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AMERIKOJ pasiskųst negali. Dabar bet
gi paskirta tam tikra tyri
nėjimo komisija.

Mitchell’is vėl nori būti 
vadovu.

Vice - prezidentas Ameri
kos Darbo Federacijos Mit
chell’is, kuris turi tarpe su
sipratusių darbininkų labai 
blogą vardą, vyksta į Calu
met, Mich., kad pagelbėti 
streikuojantiems vario ka
syklose darbininkams.

14 sužeista.
Jersey City, N. J. 20 d. 

kad galima ‘laukti net I rugp. iškilo didelis gaisras 
.s. Prezidentas Wilso- bačkų dirbtuvėje. Ugnis pri- 

nas skait'' net savo ypatingą dirbo daug nuostolių. Sudč- 
pranešima kongrese apie gė ne vien dirbtuvė, bet ir 
dabartinius santikius su Me- 30 namų, kur gyveno daug 
xika. Jis pasakė, kad Me- familijų. Daugelis žmonių 
xikos valdžia atsako už gy- likosi be pastogės. 14 žmo- 
vybę ir turtą Suv. Valstijų nių sužeista.
piliečių. Wilsonas kviečia Nuostoliai siekia apie mi- 
visus amerikiečius apleisti lijoną dolerių.
Mexika. Massachusetts socijalistų

28 d. rugp. žinios skelbia. konvencija.
kad nauji pulkai Suv ValsH- Mass socijalistų partijos 
Mexikos rubežiu. ‘ konvencija atsibus 6 d rug- 

m • i i sėjo Bostone socijalistųraip, kad galima laukti L J , Jii • khube. Delegatai bus prikibai neram u žinių. Huer- . 1‘ % iv. ‘ siusti nuo visu skyrių,ta gi nenusileidžia. b -i - ^4. J " iEuropos valstybės labai Rękes pastatyti savo kan- 
seka Suv. Valstijų politiką d!datus S !valrlYS valst11Jb 
r i ,• m U. mus urėdus. Pastaruoju lai-linkui Mexikos. Nekunos is , M socii-ilistai Ive ir ju nebūtu net priešingos ka- , 1 . s‘ soę'Janstai lyg ‘ 1 b daugiau pradeda veikti.

Filipinuose vergija.
Nuo to laiko, kada Filipi

nai "perėjo po valdžia Suvie-
- padėjimas 

ten nei maž nepasigerino. !
_ w Commisionierias Dean

kaipo aktyviskas gu- Worcester, kuris speciališ- 
’ kai tyrinėjo tęnykstes sąly- 
|gas, savo raporte pripažįs
ta, kad Filipinuose žydi tik
riausia vergija žiauriausioje 
formoje.
Nelegališki praktikantai.
Philadelphijoj pradeda

ma kovoti su nelegališkais 
praktikantais, užsiiman
čiais vaisiaus panaikinimu. 
Kaip apskaito publiškos 
sveikatos direktorius, tokiu f L
praktikantų, kuriuos tan
kiai negalima atskirti nuo 
šundaktarių, Philadelphi
joj yra net 200. Sako, kad 
juos visus išvys iš miesto.
Susirinkimus pradės malda.

New Jersey valstijos dar
bo federacijos atstovų suva
žiavimas pasirodė esąs taip 
atžagareiviškas, kad nutarė 
pradėti posėdžius malda.

Šalin su tokiais vadovais!
Kada pereito.] subatoj nei jyfjįingraį ą. Bebelio pager- 

kazokai užpuolė ant kuopos bimui
ramiu streikierių, tai dau- ‘ , ,.
gelis darbininku likosi sužei- Babelio ])a-

‘ 1 gerbimui atsibuvo New Yor
ke, Chicagoj, jos apielinkė- 
se, San Francisco, Cincin
nati ir daugely miestų New

Brooklyno lietuviai - socija- 
listai pagerbs A. Bebel j.
Brooklyn© liet. soc. 19 

kuopa rengia ant 29 rugp. 
prakalbas Vietiniai drau
gai nori pagerbti šviesią at
mintį Augusto Kebelio.

Garbė brooklyniečiams! 
Kas seka?
Su Mexika gali kilti karė.
Paskutinėm dienom santi

kini su Mexika taip pablogė
jo,

Glynn’as pripažintas guber
natorium.

New Yorko valstijos gu-Į nytT Valstijų - 
liernatorius -leitenantas pn- - - ■
pažintas >gLslatv/4 3 ątsto-Į 
vais, I 
bernatorius ligi Sulzerio tei-i 
smo.

Thaw vis dar Canadoj.
Milijonierius - pabėgėlis 

Thaw vis dar randasi Cana
doj ir sėdi kalėjime. Mies
telin Sherbrooke, kur šiuo 
laiku randasi Thaw, pribu
vo valdininkai iš New Ham
pshire ir Vermont© valstijų, 
kad paimti jį į savo nagelius, 
kada tik ateis taip laukiama 
valanda.

Pennsyivanijos kazokai.
Tokiu vardu vadina Penn

syivanijos konstabulierius. 
Tie karžygiai dabar darbuo
jasi Erie, Pa., kur streikuo
ja 2,000 molderių ir keli 
šimtai mašinistu. Konsta- 
bulieriai elgiasi stačiai žvė
riškai. Tik prie vienų ske
liu jie atsineša broliškai ir 
saugoja juos.

Centrališka darbo unija 
nutarė apskelbti visuotiną 
streiką, ieigu tie bašibuzu- 
kai nebus prašalinti.

Higienistų konvencija. I Penki užmušti.
Buffalo, N. Y. Čia tęsiasi Pittsburgh Pa. Penkios 

tarptautiška konvencija aP^šk“^ 
tarimui klausimo apie mo- allskas tiauKinys 1 ennsyl- 
kyklu higieną. Didžiuma vaW gelzkeho • nutrenkė 
delegatu smarkiai kritikuo- ?nt. kryzkeho automobili, 
ja mūsų'dabartines mokyk- kurtame buvo penkios ypa- 
las. Delegatų yra suvažia- tos‘ 
vusių iš visų pasaulio kraš- Brangus žvėrįs.
tų. Chicagos turčius Newber-
Užlaikytus ateivius blogai yei\ viešėdamas Europoje, 

maitina. nupirko į Lincoln© zoologis-
XT \ ’ .. vv. . kasodną du žirafus, kurieNew Yorko laikraščiai kaštuos$10 000 žvėrįs bus 

pradėjo smarkiai uzsipuldi- atgabenti iš Afrikos, 
neti ant immigracijos virsi- ® 
ninku, kad immigrantų s°ko nuo Brooklyn© tilto, 
stacijoj ant Ellis Island su- Petras Kelly šoko į East 
laikyti ateiviai baisiai blogai river nuo augščiausio punk- 
maitinami. Valgis pasirodo to Brooklyno tilto, vienok li
esus ne tik kad nesveikas, kosi visai sveikas. Jisai 6 sy- 
bet tankiai atsiduoda pūvė- kius persivertė aplinkui ir 
siais. Ilgai ant tų užmeti- nupuolė ant šono.
mų nepaisyta. Mat, patįs at- Kodėl jis taip darė — ne- 
eiviai nei nesusišneka, tai iri pasakė.

8 
ft

YEARLY SUliSCRlBTION RATE: 
In the United States.............................

To Foreign Countries........  ........................8.00
Advertising rates < n application.

All communications should be addressed to:

242 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
(OOOOOOOGxOO

III Meta
v

UZSIENYJ
Neseniai New Yorko po

licijos viršininkas pabuvojo 
didžiausiuose Europos mies
tuose ir, parvažiavęs namo, 
labai išgyrė Paryžiaus poli
ciją. Dabar gi Paryžiuj pa
sirodė tokios suktybės poli
cijos, kad net ramiausi žmo
nės pamatė, jog policistą 
tankiai negalima atskirti 
nuo paprasto plėšiko.

Vienas policijos viršinin
kas sutvėrė kompanijėlę su 
keliais žemesniais policistais 
ir užsiiminėjo pinigų atėmi
mu. Jie prievarta reikalavo 
pinigų nuo turtingesnių 
žmonių, grasindami įskūsią 
juos anarchistais ir tt. Ži
noma, kad tik atsikračius 
nuo policijos, daugelis ir 
duodavo gražių pinigėlių.

Už melagingus policijos 
liūdyjimus ir išdavimus, 
daugelis žmonių atsidūrė 
kalėjime.

Nėra mažiausios vilties, 
kad policija pasitaisytų.
Adrianopolis liksis turkams.

Pagaliaus ir didžiosios 
valstybės sutiko su tuomi, 
kad turkai liktųsi valdyto
jais “švento” miesto, bū
tent Adrianopolio. Jeigu 
Bulgarija nori jį atgauti, te
gul apskelbia naują karę.

Carnegie gavo medalį.
! Haaga (Olandija.) Kara
lienė Vilhelmina įteikė Car
negie didelį kryžių “orange- 
Nassau” ordeno. Tai skaito
si labai didelių nuopelnų 
ženklu. Mat, atsibuvo inau
guracija “taikos rūmo”, o 
Carnegie skaitomas vienas 
iš šulų kapitalistų skelbia
mos taikos. Tat ir gavo do
vana.I

Milžiniški streikai Anglijoj.
Anglijos darbininkai stebina 
visą pasaulį savo milžiniš
kais streikais. 250,000 na
mų statymo darbininkų ne 
šiandien — ryt yra pasiren
gę stoti streikan, kad parė
mus streikuojančius malio- 
rius, kurie reikalauja pra- 
šalinimo neunijinių darbi
ninkų. Paremdami malio- 
rius, išėjo streikan ir elek- 
trininkai visose valdžios 
įstaigose. Viena tik diena 
prie streiko prisidėjo 10,000 
naujų streikierių.

Dabar Londone atsibūna 
konferencija transporto 
darbininkų unijos. Unijų 
vadas Ben. Tillet pasakė, 

|kad milijonas tos unijos na
riu turi reikale išeiti strei
kan, kad parėmus savo 
draugus.

“Jeigu valdžia pavartos 
ginkluotą spėką, tuomet ir 
streikieriai turi ginti savo 
teises ginkluota spėka”—pa
sakė Ben Tillet.

Paėmė Nankiną.
Paskutinė atrama Chini

jos sukilėlių Nankinas jau 
paimtas valdžios kariumene. 
Dabar pusiau atžagareiviš- 
ka Chinijos valdžia, galuti
nai nuslopinus sukilimą, ga
li ruošti kelią sugrįžimui 
Chinijos senaijai despotiškai 
Mandžurijos dinastijai.

Streikas suturėjo arklių 
parodą.

Dubline turėjo atsibūti 
arklių paroda. Paprastai 
ant tokių parodų suvažiuoja 
patįs turčiai, ir štai sustrei
kuoja keli šimtai vežėjų ir 
karų konduktorių ir paroda 
suturėta. Vėliaus bet gi at
sibuvo, bet ūpas jau paga- 
idintas. Net linksminties po-

nams neduoda tie streikie- 
riai.

Kumštininkas Johnsonas.
Pabėgusiam nuo teismo iš 

Suvienytų Valstijų negrui- 
kumštininkui Johnsonui la- ’ 
bai sekėsi Francijoj. Jisai • 
nori tapti Francijos piliečiu. 
Užtat Anglijoj jį labai ne
maloniai sutiko. Kunigai, 
artistai, daugelis laikraščių 
reikalauja, kad Johnsoną ' 
vytų iš Anglijos, nes jisai 
esąs nemorališkas.
Tarpiau tiškas kooperacijų 

suvažiavimas.
Glasgow (Škotija.) Čia at

sivėrė tarptautiškas koope
racijų suvažiavimas, kuria
me dalyvauja 600 delegatų, 
atstovaujančių 20 milijonų 
kooperacijų narių įvairiose 
šalyse Europos ir Amerikos. 
Tai dar pirmas tokis milži
niškas kooperatorių kongre
sas.

Kooperatorių kalbėtojai 
sako, kad kooperacija nesu
tinka su dabartine sistema 
kapitalizmo. Kooperacija — 
tai ateities idealas, kuomet 
visi bus lygiai aprūpinti.

Tiesa, 20 milijonų koope
ratorių, tai jau didelė spė
ka.

495 mylios į 10 valandų.
Londonas, 25 rugp. Or- 

laivininkas Harry Hawker 
panorėjo gauti dienraščio 
“Daily Mail” dovaną $25,- 
000, kurią tasai paskyrė už 
aplėkimą aplink Angliją į 
tam tikrą laiką. Viso kelio
nės yra 1,600 mylių.

Hawker jau padarė 495 
mylias per 10 valandų.

Yra viltis, kad jam pavyks 
gauti dovaną, jeigu tik neat
sitiks kokia nelaimė.
Didžiausia audra Italijoj.

