikslą mūsų sodžiaus mer
gaitės gyveninio.

Stasė — tos merginos var
das — patogi, darbšti, gabi, 
širdinga. Atsakančiose są
lygose jinai galėtų puikiai 
pakilti savo išsilavinime. 
Bet ant nelaimės tą žiedą,' 
kuris vos bepradėjo sprogti, 
nuskynė žiauri ranka dar 
žiauresnio žmogaus. Stasė, 
kurį pamylėjo tą žiaurų 
žmogų, visa savo širdies 
liepsna — nesusilaukė iš ja 
pusės jokios meilės. Jisai 
pasinaudojo Stase užganėdi- 
nimui savo gyvuliškų ins
tinktų ir užmiršo apie ją.

Tai liūdna ir graži istori
ja apie žuvimą merginos, 
kuri "buvo taip širdinga, taip 
nekalta. t

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.
“LAISVĖ”, | 

242 Broadway,
\ So. Boston, Mase.

1
/

. 't.
Pradė- 

malo-lant socijalistų.

bet kas taip žemai atsiliepia 
apie principus, tas pats pa
rodo, kad mano teisybė.

M. Akelaitis.

miega. <_ . v
daugiau darbuotis ir prade-1 j o šauksmu:

Gaila, kad mūsų svečiai 
taip susirišę su klerikalais.

A. K.

J Velionis mylėjo apšvietą. Varde “Viesulos? * 
Išties čia*“Keleivį” skaitė per 8 metus,' ' P. Mockapetris.Jeigu kas ir nori iš Rochester, N. Y.

: “kalba,

i

New York, N. Y. Dekalb, Ill. Čia pasimirė
10 d. rugp. atsibuvo LSS. France • Laukauskaitė, kuri 

52 kuopos išvažiavimas,, ku- baisiai persigando perkūno 
ris, kaip pagal parengimą, | trenksmo ir smarkiai apsir- 
taip pagal užsibaigimą, ne
pavyko. Komitetas aprinko 
neatsakančią vietą giraitėje, I Velionė 
nes ant augšto akmenuoto ( 
kalno, kuris turi 300 pėdų į motinėlę, tris brolius ir vie- 
viršų. šeimynoms su ma- ną seserį. Nors velionė bu
žais kūdikiais sunku buvo Vo čia gimusi ir mokėjo ge- 
dasigaut į viršų. Antra, rai angliškai, vienok neuž- 
daugelis nerado net vietos, miršo ii; lietuviškai iir prisi- 
Vėliaus užėjo smarki audra dėdavo prie lietuviu teatru, 
ir susirinkimas likosi išblaš- Lai bus jai lengva šios sa
kytas. Po audrai komitetas lies žemelė.
sukvietė likusius ant kalno. Lietuvos Jaunikaitis.

Drg. Purvis perskaitė 
trumpa referatą, po tarn Kewanee, III. 9 d. rugp., , <<T „pi
Vaiciekauskas pradėjo sa- atsiskyrė su šiuo pasauliu
kyti monologą, bet čia užėjo Jonas Strakauskas, turėjęs! Malonėkite duoti vietos 
juodas debesys su dideliu 43 metus. Paėjo iš Kauno ^iaai inazam pranešimui: L. 
griausmu ir ledais. gub., Šiaulių pav., Ėdikių 17 kuopos teatr. ratelis

| Susirinkimas likosi išblaš- kaimo. Amerikoj pragyve- “Viesulą” praneša visoms 
kytas. Visi bėgo kur gale- no 11 metų. Persiskirdamas kuopoms ir teatrališkiems 
jo. Pasislėpt nebuvo vietos, su šiuo pasauliu, paliko dide- rateliams, kad nesimokintų 
O lietus su ledais iš augšty- liame nuliūdime savo žmo- veikalo Blinda L nes męs 
bių, kad darbavosi, tai dar- ną Varoniką su dviem ma- neužilgo rengiamės jį staty- 

kliubas. Visi jhe gražiai sau I kalbėto ją, "klieriką Petraitį bavosi. . | žais vaikučiais. |ti.__ __
- - ’ ■ — — ~ •*- 1 Nekurie is to pasipiktino

u
šęs su kunigais.

