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AMERIKOJ
Karė tarp gubernatorių.
Albany, N. Y. 17 d. rugp. 

Visų dabar akįs atkreiptos 
į New Yorko valstijos gu
bernatorių Sulzerį ir į jo pa- 
gelbininką gubematomi-lei- 
tenantą Glynną.

Amerikoj dar nebuvo to
kio atsitikimo, kad konku
rentai taip atkakliai peštųsi 
dėl urėdo. Kaip jau žino 
“Laisvės” skaitytojai, gu
bernatorius Sulzer yra kal
tinamas ir stos teisman. 
Jam užmeta, kad sunaudo
jęs dali pinigų, paskirtų rin
kimams, savo ypatiškiem 
bizniam ir jog, sudėdamas 
prisiega, pamelavęs. New 
Yorko valstijos atstovų dau
guma apkaltino Sulzerį ii 
kitą mėnesį bus teismas.

Sulzerio priešai reikalau
ja, kad jisai ligi to laiko pa
sitrauktų iš urėdo, o Sulze- 
ris nesutinka. Jisai neužlei
džia savo ofisą pavaduotojui 
Glynnni. Išpradžių juodu 
abudu parašė vienas kitam 
aštrius laiškus. Glynnąs 
grasino spėka užimsiąs ofi
są, bet Sulzeris nenusilei
džia.

Buvo manyta, kad 16 d. 
rugpjūčio kils peštynes. To
dėl sugabenta net apgink
luota sargyba, kuri saugoje 
kiekviena valstijos depart
ment ą. Privatiški detekty
vai saugojo ponus legislato
rs us ir net advokatus.

Katras iš jų liksis guber
natorium, apie tai galutinai 
spręs vyriausias teismas.

Padėjimas išties ypatin
gas. Atydžiau prisižiūrėjus 
matyti, kad visą tą kovą pa
kelė pusiau razbaininkiška 
demokratų organizacija, su
sispietusi apie “Tammany 
Hali.” Ji keršyja Sulzeriui, 
kad jisai nenorįs taip šokti, 
kaip ji dūduoja, o kadangi 
seniau jie buvo sėbrais, tat, 
reikale, tammanistai ir turi 
faktus prieš Sulzerį.

Giltinė darbuojasi tarp 
vaikų.

Washington, 17 d. rugp. 
Miss J. Lathrop, viršininkė 
vaiku apsaugojimo biuro, 
praneša, kad pastaraisiais 
vienais metais Su v. Valstijo
se mirė 300,000 vaikučiu, tu
rinčiu mažiau vįgnų metų. 
Beveik pusė iš jų mirė todėl, 
kad nebuvo atsakančios 
priežiūros, arba tėvai stačiai 
nenorėjo jų auginti.
Mainierių streikas Britiškoj 

( Olų m hijoj.
Vancouver, B. C. Pietinia

me ir šiauriniame Nanaimo 
jau keli mėnesiai, kaip strei
kuoja tūkstančiai angliaka
siu. Pastaruoju laiku val
džia sugabeno galybes mili- 
cijonierių ir stieiklaužiii. Iš 
tos priežasties streiko apim
tose vietose kilo sumišimai 
ir 6 streiklaužiai užmušta.

Mainieriai streikuoja už 
o rga 11 i zac i j os 1 i u osy bę.

Kuomet buvo norėta ga
benti daugiau kareiviu strei- 
ko nuslopinimui ant Van- 
couvero salų, tuomet gar- 
laivininkai nuo laivo “Patri
cia” atsisakė gabenti karei
vius.

Religija ir tabakas.
Viename miestely North 

Carolines valstijos bažnyti
nė taryba sumanė uždrausti 
rūkyti ir nešioti auksinius 
blizgučius. Pasakyta — pa
daryta. Praėjo kelios savai
tės ir tikintieji pradėjo ša
lintis nuo bažnyčios. Beliko 
vos 6 žmonės.

Lietuvių piliečių protestas.
Montello, Mass. 7 d. rugp. 

Montello lietuvių piliečių 
kliubas specijališkai sušauk
tame mitinge išnešė protes
to rezoliuciją prieš miesto 
valdžios užsilaikymą Cros- 
so darbininkų streike. 375 
piliečiai sako, kad jie pripa
žįsta Su v. Valstijų teises, 
bet protestuoja prieš speci- 
jališkos policijos žiaurumą, 
kuri kimba į streikierius be 
jokio legališko pamato. Spe- 
cijališka policija turi būti 
prašalinta ir ramius piketie- 
rius nereikia persekioti, nes 
teisės leidžia žmonėms orga
nizuotis į unijas.

Užlaikymas specijališkų 
policmanų ir mokėjimas po 
$5.00 į dieną — apsunkina 
visus monteliečius. Tam tik
slui yra reguliariški polic- 
inanai. Specijališka policija 
tyčia kelia maištus, kad dau
giau pasipelnius.

Montello’s lietuviai pilie
čiai išmetinėjo valdžiai, kad 
ji einanti po kapitalistais. 
Jeigu taip ir toliaus bus, tai 
piliečiai išsirinks tokią mies
to valdžią, kuri geriau da
bos darbininkų reikalus.

“Męs atėjom į šią šalį ne 
todėl, kad rasti blogesnes 
sąlygas, negu Rusijoj. Už 
Z dolerius į savaitę negalima 
pragyventi ir dirbti po 60 
valandų.”

Pat pabaigoj sakoma, kad 
ligišiol balsavo už republiko- 
nus ir demokratus, tai dabai 
mato, kad socijalistiškas ju
dėjimas gali gvarantuoti 
teises.

Taip skamba, trumpame 
išguldyme, Montello, Mass, 
lietuvių piliečių rezoliucija, 
iš kurios galima pasidžiaug
ti. Kada gi visi mūsų poli
tiški kliubai pradės panašiai 
slgtis?

Męs pastojame piliečiais 
ne dėl to, *T<ad snausti, bet 
kad darbuotis.

Mexikos indijonai sukilo.
Prie visų Mexikos bėdų 

irisidėjo dar viena: datų' 
Alkstančių indi jonų Vert 
Iruz apygardose sukih 
irieš valdžia.

Kada visoj šaly viešpatau
ja anarchija, tai kodėl gi ii 
’ ndijonams nepasimaudy t: 
kraujuose!

Nori daugiau pinigų.
St. Louis, Mo. Kadan 

_»i siuntinėjimas pei 
‘Parcel Post” tolydžia 
vis auga, tai viršininkai va 
karų gelžkelio kreipėsi prie 
vyriausio pautus viršininko 
kad ir jiems daugiau mokė 
tu už gabenimą.

Ciklonas.
Smarkiausias cikloną.1 

veik išardė Buffalo miest: 
Missouri valstijoj.

Didelė ugnis.
Omaha, Nebr. Didžiausia 

me biznio (listrikte kilo gaiš 
ras, kuris atnešė didžiausiu.1 
nuostolius.

Nuostoliai siekia $200,000. 
Sužeisti taip-pat trįs ugna 
gesiai.

Pripažino gubernatorium 
Glynną.

Kuomet New Yorko gu
bernatoriai taip smarkiai 
savytarpy pešasi, kitų vals
tijų viršininką' irgi nesnau
džia.

New Jersey ir Ohio vals
tijų gubernatoriai pripažino 
Glynną teisėtu gubernato
rium.

Areštuoti trįs šnipai.
Erie, Pa. Čia areštuota 

trįs šnipai Burnso detekty
vų agentūros, nes norėję nu
šauti kelis streikierius.

UZSIENYJ
Augustui Bobeliui mirus.
Jau pereitame “L,” N-ry 

pranešėme liūdną naujieną 
apie mirtį didžiausio pasau
ly darbininkų vadovo. Pra
nešame smulkmenas: A. Bo
belis mirė Graubuenden, ne
toli Ziuricho Šveicarijoj nuo 
širdies paralyžiaus. Bobelis
turėjo jau 73 metus am
žiaus.

Nepaisant daktarų už
draudimo, A. Bebelis ligi pa
skutiniai dienai gyvai inte
resavosi darbininkų partijos 1,200 žmonių.
reikalais , net norėjęs daly
vauti partijos seime Jenoje, 
kuris įvyks sekantį mėnesį.

Pagal velionio no-fą, jo la
vonas sudeginta krematori
ume.

Didžiausias nuliūdimas 
viešpatauja tarpe susipratu
siu visu šalin darbininku.

Visi Vokietijos laikraščiai, 
nepaisant pažvalgų skirtu
mo, rašo, kad A. Bobelis bu
vo didis žmogus. Buržuazi
nis “ “Tageblatt” sako: “Bu
vo tai įdomiausias žmogus 
mūsų šaly. Žmogus nepa
prastai doras, vienas iš pui
kiausių kalbėtojų.”

Net valdžios organas “Lo- 
kalanzeiger” pripažįsta, kad 
A. Bobelio vardas bus išra
šytas aukso raidėmis Vokie
tijos istorijoj.

Jeigu taip kalba kapitaliz
mo apgynėjai, tai galima su
prasti, su kokiu švelnumu 
mini apie Bobelį socijalistai.

Revoliucijonierių Sun - Yat- 
Seną nori užmušti.

Kilus naujai revoliucijai

Sen, buvęs pietų Chinijos re- 
publikos prezidentas,' bėgo 
Japonijon.

Dabartinė Chinijos val
džia pasiuntė apie 100 valka
tų, kuriems bus gausiai ap
mokėta, jeigu jie sučiups 
Sun - Yat - Seną ir nudės jį. 
Taip-pat norima užmušti ki
tus žymesnius revoliucijos 
veikėjus.

Japonijos valdžia pažadė
jo saugoti visus Chinijos pa
bėgėlius. . *
Chinijos sukilėliams sekasi.

Baisus mūšys buvo Kan
tone mieste. Žuvo suvirs 

Pusė valdžios
kareivių prisidėjo prie suki
lėlių ir šiem pavyko užimti 

' visas stambesnes miesto po- 
! zicijas.

Paskui Kantoną sukilo ir 
Nankingas. Daug pietinių 
provincijų nori atsimesti 
nuo šiaurių.

Chinijos pietai yra daug 
smarkiau pakilę iš kultūros
ir ekonomijos atžvilgio, ne
gu šiaurė.
33,000 kareivių prieš strei

kierius.
Kuomet visos Italijos dar

bininkai užsistojo už Milano 
streikierius ir visur buvo ap
skelbtas generališkas strei
kas — tai Italijos valdžia 
stačiai pasiuto.

Milanan sutraukė prieš 
streikierius 38,000 karabi
nierių, kareivių ir policma
nų. Sakoma, būk tai 11,000 
žmonių buvo suareštuota. 
Ant kiek ta skaitlinė teisin
ga, sunku žinoti.

Nadalyvaus parodoj.
Vokietija irgi atsisakė da

lyvautai tarptautiškoj paro

doj San Francisco 1915 m. Ir 
vėl didelis nesmagumas Su
vienytų Valstijų valdžiai.

—Anglijoj eina smarki 
agitacija, kad privertus val
džią dalyvauti parodoj. Sun
ku spręst, ar ta agitacija tu
rės pasisekimą.
Religijos šalininkų konven

cija.
Paryžiuj tik ką užsibaigė 

religijos šalininkų konvenci
ja, kurion suvažiavo atsto
vai iš visų pasaulio kampe
lių.

Tar]) kito konvencija vien
balsiai nusprendė, jog tai 
yra bjaurus melas, būk žy
dai dėl tūlų savo religiškų 
reikalų vartoja krikščionių 
kraują.

A. Bobelio laidotuves.
Ziurich (Šveicarija), 16 d. 

rugp. Šiandien Ziurichas 
pavirto j socijalistišką Mek- 
ka, kur susirinko atstovai 
visų socijalistišką partijų. 
Sako, dar socijalistiškame 
judėjime nebuvę tokios di-
džiulės sueigos

Visi susirinko, kad atiduo
ti paskutinę pagarbą A. Be
beliui, kurio kūnas buvo pa
lydėtas į kapus ir ten sude
gintas krematoriume.

Visą dieną i Ziurichą 
traukė specijališki trauki
niai iš Francijos, Italijos, c 
ypač iš Vokietijos.

6 valandoj vakare buvo 
suvažiavusių apie 40,000 
žmonių. “Liaudies Namas,” 
kur buvo lavonas brangaus 
senelio, visas skendo gėlėse 
ir žalumynuose.

Laidotuvėse dalyvavo 85 
Vokietijos parlamento na
riai ir partijos centro komi
tetas.

Augustas Bobelis — didžiausias pasauly darbininkų vadovas, miręs Šveicarijoj.

Socijalistiškas moteris at
stovavo Rožė Luxemburg ir 
Clara Zetkin.

Nuo Anglijos socijalistų 
buvo J. Keir Hardie, nuo 
Francijos — garsiausias pa
saulio kalbėtojas J. Žores; 
taip-pat buvo delegacijos 
nuo rusų, lenkų, Balkanų so
cijalistų ir kitų.
A. Bebelis paskyrė savo pi

nigus partijai.
Berlynas, 16 rugp. A. Be

belis paliko $150,000. Dides
nę dalį pinigų jisai paskyrė 
socijalistų partijai. Taip- 
pat atidavė partijai savo ra
štus.

Ponia Pankhurst pabėgo.
Kovojanti Anglijos sufra- 

gistė p. Pankhurst pabėgo iš 
Anglijos į Franci ją. Jinai 
išvažiavo iš Southhamtono i 
Havre.

Užmuštas misijonierius.
Iš Konstantinopolio pra

neša, kad ten užmuštas 
Amerikos misijonierus, kuo
met jisai vaikštinėjo po sod
ną.

Minėtas misijonierius pa
eina iš Lynno, Mass.

Tarpiau t iškas trihunalas.
Berlyne dabar svarstoma 

apie įsteigimą larptautiško 
tribunalo, kuris turėtų na
grinėti visas civiliškas bylas, 
jeigu bylinėjasi žmonės pa
einanti iš įvairių šalių.

Ar nauja karė?
Pranešama, kad bulgarai 

ne juokais yra pasirengę į 
kova su turkais. Mat, tur- v 7

kai užėmė gana didelius že
mių plotus, kurie po’teisy
bei prigulėjo Bulgarijai. 
Bulgarija tą viską norinti 
atsiimti.

Čech i jo j.
Labiausia apšviesta Aus

trijos tauta, tai čekai. 'Ka- 
lantais čekai buvo beveik 
aivokietėję, buvo neturtin
ei, tamsus. ' Bet pasiekė 
juos šviesos spinduliai ir jie 
mkruto, sujudo, savo darbš- 
,umu pradėjo įgyti turtus 
molėsi kovon su savo pris- 
)audėjais vokiečių didžiu- 
uds. Per ilgus metus atka- 
dios kovos čekai daug ką iš
gavo nuo vokiečių valdžios, 
bet kova tarp čekų ir vokie
čių ir šiandien nesiliauna. O 
•eikia žinoti, kad vyriausio
ji Austrijos valdžia vokiečiu 
lidžiunu rankose. Kova to
il eina raštuose, gyvu žo- 
Ižiu. Čekai kovoja su vokie
čiais per apšvietą, savo susi
pratimu, savo darbštumu 
Bet štai šiomis dienomis Au
strijos valdžia griebėsi labai 
netikusio būdo — ji paleido 
čekų seimą, o jo vieton pas
kyrė komisiją, kuri ir turėjo 
tarj) kitko pasirūpinti iš- 
•inkti iš čekų tautos naujus 
mokesčius ir sauvaliai šalį 
valdyti. Čekai didžiai prie
šinosi tam valdžios-prispau- 
dėjos darbui ir užmanymui. 
Pasipylė protestai, reikalau
ja būtinai sušaukti seimą, 
Šen ten' matyti ir žymesnis, 
aštresnis bruzdėjimas. Žo
džiu — neramu. Kuomi tas 
viskas pasibaigs — pamaty
kime. Tik išanksto galima 
spėti, kad čekai nepasiduos.

Prieš valdžia.
Paryžius 17 d. rugp. Pirm

eivių dalis susivienijo su so
či jai istais, kad kovoti prieš 
naują įstatymą, kuriuo įve
dama trijų metų kareiviavi
mo sistema. Atstovai prie
šinsis, kuomet valdžia reika
laus pinigų. Dar niekad 
Francijos parlamente nebu
vo tokių smarkių peštynių, 
kaip dabar kad yra.

LIETUVOJ
Vandutė mirė.

Mums rašo iš Vilniaus:
Mirė nuo džiovos jaunutė, 

vos 7 metų mergaitė, Vandu: 
te Didžiulytė. Toji mergaitė 
turėjo didžiausią dailininkės 
talentą. Apie jos veikalė
lių parodą (kartą užsieny, 
kartą Vilniuje) buvo rašyta 
veik visuose lietuviu laikraš
čiuose.

Jeigu ne džiova, kuri pa
kirto tą jauną žiedelį, rasit, 
męs būtume turėję geniališ- 
ką dailininkę.

Iš “Vilties” nori būti dien
raštis.

Kai]) tik pirmeiviškos 
“Lietuvių žinios” pasigarsi
no norinčios nuo naujų metų 
virsti dienraščiu, tuoj su
bruzdo kuniginiai ir garsina 
per “Rygos Garsą”, kad ir 
“Viltis” bus dienraščiu.

Ar tik nebus, kaip anuo
met pas mus su “Keleiviu” ir 
“Kataliku”?!

Archaiologi jos kasinėjimai 
Kauno gub.

“L. Žin.” rašo:
Pradžioj liep. m. d-ras Na

gevičius darė kasinėjimus 
Šiaulių paviete arti Viekš- 
nos st. Pavenčių sodžiuje. 
Kasinėjo apvalų kalnelj-ka- 
pą apie 30 aršinų diametre 
ir vienas sieksnis augščio. 
Kasant rado kuholiką sluog- 
snių, kuriuose yra lavonų 
deginimo žymės. Visa kal
nelio žemė susidaro iš ang
lių ir raudono nuo ugnies 
molio. Rasta daug daiktų: 
jiečių aštriųjų galų, peilių, 
sąsagų, stovylėlių. Po velė
na rado didelių akmenų, ku
riais matyt buvo apdėta la
vono pakasimo vieta.

Kalnelis-kapas greičiau
sia VIII—IX amžiaus.

Moterų mokykla.
Obeliai, Ežerėnų apskr. 

Neseniai man teko pirmą 
kartą aplankyti Obelių mo
terų ūkio mokyklą. Moki
nių beveik vien tikrų lietu
vaičių daugiau 70. Mokyto
jų 7: šešios moterįs ir vienas 
vyras. Teko būti ruošos, 
virimo, audinio, mezgimo, 
skalbimo, siuvimo, gyvulių 
ir paukščių auginimo ir ki
tuose skyriuose. Visur ma
tyt nepaprastai daili tvarka, 
nuoširdus ir sumanus darbo 
atlikimas. Prie mokyklos 
yra ir internatas, kur moki
nės gyveYa. Visus darbus 
visuose skyriuose, taip pat 
ir sau patarnavimą atlieka 
pačios mokinės. Klesos aug- 
štos, šviesios. Sienos apka
bintos kolekcijomis paveiks
lų iš botanikos, zoologijos, 
mineralogijos ir iš kitų daly
kų. Mokinės pripranta mo
kykloje lavinties ne tik ūkio 
dalykuose, bet proto ir do
ros reikaluose.

Nusižudė iš meilės.
Liepos 7 d. š. m. Bartkunė- 

lių dvare atsitiko baisi nelai
mė. Nusišovė jaunas vaiki
nas Pranaitis, 21 metų aim 
žiaus. Nusižudymo priežas
tis tokia: pasakoja, kad jis 
mylėjęs vieną merginą, ku
rią tą pačią dieną paklausė, 
ar tekėsianti už jo, atsakiu
si, kad netekėsianti. Dėl to 
tai jis pasiėmęs šautuvą ir, 
niekam nematant, nusišovė. 
Pranaitis buvo blaivus, ty* 
kus; atliko vyresnysis jo 
brolis; tėvų nebeturi — iš
mirė.
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Tiesk jai audeklą po kojų, 
Rodyk darbą jai brangiausi: 
Atverk meilę, širdžių rojų, 
Ir javus tad laimės pjausi!

Šneka protas: Mesk silpnybę,

Kurs pamėgo viršliuosybę: 
Jo gyveninis — nuolat karas!... 
Skrisk j mano viešpatiją, 
Imk ten kardą, apginėją, •

Ir gražiai vyniok rietimą, 
Kad neėstų kandžios, pelės. 

Štai jau brėkšta tau saulutė. 
Eina tavo mylimoji, 
It prie aukuro Birutė,

SPAUDOS BALSAI “Keleivio” leidėjo. Kaip ma
tot, lazda turi du galu. Bet 
męs nenorime taip sakyti, 
kaip sako “Keleivis”, nes to
kiais pasakymais, kas kokios 
bendrovės narys, absoliutiš-' 
kai nieko negalima išaiškin
ti.

Męs gi draugams keleivie- 
čiams pasakysime, tik pra
šytume nepykti: jeigu kas 
purvina mūsų, socijalistų, 
tarpe — negalima tylėti.

Finliandija ir Lietuva.
Iš priežasties atvažiavimo 

pas mus pp. Basanavičiaus 
ir Yčo, Amerikos lietuviu vi- 
suomenė pradėjo (langiaus 
rūpinties Lietuvos reikalais. 
Podėl mums atėjo galvon 
mintis padaryti palyginimą 
tarpe Finliandijos ir Lietu
vos.

Finliandija turi su virš tris 
milijonus gyventojų, taigi 
tiek, kiek ir Lietuva. Fin
liandija yra po caro valdžia 
taipgi, kaip ir Lietuva. Kaip 
Finliandija nori išlaiky
ti savo tautos būtybę, taip 
ir Lietuva. Kaip Lietuva 
buvo sulenkinta, o dabar no
rima ją rusinti, taip Finlian
dija buvo sušvedėjusi, o da
bar ją norima rusinti. Daug 
tat panašumo, bet sykiu 
kaip daug ir skirtumo.

Dar tik pereitą savaitę at
ėjo žinios, kad Finliandijoj 
atsibuvo rinkimai į seimą. 
Iš 200 atstovų išrinkta 90 so
cijalistų, vadinas, veik pusė. 
Kaip tik valdžia išvaiko sei
mą, kaip tik paskiria nau
jus rinkimus, tuojaus ke
liais socijalistais ir daugiau 
seime. Taigi socijalizmas 
turi savo šalininkais veik di
džiumą finų. Socijalistų 
partija ten galingiausia. To
sios partijos viršenybė pa
kreipia tam tikron vagon 
visą tautos politika

Augustas Bebelis—jo gyve= 
nimas ir darbai.

Jaunos dienos.
Iš mūsų tarpo, iš eilių 

tarp tautiškos armijos darbi
ninkų, prasišalino šviesus 
senelis, apie kurį niekados 
neišdils atminimas.
Ferdinando Augusto Bebe- 

lio gyvenimas taip susiliejęs 
su vokiečių darbininkų judė
jimu, kad žingsnis po žings
niui sekant A. Bebelio gyve
nimą, tarytum matai, kaip 
tvėrėsi, augo, stiprėjo ta ga
lingoji partija, kurią męs va
diname Vokietijos Socijalde- 
mokratija. Bet Bobelis sa
vo veikime neapsirubežiavo 
siauroms ryboms savo vo
kiškos tėvynės. Tai buvo

džia prasmėje. Jo žodžiai 
ir patėmijimai tarptautiško- 
se socijalistų konvencijose 
buvo visų branginami. Jo 
veikimas mūsų tarptautiš- 
koj šeimynoj visur plačiai ži
nomas.

Todėl su tokiu gailesčiu 
viso pasaulio proletarijatas 
lydi senelį Augustą į amžiną 
pailsio vietą. Net mirtini jo 
priešai nedrįsta suteršti jo 
šviesios atminties. Ir jie tu
ri nusilenkti prieš žmogų, 
kuris visu įtempimu savo ge
ležinės valios gynė darbinin
ku klesos reikalus.

Užburtame rate.
Juo toliau, juo daugiau vis 

pradedama rašyti apie taip 
vadinamus “susikompromi
tavusius” kalbėtojus. Ke
lias sveikas nuomones išreiš
kia senas sąiungietis drg. 
Prūselaitis “Kovoje”. Ji
sai rašo gana bešališkai. 
“Jeigu ir negalima buvo su
stabdyti maršrutą po Illi
nois valstiją susikompromi
tavusių žmonių, tai reikėjo 
nors tiek veikti, kiek 1911 m. 
taisyklės daleidžia” — tai y- 
ra bent persergėti kuopas. 
Be abejonės, jeigu tas būtų 
padaryta, jeigu Pil. Kom. 
būtų panorėjęs bent perser
gėti, tuomet šiandien nebū
tų kilęs triukšmas. Bet ji
sai to nenorėjo. “Dangus 
negrius”— pasakė viena vir
šininkė! Na, tai ir ko (lan
giaus bereikia?

Ar žinojo Pil. Kom. apie 
1911 m. tarimą? Rodosi, ga
lėjo žinoti, nes apie tai vie
šai priminė per paskutinį su
važiavimą drg. Šukys. Tat 
apie tai žinojo visi suvažia
vimo delegatai.

♦ * *
“Kovos” redaktorius tei

singai aiškina paskutinio su
važiavimo nutarimą apie 
kalbėtojus. Draudžiama 
kviesti vien tik nustojusius 
gero vardo visuomenės aky
se. Bet galima kviesti ir ne- 
sąjungietis, bile tik jisai ne
bus susikompromitavęs.

Kadangi daug kas apie tai 
teiraujasi pas mus, tai skai
tome reikalingu tai pabriež- 
ti. Kartais ir nesąjungie- 
tis gali kalbėti labai naudin
gai nors ir toms pačioms soc. 
kuopoms.

♦ * *
Daug kas nurodo, kad 

braukimas iš Sąjungos kuo
pų, kurios, nors ir draudžia
mos, kviečia negeistinus kal
bėtojus, yra negeras daik
tas. Pilnai su tuo sutinka
me. Braukti dėlei tokių da
lykų kuopas iš Sąjungos jo
kiu būdu negalima.♦ * *

Kada “Laisvė”
“Šalin tokie kalbėtojai” — ji 
tik atkartojo tai, kas visiems 
žinoma. Bet “Keleivio” 
draugams tas pasirodė ypa- 
tiškumu.

Męs paklausime “Kelei
vio”: ar ir visi Sąjungos Su
važiavimo nariai turėjo ypa- 
tiškumą, kad viešai įvardijo 
tūlas ypatas ir niekas iš 30 
žmonių jų neužtarė? O juk 
buvo laikai, kada minėtos y- 
patos tarnavo Sąjungai. Iš
eitų, kad sąjungiečiai iki pat 
sūdnos dienos negalėtų pa
sakyti žodžio prieš ypatas, 
su kuriom buvo vienoj drau- 
gijoj!

Tai . matot, kaip protauja 
mūsų gerbiami draugai iš 
“Keleivio”!

Ne, draugai, lig laikui ga
lima tylėti, galima laukti pa
sitaisymo, galima atleisti 
vardan senesnių nuopelnų, 
bet kada prieinam prie to, 
kad visas Suvažiavimas su
šunka vienu balsu, kada ne
tik “L.”, bet “Pirmyn” ir 
Kova” turi garsinti viešus 
ranešimus, tuomet jau ty- 
iti — tai būtų nusidėjimas 

prieš socijalistišką dorą, tai 
būtų nusidėjimas prieš laik
raštininkų nutarimus.

Tas “Kel.” pastebėjimas 
apie ypatiškumą juo labiau 
keistesnis, nes ir pats “K.” 
sakosi nemanąs ginti. Ir 
kaipgi jūs ginsite, mieli 
draugai, juk jūs tą viską 
taip gerai žinote, kaip ir 
męs. Jeigu prie “L.” buvo 
artymybė vieną sykį, tai prie 
jūsų net tris sykius.

Svarbiausiu motyvu pasi
rodymo to didelio “Laisvės” 
straipsnio buvo noras daro- 
dyt, kad bjaurių kalbėtojų 
yra. Keleiviečiai gi sako, 
kad straipsnis pasirodė to
dėl, kad Paukštys yra “Lais
vės” narys. Še tau, Jurgi, ir 
devintinės. Jeigu męs pa
sektume “Keleivio” logiką, 
tai galėtume pasakyti: o 
Keleivis” todėl gina Pildo

mojo Komiteto didžiumą, 
kMT drg. Mich'elsonienė yra 
Žmtaia drg. Michelsono,

tų priešų, tai išeitų, kad 
Finliandijoj gyvena betau- 
.čiai, kuriems nebrangi tau
tos kultūra. Vienok nieko 
panašaus nėra. Finliandijoj 
nepaprastai smarkiai kįla 
kaip medžiagiška, taip dva
siška kultūra. Žmonių ap- 
švieta, jų kultūringumas, fi
nų rašliava ir dailė, jų 
politiškas susipratimas — 
gali būti pavyzdžiu ir daug 
didesnėm tautom. Socijalis- 
tai to viso nesugriovė. Ant 
pamato tebesančios kultū
ros, jie stato naują tautos 
lygybės rūmą. Jie su di
džiausiu uolumu gina kiek
vieną savo žemės sklypelį, 
kiekvieną politišką laimėji
mą nuo caro valdžios nagų. 
Ir štai kas stebuklinga: net 
finų buržuazija, bijodama 
nustoti visiškos įtekmės 
žmonėse, sekdama paskui 
socijalistus, kovoja su val

Ką gi męs matome Lietu
voje? Lietuva neturi tos sa- 
vyvaldos, kurią turi Fin- 
liandija. Lietuvą dar 
daugiau smaugia caro val
džia. Rodosi tarpe mūsų ne
turėtų rastis nei vieno, kuris 
eitų išvien su valdžia. Vie
nok męs matome visai ką ki
tą: Laukaitis ir Yčas eina 
demonstratyviškai išreikš
ti savo lojališkumą Mikei II. 
Laukaitis viešai Dūmoj sa
ko, kad kunigija padėjo 1905 
metais valdžiai smaugti re
voliuciją. “Viltis” viešai ben
drauja su valdžios agentais. 
Ne tautos liuosybė, ne auto
nomija jiems rūpi, nes jie 
supranta,' kad tai jiems pa
tiems bus nenaudinga.

Pati socijalistų partija 
Lietuvoje silpna. Ir ekono
miškos sąlygos ir persekioji
mai prisidėjo prie jos silpnu
mo. Tarpe tamsių žmonelių 
galima leisti apie socijalis
tus blogiausias paskalas.

Tvankioj atmosferoj poli
tiškos nelaisvės, kuri duoda 
laisvę vien tik juodajai par
tijai, argi galima kalbėti 
apie normališką kultūros 
kūlimą, apie dvasiškų tautos

vasario, 1840 m. Deutz-Co- 
Įogne. Jis gimė kazarinoje. 
Jo tėvas buvo unter-oficie- 
ras trečios rotos, 25 pėsti
ninkų pulko. Šeimyna Be
belio gyveno vargingai, bet 
vaikučiai buvo labai mylimi. 
Ypač buvo sunku, kada mirė 
tėvas. Mokyklą pradėjo lan
kyti, turėdamas 4! metų. 
Mirus patėviui, Augusto 
motina persikėlė į Wetzlarą. 
Puikus miestelis, puikios a- 
pygardos, sekimasis mokyk
loj, vis tai gerai atsiliepė ant 
charakteriaus išsidirbimo. 
Iš mokslų ' jam daugiausia 
patiko arifmetika, geomet
rija, istorija, geografija. Pa
linkimo prie religijos netu
rėjo, užtat gaudavo nuo 
pastoriaus pipirų. Bobelis 
prigulėjo prie išdykūnų vai
kų, mėgstančių pažaisti ir 
p a j u o k auti. Ne gal ėdama
veik išmaitinti savo vaikus 
ir pati kasdien eidama silp
nyn; motina užrašė juos 
kandidatais į kareivišką 
prieglaudą. Kada Augustas 
turėjo 13 metų, mirė ir mo
tina. Jį su broliu priglaudė 
teta.

Našlaičio gyvenimas buvo 
sunkus. Tik parėjus iš mo
kyklos, tuoj reikėjo « bėgti 
prie karvių, arklių, vištų, 
važiuoti malūnan, nes teta 
turėjo mažą ūkę.

Pabaigęs mokyklą Augus
tas pastojo gizeliu prie šalt
kalvio. Sekėsi ne kaip,nes 
buvo silpno sudėjimo. 1858 
metais, turėdamas 18 metų, 
leidosi “vandravoti” po Vo
kietiją. Tarp kitko galima 
pažymėti, kad Zalzburge 
Bobelis prisidėjo tuomet 
prie katalikiškų gizelių 
draugijos. Po dviejų “vand- 
ravojimo” metų, Bobelis su
grįžo namo. Norėjo jį pa
imti kariumenėn, bet buvo 
persilpnas. Vėliaus Bebe-

Barabosius.
Ženyba ir žmogaus gyvenimo 

siekinys1-.

gero, o tiktai padidins fiziškų ir dvasiškų 
ubagų skaičių. Jeigu sveikata stovi tiktai 
biskutį žemiau vidutiniško laipsnio, tai ap- 
sivedimas su sveika ir tvirta ypata, gali 
tuos nedateklius dapildyti. Tas daleistina 
ypač dar ir iš to atžvilgio, kad ženyba turi 
didelę higijenišką reikšmę žmogaus gyveni
me. Kada žmogus turi atsisakyti nuo ženy
bos, tai jis jaučia, kad jam kaž-ko trūksta, 
jis mano, jog jo gyvenimui yra pastatyti 
rubežiai, kurie neleidžia eiti ten, kur veda 
kitų žmonių gyvenimas... Toks padėjimas 
pagamina neužsiganėdinimą, skausmus, 
nes reikia, anot Dostojevskio, idant žmo
gus galėtų nors kur eiti. Todėl draugija 
neprivalo savo silpnesniems nariams pašto- ■ 
ti kelią prievartos įmonėmis. Jos pareiga 
yra parodyti jiems naujus, geresnius ke
lius. Žmogaus būdas nėra jau taip blogas, 
kad žmogus, matydamas gerą ir piktą, la
biau linktų prie pikto, negu prie gero. Abel- 
nai, žmogus stengiasi būti naudingu drau
gijos nariu. Reikia tiktai jam prigelbėti, 
išaiškinti, kad žmogaus siekiniu turi būti 
patobulinimas gyvenimo, žmones tankiai 
nueina ištvirkimo keliais tik dėl to, kad 
jiems nėra kur kitur eiti. Gyvenimas yra 
taip netikusiai sutvarkytas, kad didžiumai 
žmonių stokuoja tikrų džiaugsmų, kurie 
galėtų sulaikyti juos nuo blogo, suteikti su
siraminimą ir užsiganėdinimą. “Ištvirki
mo motina”, sako filosofas Nietzsche, “nė
ra džiaugsmai, bet stoka džiaugsmų.” To
dėl, kovojant prieš ištvirkimą, reikia kovo
ti ir prieš tas netikusias gyvenimo aplinky
bes, kokiose didesnė žmonijos dalis gyvena 
ir skursta, nepažinodama tikrųjų gyveni
mo džiaugsmų. Rūpinkimės sutvarkyti gy
venimo aplinkybes taip, kad visi ..žmonės 
gautų progą apsišviesti, įgyti didesnį daly
kų pažinojimą, supratimą. Tada galės 
kiekvienas susirasti sau gyvenimo siekinį.

(Rašydamas šjtą veikalėlį, pasinaudo
jau prof. Mečnikovo ir Dr. Budulso raštais.)

kų partiją, kuri vestų savo 
politiką, neklausydama 
pirmeiviu. Pagaliaus lassa- 
lliečiai įkuria visuotiną Vo
kietijos Darbininkų Sąjun
gą

Bebelis neprisidėjo prie 
lassalliecių, bet po valiai ir 
jisai pradeda persiimti soci- 
jalizmo idėjoms. Jisai dar
buojasi apšvietos kliubuose, 
kuriuose betgi nėra tikro 
darbininkiško susipratimo. 
Vienok tolydžiui tie apšvie
tos ir lavinimosi kliubai pra
deda vis artintis prie socija- 
lizmo ir 1868 metais priside
da prie socijalistiškos tarp
tautinės.

Tuom laiku gyvuoja ir la- 
ssalliečių orginizacija. Tar
pe vienos ir kitos — eina di
džiausia kova. Broliškos 
organizacijos veda tokius 
vaidus, kad darbininkų prie
šai tik trina delnais. Tiktai 
1875 metais abidvi sriovės 
susilieja į didelę Socijalde
mokratų Partiją.

Tuomi laiku Bebelis jau 
aiškus socijalistas, turįs di
džiausią įtekmę. Jisai pui
kiai permato žmonių psicho
logiją, permato žmonių rei
kalus.

Jo susipratimas augo sy
kiu su Vokietijos darbinin
kų susipratimu Kiek kar
tų buvo suklydęs patsai ju
dėjimas, tiek kartų buvo su
klydęs patsai A. Bebelis.

1867 metais Bebelis išren
kamas atstovu reichstagam 
1870 metais Bebelis su Lieb- 
knechtu nuteisiami kalėji- 
man ant dviejų metų, nes 
agitavo prieš karę su fran- 
cūzais. Kalėjime Bebelis 
daug mokinasi ir skaito ir 
čia padaro pieną savo kny
gai “Moteris ir Socijaliz
mas”. 1875 metais Bebelis 
išrenkamas prezidentu susi
vienijusios partijos.

Tuomi laiku Bismarckis 
vis labiaus siunta ant socija
listų. Darbininkų partijos 
veikėjai areštuojami be jo
kio atsižvelgimo net į įstaty
mus.

1877 metais Bebelis vėl 
papuola į kalėjimą už Bis- 
markio įžeidimą. 1878 m. 
išleidžiami žiaurus įstaty
mai prieš socijalistus, kurie 
veikia per 12 metų.

Socijalistų įtekmė betgi 
nepuola, o kįla. Socijalistų 
vis daugiau išrenkama ir 
valdžia su gėda turi paimti 
savo įstatymą atgal. Per 
tą visą laiką Bebelis nuolat 
išrenkamas atstovu, kuriuo 
buvo ligi paskutinės dienos.

Nei sunki jaunystė, nei 
kalėjimas, nei šnipai — ne
apveikė jo. Jisai buvo ne 
vien puikiu kalbėtoju-par- 
lamentariju, netik vadovu 
didžiausios pasauly partijos, 
bet ir rašėju. Svarbiausi 
veikalai, kuriuos parašė y- 
ra: “Moteris ir Socijaliz
mas”, “Iš mano gyvenimo”, 
apie “Unijas”, apie “Ch.Fur- 
je”, “Antisemitizmas”, apie 
“Krikščionybę” ir tt.

Kąda dalis'vokiečių soci
jalistų išsižada savo klesinės 
taktikos, Bebelis liekasi su 
tais, kurie nori kovoti. Ka
da dalis socijalistų nori tai- 
kinties su valdžia, A. Bebe
lis laikosi senos taktikos. 
Niekados jisai nenusilenkė 
prieš darbininkų priešus, bet 
ir niekados veltui nesikarš- 
čiavo, niekados nežengė 
žingsnio, pirm, negu jo gerai 
neapsvarstė. Todėl tai se
nelio Augusto nuomonė vi
suomet paimdavo viršų.

Jeigu Bebelis daug kuomi 
prisidėjo prie sustiprinimo 
darbininkų partijos, tai kitą 
pusę vertus, toji pati milijo
ninė partija suteikė atsa
kančią dirvą jo, kaipo vado
vo, gabumam^ apsireikšti.

Mirdamas, jisai paliko ga
lingą organizaciją ir milijo
nus žmonių, kurie varys iki 
užbaigai Socijalizmo

vien tik kūdikių gaminimui ir tokiu būdu 
likti gimdymo mašinomis. Pertankus gim
dymas yra kenksmingas moters sveikatai. 
Tai viena. Antra, reikia atsižiūrėti į tai, 
ar bus galima juos atsakančiai išauklėti, pa
daryti laisvais žmonėmis, o ne kitų pastum
dėliais, vergais.

Yra patirta, kad tokia ženyba, kuri ri
mo ne ant meilės, daugiausia esti nevaisin
ga. Todėl meilė yra labai gera ženybos ypa
tybė. “Meilė — tai gyvybė!” pasakė filoso
fas Fichte, “be jos yra mirtis ir išnykimas.” 
Tačiaus žmogus turi saugotis nuo aklo įsi-

tos fantazijos būdas. Ji tankiai būna prie- 
žasčia, kada apsivedę žmones lieka vienas 
kitam neištikimi, kad jie jieško lytiško už- 
siganėdinimo už ženybinio gyvenimo ribų... 
Kas kita yra tikroji, ideališkoji meilė, kuri 
rimo ant apmąstyto žmogaus būdo pažino
jimo, ant dvasiškųjų ypatybių harmonišku- 
mo. Tokia meilė yra kai - kas augštas b 
prakilnus. Ji žmogų artina link tikrojo gy
venimo, ji priduoda svarbą tam, kas pir
miau rodėsi nereikšmingas ir tuščias. To
dėl visi, kurie tik mano apsivesti, tegul jie
ško tų Platono poetiškųjų sielos pusių, ku
rios jau nuo amžinybės klaidžioja po visa
tos erdvę, jieško ir ilgisi savitarpinio susi- 
vienyjimo... Tegul jieško ilgai ir atydžiai!

Galop kįla klausimas, kada žmogus tu
rėtų apsivesti? Praktiškam gyvenime išri
ša tą klausimą kiekvienam atskiram atsiti
kime. Bet, kur nėra principų, ten viešpa
tauja neaiškumai, būna daug klaidų ir žmo
nijos gerovė negali kilti. Daugybė veneriš- 
kų ligų neprasišalina nuo gyvenimo scenos 
vien tik del to, kad žmonės negali apsives
ti, arba nedaro to dėl kokių išrokavimų ar 
senų papročių. Jeigu męs į tą klausimą žiū
rim iš biologiško atžvilgio, tai žmogus turė
tų apsivesti tada, kada,jo lytiškieji organai 
yra pasiekę augščiausią išsivystymo laipsnį. 
Tas pribrendimo laikas pas vyrus esti nuo 
18 iki 25 metų, bet pas moteris biskutį anks
čiau. Vienok yra nemažai priežasčių, ku
rios neleidžia tame laike apsivesti. Svar
biausia priežastis, neimant atydon materi- 
jalinių sąlygų, yra ta, kad žmogus tame lai
ke dar nėra pilnai išsivystęs, o ypač tas yra 
su dvasiškomis spėkomis. Jei žmogus per 
anksti apsiveda, tai jo meilė neturi tvirto 
pamato, ji negali būti gili ir ideališka, nes 
dėl gilios ir ideališkos meilės jaunam žmo
gui trūksta organiškų pamatų. Abelnai, 
jauni apsivedę žmonės primena drugius, ku
rių gyvenimas malonus ir linksmas tiktai 
prie saulės spindulių, bet kaip tik užeina 
audringas lietus, tai drugių sparneliai nu
linksta, gyvenimo džiaugsmai dingsta ir 
nuo pirmesni o pasipuošimo lieka tiktai liū
dna atmintis... Žinoma, jaunų žmonių ap- 
sivedimui yra ir savo gerosios pusės. Tokių 
tėvų kūdikiai esti linksmesnio būdo, jų jaus
mų pasaulis platesnis. Beto, prof. Lam- 
broso, pasiremdamas ant daugelio tyrinėji
mų, tvirtina, kad jaunų tėvų kūdikiai būda 
protingesni. Taigi jaunų žmonių apsivedi- 
mui yra dvi svarbios ir geros ypatybės: vie
na, žmogus, apsivesdamas, išsisaugo nuo 
ištvirkimo, antra, jis gali išauklėti gabes
nius kūdikius. Imant atydon tą, kad ženy
ba apsaugo žmogų nuo veneriškų ligų, ku
rios sunaikina ne vien tėvų, bet ir kūdikių 
organizmą ir priveda vėlesnes gentkartes 
prie išsigimimo, tai iš principo jauniems 
apsivedimas yra patartinas. Bet šitam da
lyke žmogus neprivalo būti varžomas; jis 
taipgi turi atsižiūrėti į savo subrendimą ir 
materijalines sąlygas.

Žmones turi labai klaidingą supratimą 
apie lytiškąjį sugyvenimą. Daugelis mano, 
kad jų augščiausias siekinys — tai užsiga- 
nčdint lytiškai. Tokia pažiūra priveda prie 
lytiškojo palaidumo, kuris pagamina gana 
blogas pasekmes. Mokslininkų yra patirta, 
jog lytiškasai palaidumas, nors jis ir nebū
tų surištas su veneriškomis ligomis, nusilp
nina žmogaus organizmą, o ypač nervus. 
Tokių žmonių kūdikiai esti silpni ir ligoti. 
Todėl žmogus privalo susilaikyti nuo bile 
kokio lytiškojo palaidumo, ištvirkimo būdo. 
Ypatingai dar ir dėl to, kad lytiškasai pa
laidumas įneša ženybiniam gyvenime nesu
tikimus, neapykantą, išardo meilę ir ga
lop tankiai priveda prie persiški rymo.

Kadangi anksčiau privesti faktai pa
tvirtina žodžius, jog tiktai iš sveikų tėvų 
gema sveiki kūdikiai, tai ką daryti tiems, 
kurie nesitiki susilaukti sveikų kūdikių? 
Pirmiausia turiu pastebėti, kad perdaug di
delis įsisvajojimas irgi kenksmingas, nes, 
kaip didis poetas ir mintytojas Goethe pasa
kė, jei žmogus pradės labai užsiimti savo 
organizmo ar doriško stovio ištyrimu, tai 
jis būtinai pripažins save ligotu. Ir labai 
aišku,> nes nėra nei vieno žmogaus absoliu
tiškai sveiko* taip - pat, kaip nėra nei vieno 
absoliutiškai normališko. Nors patįs išva
džiojimai apie žmogaus sveikatą yra labai 
relativiški, tačiaus gyvenime męs turim pa
gal jų elgtis. Jei žmogus apie savo sveikatą 
abejoja, tai su pagelba atsakančio gydyto
jaus, jis visada gali dažinoti savo organiz
mo stovį. Tokie žmonės, kurių sveikata sto
vi gerokai žemiau vidutiniško laipsnio, tu
ri būtinai atsisakyti nuo gaminimo kūdikių,, 
nes priešingai pasielgdami nepadarys nieko
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Kas daryti?
Mąstau naktį, mąstau dieną, 
Vaidentuvė visad verpia, 
Dar ir dar pluoštelį vieną 
Į posmus Mylin įterpia. 
Širdis metmenis dėlioja, 
Jausmai tiesia, mintįs audžia, 
O svajonės juos vynioja — 
Visi dilba, nieks nesnaudžia.

Širdis man-gi nuolat sako: 
Ausk tolyn ir dirbk be baimės; 
Dar tas laikas neatkako, 
O jau trokšti gerti laimes. 
Dirbk ir dirbk, skubėk audimą,

Skelbdams laimės jai idėją...
Atsimink, buvai laimingas: 
Nebaugino skurdo šmėkla, 
Nei gyvenimas vargingas; 
Nei pagundų pikta sėkla 
Nerūpėjo — buvai liuesas;

Darbininkiškos
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Todėl tat visos sveikos de
mokratijos jiegos Lietuvoj 
turi įtempti visą savo ener
giją, kad pastūmėjus nuo 
kelio tuos, kurie pastoja ke
lią: caro valdžią ir jos ber
nus sutonose ir be sutonu

nuo to laiko įsitraukia į dar
bininkų judėjimą.

Veikimo metai.
Kada Bobelis atvyko į 

Leipzigą, tą didyjį centrą 
moksliško ir visuomeniško 
judėjimo, tai, pagal jo paties 
žodžius,apie socijalizmą tiek 
teišmanęs, kaip apie chiniš- 
ką abėcėlę, 
draugijos tuomet klausėsi 
tautininkų. Išpradžių Be- 
belis įstojo į amatninkų lavi
nimosi draugiją, kur susi
renka daug žymių veikėjų. 
Radikališkesni (smarkesni) 
darbininkai įkuria kliubą 
“Pirmyn”.

1862-3 metais prasideda 
smarkesnis bruzdėjimas, ku
riame vis daugiau minimas 
Ferdinando . Lassallio var
das. Jisai ir jo draugai agi
tuoja už savistovę darbinin-

Sakei: “Meilė, gaudyk kuosas, 
Sakalai neturi žūti!”

Oi tos širdis, tos melagės, 
Jos ne vieną jau apgavo!
Ar-tik proto geros vadės 
Viską puikiai apvokavo?
Kad kariauti reikia kardo, 
Reikia šarvo, reik vilyčių — 
Kariauninko tikro vardo, 
O ne vergu būt sesyčių.

Pasakykit, kas daryti:
Ar klausyti staklių vėjo?
Ar audimą sustabdyti?
Ar likimą Prometėjo
Kantriai, tyliai toliau nešti?
Gal apšaukti širdžiai kovą?
O gal viską šalin mesti, 
Ir pasmaugti širdies bovą?

Vargo Aidas.

Pagal Tiutčevą.
Kaip ant žioruojančių anglių 

Ryšelis popieros trunyja, 
"Liepsna jį laižo iš šalių 
Ir dūmai eiles, žodžius ryja...

Gyvenim’s mano taip minai, 
Tarytum dūmai blaškant vėjui, 
Tai rūksta, smilgsta jis liūdnai 
Ir, gęsdams, draikosi pavėjui.

Bent vieną kartą, o dangau, 
Užžiebk galingą tu ugnelę! 
Te, užliepsnojęs kaip saulelė, * 
Užgęsiu... vargt nereiks daugiau...

’ ZZZZ, P. Posmyla.
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Didelis Balius!
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Kaina metams

$1.50

Kaina metams

ėmiau LAISVE
242 Broadway, So. Boston, Mass

PAJIESKOJIMAI

rozo

žiauri

mu

cius

Rhonenariu

man p ory c apie svečias

klebono
I Box 1603, Sta. 2. Fitchburg, Mass

Jau išėjo iš spaudos nau 
jausia K. Jasiukaičio apysa 
kėlė

gule, 
jo pačiu gulėjau
nų vežimas atvažiavo, tuoj

mmui savo

mos, o mano

metu am

Cicero, III.
Apie bažnytines draugys

tė! aš nekalbėsiu, nors jų čia

bai pasipiktino. O laikas jau 
būtų pasitaisyti!

B i žirnelis.

B. Bobrovskis,
1127 — 6-th st., Cedar Rapids, Iowa

Antanas Ramanauskas, 
3rd st. So. Boston, Mass.

Jonaitis, 
Rumford, Me

A. Ikamas, -
81 Clenhorn st., Fitchburg, Mass

Kuršėnų miestelio. Gy 
Massacnusetts valstijoj 

kas žino, malonės atsi

$2.00
1.00

dūlį ir, duodamas tėvui, sa
ko, kad viską jam atiduoda 
ir išvažiuoja kitur ir jo dau
giau nematys. Visi manė, 
kad čia girto kalba 
atsisveikino su visais, net su

Pajieškau dėl apsivedimo merginos, 
bet nesenesnės 21 m. Turi būt laisvų 
pažiūrų ir pamokinta. Norinčios gero 
vyro, malonės atsišaukti ir prisiųsti 
savo paveikslą.

“PIRMYN
Savaitinis

Kaina metams

KELEIVIS
Savaitinis

ja apie žuvimą merginos, 
kuri buvo taip širdinga, taip 
nekalta.

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.
Pajieškau sesers Marijonos Jonai 

taitčs (Viltrakicnes), Kauno gub. 
Šiaulių pa v., 
vena, rodos, 
Ji pati arba 
šaukti.

trict Council N3. U. G. of 1 
atmetė pasiūlyiima taikyti 

K J. Geležėlė.

žmogų, visa savo 
liepsna — nesusilaukė

Pajieškau Antano Zairio, kuris su 
manim gyveno Kewanee, 111. ir vėliaus 
išvažiavo į Chicago, ill. Malonės at
sišaukti, nes turiu labai svarbu reika-

‘KOVA’
Savaitinis

Hartford, Conn.
Hartford Hospitaly serga 

drg. A. Zokaitis, kuris yra 
labai vargingame padėjime.

Jeigu kas norėtų draugą 
atlankyti ir paremti — tai 
paduodame čia adresą:

A.Zokaitis, Hartford Hos
pital. Hartford, Conn.

J. Dovidait
1329 st. Clair avė. N. 1

Namo parėjau nakcies čėsi, 
ateispirdziau iš cyko duris ir 
nusirengis ateiguliau lažkon 
pas Magdy. Ir kų cik pradė- 
dėjau snause, nugi ’duris-cik 
barški, barški, ateispirdė ir 
inkunklino. Bracia, žiurau, 
nusirengdzinėja. Man cik 
dzinke bą krucinį, tai jau čia, 
sakau, Magdės 
Mislinu savam dūki, čia 
Juruci tai turėsi kaucis. Ir 
kap cik jis eic in lažkų gule, 
aš cik strike, lape jį už plau
kų ir davai murdzyc. Kad 
ims jis rėke ir kap rozas an 
to alaso cik ir gurina duris ir 
susigramaldzina trįs polic- 
monai. Aš rėkiu:—palic- 
mon, jis in mano pačių atėjo 
gule, o jis rėkia, kad aš su

Policmo-

daugiausia yra. Svarbiau
sia tai; kad čia jau keturi 
metai, kaip gyvuoja LSS 
138 kuopa, kuri darbuojasi 
kaip galėdama.

Pajieškau posūnio Frank Cheko- 
vich, Kauno gub., Raseinų pav., Šidla- 
vos valsčiaus, MikaTTSkių kaimo. Se
niau gyveno Buffalo, N. Y., vėliau iš
važiavo j Chicago, Ill. Kas žino, malo
nės pranešti.

Antony Bakutovich, 
722 William st., Buffalo, N. Y.

Dabar gi randasi norinčių 
kunigo. Daroma visokie pa
rengimai, kad tik daugiau 
pinigų turėti. Bet neseniai 
toj vietoj, kur turėjo būti 
bažnyčia, atsibuvo vestuvės. 
Buvo net 48 bačkos. Dauge
lis prisigėrė. Net iš moterų 
buvo girtų. Kada jiems apie 
tai pasakai, tai dar pyksta. 
Aš jums pasakyčiau, mote
rėlės, kad veidrodis nekal
tas, jeigu veidas kreivas.

Montello Naujienos.
F. Bagočius kalba “Birutės 

, draugijai.

Baltimore, Md.
8 d. rugp. Henry Some- 

born Co. sustreikavo 250 
siuvėjų. Priežastis buvo to
kia: Glezer buvo prašalin-

apie 30 nepriėmė į savo vie
tas. Daug padėjo ant juodo 
listo. Užbaigus streiką, kon
ferencija visų tautų laikė 
susirinkimą ir pasiuntė de-

Betvarke Basanavičiaus 
ir Yčo prakalbose.

. .Chicago, Ill. Stebėtina ir 
keista, kad netik socijalistai, 
bet ir mažai apsišvietę žmo- 
neliai, moka apkainuoti atsi
lankiusius svečius. Tas vis
kas atsitiko šv. Kryžiaus 
bažnyčios svetainėj. Kada 
p. Yčas pasirodė ant stei- 
čiaus, pasigirdo balsas: — 
“caro berne, lauk 1” Kitame 
svetainės kampe girdisi vėl 
storas balsas: — “prisika
bink caro medalį, gal dau
ginus aukų gausi”. Ir taip 
šimtai įvairių juodų žodelių 
krito ant svečių-nebuvėlių. 
Publikoj prasidėjo baisi be
tvarkė — kabojimai ir der- 
gimai vieni kitų. Vieni už 
svečius, kiti prieš.

Tada Basanavičius atsi
kreipė j publiką šitokiais žo
džiais: “Lietuviai, jūs gyve
nate kultūros šalyj, apsiei
ki! mandagiau, paklausykit 
žodžių savo brangios tėvy
nės Lietuvos!” čia vėl pa
sigirsta silpnas moteriškės 
balsas: “Jūs, kunigų patai
kūnai, gal nevieną geriausį 
sūnų Lietuvos atidavėt į bu
delio caro nagus!”

Kitame kampe, žiūrim vėl 
daktaras Rutkauskas veik į 
peštynes eina su viena sena 
bobute, bet, kipšas bobutė, 
smarkuolė, daktarėlis gavo 
smukti į šalį. Aukų surinko 
gal apie tris dolerius.

11 d. rugp. turėjo atsibūti 
prakalbos Šv. Mykolo bažny
tinėj svetainėj. Nukeliavom 
ir ten, žiūriu jau publikos 
susirinkę apie 3-4 šimtai. 
Klausiu, kur svečiai? Atsa
ko, dar nėra. Laukiam va
landą ir kitą, kaip nėra, taip 
nėra. Tik už valandėlės da- 
siprotėjom, kad svečiai pasi
bijojo, mat dar jiems vaka
rykščia kvepėjo.

Milford, Mass. 9 d. rugp. 
pasipjovė britva Pranas 
Makseckas

‘Laisves’Administracijoj 
galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius:

10 d. rugp. atsibuvo koo
peracijos prakalbos. Kalbė
jo F. Bagočius, S. Michelso- 
nas ir vietinis Gardžiulis. 
Michelsonas daugiausia kal
bėjo apie svetainę. Publi
kos buvo s i virš du šimtai. 
Aukų surinkta $6.20. Pub
lika užsilaikė ramiai. Kal
bėtojai publiką užganėdino.

Prieš kelis metus kun. P. 
paėmė pulruimį ir laikė mi
šias. Tuomet buvo susitvė
rus lygir parapija. Kunigui 
pasirodė, kad neužtenka dar 
bažnytinių įrodymų. Komi
tetas surinko $300.00 ant 
monstrancijos, bet paskui

Clifford, III.
Turbūt, niekur nėra lietu- 

višką^visuomenė taip palai- 
,Xaip čionai. Kaip tik ko- 

z<(a liūosesnė valandėlė, taip 
tuoj prie bačkučių. Prisigė
rę, kaip pradeda vieni ki
tiems juodus akinius uždės- 
tineti, tai po tam tik ir 
vaikščioja gatvėmis, kaip su 
jaučio akimis.

Liaudies Mylėtojas.

Pajieškau pačios Onos Ramanau
skienės, Kauno gub., Raseinų pav., 
Naumiesčio miestelio. Kokie 6 metai 
atgal atvyko iš Lietuvos Amerikon. Ji 
pati arba kas apie ją žino, malonės at
siliepti. (67)

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- 
Lerio. Kas praneš, ar jis gyvas, ar 
miręs, gaus $5 dovanų. (66)

Mrs. Poliase Vilbasienė,
Rochester, N. Y.

Pajieškau merginos lietuvaitės ap- 
sivedimui, Suvalkų radybos, nesenes
nės per 25 m.; augščio 5—6 pėdų. Gel
svu plaukų, mėlynų akių, gražaus ir 
sveiko kūno sudėjimo. Turi būti lais
va nuo visokių prietarų, bet mylinti 
apšvietą, dorą ir ženybinį gyvenimą. 
Su pirmu laišku meldžiu ir paveikslė
lį prisiųsti. Vyrų meldžiu nerašyti.

V. P. Jurkens, • 
Andrew, Union Box, Springfield, III.

Laiškas Sultono kazokams 
ir kazokų Sultonui.

Prieš kelis šimtus metų 
Juodmario pakraščiais gy
veno daug kazokų, kurie bu
vo ne tai kareiviais, ne tai 
klajūnais-plėšikais. Jie la
bai tankiai užpuldavo ant 
turkų, kurie tuomet buvo 
galingi. Ir štai turkų Sul
tonas išleidžia savo gązdi- 
nantį manifestą. Juokingas 
tas manifestas, bet dar juo
kingesnis atsakymas.

Sultonas rašo:
“Laiškas nuo Sultono, 

Turkijos Ciesoriaus Zaporo
žės kazokams. Sultonas — 
sūnus Apšviesčiausio Turki
jos Ciesoriaus — visų brolių 
turkiškų, Jeruzolės, Didžio
jo ir Mažojo Egipto, A si ri
jos karalius ant karalių, ku

li šeimynų su 12 kambarių ir visais 
įtaisymais medinis namas, prie G st., 
netoli Thomas Park. Kaina 3,200 dol.

5 šeimynų su 25 kambariais medinis 
namas prie Second Ir K sts, turės bū
ti parduotas ant lieitacijos 6 rugsėjo 
(September), jeigu neatsiras kup- 
čiaus, kuris duotų pasiūlysimą.

10 kambarių medinis namas su vi
sais įtaisymais ir garme šiluma, prie 
Thomas Park, gražiausioj ir paran
kiausioj vietoj So. Bostone, parsiduo
da visai pigiai ir ant labai lengvų iš
lygų. Pasiskubinki! ateiti j ofisą, o 
dažinosite yisas išlygas.

Pigi farma, Danielson, Conn., ant 
pardavimo arba išmanymo ant So. 
Bostono namo arba žemės netoli Bos
tono.

20 akrų žemės, 5 kambarių tvirtas 
namas ir naujas didelis vištininkas; 
taipgi apie 150 fruktinių -medžių. Kai
na 1,400 dol. ir tik 150 dol. tereikia 
įmokėti. Kreipkitės tuo jaus visi, ku
rie norite pirkti pigių farmų iš mūsų 
agentūros. (69)

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, So. Boston, Maas. 

A. Ivaškevič — manager.
Tel. So. Boston 605.

čius, papundzino jie man ge
rai ir lig vakaro nusikuka- 
vau, kap pūdas, ir tep buvau 
be pomiecies, kad in tų pa
čių pirkcių nuėjau ir vėl, at
eispirdziau duris, inėjau ir 
ateisėdis užgiedojau:

Pasvarscyk, antela , per 
mares plaukdama,

Susdumok, mergei a, už 
many aidama...

Cik tu o m r ozu cvinkc man 
luobonin. Brolyčiai, kas to
liau man buvo, tai sarmaci- 
nuos ir poryc. Luobony tai 
ir nūnai dar sopa.

Ciek išvandravojis, o nie
kur spravedlyvascies nera
dau.

Jūsų viernas

Pajieškau dėl apsivedimo merginos 
19 m. senumo, laisvų pažiūrų ir pa
mokintos. Aš esu 21 m. amžiaus. Mer
ginos, jei norit puikaus vyro, rašykit 
tuojaus ir prisiųskit savo paveikslą.

A. Balčiūnas,

Pigus Namai.
3 šeimynų su 11 kambarių, atskirai 

budavotas medinis namas prie H st., 
bažnyčios. Kaina 

tik 100 dol.
namas ant 
Rendos per 
Kaina 1,3009 d. rugpjūčio atsibuvo 

Vanamės parapijos lietuvių 
piknikas ant “Mountain 
Park.” Užmanymas ir vedi
mas pikniko buvo minėtos 
parapijos klebono Truckaus. 
Jis iš anksto pranešė, jog ne
bus ant pikniko jokių svai
galų, bet laike pikniko jis 
pats prisakė atkalinėti bač
kas alaus. Dėl ko, nesupran
tu, — gal būt pamiršo, ką 
anksčiau kalbėjo. Tautiško 
bei lietuviško nieko nesigir
dėjo per visą dieną; tik va
kare, grįžtant iš pikniko, 
ant traukinio keliatas mer
gaičių ėjo per traukinio ka
rus ir dainavo lietuviškas 
daineles, vedamos minėto

prie pat Griciau 
900 dol. Reikia įmokėti

3 šeimynų medinis 
Athens st., netoli D st. 
metus atneša 351 dol. 
dol. ant lengvų išlygų.

dar nuvis Kunigo varganis- 
ta ir poterius visus ant po
miecies moka. Kad tep, tai 
an svieto spravedlyvascies 
praudzyvai nėra. Geriau, 
mislinu, reik eic namo pas 
Magdy persiprašyc ir gy- 
venc p'adlug dzievo prisaky-

viešpatis ant viešpačių, val
dovas galingiausias, ricieris 
neapveikiamas, Dievo anū
kas, sargas sargų dievo gra
bo, instrigatorius krikščio
niškas, globėjas nukryžiavo
te dievo, viltis ir palaima bu
sti rmanų, išganymas čigonų, 
nuliūdimas krikščionių, vii-) 
tis žydų; liepiu jums, Zapo
rožės kazokams, kad jūs ma
ne daugiau nekliudytumėt ir 
gera valia pasiduotumėt, nes 
ugnis ir kardas nubaus jūsų 
atkakluma”.

Kazokai ant to ve ką atsa-

voc.
Varganista nusivedė mani 

ant nakcigulto ir kap cik 
aciguliau, dar nespėjau su- 
dėc blakscienų 
mige. Nakciu pabudau — 
jau keevirta adzyna, o var
ganista dar rašo. Pamisli- 
linau, mat, kad mokytas, tai 
ir dzirbc necingi ir miegoc 
nenori. Cik bežiurinc ir jis 
pradėjo snause ir ant stalai- 
cio pasirėmis užmigo. Mani 
paėmė ciekavascis, nugi l<ų 
jis ty rašė. Reikia, sakau, 
lipe pažiurėc. Nugi bracia 
gromatų in Ciciliuky Cvik- 
linckiuty; prašo atvažiuoc ir 
prižada ženycis. Nu, kad 
paims mani zlascis, mislinu 
savam dūki, cik cvinkterc 
tau in tų suplotų nosį, kad 

nusikapucytai. 
Pači ir trįs vaikai nusiųsci 
in krajų, gal nei trupučio 
duonos netui 
nori daryc.

Kad no r būtu bedzievis, o
€ 7

Reikalingi kliaučiai.
Jei jauni vaikinai, kurie mokinosi 

Lietuvoje, norėtų išmokti siūti dra
bužius pagal amerikonišką madą, te
gul tuojaus atsišaukia. Darbas ant 
visados.

nigų, pasiskolino nuo 
2 dol. ir padovanojo, 
kui paprašė daugiaus, 
tėvas atsisakė duoti.
met Uranas nusiėmė laikro

jis ją atgaivino, 
brangus broliai, pa- 

gerbkim tą žmogų, kuris da
bar sėdi užpakaly manęs. 
(Mat, kada p. Yčas kalba, 
tuom laiku Basanavičius sė
di užpakalyj jo.) Męs moks
lo vyrai daug veikiame Dū
moj, daug jau nuveikėm Lie
tuvoj,^ ypač spaudą iškovo- 
jom revoliucijos metais, męs 
ir autonomiją iškovosiu) ne
užilgo. Tik duokit pinigų 
dėl Tautiško Namo, nes jis 
mums labai, labai reikalin
gas.

Reikia pripažinti, kad abu 
baisiai neiškalbus. Net juo
kai ima ir klausyti. Abu il
giau nekalba, kaip po 12 mi
nučių ir tai pristinga žodžių. 

Julius Mickevičius.
Nuo red. Manome, kad 

per prakalbas, kas jas ne
rengtų, reikia užsilaikyti 
kultūriškai. Kiekvienos pa
kraipos žmonės turi tiesą 
agituoti už tai, ko jie nori.

Ridzikas porina, kap jis pa
kliuvo in vožnų kampanijų.

Šitų rozu j ūmiem papory- 
siu, kad an svieto spraved
lyvascies nėra. Anų dzienų, 
ainanc iš darbo, užėjau pas 
Cirpulckį seikiu alaus išsi- 
maukc. Išsimaukiau, nugi, 
žiurau, kad kampi ir užkan
džių yra; prikunklinau, pa
ėmiau skindziuko ir maumo- 
ju. Cik tuo rozu Marcinka 
Barzdzinkaicis lape mani už 
krucines.

—O k u tu — sako — ėdzi

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

Marcelė Mclinavičiutė,
360 Second st., So. Boston, Mass.

ju.” Išvažiavau in didziausį 
miestų. Prabuvau sepeynes 
džienas ir nuėjau in gazietų 
pažiurėc, ar nieko nerašo an 
Juro Ridziko. Nuvėjau, bra
cia, — svečių prisirinky, visi 
toki slauni vyrai, du gazie
tų daraktoriai, ar kap ty 
juos vadzina, bala juos žino, 
ir vienas pieselnikas, dzide- 
delis, sako, giesmininkas. 
Visi su savim utarina, o in 
mani anei lukc. Kap cik iš
traukiau, bracia, butelį 
arielkos ir paklausiau, ar 
neakvacitų čerkuty iš
maukė, tai tuoj pačiu rozu 
vyrai pasidarė, kap švenci, 
pradėjo in mani utaryc, 
klausinėc, iš kur aš, kap ma
no prazviščius; po čerkuty 
išgėrėm ir tuoj vienas gazie- 
tos daraktorius išėjo pavo- 
bic dar daugiau tavorikščių. 
Su jais atėjo ir Marcinkonių 
varganista, mano geras pa
žįstamas.

Čerkutč 
pradėjom gere, paskui pasi- 
buciavom; vienas kitam sa
vo bėdas ėmėm poryc, ir vot 
bracia visa kampanija sira- 
tos: pačias išsiunty in Lie
tuvi!. An galo ir aš papori
nau, kad nakciu nuo pačios 
pabėgau.

Sulaukus nakcies nuvėjom 
in šlaunų triobų ulioc. Tai 
dar pirmu rozu mano gyvas- 
cyj tokiam daikti buvau. 
Bracia mergų yra, cik žiūro 
in mus ir cik mirke, mirke su 
akiu. O jau mano tavorykš- 
čiai dasėdėc negali. Sarma- 
cinuos apie juos daugiau po
ryc; man žiūrine, net skrom- 
na pasidarė. Besėdzinc nu
gi ir dzvylikta adzyna atėjo. 
Visus išvarė iš trobos. Nu 
kū čia, sakau daryc? Aš 
nakcigulto neturiu, o miegoc 
tep noriu, kad negaliu tri

ll d. rugp. “Birutė” pa
rengė mass mitingą su pra
kalbomis. Pirmiausia kal
bėjo F. Bagočius. Perbėgęs 
trumpai moterų istoriją, to- 
lesniai pradėjo kalbėti apie 
dabartinį moterų padėjimą. 
Tik kalbėjo labai vienpusiš
kai, prisigerindamas mote
rims ir visiškai nupeikda
mas nevedusius,. nors, kaip 
pasisakė, ir patsai nevedęs. 
Toliaus pranešė, kad reikia 
25 bizūnų tiems vaikinams, 
kurie su mergina vaikščioja 
mėnesį, o paskui pasimeta 
nevedę, nors ir blogo nepa
daro. Sako, pas svetimtau
čius to nėra. Bet drg. Ba
gočius tegul pnsimena, kaip 
vieną kartą jisai kalbėjo so
či jalistams, tai pasakė, kad 
vaikinas neturi merginos 
vesti patol, pakol nepažįsta 
jos būdo, nes kitaip tankiai 
kįla nesutikimai šeimynoj. 
Tuomet F. Bagočius nurodė, 
kad anglai pradeda mylėtis 
iš mažų dienų, todėl pas juos 
sutikimas geresnis.

Toliaus nurodė, kad kun. 
Urbanavičius nepykstąs, 
kad moterįs priguli prie 
pirmeiviškų draugijų. Aš gi 
pasakysiu, kad kun. Urba
navičius per paskutines pra
kalbas Nuol. Pagelbos Pane
lės Švenčiausios draugijos 
peikė 
konstitucijoj nėra punkto ; 
pie velykinę.

Antras kalbėjo L. Grik 
tas, prašydamas 
streikieriams. Či; 
daryta kolekta.

Tarpais buvo dainos ii 
deklamacijos. Deklamaci 
jos pavyko pusėtinai. Dai 
•nos nekaip pavyko iš prie 
žasties šiltumo. Pasikalbę 
jimas Motinos su Rožyte ii 
nekaip išėjo. Naujų 
tą vakarą prisirašė 36 
dabar “Birutė” turės 200 na 
rių ir $400.00 bankoj.

Žmonių ant prakalbų bu

Griuvėsiuose.
Toje apysakėlėje vienas iš 

gabiausių mūs beletristų K. 
Jasiukaitis piešia liūdną pa
veikslą mūsų sodžiaus mer
gaitės gyvenimo.

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 

širdies• v • 
1S 3? pusės jokios meilės. Jisai 

pasinaudojo Stase užganėdi- 
gyvuliškų ins

tinktų ir užmiršo apiėją.
Tai liūdna ir graži istori-

mazais, persiprase visų. 
Parėjęs namo, pasiėmė sa
vo draugo britva, atsisveiki
no su draugais ir gaspadine 
ir arti namu pasipjovė.

J. A.

“Tu, turkų sultone, pra
keikto velnio brolis ir drau
gas, kuris su juo ant vienos 
kumelės joji! Velnias Slidi
na, o tu ryji, o tavo kareiviai 
skūras plėšia. Tu paties li- 
cipicriaus sekretorius, Siri
jos arklininkas, Armėnų 
bravorininkas, Macedonijos 
besarmatis, Aleksandrijos 
vagis ir sukčius, Arabijos 
smalavežys,o didžiojo ir ma
žojo Egipto kiaulė ir pie
muo, Armėnijos šuva, toto
rių pakusa, kuris trankaisi 
po svietą, kaip pikta dva
sia, Podoliaus budelis ir Va
lakų kvailys, Maskvos ma
ras, o paties velnio anūkas, 
mūsų gi Dievo išjuokė jas, 
Busurmanų nųpuolikas ir 
viso svieto netikėlis! Tau, 
šuns vaike, męs nepasiduosi
me ir tavo kareivių nesibijo- 
me. Męs su tavim dar pasi- 
pešime.

-Tai ve, ką męs tau rašome 
ant tavo laiško”.

Pajieškau brolio Jurgio Statkevi- 
čiaus ir Jono Kafrukščio, Suvalkų 
gub., Marijampolės pav. Jie patįs arba 
kas apie juos žino, malonės atsiliepti, 

J. Statkevičiu
Box 86

nieko nelaukis triny- 
an pečių, armonikų 

kape in rankų ir nu klemen- 
zuoc namo. Važiuoc nega
lėjau, ba cik dzevyniolika 
centų liko, tai pasigadzinau 
an bandos. Net dzvidešime 
dzvi dzienos praėjo, kol par- 
pėseiavau namo, o sepcynes 
tynai išbuvau, tai dabar su- 
skaicykit, kiek bus? Net 
dzvidešimei dzevynios dzie
nos.

Pajieškau Jono Murauskio, paeina 
iš Mažeikių (Muravjovo) miestelio, 
Kauno gub., Šiaulių pav., ir Rapolo 
Baltrūno — Kauno gub. Turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu jų pačių ar žinančių 
apie juos pranešti šiuo adresu:

J. Undžius,
131 Grand st., Brooklyn, N. Y.

žiaus. Pragyveno šioj šaly 
tris metus. Prie draugijų 
neprigulėjo; buvo girtuok
lis. Pastaruoju laiku nedir
bo, tai tėvas duodavo ir ant 
maisto.

8 d. rugp. atsibuvo vestu
vės Astromecko su Germa- 
niute. Tai Makseckai ir bu
vo tenais. Neturėdamas pi- 

tėvo 
Pas-

39 Henry st

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

Pastaruoju laiku G. W. of 
A. atliko bjauriausi darbą. 
Jos vadovai perėjo visus ma- 
nufaktorius, darydami san
taiką su kapitalistais ir pri
žadėdami būti artimiausiais 
draugais. Sutarė neprisilei
sti “anarchistų” iš IWW. Iš
leido keliatą tūkstančių cir
kuliarų įvairiose kalbose, vi
saip šmeiždami IWW. ir mė
gino atgrasinti,^ 
tos unijos iš vien su kapita
listiškais dienraščiais. Bet 
tas nieko negelbsti. Ir vėl 
susitvėrė trįs nauji IWW. 
skyriai.

Streikieriai po kiek sykių 
šaukėsi pagelbos G. VV. of A. 
ir siuntė atstovus santaikai 
padaryti. Jie gi sakė: “Pri
sirašykite prie mūsų, tuo
met sutaikysime.”

Po dviejų savaičių kovos, 
streikas pralaimėtas. Sun
ku buvo mažumai 
prieš didžiumą.