Rymas, 26 d. rugp. Iš Si
cilijos praneša, kad Messi- 
nos apygardose siautė baisi 
audra. Daug namų išardy
ta. Sakoma, kad yra daug 
prigėrusių žmonių.

Po karei.
Pagal naujus rubežius, 

nustatytus Bucharest©, Ru
munija dabar turės 7 milijo
nus gyventojų, Bulgarija— 
penkius, Graikija — pus
penkto, Serbija — keturis, 
Albanija — du, o Juodkalni
ja tik pusę milijono.

Reikia pažymėti, kad da
lis Makedonijos, kur gyve
na veik perdėm bulgarai, 
kliuvo Serbijai.

Ištvirkimo namas.
Hamburge (Prūsuose) su

sekta ištvirkimo namas, kur 
viliodavo jaunas mokyklų 
mergaites. Valdžia stengia- 

, si viską paslėpti.
Didelis gaisras.

Smirna (Mažoji Azija.) 
Čia siautė didelis gaisras, 
kuris sunaikino sande
lius amerikoniškos Stan
dard Oil Company. Sunai
kinta-2,500 bačkų aliejaus.

Sionistų konvencija.
Tarpe žydų visuomenės 

yra partija, kuri nori įkurti 
savy s to vę žydų valstiją. Ta 
partija vadinasi sionistų 
partija.

2 d. rugsėjo sionistai turės 
tarptautišką suvažiavimą 
Viennoje. Minėtos partijos 
tikslas neremiamas žydais 
darbininl ai-?.

RUSIJOJ
Del vieno rubliaus.

Kuršo gubernatoriusUitsi- 
žymi savo uolumu žydų per
sekiojime. Jis leidžia cirku
liarus vieną po kitam, kaip 
išjieškoti 300 rublių baus
mės už pabėgusius nuo ka- 
riumenės. Taip jis išleido 
cirkuliarą, kuriuomi įsakyta 
atiminėti iš baudžiamųjų žy
dų viskas, kas tik jų na-' 
muose randasi: pagalvines, 
patalus, lovas, rakandus, in
dus ir tt. ir dargi net amat- 
ninkų įrankius. To dar ma
ža: jis dar liepė uždėti bau-

gaunamos pašelpos. Baus
ke žydas beturtis prašė Bau- 
sko miesto paskirti jam 1 r. 
pašelpos į mėnesį. Miestas 
sutiko. Tečiaus sužinojęs 
apie tai antstolis, pildant 
gubernatoriaus įsakymą, at
ėmė iš jo tą rublį už tai, kad 
jo vienas sūnus pabėgo nuo 
kariumenės ir neužsimokėjo 
300 rublių bausmės. Rusų 
laikraštis “Dien”, aprašęs tą 
atsitikimą, pasijuokė, saky
damas, kad tas gubernato
rius turbūt stengiasi užimti 
kokią augštą vietą, kad taip 
uoliai darbuojasi.

Suėmė uriadniką.
Kijevo gub. uriadnikas 

Pavliš gabeno ligonbutin 16 
metų beprotę mergaitę. Pa
teliu] žvėriškai ją išgėdino. 
Uriadniką suėmė irkalėji- 
man patupdė.

Soc.-revoliucijonieriai.
Kijeve užtiko slaptą soci

jalistų revoliucijonierių su
sirinkimą. Rasta daug ne
tikrų paspartų, antspaudų, 
įvairių atsišaukimų ir popie
rių. Mieste padarė daug

LIETUVOJ
Pono Račiūno kelione.

Mums rašo:
“Laisvės” skaitytojai jau 

žino, kad kinematografistas 
). Račiūnas išvažiavo į Lie
tuvą paveikslų traukti dėl 
kinematografo.

Pirmiausia apsistojo Prū
sų Lietuvoje, kur išbuvo iki 
11 d. liepos. Jį maloniai pa
sitiko. Buvo net surengta 
du specijališku išvažiavimu, 
kad nuėmus krutančius pa
veikslus.

“Ūkininką” konfiskavo.
Cenzūros įsakymu konfis

kuota N29 “Lietuvos Ūki
ninko” už teisingą straipsnį 
apie Dūmą.

Nežiūrėk, ką kunigas daro, 
bet klausyk, ką kunigas sa
ko. Taip kunigai aiškina 
savo avelėms. Kunigai lai
ke atlaidų prakeikė lietuvių 
vakarėlius, bet kodėl nepra
keikė aludžių ir kitų smuk
lių? Bet kaip jas ir keikti? 
Juk prabaščius atlaidoms iš
nuomoja ir sodno kertę alu
dei, kur ten pat netoli, sod
ne, yra koplytėlė atminimui 
buvusios čia seniau bažny
čios. Kita aludė prie pat 
bažnyčios irgi nebuvo kenk
sminga. Kur ir bus kenks
minga?! Juk ant šventos 
prabaščio žemės pastatyta. 
Vargšas prabaščius pelnosi 
iš aludžių! Tiesa, alų gerti 
juk “paušednas griekas”, o 
vakarą lankyti “smertel- 
nas.” Malonus dvasiškiams 
tėveliams tie griešninkų 
skatikėliai, nori kad ir dale
lės kliūtų į jų dvasišką kiše
nę. Tik jūs, dvasiškosios 
avelės, klausykite, ką męs 
sakome, tik nežiūrėkite, ką 
męs darome.

Degtine žmogžudė.
Neseniai trįs vaikinai ir 

viena mergina, gerokai įgė
rę, grįžo iš Skaudvilės na
mo. Einant takais du vai
kinai pradėjo mušti ir pei
liais badyti merginą ir tre
čią vaikiną, būk gynusį tą 
merginą. Būk tie du vaiki
nai norėjo išgėdinti tą mer
giną. Gerai supjaustyta ir 
apmušta mergina likosi gy
va, o -tą vaikiną papjovė, 
žmogžudžiai suimti ir sėdi

čiunas išpradžių apsibuvo 
savo tėvynėj Naumiesčio pa
viete. Nuėmė ant krutančiu 
paveikslų Naumiestį ir apie- 
linkes, daugiausia vis namų 
darbus (kaip dobilus pjau
na, bulves kaupia, kaip mer
gos mėšlą krato, kaip vyrai 
pūdymus aria ir tt.) Nu
traukta ir tėviškė mūsų ne
užmirštamo dainiaus Pran
ciškaus Vaičaičio.

Apkeliautos dar šios vie
tos: Griškabūdys, Pilviškiai. 
Garleva, Kaunas, Prienai, 
Šilavotas, Liudvinavas, Ma
rijampolė, Daukšiai ir tt. 
Visur nutraukta' daugybė 
paveikslų.

Kelionė sekasi gerai. Rug
pjūčio mėn. apkeliaus Kau
no ir Vilniaus gub.

Selim. 1
Neleidžia vakarų.

Mums rašo iš Kybartų 
(Suvalkų gub.)

Jau keli iš eilės metai, 
kaip valdžia atkakliai nelei
džia vietiniams artistams 
sulošti kokį teatrą. Iš kitur 
atvažiavusiems lošti — va
lia, vietiniams — nevalia. 
Dar kada gyvavo nabašnin- 
kė “Šviesa” ir tuomet žanda
rų rotmistras sakė: “Neduo
siu jums leidimo, nes vagiate 
pinigus ir duodate socijalis
tų partijai.” Dabar tai ir 
randa visokių priekabių.

Ką jau bekalbėti apie šalį, 
kur net teatrus negalima lo
šti? K—ja.

Du dienraščiu.
“Lietuvos Žinios” ir “Vil

tis”, kaip drūtos, agituoja, 
kad tik pritraukus daugiau 
žmonių. Mat, abu tuodu 
laikraščiu nuo naujų metų 
žada dienraščiais virsti.

Laukus šventina.
Pušalotas, Pan. pav. Dar 

atsikartojo nuo seniau atsi- 
ikęs paprotys —laukų šven
tinimas. Kaip jie atliekami 
ir kiek atsieina, tai liudija 
du faktai. Birželio 23 d. 
Medikoniuose atsibuvo toks 
šventinimas. Po to kunigą 
pamylėjo viso sodžiaus nu
pirkta degtine ir sunešta už
kanda. Miežių alui supirkta 
arti 4 pūrų. Ir kadangi vis
kas buvo bendra, tai bend
rai visi ir gėrė. Nusigėrė 
visi: nuo vaiko lig senio (ir 
nestebėtina, nes ir kunigas 
pritaria gėrimui), ir liko ti
kra bepročių karalystė...

Paveikslėlis.
Šiauliai. Liep. 21 d. prie

šais pačią bažnyčią pasimirė 
vienas vargšas.

Sirgo jis nuomario liga.
Susirinkę žiūrėti į begu

lintį ant akmenų vargšą ve
lionį nekurie vyrai, ypač gi 
moterėlės, kaip ir visados to
kiuose atsitikimuose, grau
džiai apgailestavo vargdie
nį. Nekurie gi labai buvo 
susirūpinę, kad gali neskam- 
bint už dusią, nes nežinia, ar 
jis prie išpažinties vaikščio
jo, ar ne?

Vienok, gyvam esant, tai 
niekam ir į galvą neatėjo už
duoti sau klausimo: kur jis 
gyveno ir kuomi.maitinosi?

Mėsos brangumas.
Vilniuje labai pabrango 

mėsa. Jeigu ir toliaus taip 
augtų mėsos kainos, tai tu
rėtų nuo jos atsisakyti ir vi
dutiniai pasiturinti mieste
lėnai. Miesto dūmos narys 
Davidovskis mėsos brangi
mą aiškina, mėsos pardavi
nėtojų sindikato įtekme. 
Mėsos pardavimą išimtinai 
suėmęs turi Bunimavičius, 
kuris išgali paskirti ir palai
kyti kainas.

Streikai.
Labai žymiai dauginasi 

Rusijos miestuose streikai. 
Darbininkai meta darbą ir 
reikalauja padidinti jiems 
užmokestį, nes negalį gau
namu užmokesčiu pragyven
ti. Viename Lodziaus mies
te, kur yra daug fabrikų, 
streikuoja 40 tūkstančių 
darbininku. c

Nuteisė 77 valstiečius.
Mozirio paviete suvažiavi

mo teismas nuteisė 77 vals
tiečius 3 mėnesiams kalėji
mo už nuostolius padarytus 
dvarponio miškuose ir lau
kuose.

Degtinė užmušė.
Kislovodske (Kaukaze) 16 

liepos du darbininku, grįž
dami nuo darbo, įėjo trak- 
tieriun degtinės išsigerti. 
Baigiant gerti butelį abudu 
sunkiai susirgo. Traktier- 
ninkas, matydamas tai, pa
šaukė gydytoją. Už valan
dos abudu mirė. Lavonus 
gydytojai apžiūrėjo ir pri
pažino, kad degtinė esą su
deginus jų vidurius po sun
kių darbų ir didžioj kaitroj.

šundaktarį suėmė.
Neseniai Maskvoj ant Di

džiosios Gruzinų gat. apsi
gyveno tūlas G. Laikraš
čiuose jis apsiskelbė esąs 
gydytojas ir gydąs nuo visų 
ligų, net ir neišgydomų. Į 
tuos skelbimus atsišaukė la
bai daug žmonių, ligonių. 
Kasdien garsiojo daktaro 
lankytojų skaičius vis augo, 
jau net nebegalėdavo sutilpt 
bute ir turėdavo laukti savo 
eilės gatvėje. Pastebėjusi 
tatai policija teiravosi, ar 
tikrai šitas G. esąs gydyto
jas. Pasirodė, kad jis visai 
negydytojas. Jis tapo suare
štuotas.

Vilniuje, Bernardinų sod
ne, griežia puiki orkestrą, 
kurioj dalyvauja 50—60 mu
zikantų. Tos muzikos susi
eina paklausyti daug viduti
niškos publikos. Koncertai 
tarpais susideda iš kurios 
nors tautos muzikališkų vei
kalu. Tik lietuviu muzika
liškų veikalų ir liaudies mo
tyvų vilniečiams neteko vie
šai girdėti.

“Viltis” praneša, kad da
bar tariamasi su orkestros 
vedėju ir jisai sutikęs užleis
ti tinkamą vietą lietuvių mu
zikai.

Tuomi galima pasidžiaug
ti.
“Juozapiečiai” protestuoja.

Darbininkų mulkinimui 
kunigai sutvėrė šv. Juozapo 
darbininkų draugijas. • Pa
triarchu tų draugijų yra ži
nomas batiuška Olšauskas.

Dūmos atstovas Januške
vičius nurodė savo kalboj, 
kad juozapiečiai eina su ku
nigais ir valdžia išvien. 
Dabar juozapiečiai protes
tuoja. ‘Tik juokai. Argi tai 
netiesa? Gi jokios kitos dar
bininkų organizacijos negali 
gyvuoti, o tik jų vienų. Va
dinasi sėbravimas su valdžia 
yra.
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Industriališka paroda.
Londonas. Kasžin, ar tik 

ne su konkurencijos tikslais 
Anglijos valdžia nori su
rengti 1915 metais didelę in
dustrialist parodą?



LAISVE

Tarptautiška kalnakasių konvencija.
Šio mėnesio pradžioje 

Karlsbade (Vokietijoj) atsi
buvo 24-ta iš eilėš tarptau
tiška kalnakasių konvencija. 
Joje dalyvavo 143 delegatai, 
kurie atstovavo veik pusant
ro milijono į unijas organi
zuotų kalnakasių.

Nuo Anglijos dalyvavo 72 
delegatai, kurie atstovavo 
600,000 kalnakasių, nuo A- 
merikos 3 delegatai, atstova
vusieji 500,000 kalnakasių, 
nuo Vokietijos buvo 22 dele
gatai atstovaujantieji 175,- 
000 kalnakasių. Buvo taip 
pat delegatai nuo gana tvir
tų Olandijos, Belgijos, Aus
trijos ir Francijos kalnaka
sių unijų.

Daug teko pergyventi kal
nakasiams keliais pastarai
siais metais. Didelį dsįįąugs- 
mą iššaukė pranešimai apie 
puikų pernykštį laimėjimą 
Anglijos mainierių ir liūdna 
buvo klausyties pasakojimo, 
kodėl pereitų metų pavasarį 
prakišo Vokietijos mainie- 
riai. Jie pralaimėjo todėl, 
kad katalikiškos unijos 
sulošė skefou rolę. Abelnose 
kalbose buvo užkliudytas 
klausimas apie kares. Kal
nakasių delegatai venbalsiai 
pasmerkė tą legališką masi
nį žmonių naikinimą.

Pirmas klausimas, kuris 
stovėjo dienos tvarkoje, bu
vo apie aštuonių valandų 
darbo dieną. Čia buvo nu
rodyta tasai nuolatinis pa
vojus, kuris gręsia mainų 
darbininkams. Patemyta y- 
ra, kad juo ilgiau dirbama, 
tuo daugiau nelaimingų at
sitikimų įvyksta.

Todėl tarptautiška mainie
rių konvencija vienbalsiai 
priėmė' rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama įstatymais 
įvestos aštuonių valandų 
darbo dienos. Prie darbo 
laiko turi būti priskaityta ir 
nusileidimas šaftan bei išsi- 
kėlimas.

Žinoma, kad ta rezoliucija 
juo greičiau įsikūnys gyve
nime, juo greičiau patįs mai- 
nieriai bus pasirengę, kaip 
vienas vyras, kovoti už savo 
teises.

Labai daug laiko dele
gatai pašventė apsvarstyti 
klausimui apie nelaimingus 
atsitikimus.

Belgijos delegatai prane
šė, kad iš 100 Belgijos mai- 
niertų, 28 nukenčia arba 
žūsta priepuoliuose. Vokie
tijoj nelaimės vis auga. 
Prieš 10 metų Vokietijoj žu
vo mainose 516 mainierių, 
pereitais metais žuvo jau 
dvigubai. Tas pats dedasi 
ir kitur.

i lengviau kovoti, nes valsty
bė, bijodama visuomenės 
balso, bus nuolaidesnė.

Suprantama, kad tie visi 
nutarimai juo greičiau įsi
kūnys, juo greičiau kiekvie
nas angliakasys virs susi
pratusiu. darbininku, virs 
unijistu ir socijalistu. Kad 
kovoti su dabartine kapita- 
talistiška valstybe, ir kovoti 
pasekmingai, reikia organi
zuotis kaip į galingas unijas, 
taip ir į socijalistu partiją. -

Lietuviai angliakasiai, ku
riems daugely vietų dar 
trūksta susipratimo, neturė
tų atsilikti nuo galingos 
tarp tautiškos unijos susi
pratusių angliakasių.

Margos mintįs apie 
viską.

“Bulgarų karalius Ferdi
nandas geras žmogus ir ge
ro velija savo tautai” — pa
sakė daktaras Basanavičius 
(žiūrėk “Draugą”).

“Prūsų Villius II — gero 
velija vokiškai tėvynei” — 
pasakė Tilžės filosofas Vi- 
dūnas (žiūrėk “Jaunimą”).

“Italijos karalius Ema
nuelis, tai džentelmonas ir 
pirmeivis” — pasakė socija
listu persivertėlis Enrico 
Ferri.

“Mikalojus II turi gerą 
širdį dėl lietuvių” — pasakė 
kunigas Laukaitis — nes su 
manim jisai ilgiausia kalbė
jo, kada męs buvome pas jį 
svečiuose”.

Na, ką vyručiai? Pasiro
do, kad karaliai geriausi 
žmonės! Ar ne ti#p, dakta
re Basanavičiau? Ypač ta
da, kada savo lekajukam nu
meta po kąsnelį...

Dėl kalbėtojų pešasi soci
jalistu viršininkai, zurza 
laikraščiai, raujasi sąjun- 
giečiai. Kiti sako: “oi, iš tų 
pelų nebus grūdų!”

Netiesa, brolyčiai!- Bus. 
Kokie ten nebūtų tarimai ir 
nutarimai, bet daugelis 
murzių nematys steičiaus.

O to ir tereikia. Čia vir
šus tu, kurie klausima pake
lė. * * *

Matydami tai, delegatai 
nutarė kas seka: “turėda
ma omenyje, kad nelaimingi 
atsitikimai vis didinasi, kon- 

f vencija paantrina savo rei
kalavimą geresnio apsaugo
jimo gyvybės ir sveikatos 
kalnakasių. Geresniam ap
saugojimui reikia, kad kont
rolieriai šaftų būtų renkami 
pačių darbininkų visuotinu 
balsavimu ir kad jiems algas 
apmokėtų valdžia”.

Tasai nutarimas vienbal
sis.

Delegatai nurodė, kiek 
daug trukdo kalnakasių or
ganizavimą kompanijų na
mai ir kaip baisiai žmones 
tuomet išnaudojami. Ko
voti su kompanijų mulkini- 
majj?— tai uždavinis kiek- 

« vienu kalnakasio. -
Trenksmingai plojant del

nais, vienbalsiai priimta re
zoliucija apie minimališką 
algą ir kolektyvišką sutari
mą. Reikia, kad būtų įsta
tyta tam tikra alga, mažiau 
kurios nevalia būt mokėti. 
Tuomet algos gali kilti, bet 
jų puolimui pastatytas ru- 
bezius. Sutarimas su bo
sais neturi būti pavienių 
žmonių reikalas, bet bend
ras, kolektyviškas. Galin
gose unijose susitelkę ang
liakasiai turi diktuoti savo" 

žvalią kompanijoms, bet ne 
kompanijos angliakasiams.

Anglai įnešė, kad unijos 
kovotų už mainų nacionali
zaciją, tai yra už tai, kad 
mainos priderėtų valstybei. 
Sakoma, kad tuomet bus

Bebelis mirė! Jisai paliko 
150 tūkstančių dolerių! “Tai 
veidmainys” — šaukia kapi
talistų laikraščiai! Tylėkit, 
veidmainiai! Bebelis buvo 
garsus rašėjas. Viena tik jo 
knyga “Moteris ir Socijaliz- 
mas” vokiečių kalboj buvo 
50 sykių išleista, o kur dar 
išleidimai kitose kalbose? 
Sulyginus su kitais rašėjais, 
Bebelis visai mažai turėjo 
pinigų (Henrikas Sinkevi
čius už pardavimą savo 
“Quo Vadis” Amerikos kine- 
matografistams gavo milijo
ną !) Bet Bebelis viską veik 
paliko darbininkų partijai: 
pinigus ir raštus. Ar tai ne 
prakilnu?

Vienok buržuazams neį
tiksi. Jie vėl zurza: “tai ko
dėl nepaliko šeimynai, lab
daringoms įstaigoms? Va
dinas, jis nepripažino šeimy
nos !”

Na ir įtik dabar jiems: 
paliktum šeimynai — šauk
tų, kad apie save rūpinies, o 
palikai partijai — sako šei
myną griauji.* * *

Yčas sako, kad ant socija
listu užmetimų nėr ko paisy
ti.

O męs pridursim. Juk 
tamsta nepaisai ir į Vilniaus 
pirmeivių tautininkų užme
timą. Gi męs visus apkalti
nimus ant jūsų iš ten iši
mam Vadinas, prieš tams
tą visi tikri pirmeiviai eina. 
Męs prisimenam, kad jūs net 
norėjot skusti “Lietuvos Ži
nias”, bet ir tuomet nenusi- 
plovėt nuo užmetimų. To
dėl papasakokit /apie tai 
“Draugo” redaktoriui. Ne- 
meluokit taip jau aiškiai.* * *

Worcester! o socijalistai 
sumanė sutaisyti penkias 
lekcijas. Bus pakviesti ge
riausi' prelegentai. Kas 
pirks tikietą — tas gaus dar

ir šiaip dovanų knygomis ar 
laikraščiais.

Tai pirmas toksai nutari
mas. Verti garbės, draugai! 
Jūs dirbat tikrą socijalistiš- 
ką darbą. Kas seka?

* * *
Vienas Detroito vyras pa

rašė korespondenciją ir pa
siuntė ją “Keleiviui”, “Dil
gėlėms” ir “Laisvei”. Pasi
liko sau originalą ir pasi
kvietė liudininkus.

Ateina pačta ir atneša 
“Keleivį”, “Laisvę” ir “Dil
gėles”. Susiėjo visi liudinin
kai, pasiėmė originalą ir ly
gino.

Na, tai buvo tikras ste
buklas. Iš vienos kųrespon- 
dencijos padarė tris ir viena 
kitai priešingos. “Dilgėlių” 
gaspadorius dar buvo žmo- 
niškiausįąs. Oi tie redakto
riai su tom raudonom buo
žėm ! * * *

Bankieriaus Olszewskio 
duktė nuvažiavo į Lietuvą. 
Ji gimė Amerikoj. Nematė 
Lietuvos,tik buvo daug skai
čiusi apie ją pasakose, apy
sakose. “Misliau, kad tai 
pasakiškų girių šalis — bet 
visai ne taip, kaip knygoje— 
pasakė mergina — viskas 
taip prasta”.

Tame ir bėda, panaite, kad 
jus maitino pasakomis ir, 
kaip daugelis jums panašių, 
gyvenimo nepažįstat su jo 
kova ir vargais.

Čiru-viru.

kaip jie turi kovoti už vargr 
dienių brolių būvio pageri
nimą.

Kas gi daugiausia išeina 
iš tokių vaikų? • Bea- 
bejonės, ne kovotojai, ne su
sipratę, savo protu besiver
čianti žmonės, bet žmonės, 
kurie be svetimos globos bi
josi savaip protauti.

Labai daug tokių vaikų, 
kada jau jie išauga į vaiki
nus ir merginas, daugiausia 
nieko nežino, kaip tik išger
ti stiklą alaus ar “ice crea- 
mo.”

Kovojanti žmonija nesusi
lauks iš taip išaugintų vai
kų talkininkų. Todėl męs ir 
patariame visur ir visuomet 
kovoti su ta klerikališka in
stitucija. Lietuviai kunigai 
net įsikūrė savo seserų klio- 
štorių ir jau giriasi, kad ne- 
kurios seserįs paleistos į 
darbą. Koleik dar bus tam- 
sūnų - žmonių, tolei tos sese
rįs galės fabrikuoti kapita
lizmui ištikimus tarnus. Bet 
kiekvieno lietuvio - darbi
ninko priedermė visur ir vi
suomet drąsiai nurodinėti 
parapijinių mokyklų kenks
mingumą.

Bostonietis.

Ateities karta.

Parapijines mokyklos.

Kunigai sako, kad vaikai 
parapijinėse mokyklose ne- 
ištvirksta, kad budri akis se
sers - mokytojos niekados 
vaiko neapleidžia. Net per
mainų laike .— kada vyras 
mokytojas išeina kur kitur 
parūkyti, sesuo visuomet 
būna ant vietos.

Ar taip išteisybės yra? 
Ar išties jau tos sesers tokie 
puikus pedagogai, kad.vai
kučius padaro ne vaikais, 
bet aniolais? Nieko pana
šaus! Jau tikrai yra patir
ta, kad didžiuma senmer
gių - seserų yra isteriškos 
asabos, kurios veda labai 
nenormališką gyvenimą. 
Tuomet pas jas išsidirba ko
kis tai suiręs, erzinantis bū
das, . jos amžinai jieško ko
kių tai priekabių. Jausda
mos savo silpnumą, neturė
damos jokio pedagogiško 
patyrimo, sesers vaduojasi 
ne auklėjimo principais, bet 
akiesmirksny įsikarščiavu
siu jausmu. Tokioj sesers 
veik visados esti prigulmin- 
gos nuo klebonų. Klebonijoj 
tvarkoma mokymo metodą, 
nors klebonas, jo gaspadinė 
ir sesuo - mokytoja tiek iš
mano apie auklėjimo ir lavi
nimo reikalus, kiek Raulas 
apie filozofiją. Visai nere
tas atsitikimas, kad sesers 
vartoja rykštes ir kumščias. 
Tos kumščios, nors ir “deli- 
katnos”, betgi mūsų gady
nės pedagogijos moksle ga
lutinai atmestos.

Ko gi daugiau ir galima 
laukti nuo seserų, kurios la- 
bai tankiai yra pakvaišu- 
sios nuo religiško ekstaze? 
Gi paties gyvenimo, jo ko
vos, jo reikalų — jos nepa
žįsta, nei gi sapnavo kada 
nors. Klioštoriaus mūruose 
jos buvo atskirtos nuo gyve
nimo. Joms buvo įkalbėta, 
įkalta galvon, kad šventoji 
bažnytėlė neklaidinga. Pa
čių tų seserų gyvenimas bu
vo visuomet aprūpintas. Tat 
prisigėrusios “šventably- 
vo” raugo, sesers eina pas
kui... jaunos kartos mokintų.

Daugelis jau žino, kokioj 
dvasioj mokinama vaikai 
parapijinėse mokyklose. Iš 
jų norima išauginti bažny
čios ir dabartinės valdžios 
aklus šalininkus. Męs žino
me, kaip atkakliai šiandien 
bažnyčia kovoja su naujos 
gadynės progresu. Toji ko
va persikelia ir į mokyklas. 
Visi šios dienos reikalai aiš
kinama vaikams tokioj dva
sioj, kad jie, dar mažvbūda- 
mi, pripranta neapkęsti tų 
žmonių, kurie nenori būti 
klebonijų bernai. Vaikams 
neįkvepia meilės naujų ide
alų. Vajkams neparodomd,

Prancūzų rašė j as, Žiul 
Bua, knygoje “Ateities kar
ta” reikalauja, kad mote
rims būtų leista užsiimti 
įvairiausiais darbais, kadan
gi tiktai dainuojančiosios 
moterįs gali sutverti teisin
gą ženybinį gyvenimą, visai 
skirtingą nuo dabartinio 
“sugyvenimo”, pavadinto 
šliūbu, kuris pilnas yra ne
laimių ir gailėjimosi. Au
torius būtinai reikalauja, 
kad turtingųjų klesų mote
rįs teisingai ir nuolatos dar
buotųsi. Dykavimas — di
džiausia nelaimė — sako au
torius, — ir jeigu darbinin
kes moteris nuvargina per
daug intensiviškasis darbas, 
tai turtingą moterį nuvargi
na dykavimas. Daugelis mo
teriškų bėdų ir trūkumų nu
silpnina moterį ir pažemina 
jos vertybę, — vien tik dėlto, 
kad savo gyvenime neturi 
sistematiško darbo. Nuola
tinis moterų nerviškumas, 
kaprizai, susierzinimas, no
ras pasididžiavimo, — vis 
tai vaisiai neramios bedar
bes dvasios. Feminizmas 
reikalaująs moterims dides
nio darbavimosi dirvos, su
teiks prakilnesnių moterų, 
teisingų vyrų draugių, tikrų 
pagelbininkių visose gyveni
mo aplinkybėse.

Knygos autorius — karš
tas šalininkas viso to, kas 
skelbia abelną padorumą dėl 
abiejų lyčių. Dėlto, kad ap
sivesi, vyrui nereikalinga 
“pažint gyvenimas” tame 
supratime, kaip tai supranta 
blogoji gyvenimo gudrybė, t. 
y., pažint purvinąją gyveni
mo pusę. Nejaugi tos mo
terįs, kuriąs vyras atranda 
toje “pažinojimo mokyklo
je”, gali suteikti jam teisin
gą supratimą apie moterį — 
nešiotę, moterį — motiną? 
Kur, jeigu ne čia, vyrai at
randa klaidingą supratimą 
apie moteris? Kiekvienas 
normališkas žmogus, — vai
kinas ar mergaitė, visados 
taip greit pažįsta gyvenimą, 
kaip greitai lavinasi ir auga. 
Turinti akis — mato, o tu
rinti ausis — girdi, visai ne
reikia gilintis į tuos “pažino
jimus”, kur atrandama ne 
tiek gudrybės, kiek paklydi
mo ir doriško puolimo.

R-s,

Dievo tarnai.
Geriausias Su v. Valstijų 

statistikos biuras-^-tai “Sta
tistic Expert R. G. Dūri and 
Co.” Tasai biuras apskaito, 
kad 23% uždarbio 90 milijo
nų Su v. Valst. gyventojų 
pereina į rankas ketvirdalio 
milijono “Dievo tarnų.” 
(Katalikų ir kitų tikėjimų 
kunigų, rabinų, stebuklada
rių ir kitokių apgavikų.) Gal 
tiek ir nepereina, bet arti to 
gali būti.

Iš vienų kvailumo kiti da
ro puikų pragyvenimą.

Išvogimas kalinių iš Paviako.
I Sulietuvino J. Europietis.

(Tąsa.)
Jisai jau, nabagas, neišdrįso net akių 

pakelti, kad tik nesupykinus pono rotmis
tro.

Budbergui tik to ir reikėjo. Jisai liue
sai atsisėdo prie stalo prieš Maculevičių, pa
mažu išsiėmė iš kišeniaus portsigarą, užsi
rūkė papirosą, paskui, labai rūpestingai 
apsidairė aplinkui, įsitėmydamas, kur ran
dasi duris, miesto telefonas, vidurinė signa
lizacija ir skambučiai.

Kanceliarija radosi mažame kambary, 
kuris buvo pilnas stalų ir kurio grindįs buvo 
ypač purvinos.

Baronas Budbergas laukė ramiai, ne
parodydamas mažiausio sujudimo, bet tuo- 
mi tarpu sekė mažiausią pasikrutinimą Ma
culevičiaus, ypatingai gi tėmydamas į jo 
veidą.

Kada Maculevičius paėmė į savo ran
kas pakietą, kurį jam atvežė būk tai nuo 
policmeisterio, jisai jį pavartė rankose, pa
žiūrėjo į antspaudą ir, pagaliaus, atidarė. 
Tuomęt Budbergas, tarytum, ėdė jo išvaiz
da. Tariamam žandarų oficierui mislijosi: 
o gal tonais įsiskverbė kokia klaidelė, gal 
kame nors prasilenkta su formalizmo taisy
klėmis! Tuomet gali viskas pairti, o pra
džia tokia pasekminga...

Viršuj oficijališkos popieros buvo ant- 
spauda Varšuvos policmeisterio ir atsakan
tis ekspedicijos numeris. Turinys buvo at
spaustas rašomaja mašina. Toliaus sekė 
parašai: oberpolicmeisterio, kanceliarijos 
viršininko ir sekretoriaus.

Oficijališkas pranešimas liepė viršinin
kui Paviako kalėjimo atiduoti šio pakietc 
įteiktojui, žandarų rotmistrui Budbergui, 
dešimtį kalinių, su aiškiu įvardijimu jų var
dų ir pavardžių. Tame pat oficijališkame 
pranešime buvo pasakyta keno paliepimu ir 
už kokį prasikaltimą minėti kaliniai suimti 
ir keno žinyboje jie šiuom tarpu randasi.

Perskaitęs tą paliepimą, Maculevičius 
padarė pastebėjimą:

—Man stebėtina, kad policmeisteris 
liepia tamstai pavesti kalinį N., tuo tarpu aš 
turiu kitą paliepimą, kurį dar. tik šiandien 
gavau, kad minėtą kalinį reikia išsiųsti ka
rės teisman, kur turi ypatiškai būti, kuo
met teisėjai - perkratinės jo bylą, tai kas gi 
dabar daryti?...

Budbergas visai šaltai ant to atsako:
—Aš apie tai žinau; aš jį paimsiu į ci

tadelės kalėjimą, o iš tenais jau jį išgabens 
į karės teismą... Tat skubinkies, tamsta!

—Na, kaip tamsta sau nori! — sutinka 
pagelbininkas ir vėl pasineria į popjeras.

Jisai dar patikrino visas pavardes su 
tuo paliepimu, kurį gavo anksčiau per tele
foną nuo paties policmeisterio ir, pamatęs, 
kad nėra jokio suklydimo, vėl ėmė rašyti.

Minuta slinko po minutai. Buvo taip 
nejauku, taip nepaprasta. Reikėjo slėpti 
savo didžiausią sujudimą ir išrodyti, tary
tum nieko neatboji.

Rotmistras rūkė papirosą vieną po ki
tam, su didžiausiu valios įtempimu, valdy
damas savo nervus.

Kapinių tyla viešpatavo aplinkui. Iš už 
geležinių durų neatlėkė jokio garso. Nebu
vo girde ties jokio prisirengimo. Jisai atsi
stojo ir kelis sykius perėjo per kambarį. 
Betgi ant jo veido nebuvo dėlto matyties jo
kio sujudimo ženklų.

Maculevičius pakėlė galvą, pažiūrėjo į 
rotmistro pusę ir nedrąsiai prabilo:

—Kad tamsta žinotum, pone rotmis
trai, kokia tai sunkenybė tarnauti prie to
kios tvarkos. Kalėjimai kimšte * prikimšti. 
Ąreštantų prigrūsta dvigubai tiek, kiek ga
lėtų būti; iš tos priežasties kįla neužsiganė- 
dinimas, pretenzijos... Męs negalime išpil
dyti jų reikalavimų. Iš kitos vėl pusės, mū
sų vyriausybė reikalauja įsakmaus pildymo 
priedermių. Kaliniai gi neramus, nuolat 
gatavi sukelti maištus... Išties, pone rotmis
trai, tai ne tarnystė, bet katorga.

—Jeigu taip, tai tamstai turi būti sma
gu, kad aš paimu net dešimtį neramių žmo
nių, rasit, pačių neramiausių, — pasakė 
Budbergas su vos užslėpta ironija viršinin
ko padėjikui.

—Tiesa, bet ką tai reiškia dešimts žmo
nių, kuomet čia turi reikalą su šimtais kali
nių. Aš melsčiau tamstos, pone rotmistrai, 
prie progos atkreipti valdžios atydą...

Skaitytojai supranta, kad čia Macule
vičius norėjo prisimelsti prie vyresnio už 
save valdininko. Gi tai tokia paprasta isto
rija, ypač Rusijoj.

Toje valandoje atsivėrė sunkios, geleži
nės duris ir pasirodė vyresnysis kalėjimo 
sargas (starša.) Budbergas sužiuro į tą 
žmogų ir laukia su didžiausiu nekantrumu.

Starša pasakė: “Toje minutoje bus at
vesti areštantai. Viskas jau priruošta.

Kaliniai.
Pažiūrėkime dabar, ką veikia kaliniai, 

kaip jie jaučiasi. Tą dieną kalinys N pergy
veno sunkiausias valandas. Rytmetį į jo 
ankštą kamerą įėjo generolas blizgančiais 
kareiviškais rūbais. Tai buvo narys karės 
teismo. Generolas iškilmingai įteikė jau
nam vyrui apkaltinimo aktą pagal straipsnį 
273 kriminališko kodekso. Jam gręsė mir
ties bausmė. Išžiūra to puikaus generolo, 
sotaus ir pilno užsiganėdinimo, jo blizgan
tis mundieras, jo mandagi kalba — suspau
dė jo širdį-. Jisai matė, kiek daug tame

veidmainybės ir kiekviena raidė apkaltini
mo akto žiūrėjo j jį mirties akimis. Tarpais 
jam rodėsi, kad tai buvo persirėdęs budelis, 
kuris atėjo tyčiotis iš jo. Pasakymas, kad 
jam gręsia mirties bausmė, tarytum perkū
nas nutrenkė jį. Jisai to nelaukė, nes buvo 
visiškai nekaltas. Jisai jokiu būdu negalėjo 
suprastiz už ką gręsia jam žiauri mirties 
bausmė.

Dar daug anksčiau pirm to jam buvo 
įteiktas kitas apkaltinimo aktas. Tuomet 
grėsė visiškai nedidelė bausmė. Ir štai da
bar tokia permaina!

Kodėl? Dėlko? Kokia priežastis? Ka
da blizgantis generolas triukšmingai apleir 
do jo kamerą, jisai galvojo ir negalėjo su
galvoti, kaip tas viskas galėjo atsitikti. Ji
sai baisiai krimtosi, jo nervai galutinai pa
iro. ,

(Toliau bus.) ... *

Moteris.
------------------r- ■■

Biblija sako: dievas sutvėrė Adomą, 
žmogų, na, o kad Adomui nebūtų nuobodu, 
tai iš jo šonkaulio nurezgė Jievą, moterį.Pa
gal biblijos, tai dievas sutvėrė moterį tik 
kaipo žaislą vyrui, kad nebūtų jam nuobo
du. Čion tai ar tik dievas nepadarė mažutę 
klaidą, sutverdams moterį lygią su vyru, iš 
jo paties šonkaulio, liepdamas jam užlaiky
ti dėl žaislo iš nuobodumo arba neturėjimo 
darbo.

Kaip ten nebuvo, bet mums mažiems, 
kaip su kūju įkalė į smegenis ir jeigu mūsų 
protas nesitobulino, jeigu mūsų gyvenimo 
prietikiai neikiek nemokino ir jeigu męs ne
sistengėm pažinti, kas yra moteris, kodėl 
ji taip pavergta' — tai kaltė krinta ant mū
sų (vyrų) pačių. Ir taip, jeigu męs prisilai
kysi m principų biblijinių, tai mūsų gyveni
mas jau nebūna panašus į gyvenimą žmo
nių. Nuolat kįla barniai, nesusipratimai, 
varžymosi, kurie ardo šeimyniškus santi- 
kius. Nekalbant jau apie moteris susipra
tusias, apie jų bruzdėjimus, reikalavimą ly
gių teisių, męs galim gerai įsitėmyti šeimy
nose tuos pat atsitikimus, tokias pat demon
stracijas ir reikalavimą pripažinimo lygių 
teisių su vyrais.

Čion kįla klausimas, kodėl per tiek am
žių moteris buvo nebyle, bet tik dabar pasi
juto, kad ji yra slegiama, išnaudojama, kai
po bekalbis įrankis gyvenimui? Prisieina 
trumpai atsakyti, jog šiandieninio gyveni
mo aplinkybės, kova už būvį, tas pats kapi
talistiškas surėdymas iššaukė visus kovoti, 
kovoti ant žūt-būt.

Džiuginantis t apsireiškimas, jog mo
teris, atsikėlus iš letargiško miego, jau pa
duoda pagelbos ranką vyrui ir mėgina drau
ge stoti kovon prieš prispaudėjus. Iš jų ko
vos pasekmių matos, jog šauksmai neišsi
sklaidys tyruose, ką liudija tūkstantinės 
demonstracijos, kaip tai Anglijoj, Ameri
koj ir visuose kraštuose.

S tebūklai juk būtų buvę jeigu keli šim
tai metų atgal, moteris būtų reikakmus ly
gių sau tiesų su vyrais, jeigu vyrai būtų 
skaitėsi save lygiais su moterimis. Męs gi 
gerai atsimenam senukų pasakas, jog dar 
negimusius kūdikius suženydayo ir jau tė
vai giminiuodavosi; apie aplinkybes gi tur
to, tai nėra nei kalbos, turėdavo viskas sto
tis tėvų valia. Šiandien gi ta nuolanki mo- 
teris-mergina tankiai prieštarauja tėvų 
sauvaliai, nepaiso aplinkybių ir jieško gy
venimo ten, kur viešpatauja sutikimas, mei
lė, nors ir sunkiose gyvenimo bangose.

Seniams, bile tik vyras kreipdavosi prie 
merginos, tat be jokių kliūčių užkariauda
vo josios širdį. Dabar gi retas atsitiki
mas.

Protinga mergina išreikalauja prisi
pažinimo meilėje, ištiria būdą ir apsižiūri 
gerai, ar tinkamas gyvenimui.

Moteris priverčia būti doru, įtempti vi
sas išminties pajiegas, kad pasirodyti tin
kamam sugyvenimui ir vyras, užžavėdamas 
ją, apdainuoja, rašo ir lt. žodžiu, sukelia 
dangti ir žemę, kad tik igvti merginos mei
lę.

Moteris gerbia vyrą, kaipo meilingą 
kiltvyrį, kaipo augščiaus išsivysčiusį protu 
ir visuomet seka jo patarimų, išvadžiojimų 
ir visokių nurodymų. Bet vyrai savo mylin
čias pačias pastato savo vergėmis. Tas, ro
dosi, priešinga žmogaus sielai, pajauti
mams. Ir kodėl moteris negali būti ant ly
gių teisių su vyrais? Moteris atsiduoda vy
rui su kūnu ir dūšia, abudu drauge rengia 
gyvenimą, abudu prakaituoja, bet kada pri
sieina dalintis pelnu — vyras moteriai pa
sako: “Tu neturi balso.” Toks gyvenimo 
būdas barbariškas, nežmoniškas! Ir laikas 
jau moteriai tai suprasti!

Jau šiandien męs galim pasidžiaugti, 
kad mūsų sesutės darbuojasi. Vienos tve
ria draugijas, kitos rašo, trečios dalyvauja 
politikoj ir tt.

Mūsų laikraštfja, ypač socijalistiška, 
darbuojasi kaip galėdama, kad paduoti pa
gelbos įrankį ir stot petys petin ant pamato 
lygybės, brolybės ir meilės, išvien kovoti 
su kapitalu.

Aš gal nesuklysiu pasveikindamas 
“Laisvę” už moterų numerį ir palinkėsiu 
kuogeriausios kloties darbavimosi toje dir
voje. ’ t Dilgėliuks.

Waterbury, 4—VIII—1913.



LAISVE

Korespondencijos Darbaimūsų jaunąją kartą auklėtų 
laisvoje dvasioje ir duotų su
prasti, kas yra mūsų išnau-

Laiškų rašytojai v sako, 
kad nereikėtų taip atsiliepti 
apie kuopos parengtus pik
nikus, nes jie to neužsipelno.

dijama net Brass City 
(Misingio miestas). Pribu
vusiam darbas nesunkiausia 
gauti. Jaunutė.A. BARANAUSKO 

MARŠRUTAS.
Drg. A.Baranausko marš

rutas po Mass, valstiją pra
sidės 1 d. rugsėjo.

Pirmą savaitę bus prakal
bos Montello, W. Hanovery, 
Tauntone, New BedfordeVir 
kitur, (tai kurgi? Red.)

Antrą savaitę: So. Bosto
ne, Cambridge’iuj, Brighto- 
ne, Stough tone ir Norwoo- 
de.

Trečią savaitę: Peabody, 
Salem, W. Lynn ir Bostone.

Ketvirtą savaitę: Haver- 
hil, Lawrence, Lowell.

Penktą savaitę: Worces
ter, Gardner, Athol ir Fitch- 
burge.

Jeigu draugai iš New 
Hampshire valstijos norėtų 
turėti kalbėtoją laike Mass, 
maršruto, tegul kuogrei- 
čiausia atsišaukia į VI rajo
no organizatorių.

Draugai, laike šio maršru
to padėkite kuodaugiausia 
kad pritraukus klausytojus 
ant prakalbų, kad pritrau
kus daugiau naujų narių, 
kad išplatinus Sąjungos or
ganą “Kovą” ir kitus socija- 
listiškus laikraščius.

VI Rajono LSS. organiza
torius P. Svotelis.

WORCESTERIO NAU
JIENOS.

Visuomeniškas susirinkimas
24 d. rugp. buvo visuome

niškas susirinkimas dėl ap
svarstymo, kaip"' priimti iii 
kokiu būdu surengti prakal
bas dėl d-ro Basanavičiaus 
ir M. Yčo. Pirmas kalboje 
M. Paltanavičius, kuris aiš
kino, kaip reikia prie tų da
lykui atsinešti. Antras kal
bėjo mokslaeivis Blažys, ku
ris net žodžių pritrūko iš- 
garbinimui d-ro Basanavi
čiaus. Vienas iš publikos 
paprašė balso ir kai tik pa
sakė kelias kritiškas apie de
legatus pastabas, tuoj kilt 
triukšmas. Pagaliaus nu
tarta atsišaukti į draugijas

Piknikas.
Parengė Šv. Kazimiere 

draugija sušelpti našlei sv 
našlaičiais. Žmonių gal šie
met tik pirmą kartą tiek su
važiavo ir suėjo, kaip šitų 
kartu. Pikniko tvarka bu
vo, kaip paprastai. Žaisla 
ir tie patįs. , Girtų buvo į 
valias, nes kelios bačkos pai
niojosi.

Visgi tai gražus pavyzdys 
kad draugija ne vien savi 
nariais rūpinas, bet jiem mi 
rus ir šeimyną neapleidžia

Arlington, Vt.

kiti žmonių, kurie elgiasi 
kaip didžiausi neišmanėliai 
Jeigu kurie žmonės nenori 
liueso laiko praleisti prie ka
ži rų ar prie bačkutės, o vie
toj to skaito ir lavinasi, tai 
tie neišmanėliai visokiais 
būdais juos nuo to atkalbinė
ja. Bet jų tas barškėjimas 
vis pasilieka be pasekmės. 
Kuris žmogus jau Lietuvoj

M EL AGIŲ KOMITETAS.
Athol, Mass. “L.” N 67 til

po kokio tai “Komiteto” pro
testas prieš teisingai paduo
tą žinią. Ginties nuo globos 
114 kuopos LSS. yra melas.

12 d. liepos pradėjom tar
tis rengti pikniką ir, pasitei
ravus miesto valdžios, pasi
rodė, kad pavienėms ypa- 
toms negalima biznį daryti. 
Tuomet socijalistai patarė 
glaustis prie kuopos globos. 
18 d. liepos taipgi buvo susi
rinkimas ir klausimas visa
pusiškai svarstytas. Soci
jalistai pastatė išlygas: pik
nikas turi būti be svaiginan
čių gėrimų, kad pelnas būtų 
skiriamas viešo knygyno 
įsteigimui, sušelpiami kali
nių arba streikieriams. Ap
garsinimai turi būti spaus
dinami darbininkiškoj spaus 
tuvėj, tik ne “Drauge”. Pa- 

į gabaus dėl parankumo, pa
garsinimai spausdinta vieti
niam anglų laikrašty. Visi 
ant to sutiko, tiktai tūlas 
Karosas buvo priešingas, 
bet jo niekas nepaisė. 28 lie
pos išrinktas komitetas, ku
rio pirmininku išrinko ma
ne. Pagelbininku išrinko J. 
Liutkevičių.

32 žmonės sudėjo po dole
rį, tarėsi, rinko komitetą, tik 
ne tą, kuris ten “Laisvėj” 
protestuoja. Gėda jums, 
“Draugo” bernai, taip begė
diškai meluoti. Jūs esate 
melagių komitetas, bet ne 
pikniko.

Pirmininkas J. Kavlaičia.
Nuo red. Tarpe parašų 

minėto klerikališkų fanati
kų komiteto buvo ir pavardė 
merginos P. Navadvarskai- 
tės. Dabar p. Navadvars- 
kaitė rašo į “Laisvę”, kad ją 
fanatikai bjauriausia priga
vo, išviliodami jos parašą. Ji 
rašo: “ 
sevičius (“Draugo” apašta
lai.) Klausia, ar aš sutinku 
su “L.” tilpusią žinia. Sa
kau, kad sutinku. Tuomet 
pradėjo aiškinti, kad reikia 
parašų visų rengėjų dūlei tos 
žinios. Karosas perskaitė 
lapus rašto, kurie savo turi
niu visai skirtingi “protes
tui”. Aš dar paklausiau, 
kam tie vardai reikalingi ir

I ar mano laikraštin siųsti. 
Atsakė, kad nesiūs. Tuomet 
aš, nieko blogo nemanyda
ma, pasirašiau. (Abelnai, 
atsargiau elgkitės su savo 
parašais. Red.) Ir štai “L.” 
N 67 pamatau savo pavardę 
i)o protestu, kurio niekad 
negirdėjau.

Taip bjauriai pasielgti ga
lėjo tik profesionališki me
lagiai. . Dėlei to, išreiškiu 
jiems viešai didžiausios pa
niekos jausmus.

Paulyna Navadvarskaitū”.
Kitas dalis laiško aplei

džiame. Mūsų Atholio skai
tytojams dabar gali būti aiš
ku, kas per sutvėrimai viso
kį Karosai ir Losevičiai, ku
rie savo “šventos vieros” pa
kėlimui, nesigėdi vartoti net 
tokius įrankius. Bet ar 
įima iš jų ko kito laukti?

arosas ir Lo-

greit apsivalyti nm 
gaivalų, bet kurie 

nei kiek prasilavinę, 
daug sunkiau, 

tai

moka 
tokiu 
nėra 
tiems

Kaip matosi, tai mūsų 
įjarbas-knygynėlio įsteigi
mas, nenueina veltui. Ne
verta paisyt plūdimo nieko 
neišmanančių žmonių.

Del tūlų priežasčių mūsų 
♦ miestelį apleido Gogelis ir 

Mikitas. Nors mažesnis pa
liko mūsų būrelis, bet męs 
dirbsime.

Anykštietis.

BROOKLYNO SOCIJALIS- 
TŲ PIKNIKAI.

Iš priežasties patilpusios 
“Laisvės” N 67 korespon
dencijos iš Brooklyno — męs 
gavome bent kelis laiškus,, 
kurių autoriai prašo mūs pa
žymėti, kad 19 LSS. kuopos 
piknikai buvo pavyzdingi. 
Žinoma, kartais koks maž
možis vienam kitam gali ne
patikti, betfabelnai įspūdis 
nuo piknikų pas visus likosi 
geras.

mokyklą atiduos parapijos 
globon, tai aš tiek pridursiu, 
kad ir pastatytų kliubas ka
da nors mokyklą, tai negali
ma tikėti, kad atiduotų pa
rapijos globon, nes veik di
desnė pusė kliubiečių yra 
pusėtinai suprantančių, ką 
gero duoda tokios mokyklos.
Tokiose mokyklose išaugin

ti vaikai fanatizmo dvasioje, 
jokios naudos neatneša vi
suomenei. N e u ž g i n č i j a m e, 
kad Lietuvos Sūnui ir būtu 
iš to kokia nauda. Žinoma, 
prie parapijinės mokyklos 
būtų keletas lietuviškų sese
rų—mokintojų, o p. Lietuvos 
Sūnus irgi gal prisigretintų 
prie seserėlių.

Matyt ir Lietuvos Sūnui 
parūpo “alkanam duona”, 
bet veltui jo šauksmas, nes 
kliubas, tikiuos, mokyklos 
nestatys, o kad ir statys, tai 
netokią, kaip Lietuvos Sū
nus mano. Taigi, p. L. Sū
nus tegul nelaukia tos duo
nelės, koksą mano įgyti ati
darius parapijinę mokyklą.

Tėvynąinfs.

Fabriko® gimtinių išdir- 
bysčįų. Laikraščiai pradėjo 
rašyti, kad Su v. Valstijų 
fabrikantai rodo vis didesnį 
norą kelti guminių išdirbys- 
čių fabrikas į Braziliją. Mat, 
tenais ant vietos žalioji me- 
dega, kurią dabar reikia ga
benti tokią tolymą kelionę. 
Pagaliaus, mūsų kapitalistai 
vienoje tik Brazilijoje par
duoda jau gatavų guminių 
išdirbinių veik ant $10,000,- 
000 kas metai.

Taip viena iš didžiausių 
“roberinių” iš Akron, O. įku
ria fabriką Rio de Janeiro. 
Todėl daugelis nugąstauja, 
bene sumažės darbai “robe- 
rinėse”. Suprantama, taip 
greit tas nebus galima pa
jausti.

Shenandoah, Pa. čia vien 
tik kietųjų anglių kasyklose 
dirbama, todėl darbai sun
kus ir pavojingi, šiuom lai
ku dirbame neperblogiausia. 
Tik pereitą ir šitą mėnesius

Laiškas į Redakciją.
Gerbiamas Redaktoriau.
Rezoliucijoje, priimtoje 

konferencijoje VIII Rajono 
prieš poną Yčą, atstovą 
Mokslo Draugijos, tūpusioje 
“Laisvės” N 65, tapo pavar
totas žodis “žvėris”.

Tas žodis turėjo įsiskverb
ti per nesusipratimą arba 
klaidą, nes jisai nebuvo ir 
neturėjo būti vartojamas, 
taip gi ir rezoliucijoje.

Aš, kaipo buvęs pirminin
ku tos konferencijos, šiuomi 
išreiškiu apgailestavimą to
kio išsitarimo įsiskverbimo

Tikėdamasis, kad draugas 
Redaktorius neatsakysite 
mano šiam laiškeliui vietos 
arčiausiame numeryje ger
biamosios “Laisvės” ir dėka- 
vodamas iš kalno pasilieku

Su draugiškais linkėji
mais A. Petraitis.

Rockford, III.
Mūsų tautiečiai užkvietė 

Basanavičių ir Yčą ant 17 d. 
rugp., bet, kada dažinojo, 
<ad socijalistai rengia pik
niką, tai greitai davė žinią, 
<ad nevažiuotų.

Katalikai gi, nežinodami,

;ainę, bet nieko nesulaukė, 
tik gražiai pasikeikė ir už
mokėjo 15 dol. už svetainę.

Jiems beplūstant, 19 rugp. 
ojūčio, 
čius su 
rium.
nojo, tai vieni už kitų dūmė 
svetainėn.

pribuvo Basanavi- 
“Lietuvos” redakto- 
Kada apie tai daži-

na, o Jokūbynas Basanavi
čių. Išrodo visai seneliu. 
Per kelias minutes vieną žo
dį pasako. Jam pabaigus, 
kun. gaspadinė paskambino 
ant pi j ano.

Paskui kalbėjo gramafo- 
nas-B alutis.

Kapucino Švogeris.

NEREIKIA PARAPIJI
NĖS MOKYKLOS.

Donorą,
N 33, Lietuvos Sūnus gana 
džiaugsmingai rašo, kad Do- 
noros Lietuviu Ukėsu kliu- 
bas atiduoda savo nupirktus 
lotus lietuviškos mokyklos 
pastatymui. Mokykla, gir
di, prigulės prie Šv. Jurgio 
parapijos.

Lietuvos Sūnus rašo: prie 
kliubo priklauso visi parapi- 
jonai, tai pastatysią mokyk
lą savo vaikams nuo ištautė- 
jimo. Lietuvos Sūnau! Iš 
kurgi tu paėmei tokias mela
gingas žinias? Gi ant susi
rinkimo nebuvo visai apie 
tai kalbėta. Nors kliubas ir 
nestatys savus namus šįmet, 
nes stokuoja pinigų, bet ga 
statys kitą metą arba dar 
vėliaus. Tiesa, niekas neuž
ginčys, kad mums šiandien 
reikia mokyklų, nes net ir 
akliausi fanatikai šiandien 
tą supranta, bet ne tokių, 
kaip p. L. S.mano. Mums 
reikia mokyklų tokių, kurios

Juokų kąsneliai.
Yčas filosofiškai juokiasi.
“Draugui” labai patinka 

Yčo j “filosofiški” juokai. 
Štai kąsnelis tų juokų:

—Apdirbo mus socijalis
tai... cha, cha, cha, cha, cha !.. 
Bet tegul sau “dirba”... che, 
che, che, che, che!... Męs pi
nigus renkam ne sau, bet 
tautos reikalams... chi, chi, 
chi, chi, chi!... Į tokius už
puolimus nepaisome... cho, 
cho, cho, cho, cho!... Galėtu
me atsakyti — bet ar verta? 
chu, chu, chu, chu, chu!... 
Važiuodami čion, žinojome, 
kad turėsime nukęsti nuo 
socijalistų... — čia ir vėl 
barškantis juokas.

skaitytojų norėtų dasižinoti 
plačiau apie “filosofiškus”

paties Yčo, 
skelbia, 
das bei 
veltui.

nes “Draugas” 
kad Yčas visas ro- 
patarimus duoda

Svirplys.

terįs nei vyrai nesiprausda- 
vo, nes buvo visi, apart galo 
nosies ir lūpų, apaugę plau
kais. Veidrodžių nereikėjo, 
nes jos nežinojo, kad yra 
moterimis ir niekas jų ne- 
vesdavo į balius, teatrus bei 
į bažnyčią.. O namieje joms 
ir dabar mažai yra reikalin
gas muilas ir veidrodis su 
drapanomis.

Klausimas. Aš nusipir
kau žemės plotą, bet man 
kaimynas pasakė, kad apa
čioje mano kolionijos kasa
ma anglis ir mano visa far- 
ma gali skradžiai žemėn nu
eiti. Ar aš galiu neduoti 
kasti anglį?

V. Kukis, Mass.
Atsakymas. Žinoma, kad 

pavojus reikia prašalinti, 
[lysk tamsta 9999 sieksnius 
į žemę ir stovėk su kuolu 
rankose, kaip tik angliaka
sys iškiš savo juodą galvą su 
lempuke prie kaktos , ir eis 
prie tavo rubežiaus, tai tu 
jam drožk per galvą kuolu 
ir bus atliktas kriukis.

Klausimas. Kada nuper- 
ki žemės plotą, tai kaip gi
liai ją galima naudoti? f

C. činčibiras, Pa.
Atsakymas. Lysk į žemę, 

kiek tik nori. Tik nepersi- 
kask kiaurai žemės kamuolį 
ir nepasisavink antroj pusėj 
žemes Upkį pat plotą, kaip 
kad tavasis šioj pusėj.

1.1. iv. ariu 1. t >0. 11 L. v. >t • 1
C. Co. pradėjo dirbti po pil- INaUJOS knygos,
nulaiką. Kitose gi kasyklo- Simanas. Daukantas. Ba
se, kurios priklauso mažės- rašė Augustinas Janulaitis, 
nėms kompanijoms, dirba- Kaina 60 kap. Vilnius. Mar
ma kasdien. tyno Kuktos spaustuvė. 1913

Iš kitur pribuvusiam dar- m. Kas rūpinasi pažinti gi
lias gauti kai]) kam pasitai- liau mūsų visuomenes istori
ko, nors čia vra ir vietinių ją, tam patartina įgyti ši 
darbininkų u KČiaube darbo, knyga, parašyta žinovo, 
bet, kartais, ^aip sakiau, ir Kalba aiški, suprantama, 
iš kitur pribuvęs gauna tuo- Kaip prižiūrėti ir auklėti 
jaus darbą. Senas Vargšas, žindamus kūdikius. Parą- 

Nashua, N. II. čia dar- pėjr išleido daktarė J Balt- 
bai šiuom tarpu gana gerai Uįsa^ęne, Pittsburgh, Pa. 
eina. Lietuviai daugiausia dilgelių spauda. 1912 m. 
dirba audinyčiose. Taip-pat Kaina nepažymėta. .. 
yra čeverykų dirbtuvės, sta- Daktarės Baltrusaitie-
lernės ir tt. Uždirbama ne- vardas plačiai žinomas, 
blogai. Darbininkai dau- Hai pavyko sutaisyti knyge- 
giausia nepriklauso prie uni- Kari buvo taip reikalinga 
ju. Njeigu priklausytu, tai nioterims.
ir darbai būtu geresni. Matenjalistiskas Istorijos

supratimas— lapeliai is pro
Waterbury, Conn. Po m a- notariškos filosofijos. Me- 

žiučių streikų, darbai eina dega iš Greilicho. Parašė Z. 
vidutiniškai. Uždarbis pa- Aleksa. “Keleivio” spauda ii 
prasto darbininko nuo $1,501 turtas. Kaina 20 c.
iki $2.00’ dienai. Amatnin- 
kai uždirba daugiaus.
džiuma Waterburio dirbtu-1 ideališkam jos supratimui, 
vių misingio (brasso) išdir- Pirmo prisilaiko didelė dau- 
bystės, per ką kartais užvar- guma socijalistų, antro bur- 

= žuazija. Materijalistiškos is
torijos supratimas duoda so- 
cijalizmo mokslininkams di- 
džiausį ginklą kovoje sv 
buržuaziniais mokslininkais 
ir priparodo, kad dvasiškas 
žmonių gyvenimas pridera 
nuo ekonomiškų sąlygų. To
dėl socijalizmas turi ateiti, 
kaipo pasekmė produkcijos 
spėkų išsivystymo.

“Medicina ir Gamta —dvi- 
mėnesinis laikraštis, pa
švęstas medicinai, veterina
rijai, farmacijai ir gamtai 
N1 už gegužį ir birželį. Me
tai I.

įdomiausias straipsnis, tai 
d-ro Avižonies tyrinėjimas

* apie trachomos išsiplėtojimą 
Mažojoj ir Didžiojoj Lietu
voj. Paprastam skaitytojui 
minėtam laikrašty nėra kas 
skaityti. Jisai skiriamas spe- 
cijalistams.

i Kruvina čenstachavo Is
torija ir Damazo Macocho 
byla. Parašė kunigas M. 
Saunoris. Ryga. L. Jakavi- 
čiaus spaustuvė, 1913. Bro- 
šmrpal.ūkė, kai]) visi bogo- 
maziniai p. Jakavniaus iš
leidimai, niekam netikusi. 
Paveikslėliai žeminu kriti
kos, išvaizda knygelės 
bjauri. Prasčiausius raštus 
lietuvių literatūron prista
to p. Jakavičius.

Kaipo žmogus mąsto. Pa- 
Korolenko — tai. apašta- rašė James Allen. J. Ilgaudo 

las tautų vienybes ir skelbė- -spaustuvė. Kaina 15c. Zola 
j is brolybes idealų. Jisai ir Hauptmanno raštų išlei- 
eina išvien su ta žmonijos dėjui nebuvo reikalo leisti 
dalimi, kuri žengia prie soči- šitą knygelę, kuri prie visų 
jalizmo. savo klaidingų išvedimų ide-

Nedaugeliui pavyksta jos žvilgsniu yra išversta ti- 
taip ištikimai tarnauti žmo- krai valparaisietiškai.
nėms, bet Korolenko pavy- Tūkstantis Naktų ir Vie
ko. na.. Vertė T. Z. Knyga 3.

Korolenko yra autorius Išleido p. Jakavičius Rygoj, 
daugelio apysakų, kuriose įdomios persų pasakos p. 
apsireiškia taip didelė meilė Jakavičiaus spaustuvėje ga- 
vargdienių žmonių ir gilus bitinai sudarkytos.
supratimas jų psichologi- Les Annales dės Nationa- 
j0g Ii tęs. N5—6.

Atsiminti Korolenkos var- Tai Gabrio išleidžiamas 
, . v. .. . VJ . magazinas prispaustom tau-
dą, susipažinti su jo rastaisLom ginti. Apie *tą knygą

Materijalistiškas Istorijos 
Di-1 supratimas yra priešingas

“Draugo

VLADIMIR KOROLENKO
Korolenko — netik 

garsiausias šių dienų rusų 
rašytojas, bet vienas iš sim
patiškiausių, visa savo siela 
atsidavusių liaudies ge
rovei, rašėjų—piliečių. Lie
pos mėnesyj suėjo 60 motų 
nuo jo gimimo dienos.

Visas jo gyvenimas — tai 
niekuo nesuteptas tarnavi
mas liaudžiai kaip literatū
ros, taip visuomenės veikimo 
dirvoj.

Jam teko būti Sibiro ištrė
mime ir perkęsti žiaurios re
akcijos laikus- prie caro 
Aleksandro III. Bet nei iš
trėmimas, nei bausmės neį- 
jiegė parlaužti to ideališko 
žmogaus.

Kodėl?
Kodėl mūsų kunigai, pa

tui jotai ir parapijonai nešio
ja savo kūne raudoną krau-

cijalistiška! Ir jie, nešioda
mi raudonos spalvos kraują,

vynę ir dievą. Ar negeriau 
tat jiems tiktų juodas krau-

Kodėl kiekvieno kataliku 
kunigo gaspadinė būtinai 
vieną kartą ant metų išva
žiuoja kur nors ant farmų

Klausimas. Jeigu kriau- 
čius pasiuva trumpas keli
nes, tai ar galima iš jo at
imti pinigus, o kelines ati-

čius?
Svirplys.

Didžiausi dyvai.
Būtų didžiausi dyvai, jei

gu ant katalikiškų vestuvių 
krikštynų ar gužynių nebū
tų svaiginančių gėrimų, peš
tynių ir policijos.

Svirplys.

Apsivedimas.
Apsivedimas yra panašus 

į pelių slastus: j juos nepa- 
kliuvę nori įeiti, o pakliuvę 
stengiasi išeiti.

Aprašymas parapijom; pik 
n i ko.

Išvažiavo švarus, sugrįžt 
purvini; išvažiavo blaivus, 
sugrįžo girti; išvažiavo 
sveiki, sugrįžo ligoti; išva
žiavo linksmi, sugrįžo ver
kianti; /išvažiavo sveikom 
galvom, sugrįžo gužuotom; 
išvažiavo tyran oran, sugrį
žo pilni dulkių.

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. Aš esu geras 

tautietis ir patri jotas. M a 
no duktė įsiklepojo j nigeri 
ir, man nežinant, apsivedė. 
Dabar gimė juodas kūdikis 
ir duktė nori pakrikštyti 
jį tautišku vardu — Vytau
tas, o kunigas nori dvigubo 
užmokesčio už nigeruko 
krikštą. Ar aš neprasižen
giau prieš tautą, leisdamas 
krikštyti nigeri Vytautu? 
Ir kodėl kunigas reikalauja 
už jo krikštą dvigubai?

P. K ringelis. Pa.
Atsakymas. Mums rodos, 

kad jūsų duktė, ištekėdama 
už juoduko, rezignavo iš lie
tuvių tautos (pagal Šliupą) 
ir apie kūdikio vardą, jūs 
neturite teisės spręsti. Jo 
tėvas suteik* jam savo tau-

ima daugiau už juoduką to
dėl, kad jiems daug kaštavo 
agitacija, kol pripažino, jog 
juodukas turi dūšią, tai da
bar turi atsilyginti. Lygi
nai taip, kaip Amerikos pre
zidento rinkinio agitacija: 
išleidžia milijonus ant pirki
mo balsų, o paskui tuos mili
jonus dvigubai surenka iš tų 
pačių balsuotojų. Tą siste
mą vartoja ir popiežiaus 
agentai.

reikėtų kiekvienam apšvies- platesnė recenzija tilps “Ko-
tesniam lietuviui. | voj.” • I

P. Ilgūnas, N. H.
Atsakymas. Nejaugi tam

stos kojos, kaip kačergos, 
nelinksta? Gal būt, kad ke
linės ir geros, bet tamsta ko
jas perdaug iš kelinių iški
ši lauk. Įtrauk kojas j vidų 
ir kelinės bus geros. Jeigu 
nori kriaučių įgilti, tai tau 
nei vienos kelinės ne bus 
mieroj: į vienas tu įtrauksi 
kojas ir sakysi — perilgos, 
o iš kitų iškiši ir sakysi — 
pertrumpos. Tokiu būdu 
kriaučiai perpykę nueis siū
ti sijonų, o vyrai turės vaikš
čioti be kelinių, tik dėl tavo 
vienu netikusiu kojų.

‘ 9999.

i

Klausimas. Kuom mote
ris prausdavos, kuomet mui
lo nebuvo ir į ką žiūrėdavo, 
kada veidrodžio nebuvo?

K. Asilevičius, N. Y.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavu .Klioštoriaus Slaptybes 

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

JĖZAUS DKAl'CIJA arba jezu li
tai ...................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKž.INYSTftS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eit]......................   15c.

LEKCIJOS apie atskilimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems j Ameriką 

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

nologų rinkinys.......................   15c.
REVOLIl’tUOS ATBALSIAI. Dai

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

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

T E A IR A S 2 M ON 1J O.S G Y VENIME.
Labai naudinga knyga 

PR\S1KALTIMAI ir 
liai............................................
‘ASAELIŲ RATAS” ..............
AUDĖJAI.”. Puikus veikalas.

“K \S IŠGANYS L1AUD|.” ... 
“KIBIRKŠTIS ŠVIESOS” .... 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 
“SOCUALDEMOKRATŲ 
....PAMATAI” ................
“MEILĖS KARŠTLIGĖ” 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

veikslai :
“PA S K l' T1NIS SIR EI KAS.” 
“BLAIVININKŲ PUOTA." .. 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 
“MEDIS NEDORYBfiS.” ....

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

............ 20c. 
prasikaltė- 

10c. 
25c. 
50c. 
50c. 
15c. 
15c. 

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

20c.
.. 20c.

20c.
.. 20c.

‘Laisves’Administracijoj
galima užsiprenumeruoti Šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius:
“KOVA” 

Savaitinis
Kaina metams

,, pusei..........................
“PIRMYN” 

Savaitinis
Kaina metams . . .

,, pusei ....
“KELEIVIS”

Savaitinis
Kaina metams

,, pusei ....
“DILGELES”

Eina kas dvi savaites 
Kaina metams

,, pusei . . . ,
Norėdami užsirašyti vieną iš 

krašČiŲ, adresuolpt Šitaip:
“LAISVE”

$2.00
1.00

$1.60
80c.

$1.50
90c.

$1.00 
(>0c.

šių lai-

1

.4

• I Atsakymas. Tuomet mo-I242 Broadway, So. Boston, Mass.
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LAISVE

VIETINES ŽINIOS.
Kas mielas nedėldienis at- 

sibūna socijalistų išvažiavi
mas į Spot Pond. Žinoma, 
vasaros laiku reikia links- 
minties ir tas dar geriau, 
kad būna sakomos prakal
bos. Bet keliuose paskuti
niuose išvažiavimuose pra
dėjo rastis negeistinos publi
kos, kuri savo šauksmais 
ne tik kad neparodo jokios 
simpatijos socijalistams, bet 
stačiai ignoruoja juos.

Todėl ar nebūtų jau laikas 
atkreipti atydą, kad ne skai
tlius svarbu, bet kokybė su
sirinkusios publikos. Vienas 
reporteris, nuolat rašantis 
apie išvažiavimus, nepapra
stai giriasi skaitlingumu pu
blikos, nematydamas, kad 
kuopai, kaipo tokiai, tas jo
kios naudos neatneša.

Kultūriškas gi darbas ir 
labai stambus atsitikimai 
mūsų gyvenime — stačiai 
pražiopsojami.

Pešties su zakristijonais 
lengvas darbas, bet reikia j 
dalyką žiūrėti kritiškiau.

Nuo Režimų 
Viduriuose
kurie paeina nuo paliuosavimo 

imti

Severos Gyduole
nuo Viduriavimo
(Severn’s Diarrhoea Remedy

paprastoj dozoj ir susilaikyt 'per 
vieną dieną nuo ėmimo bile kokių 
valgių, išskyrus pervirinto van
dens pasekmė bus gera. Vieno 
bandymo užteks persitikrinimui. 
Kaina 25 ir 50c.

20 d. rugpjūčio atsibuvo 
civiliškos vestuvės draugo 
Aleksandro Zaperiacko su 
Liudvika Rajackaite. Buvo 
taip-pat ir svečių, daugiau
sia laisviečių.

Visi labai maloniai links
minosi, linkėdami jaunave
džiams geriausios laimes at
eities šeimyniškame gyveni
me. Smagu, kad vis labiau 
įeina madon civiliškos vestu
vės. Kas seniau buvo nepa
prasta, dabar virsta kasdie
niniu apsireiškimu.

Linkime jaunajai porai 
kuogeriausio pasivedimo at
eity.

Nuo Žaizdų 
ir Susižaidimų

nuo užsidrėskimo ir apsi- 
šutinimo nėra nieko geres
nio kaip

Severos
Gydanti Mostis
(Severn’s Healing Ointment)

Yra tai naudinga mostis 
šimtuose atsitikimų. Laiky
kit ją po ranka. Galite jos 
reikalauti bile laiku.

Kaina 25c.

Pigus Namai.
3 šeimynų su U kambarių, atskirai 

budavotas medinis namas prie H st., 
prie pat Griciaus bažnyčios. Kaina 
900 dol. Reikia įmokėti tik 100 dol.

3 šeimynų medinis namas ant 
Athens st., netoli D st. Rendos per 
metus atneša 351 dol. Kaina 1,300 
dol. ant lengvų .išlygų.

3 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 licitacijos G rugsėjo 
(September), jeigu neatsiras kup
riaus, kuris duotų pasiūlyjimą.

10 kambarių medinis namas su vi
sais įtaisymais ir garine šiluma, prie 
Thomas Park, gražiausioj ir paran
kiausioj vietoj So. Bostone, parsiduo
da visai pigiai ir ant labai lengvų iš
lygų. Pasiskubinkit ateiti į ofisą, o 
dažinosite visas išlygas.

Pigi farina, Danielson, Conn., ant 
pardavimo arba išmainymo ant So. 
Bostono namo arba žemės netoli Bos
tono.

20 akrų žemes, 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 tuojaus visi, ku
rie norite pirkti pigių farmų iš mūsų 
agentūros. (f»9)

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Parmos! PAVEIKSLAI

28 d. rugp. atsibuvo taip 
vadinama “motinų diena.” 
Daug tūkstančių motinų su 
mažais vaikais turėjo išva
žiavimą Krankliu Parke. 
Karų keliones iškaščius ap
mokėjo miestas. Miesto lė
šomis motinos ir vaikai bus 
pavaišinta.

Drg. A. Baranauskas į So. 
Bostoną pribūna 29 d. rug
pjūčio. Atvyksta iš Brook- 
lyno.

23 d. rugp. So. Bostone at
sibuvo Rymo katalikų moks- 
laeivių suvažiavimas, kuria
me dalyvavo mokslaeiviai iš 
visos Naujos Anglijos. Su
važiavimas atsibuvo po ku
nigų globa, pobažnytinėj 
svetainėj. Vadinasi moks
laeiviai — tai daugiausia 
klierikalai. žinoma, taip 
šokta, kaip iš klebonijos dū
duota.

Labdarystės draugijos ko
mitetas nutarė aptaisyt ir 
išmaliavot Lietuvių Salę. 
Tas atsieis suvirs 700 dol. 
Kasa gi beveik tuščia. Todėl 
išnaujo primename lietu
viams, kad prisidėtumėt 
prie Labdarystės Draugjios. 
Juk sarmata ir pamislyti, 
kad iš 10,000 lietuvių prie 
Labdarystes Draugijos pri
klauso tik 500. Atminkite, 
broliai, kad salė yra reika
linga visiems’lietuviams.

Reporteris.

Pėtnyčioj, 29 rugp., atsi
bus svarbus LSS. 60 kuopos 
susirinkimas Socijalistų sve
tainėj. Visi sąnariai privalo 
būtinai atsilankyti.

Org. J. Neviackas.
Akušerka F. Stropienė-per

sikėlė naujon vieton, todėl 
turint kokį reikalą kreipkitės 
šiuo adresu: 6 Loring St., 
So. 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 7-ta gatve iki Loring st.

Meldžiame visu tų “Lais
vės” skaitytoju, kuriu 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.

Nosies Kataras,
Sieninis drugys ir peršali
mas greitai prašalinami, 
jeigu ją gydymui pavartoti

SI-JVEROS

Mostis nuo Kataro
(Severn’s Catarrah Balm)

Pamėginkit, o nesigailėsit.
Kaina 25c.

Aptiekose, arba tiesiog nuo 
musų prisiimtus kiek kai
nuoja.

W.F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Aš užlaikau Columbioa gramafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išgieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 76c.

Jeigu norite turėti gera gramafotui, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausių kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogų, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be trubu.

Kreipkites šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS, 
2M Essex st., Athol, Mass.

Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

Griuvėsiuose.
Toje apysakėlėje vienas iš 

gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdną pa
veikslą mūsųyodžiaus 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 
žmogų, visa savo širdies 
liepsna — nesusilaukė iš jo 
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.

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.
“LAISVĖ”, 

242 Broadway,
So. Boston, Mass.

Ar manai keliaut iš

Bostono stačiai | Lietuvą
BB JOKIO PBRSĖDIMO

Laivai išplaukia:

“Cleveland” į Hamburg 
sep. 12.

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

arba
558 Broome St., New York City

Nauji Laiškai
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- 
vertus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu
vėje.

Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi
chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę 145 Lietu
viai Farinieriai, toj apielinkej aš tu
riu paėmęs nuo anglų ant pardavimo 
daug gyvenamų farmų su triobomis ir 
sodais. Laukai lygus ir derlingi. Kar
mos visokio didumo ir visokių prekių. 
A koris p.rekiuoja $20 ir daugiau. An
glai, nenorėdami gyventi tarpe užsi- 
gyvenusię lietuvių, pavedė savo far
inas parduoti pigiai. Todėl labai gera 
proga nusipirkti gerią farmų pigiai. 
Tose pačiose vietose n turiu gražios ir 
derlingos žemes, bet dar neišdirbtos, 
kur galima nusipirkt už pigių prekę 
ir padaryti geras ir brangias farmas. 
Kiekvienas gali pirkt tiek akerių, kiek 
nori ir parsiduoda ant labai lengvų iš- 
mokesčių. Žemė traukiasi palei upelį 
arba palei ežerus, kuriuose yra daug 
žuvų. Dabar labai gera proga pama
tyti ir apkainuoti farmų vertę, kolei 
ant laukų javai, todėl kurie norit 
pirkti farmų, atvažiuokit pasižiūrėti 
tuojaus. Turiu farmų ant pardavimo 
su apsėtais laukais, visais padarais, 
mašinomis, ir gyvuliais, tik eik ir va
lyk sau javus, viskas gatava. Per
kant čia farmų nieko negalima trotyt. 
Atvažiuokite dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant Parmos. Būda
mas pats farmeriu, galiu duoti teisin
gų patarimų, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabar galėsite pralošti va- 
kacijas pas mus ant rarmos ant svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotų žemės. 
Atvažiavę į Peacock, tuojaus telefo- 
nuokit į mano farmų, o aš atvažiuosiu 
automobilium ir apvežšiu po tas vie
tas, kur galėsi išsirinkti sau farmų. 
Parašyk laiškų, prisiųsiu knygutę ir 
mapų tų plotų dovanai.

“Piramlda Kapitalizmo Sistemos” 
ir “Medis Nedorybės”

Gaunami “Laisvės” Spaustuvėje.

Anton Kicdis, 
Peacock, Lake Co., Mich.

TIK VYRAMS
I mano Tautiečius;

Jus ir jūsų draugai esate nuo 
širdžiai užkviečiami aplankyti 

i mano Litiosa Mokslo Galerija, 
i 461 Sixth Avenue, arti 28tos 
į Gatves, New Yorke, N. Y., kur aš 
A įnikau parodų dailės Ir skulp- 

taros darbų, kurios padarė Ue- 
tuvos artistai, su išvaizdinimu 
švairių kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

Jus čia galite studiuoti žmo
nijos giminės kilmę ir išsilanks- 
tynią nuo lopšio iki grabui, Ir 

ma yti Indomiauslus gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabaisuolius.

Vienų valandų prnleisti tarpe grupjų siti) 
pastebėtinų Lietuviškų modeliu, yra verte 
sudėti kaipo turtų į galvų čiclam gyvenyinuį.

Jus čia galite studiuoti pasekmes ligų ii 
ištvirkimo darbų, perstatomu žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kurk 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodinėja bc: 
atsakinėja ant bile kokių klausimu. vAtvirę 
kasdieną podraug su Ncdbldlcniais ir Šventa 
dieniais, nuo 8-niu iš ryto Iki Vidurnakčiui.

JŽANGA UŽDYKA.

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

OKROS KNYGOS:

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

PAQAIU III IŽATAę Astronomiška kny- I rę™ 1 /AO Ka apiesaulę .žemę,
ir kitas planetas. Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE |,įt“
meilę................................................................  2Oe.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pučtos ženkleliais Šiuo adresu.

6 Loring St.,
J, STROPUS

So. Boston, Mass.

Tik 1 doleris!
Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o tųituresi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

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

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

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

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

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

Reikalaukite tuojaus.

J P Tniniln 822 Washington St.
• 1 . 1 Ullllia, BOSTON. IMASS:

VVINAS IR LIKERIAI.
Kad lignrsInti męs geriausį vynų, Atai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjuč'io mėn.

1 butelis Aprikotu Brendęs.............$1.00 1 butelis Rusifikos'VifiniuvkoR..........$1.00
1 butelis Pyčiu Vyno .........................60c 1 butelis Grandžių Vyno...................  60c

Viską atiduosime tik už......... $1.00 Visko atiduosime tik uŽ...$1.00

Gvarantuojame, jog męs vynas yru tyriausls Irgeriausis.
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, veselijų, krikštynų it' 

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

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

HI P IMPORTUOTOJAI IR DAUOU-
• *-«• kjOlUvll (X vO.j MOJĘ LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

352=354 Harrison Avenue, BOSTON, MASS.

Ro n.mas Paradytas Garsaus Raštininko EMILE ZOLA 
geroves sau ir bendra ns Jau- 

■’ 1,0 ’ jį pake.sti. Ta nsta esi 
bu žmonija žengia .į geresnę, 

leilj. Ir lodei tamstai teikia apsi pažinti su 
•, išreikštomis didžiomis mintimis, su niiro- 

dvmais ir pamokinimais. Nes joje aprašomas aiškiai, 
vaizdžiai darbininką ir turčių gyvenimai, nurodomą, kaip 
senas, netikęs surėdymas pakeičiamas nauju, kuris teikia 
laimę ir gerovę visiems.— Knyga interesinga ir pamok- 
nanti nuo pradžios iki galo, nedėsi jos iš rauką pakol ne 
perskaitysi visos. Išmoksi daug, apšviesi protą, praplatinsi 
rcgralį ir džiaugsiesi iš jos puikaus turinio, Knyga trijuose 
tomuose, tomai 300 puslapių Kama tomo 75c, visi 3 tomai 
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybės 
iki Civilizacijos. Parašė PAUL LAI'ARGUE. Kaina 50c. 
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS. 

Paraše JOHN SPAUGO. Kaina 50 Centą.

Tamsta jiešk.ii laimes 
ti neteisingumų surėdymo 
vienu iŠ kovotoją, kinių c 
laimingesnę

L-t.... 44 “KMflA KIPPIMCI W.
Plškt UWABI 4’, % 6.

I Al. At IM kl O APDMfti 
- POI NT S2 SO

NN\GA klttPIMUMO- 
irvi*»Ku DKaRUŽIU 
I <»WMA1O <: X A COL . 4B 
PP 23 PAM IKSCAI. All- 
IM kl.O APDARU.-PW>

DI IKALAUMM ATM- 
LUPIKO VISADOS Pfcl- 
(jl At Sil X S1UMPĄ.

PI MGUS MUSI I MO
SI lAlKIH U ANT A(»R£SO

J. M. TOPILIS, 
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y

Feeling "Fit” Every Day*
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InfluenzoR arba irme- 
<li«s užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die- 
girnai jūsų ranine- 
nyse iš nusidirbi- a? 
m o, n epą guldys 
jus, jeigu turėsit

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

“KOVA Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

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

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

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

66Moyamensing Ave.
v cl F»H1L,A.D13UF»1-I1A, F»KNIN’A.

*44444 4444444^444444444^444444444444444444444444444*

Expelled!
savo namuose ir uiill 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

F. AD. RICHTER A CO.. 215 Pearl Street. Hew York 

s Richterio Congo Pilies yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. tr 5Oc.

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

jei nori siusti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ 

Tol i aus 
Adre-

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $-10.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausi ofisą, o visas žinias mielai suteiksime, 
suokit šiaip:

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street .

NEW YORK CH Y, N.Y.

rime 
ir prirenka
mo Akinius

AKIS
ap ž i u-

H. S. STONE
Akių Specijalistas

399 a Broadway SSSm 
arti E Street

Nauji Lietuviška »

KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius (iiamaf’onus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

HO. UOS rOIN CA CL1- C O.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Tilt 
MAUIC

Telephone So. Boston 60S

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM P. J. HOWARD

Lieluvižka pavardė buvo 
Vincas P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

BENJ. CANNER
33G—338 Broadway,

So. Boston.
-- -------------- ų-------------------------------------------- --------

| Akušerka |
§ Pabaigusi kursų Womans Medical tg 

College, Baltimore, MJ.

1 Pasekmingai atlieka buvo darbu prie 2 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir S 
pagelba invairioso moterų ligose. SY

F. Stropiene,‘į°:!Xt: |
SO. OOSTOIN. 1MA.SS. »

Samdome darbininkus
del gelešinkeliŲ, Canadon 

fabriku ir farmy.
United States

43Portland st., Boston,Mass.

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

r\ui/THDnc<<
,, AX 1 t lt ■ 11 11 11

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

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 
apsisaugoti,

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug a p. 
ražo apie vyrų ir moterų lytiSkę gyvenimu ir 
aiSldnl, atvirai telp ižde tinęje, jog kitose 
knygose apie tokias puslapiyls-s negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui Ir motore! 
labai reikalingu turėti, kud žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir Jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskį negalima upražyti, bet tik 
perskalClus knygų atrasite.

Aitą KNYGA illlustruota puikiais moks- 
sližkais paveikslais ir apie žmogaus-ljuno su- 
budnvojitnų su visokiom,s pnsliiptybėiiils.

Apie MEILŪS DALYKUS „Daktaras“ 
nomitžai ražo.

YPATINGAI seri/antl, nusilpnėjg. sukliu- 
rg, pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir-užsikrėtusiomis ligo
mis, žilojo knygoje atrasite tikrų rodį.

JEI sergi ant kokios nors ilgos, tai pir
miau nekaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arlia vartosi llekarstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugyls's 
žmonių, kurie tik perskaitė Sitį knygų, ižai- 
gydė.

TODĖL, kad ta. knyga del hdx> visuome
nės iSduota, tai kiekvienus jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
Sitų apgarsinimų ir adresuok teip:

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

TBMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reikti- 
laujl geros, teisingos pngelbos, kad trumpam 
laiko gulėtum ižsigydyt, tai atsiSaukic prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
llcUivlžltoj kalboj. Rąžyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iž ryte-lkl 4 po 
pietų. Netlėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
0 iki 8.

ĮGYTI TURTUS IR LAžMt;?
Tūkstančiai žmonių Įgijo 

turtus, milijonai žmonių su- 
lado laimę, p.kilo iš vargo,

laimę ir gerovę, j h£u nusipirksi 
muši) ką-t.k išleistas dvi knšge'c: 
“Kaipo imogus mansto“ir “Ii Sir 
dies". Turinys šitų knyg.-'ių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,taksiam ius tiems, kurie no- 
ii būti gyvenime, pasekmingais ir 
I iimii>j”us. Pasiskubink parsitrau
kti. Kaina kiekvienos Itic, abi 3Oc.

J. ILCAUDAS
1841 S. Halstcd St. Chicago.
Paminėk kok-a •> laikr.aŠt matei?

ę Telefonas Richmond 22126

Dr. David W. Rosen
321 Hamner Street

S Mano ofise gulite susikalbėti vi 
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryt*
N uo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak

TEisiNGiAtsiA 4 nT’irir a 
IR GERIAUSIA A P* I I P K A

LlETtn įSKA

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

> «<). ItOMTOIN. MASS.

Ti’lephoni* So. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkartę?

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

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston.