Prasidėjo aukų rinkimas. 
Bet čia išėjo tas pats, kas ir 
kitur. Tie, kurie duos ma
žiau, negu dolerį, tie jau 
duoda. .. taip... ot sau. Jų 
auka nebus garsinta. Dau
gelis tuomi pasipiktino. Au
kų surinkta išviso 25 dol. su 
centais.

DUBOISIEČIŲ BLOGI 
PAPROČIAI.

Dubois, Pa. Pas mus lie
tuvių yra suvirs 500, bet ap- 
svieto j visai žemai stovi. Y- 
ra čia 4 pašelpinės draugi
jos: trįs vyrų ir 1 moterų ir 
lietuvių neprigulmingas

Mt. Carmel, Pa.
Čia gyvuoja LSS. 10 kp., 

kuri susideda iš trijų narių, 
bet ją negalima vadinti kuo
pa, nes jokių susirinkimų 
nelaiko ir neveda agitacijos.

KLIERIKOAGITACIJA. 
Kapucinui pinigų permažai! 
. .Athol, Mass. 8 d. rugp. 
buyo Šv. Onos prakalbos. 
Kun. Jakaitis iš Worcesterio 
oerstatė“ garsui talentuotą”
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VIETINES ŽINIOS

Severos
J

Patrmos!

W.F.Sev

* t

Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi
chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę 145 Lietu- 

toj apielinkčj aš tu- 
anglų ant pardavimo

tAIVAKORCIU IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA'.

LAISVE

Ant laivo “Cincinnati” 
pribuvo Bostonan rusų laik
raštininkas Jaumsem, bet 
jį sulaikė immigracijos val
džia, kuri išleido įsakymą, 
kad Jaumsem turi būti de
portuotas ir.atiduotas carui. 
Apie Jaumsemą sako, būk 
jisai galįs būti pavojingas 
Suvienytoms Valstijoms. 
Jaumsem užlaikomas immi
gracijos stacijoj. Per advo-

dą dėlei užlaikymo darbo de
partment© sekretoriui į Wa- 
shingtoną. Tame skunde ji-

iš Siberijos kalėjimo, kur ji
sai buvo nuteistas net ant 
penkių metų tiktai užtai, 
kad raštuose agitavo prieš 
caro valdžią ir rūpinosi, kad 
Rusijoj būtų įvesta demo
kratiško valdymo forma.

Jaumsem turi 30 metų. 
Jisai yra vedęs. Vietiniai

bėti Jaumsemą.
Šitas faktas dar kartą pa

rodo, kad ir lietuviai anaip

Skausmai ir Laužymai
neatsižvelgiant j>jy eharakterj, duodasi greitai apgalet ir iš 
organizmo išvaryt, jeigu tiktai greitai ir laiku bus pavartotas

Gothardiškas Aliejus
. (Severn’s Gothard Oil)

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

“Pavartojus Severos Gotbardišką aliejy, pa
sijaučiau daug geriau, skausmas kojoj pasi
liovė greitu laiku, o po savaitei jau galėjau 
grįžti prie darbo ir dirbu dabar kaip pirmiau.

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

Išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dviejuose didumuose: 
25 centui ir 50 centų u pliekose.

cijos dalykui.

ant 17 d. 
rugp. prakalbas, kurios at
sibus Central Hali 220 Bro
adway, Chelsea, Mass. Pra
džia 2 vai. po pietų.

Visi Chelsea irapielinkių 
lietuviai turėtų atsilankyti 
ant prakalbu, pi 
prie draugijos ir

“Keleivis” sako, kad da
bar Labd/rystės Draugija, 
įgijusi savo namą, dabar tu
ri pradėti darbuotis ant ap- 
švietos dirvos, įsteigdama 
knygyną. Pilnai pritariam 
“Keleivio” 
šiuo kartu 
pasakyta, 
naši ruduo, o sykiu su juo 
ir ilgesni vakarai. Bostonie
čiams būtų negražu neturėti 
savo knygyno, nes knygy-

nuomonei, kuri 
yra labai laiku

HSHMI
TRĮH CH2ROS KINVOOSs

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE
meilę..................................................................................................... žtlc.