11. rugp. sugrįžo darban 
Firma iš 250 streikieriu

Tuo rozu tope ir man pa
čiam, kad petnyčia ir cik 
blinkc skindziuku Cirpulc- 
kiu mucinin.

Rengia Cambridge-raus Lietuvos 
Dukteni ir Sūnų Draugystė. Atsibus 
panedėlyje (Labor Day) 1 rugsėjo 
(Sept.), 1913, svetainėj Odd Fellowa 
Hall, 536 Massachusetts ave., Cam* 
bridge, Mass. Prasidės 2 vai. po pietų 
ir trauksis iki vėlai nakties. -

Įžanga tik 35 centai ypatai.
Kviečia visus L. D. ir S. Dr-ste.

“LAISVĖ”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass,skindziuku mani in pagun- 
dzinimų invedzi—ir suširdis 
išėjau.

Pareinu, bracia, namo, — 
nugi an stalo kaukolė bacvi- 
nių pastacyta ir biskucis 
varščiokės, o pačios nėra. 
Pavečiariojau, jau ir dzevy- 

Magdčs dar 
nėra. Spaciruoju po pirkcių 
ir širstu:

—Ot tu ir vieryk — sakau 
—pačiai!

Pusė po dzevynių parėjo 
ir Magdė. Paklausiau, kur 
tep ilgai sveciavos, o ji 
ir pradėj 
cicilistų prakalbas.

—Kibą — sakau — tavi 
ledoko macis tinui nunešė?

O ji man kad pradės rėke, 
tai kap su ceglėm in kaktų 
duoda. Sako, jei nori, tai 
tuoj pamesiu. Nuėjau ir aci
guliau in lažkų.

Pusiaunakcy sumisliau 
pačių paguzdzyc. Apsiren
giau, pasiėmiau armonikų, 
parašiau an kortelės, kad 
“jau tavi pametu ir išvažiuo-

Basanavičiaus ir Yčo pra
kalbų turinys.

Basanavičius: — Lietuvių 
tauta buvo kaip ir mirusi, 
tačiaus šiandien atgimė nau
jai; dėl tų pačių reikalų ir 
mudu su gerb. Yču atkelia- 
vom čia pas jus, kad reikia 
Tautiško Namo Vilniuje. 
Daugiaus apie įvairius nųo- 
tikius Lietuvoj, papasakos 
mano gerb. draugas, Dūmos 
atstovas Yčas.

Dūmos atstovas Yčas: — 
Brangus lietuviai, aš dėl jū
sų iš senos mūsų tėvynės 
Lietuvos atvežiau ' daug, 
daug labų dienų. Iš tos tai 
tėvynės, kurioj jūs augote, 
kur motina jumis čiūčiavo, 
liūliavo. Lietuvių tauta bu
vo mirusi, bet ačiū Basana
vičiui

tas formanu už prigulėjimą 
prie IWW., o ne prie G.W. of 
A. Mat, ir bosai nujaučia, 
kuri unija jiems esti geres
nė. Turiu pasakyti, kad ir 
ir pirm to jau buvo prašali
nę kelis tos unijos narius, 
tuomet darbininkai pamatė, 
kad ir suvisais taip gali pasi
elgti ir nutarė užstoti už sa
vo draugus. Pirmą savai
tę streikavo vieni prosyto- 
jai, po savaitės laiko išėjo 
streikan ir dalis rūbsiuvių, 
bet iš tokio didelio skaitliaus 
(3,250) labai mažai. Gali
ma sakyti, kad veik 3,000 li
ko dirbti. Tai daugiausia 
žydai, kūrie priguli prie G. 
W. of A. Dabar aišku, kad 
darbininkai neturi vienybės, 
nes organizacija eina prieš 
organizaciją, tuo tarpu ka
pitalistas, šampaną gerda
mas, gali sau juoktis, kaip 
policmanai buožėmis dar
buojasi. Jam, žinoma, juo
kai ir smagu, kad turi orga- 
n i zu o 111 s t r e i k 1 nu ž i 11.

Magdy ir mus abu išvedė. 
Dar norėjau nepasiduoc, tai 
rankas surišo. Tadu ėmiau 
plusc, tai zlidukai maišų an 
galvos užmovė ir nuvežė in 
lakupų.

An ryt dzienos nuvedė an 
sudo. Sudzia ir klausia ma
ni: — ar tu koveis? —sakau, 
koviaus, ir tu, ponas sudzia, 
kautais, kad pas tavo pačių 
kitas ateitų gule! O jis man 
sako, kad tu su svecimu pa
čiu gulėjai.

—Jei ponas sudzia nevie
tai gali pašaukė Mag- 
i tau pasakys, — at

kirtau aš jam. Tuojčas su
dzia sušuko:

—Policmonai, tuoj atvesk 
čia tų moterišky! — Ak tu 
pondziau švenciausis, ugi in- 
veda žydaukų. Sudzia ir 
klausia:

—Ar tavo šita pači?—Ma
no pači Magdė, ponas su
dzia, sakau aš jam, — o ne 
žydauka. O sudžia ir sako 
man: — tai tu su šitų mote
riški nakciu gulėjai? — Aš 
kaip suriksiu ‘an tos žy(lau
kos: — sakau, kokia tavi le
doko macis in mano pirkcių 
nunešė? — Žydauka sako:— 
jau sepcynios dzienos, kap 
mes ty nusikraulinom.

Tadu aš sudziai virozniai 
paporinau, kad dzvidešimei 
dzevynias dzienas nebuvau 
namie ir nežinojau, kad 
Magdė iš tynai išsikraulino. 
Sudzia gardžiai pasijuokė ir 
palaido nenukorojis.

,, pusei .... HOC. 
“DILGELES”

Einu kas dvi savaites
Kaina metams . . . $1.00

,, pusei .... 60c.
Norėdami užsirašyti vieną iš Šių lai

kraščių, adresuokit šitaip:
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LAISVE

VIETINES ŽINlds
Jau rašėme “Laisvėje”, 

kad Bostono uoste sulaiky
tas Ernestas Jaumsem, ku
ris pabėgo iš Siberijos ir ku
ris priguli prie rusų soči j ai- 
demokratų partijos. Immi- 
graeijos yaldžia sakė, kad 
jisai yra pavojingas Suvie
nytų Valstijų tvarkai, bet 
Bostono socijalistai, ir ypač

ja, labai smarkiai pradėjo 
rūpinties jo išliuosavimu. 
Taip - pat užsistojo ir vienas 
Bostono atstovas valstijos 
legislaturoje. Buvo paduo
ti skundai Darbo Depart- 
mentui Washingtone ir pa
galinus 16 d. rugp. Jaumsem 
buvo paleistas.

Jisai yra latvys ir gavo 
prieglaudą redakcijoj latvių 
soc. laikraščio “Darbinin
kas.”

Taigi dar vieną kartą pa
sitvirtina, kad Suv. Valstijų 
imigracijos viršininkai su 
mielu noru patarnauja ca
rui.

17 d. rugp. Chelsea atsibu
vo Lietuvos Sūnų Draugijos 
prakalbos Central Hali. Kal
bėjo L. Prūseika. Žmonių 
buvo susirinkę, kaip del 
Chelsea, labai daug. Kalbė-

juose, kad

pą ir moteris.
Tą pat dieną prie draugi

jos prisirašė 10 nauju nariu. 
Montello streikieriams šli
aukau ta $5.28. Buvęs.

kuopa pastaruoju laiku la
bai subruzdo rūpinties įgiji
mu savo locno namo. Kaip 
matyt, tai tas užmanymas

Kada per susirinkimą drau
gai kuopiečiai buvo užklaus
ti, kas kiek galės paskolinti 
minėtam tikslui, tai tuoj at

jusiu, kurie sakosi sudėsiu 
$1,500.

Beabejonės darbui prasi
dėjus, bus ir daugiau suau- 
kauta ir paskolinta.

Labai geras užmanymas

nyti.
10 d. rugp. kuopa paauka

vo Montello streikieriams iš 
iždo $3.00, o suaukau ta 
daugiaus, kaip $3.00. Visi 
pinigai pasiųsta streikie
riams.

17 d. rugp. ant Boston 
Common buvo labai Įdomios 
diskusijos. Prakalbas laikė 
katalikai ir socijalistai. Te
ma prakalbų buvo: ar gerai 
pasielgė Debsas, pritildamas 
nelaimingą merginą? Kata-

esąs pagyruolis ir kad kata
likai daug daugiau labdary
stės atlieka. Daugelis užsi
stojo už Debsą.

Pasirodo, kad Dėbso pasi
elgimas sukėlė karštus gin
čus po visą Ameriką.

27 d. rugp. Franklin Uni
on Hali atsibus diskusijos. 
Katalikai sakosi sumuštą 
socijalistus.

Akušerka F.Stropiene per
sikėlė naujon vieton, todėl 
turint kokį reikalą kreipkitės 
šiuo adresu: 6 Loring St., 

»>$o. Boston, Mass., netoli 
kampo E ir 7th sts. Važiuo
jant imti karą: Bay View ir 
važiuoti iki kampo E ir 7-tos 
gatvių; išlipus paeiti pusę 
bloko 6-ta gatve iki Loring st.

Nauji Laiškai

Chicagiečių Atydai!

Pirmas vakaras parengtas Lais.Jaun. 
Muz. Dram. Dr jos atsibus Nedėliojo, 
24 rugpjūčio (August), 1913 m., Melda- 
žio svetainėj, 2242 W. 23rd PI. Bus lo
šiama 1-no akto farsa “Neatinezgemas 
Mazgas”. Pradžia 5 
žanga 25c, 35c ir 50c.
(’hieagos chorai, kaip tai: L.S. S. 81 kp. 
choras, Lais. Jaun. Choras, Liet. -soc. 
vyrų choras ir L. M. D. “Aido” choras. 
Nepraleiskit progos, nes negreit tokios 
Chicagoje sulauksite.

K viečia

Reikalinga 10 moterų 
kurios yra gerui pripratę sortuoti bo- 
velnos likučius. Kreipkitės tuojaus pas:

PHOENIX WASTE MEG. GO. 
394 First St., So. Boston, Mass.

Klemensas Navickas

sd

j

B

vai. vakare. Į-
Dainuos geriausi

ę Telefonas Richmond 22126
Jjj „ 2787-J

g Dr. David W. Rosen
į 321 Hanover Street f/

K O M IT ETA S.

Tautietes
£

Dr. Ignotas Stankus 

linmbtigieris, kuris tarnauja

Ro d ujas i’arašyta.s Garsaus R.išlininko RATILE ZOLA
T.im .ta jie ,k ii I įim s ir gei i>,'.;< «..4n ir bendra is Jau-

Feeling "Fit ’Every Day
f Influenzos arba irmtr-
Į dies užpuolimai naktimis 
| arba kosulys ir die- a 
| girnai jūsų raume-
I nysė iš nusidirbi- *Y 
į mo, nepaguldys
jus, jeigu turėsit C

ii

Mano ofise galite susikalbėti vi-
• suse kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte 5}
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7iki 8 vuk. įį

ir Tautiečiai!
Jau praslinko metų ir

i vienas
Stankus,

Philadelphia, Pa. Jis

sic Philadelphijos raminsi likt; 
tikras lietui ys daktaras Ignotas 
1210 So. Broad St. 
gydo pasekmingai

moterų

v
.

O?

>■

notą 
j" v

tini žtmigt
apga vingame

¥;;>i
V >' -*1V-’’g! a;Vl

i n>: inunil in i i ir platina 
<> pažj: lamų ir giminių, 
daktarą Slankų, tai ži- 

■; prikibąs yra neišmin-

g<T keliaujančiu agentu. Dabar jisai ke
liaus apie Brocktonų ir kitus apielirfkes 
miestelius. Pas jį galima užsirašyti 
“Laisvę”, užsisakyti pas mus gauna, 
mas'knygas, paduoti apgarsinimus, pa- 
jieškojimus ir kitus spaudos darbus.

“L.” ADMINISTRAC1.JA-

liet ii v i ii
niai-valkatos su New Yorko žydberniais 
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą 
patraukė, kad, buk to žmogelio moteris!, 
jos. l’ž tokį melagingą ir neteisingą 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog patraukė 
į dydyjj teismą.

2-**/“ PadCkavones-Divktarul Stankui,
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padekavo- 

nės talpinasi su pavelijimu pačių pacijentų. Kitos visos padčkavonės yra užlaikomos didžio j 
slaptybėj. Aš Marijona Pocienė, T1-13 Cratz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, tuičjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einantį iš viršaus kojų j apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje, jautimą (įalčio su prakaitavlinais ir abelnų nusilpnėjimą. 
Saukiaus prie, daug daktarų, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet atsišaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir jis mane išgydė už 2 kartų atvažiavimo į mano namus. Ištariu jam šir
dingą ariu ir Dieve duok jam ilgesnį ainzių, l<ad galėtų ir kitus sergančius gelbėti. Aš Juoza
pas Gudauskas, 418 Chesnut st., Newark, N. I., ištariu širdingą ai ni daktarui Ignotui Stankui 
už prisiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, k a,l nuo jų-.ų j-.yduolių f. isingaęsugi jžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalaujtt. Vietoje padčkavonės aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažąslamtis. Ona M.isattskienė, 2 1 lutehinson St., 
Jobstown, N. J. likos išgydyta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
su niežėjimais^ant kūno. Aš lika is i-...yri y tas nuo išbėrimo sjmog.Js aut kūno. Aš Juoza
pas Vinkeviče, 40 Cross st., Boston, M r.s., širdingai de'...ivoj't (taktarui Slanku i uz išgydymą 
manęs nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų d ei.ų. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonas Saurusaitis, 3’06 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė daktoras Stankus nuo ištiėrimo spuogai-, ant vml.s AšJuigis 
l.ukoševiče, 128 Ii. Superior st., Chicago, III., buvau labai silpnasir turėjau kisulj, net buvau 
pametęs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, jisitz pirmo pri- 
siuntiino gyduolių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gastinciaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

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

Ofiso valandos Iš ryto nuo 9 iki 11, Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki8 vai.
N edėliomis nuo 9 i k i 11 vai. ryto ir nuo 1 i k i 4 valandai po pietų.

aukų neteisiu
numirusi nm>

ilną, nc- 
į teismą

Stankus

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vienų dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygų, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuvišku

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

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

Tik 1 doleris!

AL. STEPONAI ! IS
184 Atkins Avenue, Brool

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

:-iic> e l< n y ?'ic iš.:; -i l<’lomi •; •,.i:l/,oiuis mintimis, su naro- 
d<. m.iis ir pamok i nim.iis. Nes joje aprašoma'? aiškiai, 
v.tiz«l.;jai liarbiii.nl; ii ir tr.rčir. >įy veniniai, nurodoma, kaif 
sena-;, netikęs :miė>l y ni.i.s pike.iči.im s nauju, ‘ turis teikia 

pamok •V i cim-
i it t

a; 3.00 pusl.i’-ių K;i na tomo 75c, v.si 3 tomai 
nl įlal.ar tuoj.ims visi 3 U mai $2.00.

iki Gi' itizacijos. Paraše l’ALL LAPARGUE. Kaina 50c.
SOC! J A i J Z MA S SU iH?. A NT A M Al IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN Si'Al (':(). kaina 50 Centų.
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Didžiausias 
Darbinink ų 
Savaitinis “KOVA”

Leidžiamas
Lietuvių Soc.

Amerikoje

D r
.Fj

A

. Pain- ( 
Expelleri 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 

^Sergėkis pamėgdžiotų vaistų* .
c'j S f. AO. RICHTER 4. CO.. 215 Pearl Street New York 

A A s Rlchter'io Congo Pilies yrs geros nuo 
viduriu suktelėjimo. 25c. ir 5vc

H-

I 
i

f

Parsiduoda Forničiai
dėl 3 kambarių ir virtuves. Priežastis 
pardavimo išVažiavimas į kitą miestų. 
Atsišauki t greit,

A. DZEVENK AIJSKAS
IGBSilver St. 3rd floor, So. Boston, Mass

Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi
chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę M5 Lietu
viai Farntieriai, toj apielinkej aš tu
riu paėmęs nuo anglų ant pardavime 
daug- gyvenamų farmų su triobomis it 
sodais. I,aukai lygtis ir derlingi. Far 
mos visokio didumo ir visokitt prekių 
Akoris prekiuoja $20 ir daugiau. An 
glai, nenorėdami gyventi tarpe užsi 
gyvenusio lietuvių, pavedė savo l’ar 
tnas parduoti pigiai. Todėl labai geri 
proga nusipirkti gerą f’artną pigiai 
Tose pačiose vietose turiu gražios ii 
derlingos žemės, bet dar neišdirbtos 
kur galima nusipirkt už pigią prck< 
ir padaryti geras ir brangias farmas

nori ir parsiduoda ant labai lengvu i

arba palei ežerus, kuriuose yra dauj. 
žuvų. Dabar labai gera prbga paimt 
tyli ir apkąinuoti farmų vertę, kole 
ant laukų javai, todėl kurie norit 
pirkti farmų, atvažiuokit pasižiūrėt 
tuojaus. Turiu farmų ant pardavime 
su apsėtais laukais, visais padarais 
mašinomis, ir gyvuliais, tik eik ir va 
lyk sau javus, viskas gatava. Per
kant čia tarnui nieko negalima trotyl. 
Atvažiuokite dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant Parmos. Būda
mas pats farmeriu, galiu duoti teisiu 
gų patarimą, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabar galėsite pratęsti va 
kaeijas pas mus ant r.irpios aiH svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotą žemės. 
Atvažiavę Į Peacock, tuojaus telefo- 
nuokit j mano farmų, o aš a(važiuosiu 
automobilium ir apvežšiu po tas vie
tas, kur galėsi išsirinkti
Parašyk laišką, prisiųsiu knygutę i) 
mapą (tj plotų dovanai.

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

sau l’arma.
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“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

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

.‘JKOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
1/YKAI. Dabar “Kova” išeinft-tokia kaip “Keleivis”.

Ar manai keliaut iš

Bostono stačiai į Lietuvą
BE JOKIO PERSEDIMO

I .aivai išplaukia:

“Cincinnati
an g. 16.

“Franconia
an g. 19.

“Cleveland’
sep. 12.

Libau

“Kova” 1815 E. Moyamensing Avė.
PI-IILADUI .PHIA, PlilNN’A.
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Geo. Bartaszius
Broadway, So. Boston, Mass, 

arba
Broome St., New York City

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA

L’I’ŽJ'

i . R $
' .. n >A ...41L.

-0.

Jei nori keliaut j 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti

Laivakortes

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

Tolinus
A dre

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street

NEW YORK Cl I Y. N.Y.
D

Tik ką atspausdinom dau
gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekvie
nas galės pasidžiaugti. Kas 

• ims 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertais).— tas tegul prisiun
čia 60c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinki t su už
sakymais.

Viršminėti laiškai .yra 
gaunami “Laisvės” redakci-

Samdome darbininkus

43Portlandst., Boston,Mass.

puikiau

(O 
¥
(0

W
co
M
co
M
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si irut

rime 
ir prirenka
mo Akinius

dėl geležinkelių, Canadon 
fabriku ir farm u.

AR NORI
ĮGYTI TURTUS IR LA'.Mt;?

Tūkstančiai žmonių įl*iio 
turtus, milijonai žmonių su

skurdo ir uelaimių 1 r t.tinsta p'y

“Kaipo Imogus mansi o" ir “Iš wir 
dies". Turinys šitų Knygelių pei- 
keis tamstos gyvenini), padoiys

TIK VYRAMS SOUTH 
UOSTON

ri būti gyvenime pašei.iniug.iis ii 
1 limiiiĮpiis, Pa .skubiu’, par mau
kti. Kaina kickvienm. !t>. abi 30c.

J. I L G A ŪDAS
1841 S. Kalt.ted St. Chicago.
P.«inii«> L Lek-.i ' l.iikt malęĘj

1 mano Tautiečius:
Jus ir jūsų draugai esate nuo 

širdžiai užkvicčiami aplankyti 
mano l.ittosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš 

Į& laikau parodų dailės ir skulp- 
įj\ toros darbu, kurios padare Lie

tuvos artistai, su išvaizdinlmu 
švairiu kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

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.

„KRAUTUVI

rodžius ir tam panašiu; daiktus.

A. KAI U.l ĮKAITIS ii J. GIRDVAINIS

.ĮŽANGA HZ DYKA.

461 Sixth Avenue, near 28lh Street, 
New York.

riaukia SIUVAMA S
MAŠINAS
sius < 1 rainanmU:

THE
MAGIC

nienis ir jauiie'iiis ir kaip laiiiiiugai

ŠITA KNVGA illiusirinitą puikiais moks

Kas nori
t ei p užsisėdėjusiomis

II IT .
J Iii .serui ant kokius nors ligos, tai pir

miau no kaip kreipsies prie kokiu nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knyg^ „Daktaras". nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išs.-

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, misilpnėjį., sukilti-

1 butelis Rusiškos ViAniiivk<is......... $1.01)
1 butelis Grandžių Vyno.................... 50<- .

Viską at iduosinu* tik už...$1.00

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" netik 
pamokinu kaip ir kur nuo visokii; Hitų tferai

rus tėvas pamokinu ir kaip i*rtt> visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS" labai daug ap-

1 butelis Aprikotu Brendės............$1.00
• 1 butelis Ryčiu Vyno ......................... ,.60c

Viską atiduosime tik už.........$1.00

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

PASAUIJŲ RATAS
ir kitas planeta:;, Su paveikslėliais...........................žfic

MEILES KARŠTLIGE
meilę..................................................................................... 3<)o.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siusk it pačtos ženk lėliais šiuo ndresa.

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

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 
perstatų didžiausių Atiksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, m-s jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

J. P. Tuinila,

VYINAS IR LIKERIAI
Kad išgarsinti mi£s gerinusį vynų, AtuI kokius nulcldiinus męs padarėme Rugpjūčio men.

Gvarantuojume, jng mys vynus yra tyriausiu ir geriausi*.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

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

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

kitų pasilinksminimų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iŠ mus patarnavimo busite užganėdinti

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

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIV PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

.......................

X ; ■

Telephone So. Boston. 845 M

DR. '. MATU1.AITS
405 Rroadvity

SO. BOSTON, MASS.
\ alandos:

Nuo 12 2 dienų ir nuo 7 *.» vakare.
Nedėliotum iki 3 vai. po piet.
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Jus čia galite studiuoti žmo
nijos gimines kilmę ir išsilanks- 
tymų nuo lopšio iki grabui, ir 

ma.yti liulomiausiiis gamtos Išgamas; taipgi 
navatinimus ir pabaisuolius.

Yienų valandų, praleisti (arpe grtipjų šitų 
pastebėt Iii ii Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtų j galvų čiclaai gyveiiymui.

Jus čia galite studiuotl■ pasekmes Ijgn ir 
ištvirkimo darbu, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir Išroultieja bei 
atsakinėja ant hite kokių klausimu. vAtvira 
kasdieną podraug su Ncdeldieninis ir Šventa
dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui.

Naujos Mados

O R AMAI - O1N A |
$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

+1 ’•; r

S«?ii

AS užlaikau Cohimbios irramafonus nu lietuvis 
komiu dainomis, kurias if-.rieda labai gražiai ii 
aiškini. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. Re 
kordai yra jiadaryti stiprini ir gali laikyti kelis 
melus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite tureli irerii grumal’oiui. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainu. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štninpa už 2c,, nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriamo rasit visokiu ma
šinų su trobomis ir ba trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY GRANECKAS,

Athol, Maus.28 Essex st.,

nusipirkti pigiai ir gorus for
tai ateikite pas mus.

BLNJ. CANNLR
33S Broadway,

So. Boston.

0

e)
Akušerka į

Pabnliriisi kurnu Womans Medical 
College, Baltimore, MJ.

Pasekmingai atlieka savo < . .
gimdymo, taipgi nuteikia visokias rudas ir 
pagalbą InvairtoMi moterų ligose.

e)
SXl IIIVUII »<»««’ IHVVVI U

§ F. Stropiene, BROADWAY q
§ SO. HOSWN, MASS. *

darbų prie 2 
inn rodau ir 5

TODBL, kini ta kuyna (!<•! Ialx> visuome
nės išduota, tai kiekvienus jį iiplurės visai 
dovanai,kuris i ik atsiųs keletą štampų u?, prl- 
siuntimę.

REIKALAUK DAR .ŠIANDIE, iškerpant 
Sitį apgarsinimų ir adresuok trip!

The PHILADELPHIA M. CUNIC, 
1117Walnut si., Philadelphia, Pa.

TfiMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jaut iesi kokį nors ncsveiknmg Ir reika
lauji geros, teisingos pngelbos, kad trumpam 

(laike galėtum ISsigydyt, tai abdSaukle prie 
ProfosiAmiliAko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lletuvižlcoj kultoj. Raityk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 IA ryto Iki 4 po 
pietų. Nedėk Iki 3,o Utar. ir Pėtn. vulture nuo* 

j J) Iki 8. - >

♦-

Ti-isiNGiAt ma « mnir’iz kAPI ILKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie r< rėptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine li» iux iska aptu kti Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. (lyduolių

jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per e.spresą.

Aptiekorius ir Sawninkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, fcamp. c St.

Telephone So. Boston 2KH4 ir 21018.

Ar nori pirkt Šipkartę?

m

LjUlkJ
Prašom atsilankyti j mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas d. 
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

*-■ if,. miiAiiMafci ini

liarbiii.nl