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

J. ST ROPUS
6 L >riir< St., So. Boston, Mass.

Tik 1 doleris!

RANKINE

Skalbykla
124 W. Broadway

SOUTH BOSTON, MASS.
Skalbiame be chemiškų priemaišų 

Pas mus nėra wet wash (velvoš).

Męs turime 17 metų patyrimo tame 
darbe.

Mus kainos yra žemiausios.
Męs išskalbiame, iškrakmoliname ir 

isprosiname.

Kalnieriai po................................
Skepečiukės..................................
Mankietos, kiekviena po..........
l’ančckos, kiekviena po............
Apatinės kelinės ir marškiniai 
Minkšti marškiniai ...................
Visi kiti marškiniai po..............

...lc

.......... lc
kiek. 5c
.......... 6c
...........7c

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

RANKINE SKALBYKLA
124 Broadway So. Boston, Mass. 

Prie tilto tarpe A ir B Sts.

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAIi

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma

DYKAI DIEL VYRU

Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.

Ta knygateip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 
vyrai kurie tur Užnuodljima kraujo, arba syflll, 

Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpneima, Abol- 
na pragaišti Spėkų, Pragaldtl gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrua slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Nctrotikiet sava piningu mokiedaml už prastus, 
bevertės, vaistus iki k olai k neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYK AL 
Męs užmokant ir pačta. Išrašik ai^kcie 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. 306 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuolas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus i'.Mustuinet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.........................................................................

Adresas

Steitas ..

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

me name. 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 sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

AL. STEPONAITIS

viai Farmieriai, 
riti paėmęs nuo 
thing Ryvenanui farmų su (rioboniis ir 
sodais. L aukai lygus ir derlingi. Kar
mos visokio didumo ir visokių prekių. 
Akeris prekiuoja $20 ir daugiau. Au 
tflai, nenorėdami gyventi tarpe užsi 
gyvenusių lietuvių, pavedė savo far 
mas parduoti pigiai, 'lodei labai gera 
proga nusipirkti gerą farmą pigiai. 
Tose pačiose vielose turiu gražios it 
derlingos žemes, liet, dar neišdirbtos. 
kur galima nusipirkt už pigią prekę 
ir padaryti geras ir brangias i’armas. 
Kiehvicmts gali pirkt tiek akorių, kiek 
nori ir parsiduoda aut labai lengvų iš- 
mbkosčių. Žemė traukiasi palei upelį 
arba jialei ežerus, kuriuose yra danę, 
žuvų. Dabar labai gera proga pama
tyti ir apkainuoti farmų vertę, kolei 
ant laukų javai, todėl kurie norit 
pirkti farmą, atvažiuokit pasižiūrėti 
tuojaus. Turiu farmą aut pardavimo 
su apsėtais laukais, vrsais padarais, 
mašinomis, ir gyvuliais, tik eik ir va
lyk sau javus, viskas gatava. Per 
kati! čia farmą nieko negalima troly t. 
At važiuokit' dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant Parmos. Būda
mas pats l’armeriu, galiu duoti teisin 
gą patarimą, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabar galėsite pralošti va- 
kacijas pas mus ant rarmos ant svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotą žemes. 
Atvažiavę į Peacock, tuojaus telefo- 
nuokit j mano1 farmą, o aš atvažiuosiu 
automobilium ir apvežšiu po tas vie
tas, kur galėsi išsirinkti sau farmą. 
Parašyk laišką, prisiijsiu knygutę ir 
mapą tų plotų dovanai.

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

Jei nori keliaut j 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti

Laivakortes

G. BARTASZIŲ 
Dabartiniam laike is Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Tolinus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. Adre
suok i t šiaip:

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOS TON, MASS.
558 Broome Street .

NEW YORK CIT V, N.Y.

Samdome darbininkus
AKIS

43Portlandst., Boston,Mass.

Kaina 50 Centų.

WILLIAM r. J. howaVd

$20 vertės mašina atiduoda tik už $17

La bau

Hamburg

'dr 

jft I.

M 
(0 
Hf

THE 
MAGIC 
SILENT

rime 
ir prirenka
mo Akinius

senas, netikęs surėdymas p (keičiamas nauju, l m is teikia 
laimę ir gerovę visiems.— Knygas interesinga ir pamok • 
nanti nuo pradžios iki galo, nedėsi jos iš ranku pakol ne 
perskaitysi visos Išmoksi dat g, apšviesi protų, praplatinsi

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

lamstai icikia
1/ ioat is m uiti

'<:s joje aptašomas aiškiai,

Franconia”

Nauji Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikomi', parduo-

i Akušerka

399 a Broadway =.

1 butelis Rusiškos Višnluvkos........ $1.00
1 butelis <Irundžiu Vyno.................. 60c

Viską atiduosime tik už. . .$l .oo

t Hituose, tomis 300 puslapiiį Kaina tomo 75c, visi 3 lomai 
$2.50, peikant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
NUOSAVYBES ILSI VYSI YM AS nuo Nuožmybes 
iki Civilizacijos. Paraše PAUL LAL'ARGUE. Kaina 50c.
SOC.'JALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS. 

Paraše JOHN SPAUGO.

gPabaifftiHl kursų Womans Mcdkal 
College, Baltimore, MJ.

S? Pasekniintrai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi nuteikia visokias rodau ir 2į pagelbų iqvairioso moterų ligose.

| F. Stropiene, BROADWAY

• SO. BOS TO1N. IMASS.

taisaus Rastiiiinko EMILE Z'AiJ 
tovt.s s.tti n b •neit.', iis Jau 
nori į į pa k

1 butelis Aprikotu Brenden..............$1.00
1 butelis Pyčiu Vyno ............................ 60c

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

VYNAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti męs getlausį vynų, štili kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio meti.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE I.1KIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

Vincas 1:. J. Km aliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

I■,

TIK VYRAMS

)

Naujos Mildos

3

50.000 Kataliogų DYKAI!

MOSI

HamburgCincinnati

Pereito nedėldienio naktį 
Long Ponde, beplaukiojant 
botu, nuskendo šešios mote- 
rįs ir vienas vyras. Keliems

Vasaros laiku labai tan
kiai būna visokių nelaimių 
ant vandens.

Kaip ir pereitais nedčldie- 
niais, taip ir ateinantį ne- 
dėldienį, soči jai istai išva
žiuos į Spot Pond. Vertėtų 
visiems tiems, kurie dar ne
lankė, ten atsilankyti, nes

doriai ir linksmai praleisti. 
Kviečiame visus.

kongresan paskirti $20,000,- 
000, kad greičiausiu laiku 
užbaigti sumanyta kanalą 
tarpe Bostono ir Beau forto.

gabenimas ir Bostonas dar 
labiau pakiltų pramonės 
žvilgsniu.

Tam tikrai susitveręs ko
mitetas mums praneša, kad 
susivienyjusios lietuviškos 
draugystės Cambridge, 
Mass., nori apvaikščioti 500 
metų sukaktuves Horod- 
liaus unijos, kada Lietuva 
susijungė su Lenkija. Len
kai kviečia ir lietuvių drau
gijas. Sako, kad bus pa
rengtos ir prakalbos.

Ar manai keliaut Iš

Bostono stačiai į Lietuvą
BE JOKIO PERSĖDIMO

Cleveland” 
sep. 12.

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

arba
558 Broome St.. Ncsy York City

Prisiųsk už 3e štampą, o apturėsi ditlžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Musų kataliogas 
perstatų didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tekis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuiioj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
I Reikalaukite tuojaus.

I P Tiiiniln Washington St.
J.l . 1 Ullllia, UOSTOIN. MASS:

Gvarantuojume, jog męs vynas yra tyrinusia irgcriausls.
Perkant gorčiais, nuleitlžiame už žemiausias kainus

Kentucky Straight Degtines pilnos micros gorčius ~$2.00 
Californijos Brendęs gorčius - 2.00

Alų, Elių, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijy, krikštynų ir 

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

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

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

I mano Tautiečius:
Jus ir jūsų draugai esate nuo 

širdžiai užkvlečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kuras 
įnikau parodų dailės ir skulp- 

Įį\’ taros darbų, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su Išvaizdlnlmu 
švairlų kimo dalių kaip sveikų 
laip ir sergančiu.

Jus čia galite studiiioti žmo
nijos giminės kilmę ir išsilanks- 
tymą nuo lopšio Iki grabui, Ir 

ritu j H Indomiausius gamtos išgamas; taipgi 
navatnuinus ir. pabaisuolius.

Vienų valandą praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtų į galva čiclain gyveuymuj.

Jus čia galite studiiioti pasekmes ligų ir 
ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modelinis. Vra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir Išrodinėja bei 
atsakinėja ant hilc kokiu klausimu. vAtvira 
kasdienų podraug su Nedėldieniais ir Šventa* 
dieniais, nuo 8-niu iš ryto iki Vidurnakčiui.

MAŠINAS, puikinu- 
sius Grnnmf’onus ir ki
tokius muziksdiškus , 
instiutnent us. Vai
kams keriėiukus. Bai- 
siki lius, visokius laik- ,

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muz.ikališku instrumentu.

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
1 Jei u viai savininkai

del gelešinkelių, Canadon 
fabrikų ir farmų.
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.

AR hšORfi
ĮGYTI TURTUS IR LAIMIU?

Tūkstančiai žmonių įgijo 
turtus, milijonai žmonių su 
i;i(io laimę, p..kilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir t.imst.i t^y- 
la>mę ir gerovę, juigu nusipirksi 
musų ką-lik r leistas dvi knvįele- : 
"Kaipo žmogus matist o" ir "la Air 
dies". Turinys šitų kryį> !ių per
keis tamstos gyvinimų. p.iden* 
gr.ižesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus.tuksiančius tiems, kurie no 
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais. Pasiskubink parsitrau 
kti. Kaiua kiel. v ienos I5c, abi 30c.

J. ILGAU D AS
1341 S. Ualstcd St. Chicago.

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

New York.

Aš užlaikau Columbios grnmafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išrieda labai gražiai it 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re 
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja lik 75c.

•Jeigu norite turėti gera gramafonip tai tuojaus 
rašykit pas mano. <> aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainų. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., hš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogų, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trnbomis ir be trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY GRANECKAS,

28 Essex st., Athol, Mass.

310 Broadway, So. Boston, Mass.

Aptiekorius ir Savininkas

■SSKftKiK

TEISINGIAUSIA 4 TiT*!!"'’IZ" A
IR GĖRIAI ŠIA A fr* B [H K A

1 IPTUVIŠK X JI M. A A

Naudokitės proga!
Kas užsirašys per mane ant melų 

vieną iš šių laikraščių: "Laisvę,” "Ko
vą,” “Keleivį” arba “Dilgėles”, tas 
gaus puikią naują knygą "Kas išga
nys liaudį.”. Knyga yra suvirš 200 
puslapių ir labai naudinga kiekvie
nam perskaityti. Naudokitės proga!

Adresuokite:
ST. J A SI 1.10 N IS,

30 Hazel st., Binghamton, N. Y.

!
 Telephone So. Boston <>O5

LIETUVIŠKAS

Advokatas

W JT e

Kas nori
nusipirkti pigiai ir gerus 
■ličius, tai ateikite pas ;

i for-j 
mus.

BI3NJ. CANNBR
338 Broadway,

So. Boston

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat laimi gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugo! i.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyveninių ir 
aiškiai, atvirai teip išdė-tineje, jog kitose 
knygose apie tokius paslaptylws negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir inoterel 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip Ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi, čion viskį negalima aprašyti, bet lik 
perskaičius knypų atrasite.

ilTA KNYGA illiustruotn puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimųsu visokiomis puslaptyliėmls.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpuėjį'. Stiklių- 
rį', pasigadiiiį'per jaunystės klaidas Ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusioniis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite t ikrų rodų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arini vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt, knygų „Daktaras“, nes didelės daugyljės 
žmonių, kurie t ik perskaitė šitų knygų, išsi-

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

REIKALAUK DAR .ŠIANDIE, iškorpant 
šitų apgarsinimų Ir adresuok teip!

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

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išslgydyt, tai atsišaukio prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedel. Iki 3, o Utur. ir Pėtn. vakare nuo 
0 Iki 8.

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

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

•o. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkartę?

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

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston




