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AMERIKOJ
Sekantis iš eiles skan

dalas.
Išėjo aikštėn, jog senato

rius Penrose išPennsylvanijos 
1904 m. laike Roosevelto iš
rinkimo į prezidedtus gavo 
$25,000 iš Standard Oil Co. 
Tuos pinigus jam išmokėjo 
vienas iš kompanijos piliorių 
J. D. Archbold.

Patsai Archbold prisipaži
no, kad Standard Oil Comp, 
išleido ant Roosevelto agita
cijos $125,000, nes buvo prie 
to prispirta. Kitaip kompa
niją žadėjo visokiais būdais 
persekioti. Patsai Roosevel- 
tas užsigina, jog ką nors a- 
pie tai žinojęs.

Patį Penrose kaltina tame, 
kad jisai už pinigus įgijo se
natoriaus vietą. Kad save 
“nusibaltinti” Penrose išda
vė Roosevelto sekretą, saky
damas, kad pinigai ėjo ne 
ant jo, bet ant Roosevelto. 
Negana to. Penrose sako, 
kad tuomet ant agitacijos už 
Rooseveltą surinko netoli mi
lijono doleriu.

Rodosi, visi tie ponai sma
luoti.

Rooseveltas teisinsis prieš 
senato komisiją. Jisai išva
dino Archboldą melagiu.
Čechai prieš -imigracijos 

inspektorius.
Cechu draugijos pakėlė di

delius protestus prieš imi
grantu varžymą ant Ellis 
Islands Neseniai tapo už
laikytas vienas cechas, kuris 
grįžo iš tėvynės Amerikon, 
kame jau buvo buvęs 6 me
tus.' Jį sulaikė ir patupdė 
į šaltąją, nes ant jo buvo pa
duotas skundas, kad esąs a- 
narchistas.

Gerai, kad visi čechai su
bruzdo darbuotis, tuomet 
turėjo paleisti.

Taftas prašo moterų 
pagelbos.

Taftas yra aršus motery 
balsavimo priešas. Vienok 
ir jisai norėtu, kad moterįs 
už jį agituotu. Jisai per sa
vo draugus išsiuntinėjo 75 
tūkstančiams motery laiš
kus, kad šios rinktu ir pačios 
duoty a ūky ant jo, Tafto, iš
rinkimo.

Tikrai keistas žmogus!
Paminklas “Pilgri- 

mams.”
Pirmutiniais Naujosios An

glijos kolonistais buvo taip 
vadinami “pilgrimai.” Ply- 
mouthe jy atminčiai pasta
tytas didelis paminklas.

24 rugp. Plymouthe buvo 
didelė perkūnija, laike ku
rios įtrenkta ir į paminklą. 
Kad atitaisius visą pagadini- 
mą, reikia dideliu pinigu.

Kriaučiai laimėjo.
Montreal, Canada. 23 d. 

rugp. 5,000 streikuojančiu 
kriaučių laimėjo kovą. Jie 
išreikalavo pakėlimą algy 
ant 10%, sutrumpinimą dar
bo valandų ir pripažinimą 
unijos.

Revoliucija Nicaraguoj.
Kilus revoliucijai Nicara- 

guęj, Suv. Valstijų valdžia 
pasiuntė savo kariumenę, 
kad ginti saviškiu kapitalis
tu reikalus.

Senatorius Bacon viešai 
taltina valdžią senate, kad 

. i kišasi į ne savo dalykus ir 
visur palaiko neramybę, kad’ 
oaskui iš to pasipelnyti.

Rosenthalio užmušimo 
atbalsiai.

Tardymas kasi ink garsaus 
gemblerio Rosenthalio užmu
šimo dar nepasibaigė. Pro- 
curoras Whitman paskyrė 
$5000 už sugavimą dvieju 
Rosenthalio užmušėju, kurie 
yra pasislėpę. Jieškoma Har
ry Herowitz ir Louis Rozen- 
zweig.

Areštuotas tūlas Schepps, 
airis išmokėjo pinigus Ro
senthalio užmušėjams. Ta
sai Schepps yra geras drau
gas leitenanto Beckerio ir iš 
jo laukiama papasakojant 
daug sekretu. Schepps’ui 
orokuroras prižadėjo liuosy- 
lę, jeigu tik tasai bus atvi
ras.

Iš kitos vėl pusės policija 
pradeda kaltinti New Yorko 
aldermanus, kad ir šie imda
vo visokius kyšius.

Miškų mažinasi.
Kansas City, Mo., 23 rugp. 

—Mišky pirkliai apskaitė, 
tad jeigu ir toliaus taip smar
kiai bus naikinami miškai, 
tuomet po 20 metu Suvieny
toms Valstijoms pritruks me
džiu. Tuo tikslu norima pa
kelti medžiu kainos.

Apskritai, mišku apsaugo
jimo ir vaisinimo pas mus 
visai nežiūrima.
Statys armotų miestelį.
Pittsburgh, rugp. 24 d.— 

Pittsburgo Crucible Steel Co. 
sumanė pastatyti Midland, 
Pa. puiku miestelį, kuriame 
jus didžiausios plieno dirb
tuvės. Tą miestelį norima 
pastatyti pagal madą miesto 
Essen, kur randasi didžiau
sios Kruppo armotu fabrikos. 
Žemė jau nupirkta. Staty
mo kaštai aprokuota ant $8,- 
000,000.

Taigi ir męs turėsime savo 
“armotu karalius”.

Prieš netikrus vaistus.
Washington. — Kongresas 

priėmė Sherley billiy, kuris 
aplaužo ragus visiems ste
buklingiems daktarams. Pa
gal tą billiu daktarai turi pa
rašyti ant bonkutės tiktai 
tiek, iš ko susideda minėti 
vaistai. Jokiu gi išgirimu 
neturi būti, nes už juos bus 
baudžiama.

Pakliuvo areštan už 
vištas.

Tūlas Novak Chicagoje pa
kliuvo areštan už laikymą 
300 vištų ir 14 viščiuku. Jį 
apskundė tūla moteris, kuri 
negalėjo perkęsti vistu kuda- 
kinimo.
Moterims nevalia rūkyt.

Minneapolis, Minn. Vie
tinis teisėjas uždraudė mote
rims rūkyti ant gatvių. Na
mie, sako, rūkyti galite, bet 
ant gatviy nevalia.

Papūga ir skebai.
Joliet, Ilk—Papūga ponios 

Clerence Peet, pamačiusi be
dirbančius elektriškos kom- 
S‘ ‘ >s kieme darbininkus, 

o:- “skebai! skebai!” 
Ir išties tai buvo skebai. Kaip 
bematant pribuvo policma- 
nai, bet pamatė, kad kalti
ninkas esąs paukštis. Ant 
nelaimės negalėję areštuoti.

UZSIENYJ
Kuniginiai ir socijalistai.

Miunchen, Vokietija. Ku
niginis atstovas smarkiai už
puolė ant karės ministerio, 
tam šisai nenubaudęs aficie- 
riy, kurie išreiškė socijalis- 
tiškas nuomones. Kuniginis 
atstovas sako, kad jeigu so
cijalistai įsiskverbs kariume- 
nėn, tuomet ateis galas baž
nyčiai ir valdžiai.

Pasirodo, kad net ministe
rs daugiaus išmano, kaip 
nekurie kuniginiai.

Ispanijoj.
—Ispanijos pirmeiviai įtei

gė raštą karaliui, kad Kana- 
ejas nėra tinkamas politikos 

vedimui ir todėl turįs pasi
braukti. Šitas atsitikimas pa
rodo, kad Ispanijoj vistiek 
neramu.

— Ispanijos mokykly mo
kytojai įkuria ispaniš- 
cai-amerikonišką pedago
gy federaciją, kurioj tikslas 
būsiąs vesti mokslas pagal 
naujausius metodus.
Tiki į republikos ateitį.

Daktaras Sun-Yat-Sen, 
oirmasai Chinijos preziden
tas, jau nuvažiavo Pekinan. 
Jisai pasakė, kod atvyko su
taikinti pietus su žiemiais ir 
oasitiki tai atlikti.

San-Yat-Sen pasitiki re- 
oublikos ateitim.

Milijonas narių.
Vokietijos socijaldemokra- 

i;y. partija turi jau milijoną 
nariy. Taip pranešama pa
skutinėj partijos atskaitoj.

Turkijoj grįžta senovė.
Naujoji turky valdžia iš

leido manifestą, kuriuo įsi
leidžiama Turkijon visi se
nieji šnipai ir vagįs. Po tru
putį grįžta tvarką, kuri vieš
patavo prie senojo sultono, 
nors iš vardo sultanu liekasi 
dar Mahomedas.
Vengrijoj nebus visuotino 

balsavimo.
Nežiūrint ant to, kad 

Vengrijos liaudis jau daug 
kraujo praliejo reikalauda
ma visuotino balsavimo, vie
nok ministeriy pirmininkas 
Lukas viešai pasakė, kad ne
duosiąs visuotino balsavimo.

Vengrijoj galima laukti 
riaušių.
Daugybė anglų važiuoja 

Australijon.
Londonas, 24 rugp.—Be

veik neužtenka laivy, kurie 
suspėtu vežti žmones Austra
lijon. Paskutiniais laikais 
gyvenimas Anglijoj žymiai 
pablogo ir daugelis veržiasi 
svetur. Ant laivo “Moravi
an” išvažiavo 700 pasažieriy. 
2000 žmoniy laukia savo ei
lės. Nekurie važiuoja Piety 
Amerikon, kad tik nepasiti
kus Anglijoj.

Šiais metais Australijon iš
važiuos 100.000 britany. Jei
gu gi žmonės turėtu pinigu 
laivakortėms nusipirkti, tuo
met išvažiuotu dvigubai tiek.

Sakoma, kad Austrai i j o. 
esą labai gerai gyventi ant 
farmy.

Saulės užtemimas.
Paryžius, 25 rugp.—Spaliu 

10 d. nekurtose pasaulio vie

tose bus matoma saulės už
temimas. Paryžiaus obser
vatorija siunčia savo žmones 
Brazilijon, kad šie galėtu 
tėmyti visus apsireiškimus 
užtemimo.

Karalius ir žmonės.
Paryžius, 24 rugp.—Pran

cūzai paglemžė Moroko. Se
nasis tos šalies sultanas Mu- 
ai Hafid apleido savo šalį ir 

persikėlė gyventi Francuzi- 
jon. Pačiame Moroko dabar 
eina mirtina žmonių kova su 
francūzy kariumene. Tuo 
tarpu, pavergtosios šalies ka
ralius Mulai Hafid turi “good 
time”.

Jisai turi haremą, kur gy
vena jo 120 pačiy, bet tu jam 
neužtenka. Trįs francūzės 
dainininkės saldina jam gy
vatą ir jisai žada jas taip pat 
oriimti hareman. Prancūzu 
valdžia išmoka jam ant die
nos $200. O kiek skarbu ji
sai atsivežė iš namu—tai sun
ku ir suskaityti. Sultanas 
dabar gyvena garsiame ku
rorte Wichy.

Ch ini joj.
Susidarė bankieriu kuo

ja, kuri norėjo paskolinti 
valdžiai pinigu. Ant pat pra
džią siūlė $14.000.000. Vie
nok valdžia turėjo atmesti 
propoziciją, kadangi bankie- 
riai perdaug jau palūkanų 
norėjo.

—;Mongolu gauja užpuolė 
mandžuru miestą Taonan ir 
visą jį išnaikino. Chinai nu
siuntė prieš mongolus kariu
menę.

Nori užbaigti karę.
Jau metai sueina, kaip ka

riauja Italija su Turkija. 
Daug kartu kildavo kalbos, 
kad karė pasibaigs, bet iš tu 
šneku nieko gero neišeidavo.

Vienok dabar išsirodo, kad 
karės galas artinasi. Jau ne- 
kurį laiką Italijos ir Turkijos 
atstovai veda Paryžiuje de
rybas apie karės užbaigimą. 
Turkija jau sutinka ant ati
davimo italams Tripolio, nors 
ligišiol griežtai atsisakė per
duoti Tripolį Italijai. Mat, 
Turkijai atėjo dabar paskuti
nioji, nes namieje visais pa
kraščiais kilo gaisrai ir šaliai 
gręsia finansinis .bankrotas. 
Kaslink salų, kurias užgrie
bė Italija, tai josios pasiliks 
po Turkijos valdžia, betgi 
gaus savyvaldą.
Pardavė sufragistės ra

kandus.
Londonas, 23 rugp.—Val

džia pardavė ant ncitacijos 
žinomos sufragistės Law
rence meblius. Jinai buvo 
pasodinta kalėjiman ant 9 
mėnesiu. Pinigus, kuriuos 
gauta nuo pardavimo išmo
kėta tiems pirkliams, kuriu 
langus sufragistės iškūlė.

Sufragistės vėl protestuo
ja, sakydamos, kad pirkliai 
jau gavo pinigu nuo apsi
draudimo kompanijų.
Anglijos valdžia ir Pana

mos kanalas.
Anglijos valdžia gavo už- 

kvietimą nuo Suv. Valst.val
džios dalyvauti tarptautiško- 
j e parodoje San Francisco 
1915 metais. Vienok aiškaus 
atsakymo Anglija nedavė, 
nes laukia, kuo pasibaigs gin
čai dėlei Panamos kanalo. 
Jeigu kanalas pasidarys iš
imtina amerikiečiu nuosavy
be, tuomet Anglija parodoje 
nedalyvaus.

RUSIJOJ
Kariumene kįla.

“Laisvėje” jau rašėme, 
taip nepavyko sukilimas ant 
“Zlatousto”. Rašėme taip- 
pat apie kareiviu sukilimą 
Turkestane. Ir vienur ir ki- 
;ur nepavyko, nes nebuvo 
gero sutarimo ir stiprios or
ganizacijos.

Valdžia baisiai išsigandus 
tu sukilimu ir uždraudė net 
aficieriams apie tai kalbėti.

Teismai gi kareiviu visur 
eina. Štai Varšavoje pasi- 
jaigė revoliucijinės organi
zacijos teismas. Keli karei
viai gavo po 6—7 metus ka
torgos.

Jūreivių sukilimas Ni
kolajeve.

Iš Peterburgo praneša (23 
rugp.), jog Nikolajeve sukilo 
matrosai. Jie jau užėmė ka
rišką transportą Kogsul.

Kiti kariški laivai apleido 
Nikolajevą.

Penkiolika kareivių pa
korė.

Už sukilimą saperu lage
riuose (Turkestane) karės 
lauko teismas jau nuteisė 
pakarti 15 žmonių. Jie jau 
pakarti.

200 kareiviu laukia savo 
eilės. Jie sėdi kalėjime.

Taigi, careliui nekaip ei
nasi..

Katorga kareiviams.
Peterburge užsibaigė teis

mas kariškos organizacijos, 
kurion prigulėjo jūreiviai. 
Keturi matrosai nuteisti ka- 
torgan po 4.į metu, septyni 
—ant keturiu metu, septyni 
—amžinan ištrėmiman Sibi
ran. Kiti gavo menkesnes 
bausmes.

Kuomet ėjo teismas, tai 
aplink teismo rūmu buvo ga
lybė kariumenės.
Socijaldemokratų konfe

rencija.
Paryžiuj atsibuvo socijal- 

demokratu konferencija, ku
rioje dalyvavo žydai, latvia’ 
ir kai-kurios frakcijos rusu 
socijaldemokratų.

Nenuliūsta kalėjime.
Žinomas rašėjas ir veikė

jas Morozovas, kuris buvo 
išsėdėjęs Šlisselburgo tvirto
vėje 25 metus, dabar vėl sėdi 
kalėjime. Jisai jau senelis. 
Nuteisė jį už eilių knygą. 
Vienok jisai nenuliūsta. Ra
šo knygą iš astronomijos sry- 
ties, o taip-pat pradėjo reng
ti vaikams enciklopediją.

Rusija ir Francija.
Rusiją aplankė Franci jos 

ministeriu prezidentas p. 
Poincare. Su didelėmis iš
kilmėmis jį sutiko Rusijos 
valdžia. Jisai pabuvojo Pe
terburge ir Maskvoje. Mi- 
nisteris sakosi džiaugiąsis 
bent vieną kartą pamatęs 
Rusiją.

Apie tą apsilankymą daug 
ko negalima sakyti. Aišku, 
jog francūzu kapitalistiškoj’ 
valdžia eina išvien su caro 
kazokais.

Apie Macochą ir Eleną.
Macochas jaučiasi labai 

blogai Petrakovo kalėjime. 
Tarpais ant jo užeina sumas

ir jisai pradeda durnavoti. 
Su kalėjimo valdžia šnekasi 
{neaštriausia. Tarpais, pa
sidaro švelnus, kaip avinėlis. 
Šiaip ar taip kalbant, betgi 
natyties aiškus pamišimo 
ženklai. Nekurie laikraščiai 
spėja, kad jisai tyčia nuduo- 
dąs pamišimą.

Dabar sunku būtu pasaky
ti, pamišęs Macochas ar ne, 
vienok visi ženklai rodo, kad 
jisai nenormališkas.

Kaslink Elenėlės, tai ji 
Macocho daugiaus nebemyli. 
Jai likosi sėdėti labai mažai. 
Jinai įsimylėjo į kitą kalinį 
ir užmiršta apie Macochą. 
Macochas iš piktumo norėjo 
suversti ant jos daugybę pra
sižengimu, būtent Panelės 
švenčiausios paveikslo apvo
gimą ir 1.1., bet jam niekas 
netiki.

Macocho byla dar galuti
nai neužsibaigė. Ją dar per- 
kratinėš teismo rūmai.

Valstiečiai pasipriešino.
Kaikur valdžia bando va

ru išskirstyti Rusijos valstie
čius į vienasėdžius. Liepos 
20 d. tą pat norėjo padaryti 
Kursko gub., Sundžausko 
pav. Kuomet čia suvažiavo 
matininkai ir pradėjo darbą, 
valstiečiai sušaukė aplinkiniu 
kaimu gyventojus^ Susirin
kę daugiau 10,000 žmonių 
matininkus išvaikė. Atva
žiavusi policija daugelį suė
mė.

Gręsiantis badas.
Dar nesuspėjo Rusija atsi

peikėti nuo žiauraus pernyk
ščio svečio bado, o šiemet 
jau vėl jisai gręsia vargin
gu! rusu valstiečiui. Dauge- 
lyj Rusijos gubernijų javai 
neužaugo. Taip iš “Rus. 
Stovo” skaitome, kad vienoj 
iš derlingųjų gubernijų, bū
tent Saratovo, kaip praneša 
žemietijų viršininkai, šiemet 
iš 422,437 Kamišino pavieto 
gyventoju reikalausią pašel- 
pos 255,323 žmonės. Badau
jančiu sušelpimo komitetas 
ketinąs paskirti 2,265,707 r. 
tam pavietui sušelpti.

Mirė leidėjas stambiausio 
laikraščio.

Peterburgas, 24 rugp.
Mirė leidėjas didžiausio viso
je Rusijoj dienraščio “Novo
je Vremia”. Jisai pastatė 
savo laikraštį ant puikiausio 
finansiško pamato.

Seniau laikraštis^bųvo pi r/ 
meiviškos pakraipos, bėUda- 
bar prisilaikė pakraipos, kur 
vėjas pučia. Tarnavo caro 
valdžiai.

Šiaurės poliu.
Caro įsakymu leista Valst. 

Dūmos atstovams: Balašo- 
vui, gr Bobrinskiui, Polovce- 
vui ir Potockiui sudaryti Pe
terburge tam tikrą komitetą 
tvarkyti kelionei į šiaurės 
polį. Tasai komitetas galė
siąs rinkti tam tikslui aukas 
visoje valstybėje.

Redaktorių nubaudė. ’
Redaktorių darbininku lai

kraščio “Groza” už feljetoną 
“Sukilimas Stovykloj” Pe
terburgo miesto viršininkas 
paliepė pasodinti 3 men. ka
lėjiman.

LIETUVOJ
Lietuviški reikalai Ryme.

“Viltyje” jau kelios savai
tės eina ginčai su lenkais 
dėl keliu straipsniu Rymo 
laikraščiuose. Vienas jėzui
tu laikraštis parašė straipsnį ‘ 
prieš lietuvius (teisingiau 
klerikalus). Tuojaus atsira
do lietuviu klerikalu apginė- 
ju kitame laikraštyje. Ir 
dabar del tu straipsniu eina 
barniai. Mat, visiems rūpi, 
kaip į tą dalyką pažiūrės 
patsai popiežius.

Krakovos laikraštis “Czas” 
praneša iš Rymo: ‘ ‘prieš kelias 
dienas čia vėl pasirodė nau
jas lietuviu memorijalas.” 
Tame memorijale, parašyta
me itališkai, nupiešiama var
gingas lietuviu kataliku pa
dėjimas Vilniaus vyskupijoj.

“Czas” labai smarkiai nu
peikia memorijalą ir sako, 
kad Vatikanas jį šaltai pasi
tiko.

Draugija leis knygas.
Rygos darbininku draugi

ja “Giedra” nutarė leisti 
moksliškas knygas, kurios 
bus prieinamos plačiai mi
niai. 1913 metams nutarta 
atspausdinti kalendorių.

Byla.
Šiauliai. Liepos 25 d. bu

vo p. Mikševičiaus, “Varpo” 
draugijos pirmininko, byla 
dėlei incidento su žandarais, 
turėjusio vietą Šiaulių gegu
žinėje. Teisiamas buvo p. 
Mikševičius už žandaru įžei
dimą 31 mu baudos įstaty
mu str. Žemiečiu viršininkas 
nuteisė jį užmokėti 15 rub. 
pabaudos.

Neleidžia liet, vakarų.
Marijampolė. ‘ ‘Gabijos” dr- 

jai vyriausybė neleido staty
ti liepos 3 d. lietuviu vaka
ro. Tai nebepirmas atsiti
kimas, kad neleidžia lietuviu 
vakaru. Neleido Liudvina
ve, Pilviškiuose ir da keliose 
vietose. Bene bijoma tiktai 
rinkimu?

Katalikiškai nusižudė.
Augštoji Panemunė, Suv. 

gub. Čia miestelyje buvo 
toks atsitikimas. Rugpjūčio 
4 d. vienas vyras, susivaidi
jęs su savo žmona, kaip ir 
visada, taip ir tą dieną buvo 
bažnyčioje, išklausė šv. mi
šių; paskui, norėdamas nu
bausti savo pačią, nuėjo į 
smuklę širdies nuraminti. 
Parėjęs namo, dar išsibaręs 
su pačia, liepė pataisyti lovą 
ir atgulė. Bet vos pati spė
jo prasišalinti, jis tuojaus 
atsikėlė ir, radęs virvutę, 
pasikorė. . •

Mat, vis-gi atliko katali
ko katalikiškas priedermes.

Smarki vėtra.
Veviržėnus, Kauno g. Lie

pos 22 d. aplankė smarki vė
tra su perkūnu. Keliose vie
tose ir perkūnas trenkė. 
Taip jis trenkė į krascs sky
rių, kur labai pagadino tele
grafo aparatą ir nutrėkė prie 
pačtos stovinčiu 4 u rrkliu. 
Paskui perkūnas nepaliko ir 
ūkininko, kurį paguldė ant 
kelio amžinai. (“L. Ž.”)
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Nebylių seimas.
9, 10 ir 11 rugp. Paryžiuj 

atsibuvo nebyli y seimas. Ja
me dalyvavo tūkstančiai 
žmoniy, ne tik nebyliy, bet ir 
pašaliniy. Buvo profesoriy, 
daktary,kunigy, valstijos vy
ry, kurie suvažiavo iš visy 
pasaulio krašty. Nebyliai 
kalbėti negali. Kurčiai nega
li girdėti. Nežiūrint to, bu
vo skaitomi moksliški prane
šimai, laikomos* prakalbos. 
Nebyliai susišneka ženklais. 
Tasai susišnekėjimas dabar 
labai esąs tobulas. Nekurie 
sako, kad nebyliy kalba ga
lės būti tarp tautiška kalba.

Seimas parodė, kaip daug 
gali padaryti žmoniy suma
numas. Nebyliai visame pa
saulyje turi savo mokyklas, 
institutus, savo draugijas. 
Patsai seimas buvo nepapras
tai darbštus.

Gamta gali nuskriausti 
žmogy, padaryti jį nebyliu ir 
kurčiu. Bet žmogus, jeigu 
tik nori, visados gali išbristi 
iš tamsybės atklaniy.

Sakramento garbintojų 
seimas.

Tasai seimas dar neįvyko, 
bet įvyks šiomis dienomis 
Vienoje, Austrijos sostinėje. 
Viso pasaulio katalikai, po
piežius ir karaliai rūpinasi, 
kad seimas išeity kuopuikiau- 
siai. Susivažiuos daugybės 
žmoniy, suplauks minios svie
to, miestas bus išpuoštas, vi
sur skambės linksmybės bal
sai. Bažnyčiose bus “mo
ving picturs”. Tenais rodys 
Jėzaus kančias ir Biblijos is
toriją.

Jau dabar Vienoje eina 
prisirengimai. Dalyvauja se
ni ir maži. Mokyklose vai
kams išdalinti tūkstančiai 
plakaty. Bus sudarytos pro
cesijos, kurios maršuos gat
vėmis.

Tokiuo būdu senasis pasau
lis parodys, kad jisai dar gy
vas, kad nenorįs eiti į kapus. 
Jisai, tarytum, sako į mus: 
“viskas praūžia, lyg audra, 
viskas mainosi amžiy glūdu
moje, tik švento Petro rū
mas stovi, kaip stovėjęs”.

Taip, taip stovi. Bet ne 
ant uolos, tik ant “moving 
picturs”.

Tai nekoks pamatas. Baž
nyčia neatsilaiko prieš gady
nės dvasią ir paverčia savo 

• namus į komedijų vietas.

l 
<

Laisvamanių seimas.
Beveik vienu laiku su ka- 

taliky seimu atsibus laisva- 
maniy seimas. Paminėsime, 
jog seimas atsibus mieste, 
kuris pasižymėjo savo katali
kiškumu. Tai Miunchen (Ba
varijoje). Laisvamaniy sei
mas taip pat tarptautiškas.

Ten nebus ceremonijy, ne
bus “moving pictures”, ne
bus tuščiu žaisly ir procesijų. 
Tenais nežvejos durniuky, ku
riuos galima ant virvutės pa
simauti menka dovanėle. 
Ramiai, tyliai, rimtai bus 
svarstoma apie tai, kaip ko
voti už pilną sąžinės laisvę, 
už pilną mokslo liuosybę. 
Seime dalyvaus visos apsi- 
švietusios tautos. Tiktai kas- 
žin, ar bedalyvaus lietuviai?

Juodosios varnos tautos 
kūną ėda-drasko. Jos nori 
pavergti tautos sąžinę. Po 
caro nagaikos priedanga 
juodvarniams ramu ir smagu. 
Jie jau rengiasi Seinuose iš
leisti raštą, kad katalikams 
nevalia būty skaityti pirmei
višku laikraščiu. Už skaity
mą—nevalia bus eiti išpažin
tim

Taigi ir mums daug ko ga
lima būty pasimokyti 
laisvamanius. >

as

ARMOTŲ KARALIAI.
Ar jūs girdėjote apie Vo

kietijos Kruppą? Ale kurgi 
nebūsite girdėję.

Visi laikraščiai skambina 
apie Kruppy turtus. Šiemet 
suėjo 100 mėty, kaip gyvuo
ja Kruppy firma.

Kruppus apšaukė didžiau
siais geradėjais. Iškėlė iki 
debesy. Jie ir tėvynę myli 
ir savo darbininkus,kaip akį, 
saugoja. Pasiklausykite, ką 
męs jums pasakysime.

Pirmasis iš Kruppy, jy fab- 
rikos įkūrėjas, buvo papras
tas žmogus, bet suktas ir 
kontrabandistas. Jo biznis 
vidutiniškai sekėsi. Antras 
Kruppas buvo jau daugiau 
įsigalėjęs, vienok 1848 m. jo 
dirbtuvėje dirbo tik 70 žmo- 
niy. Paskui fabrikas vis plė
tėsi. 1873 metais—dirbo 
jau 17.000. Dabarties, gi dir
ba 71.221.

Pamislykite, kiek žmoniy 
priguli nuo jy “loskos”. 
Kruppy dirbtuvės ypač pra
dėjo kilti, kada pradėjo aug
ti apsiginklavimas. Nespė
davo atlieti tiek armoty ir 
kulkasvaidžiy, kiek reikėda-

Kruppy turtai baisiai 
Per aštuonis metus 

1903—1911 m.) Krup- 
iščiulpė iš darbininky

vo. 
kilo, 
(nuo 
pai 
268A milijonus markiy. Ir tie
turtai vis didyn eina.

Tuo tarpu, vidutinė darbi
ninko alga—5 markės. Dau
gelis ir tiek negauna. Prie to
kios baisios brangenybės, ko
kia yra dabar Vokietijoje, 
$1.25 ant dienos, tai nekoki 
pinigai.

Niekur neatsitinka tiek ne
laimiu, kaip Kruppo fabrik’o- 
se. Tą patvirtina net val
diškos žinios. Ant kožno 1000 
darb. pas Kruppus būdavo 
195 nelaimės. Niekur nebuvo 
tokiy ilgy darbo valandy.

Kuomet Kruppy firma 
šventė savo 100 metinį jubi- 
lėjy—jinai išleido $3.000.000 
ant labdarybės ir dovanoms.

Prisiurbę milijonus, išmetė 
šonkaulį. Prūsy ciesorius, 
aficieriai, diduomenė dalyva
vo tame jubilėjuje. Bet jie 
kėlė savo puotą ant žmoni y 
lavony.

Netikėkime ty veidmainiy 
žodžiams, bet žiūrėkime į jy 
darbus. J. N.
_---------------------------------------------------------------------- •-------------------------------------

Arklių mažinasi.
“Neue Zeit” praneša, kad 

visose šalyse pradėjo žymiai 
mažėti arkliai. Tai pasek
mė automobiliy įvedimo. 
Taip, Paryžiuje 1899 metais 
dar buvo 91,26.1 arklys. Tuo 
tarpu, dabar yra tiktai 75,463. 
Taigi per dešimtį suvirš mo
ty arkliy skaičius žymiai su
simažino. Kuomet gi žmo
nės pradės naudotis elektros 
jiega lauky apdirbimui, tuo
met arkliy skaičius dar la
biau sumažės. Kaipo pasek
mė to viso galės būti, jog 
mažiau lauko bus užimama 
pašariniais javais ir daugiau 
tais maistais, kurie reikalin
gi žmonėms.

Bostonietis.

pastatymas?
Tūlas architektas apskait- 

liavo, kad pastatymas tokios 
piramidos, kaip taip vadina
ma Cheopso piramida Egip
te, lėšuoty nemažiau $100,- 
000,000. Su naujausiomis 
mašinerijomis ir su 40,000 
akmeny skaldytoju, mūrinin
ku ir kitokių darbininky, to
kią piramidą galima būty 
pastatyt į du metu laiko. 
Yra apskaitliuota, jog Che
opso piramidą statė 100,000 
darbininky per trisdešimt 
mėty. Cheopso piramida už
ima dvyliką ir tris ketvirt- 
dalius akro ploto ir turi 746 
pėdas augščio.

J. Stropus.

Ką męs turim reikalaut?

Apsistokime valandėlę lai
ko ir pamislykime, kas šian
dien dedasi ant žemės skri
tulio? Visur neramu. Visur 
minios žmoniy šaukia darbo 
ir duonos. Darbo nėra, nors 
dirbti yra kas. Duonos ne
duoda, nors jos užtektinai.

Miniy šauksmai negelbsti. 
Tai vienur, tai kitur sustrei
kuoja; reikalauja algas pa
kelti. Tuoj pribūna policija. 
Tie kraugeriai malšina žmo
nes su lazdomis ir kulkomis. 
Tai atsitinka todėl, kad di
džiuma darbininku dar tam
si. Ji beveik juokiasi, kaip 
žudo daugiau susipratusius 
brolius. Jiems trūksta susi
pratimo, kad gaiety gyventi 
be kapitalisty pagelbos.

Męs turime reikalauti, kad 
valdžia paimtu iš privatišky 
rank y dirbtuves, kasyklas, 
gelžkelius. Kuomet tos įstai
gos bus ne atskiry žmoniy 
rankose, tiktai tuomet pasi
gerins liaudies gyvenimas.

Nedaug tepagerins mums 
būvį ir streikai (pagerina ir 
pripratina prie vienybės. 
Red.). Paimkime nors mūšy 
šalį. Čia visko yra pervirš. 
Ir fabriky išdirbiniy ir grudy 
ir mėsos. Rodosi nebūty rei
kalo. pabrangt, o tuom tarpu 
čienios pašėlusiai kįla. Taigi, 
jeigu šį tą ir išstreikuoja— 
tuojaus vėl reikia sugrąžinti 
į kapitalo kišeniy.

Kapitalo godulystė neturi 
rubežiaus. Ir išeina, kad tie, 
kurie pasaulį maitina, vaikš
čioja nuvargę ir nuliūdę.

Kodėl taip yra? Jau apie 
tai daugybę karty sakyta. 
Didelė dalis darbininko už
darbio pereina į svetimą ki
šenių.

O vėl tos bedarbės, kam 
jos nežinomos? Darbininkai 
ir jy vaikai su žmonomis pra
šo puldinėja darbo. O jo 
nėra. Čia atskiro žmogaus- 
kapitalisto reikalai susiduria 
su žmoniy reikalais.

Todėl, išrodęs šituos visus 
mūšy vargus, aš sakau, kad 
pradėdami streikuoti, męs 
turime reikalauti ne tik pa
kėlimo algos, bet ir perdavi
mo visy dirbtuviy- kasykly į 
valstijos rankas.

Reikia stengtis pačią val
džią paimti į savo rankas. 
Socijalisty agitatoriai laike 
streiky turėtų atkreipti dau- 
giaus atydos į tuos dalykus.

Laukt ty reformų, iki soci- 
jalizmas įvyks, perilga. Jau 
dabar reikia tuomi rūpinties. 
Tik vienas būdas pagerint 
darbininky būvį paėmus val
džiai į savo rankas visas di
džiąsias įstaigas.

Vikrus Vaikinas.

VIENUOLIKA BILIJONŲ 
C1GARETŲ.

Pagal metinio raporto vi
daus dalyky komisijonieriaus 
R. E. Cabell’io bėgyj pasku
tinio fiskališko meto,' nuo 30 
birželio 1911 m. iki 30 birž. 
1912 m., Suvienytu Valstijų 
gyventojai suvartojo svaigi
nančiu gėrimy ir surūkė ci- 
garėty daugiau, negu kada - 
nors pirmesniais metais. Tik 
1907 m. degtinės buvo su
vartota biskį daugiau, neg 
pereitą metą. Kas link alaus, 
tai jo vartojimas žymiai su
simažino.

Paskutinį metą surūkyta 
11.221.624.084 cigarėtai, kas 
išneša apie 2.000.000 dau
giau, neg 1911 mete.

Visos šalies bravaruose ir 
sankrovose dabar randasi 
263.786.070 galiony degtinės 
ir romo.—daugiaus neg bu
vo kada -nors pirmiau. Vien 
tik Kentucky valstijoj yra 
supilta 158.000.000 galiony. 
1912 m. degtinės ir romo ta* 
po išdirbta 188.000.000 galio
nu arba 13.000.000 galiony 
daugiau, negu 1911 m.

Paskutinį metą degtinės ir 
romo išgerta 133.377.458 ga
lionai. Alaus išgerta 62.108. 
733 bačkos arba 1,108.000 
bačky mažiau, kaip 1911 m.

J. Stropus.

Saulele-motynėle! Peram- 
žiy-amžius gaivini tu mūšy 
pilkąją žemelę, permirkusią 
ašaromis. Tavo malonys 
spinduliai nušluosto žemės 
ašaras, medžiy rasas. Gam
ta pasveikina brėkštančią 
aušrą paukšciy čiulbėjimais 
ir palydi tave šventa 
tyla.

Tuomet tu atsiunti 
mėnulį. Ir vėl atgija 
sios girios, o gamtos rūmas 
nušvinta nuo mėnulio sidab
ruotos šviesos!

Žmonija tveria tavo garbei 
himnus. Kuomet, pravėrusi 
debesį, nuleidi mus suramin
ti drungną spindulėlį—kaip 
męs tau dėkingi, o saulele- 
motynėle! Mūšy prabočiai 
pavadino tave motinėle, nes 
tu peni mūšy sierąją žemelę.

Nerasi ant žemės skritulio 
vietelės, kame tave negarbin- 
ty, kame tavimi nesidžiaug- 
ty. Palaikydama ant žemės 
gyvybę, būkie mums maloni, 
švieskie savo skaisčiais spin
duliais!

Bet pasakyk man, o saule
le motynėle, kodėl tu per 
amžiy-amžius, gaivindama 
žmoniją, nenušluostai ašaras, 
kurios vilgo mūšy skruostus? 
Kodėl tavo spindulys neįspįs- 
ta į surūkusią vargšo grinte- 
lę? Kodėl neišdžiovini tuos 
kraujo klaunus, kuriuose męs 
skęstame? Kodėl našlaitis, 
gulėdamas ant mirties pata
lo, negali gaivinties tavo die
viška šviesa ir šiluma?

Ar tu spėky neturi, o sau- 
lele-motynėle! Ar tu gailiesi 
mums savo gaivinančios jie-

Užrubežiniai laikraščiai laikas nuo 
laiko praneša apie skandalus caro šeimy
noje. Tosios purvinos istorijos puikiai nu
šviečia patį carą, jo žmoną ir senąją ca
rienę Mariją. Įvairys juodašimčiy laik
raščiai stengiasi apvainikuoti caro šeimy
nos gyvenimą įvairiausiomis dorybėmis. 
Vienok, kada palypstai kritišku žvilgsniu 
supuvusį troną, tuomet daugiau nieko ne
lieka, kaip didžiausias purvynas ir pa
leistuvystė.

Kuomet Mikės tėvas dar buvo gyvas, 
jam pradėta jieškoti tinkamos nuotakos. 
Uostinėjo-klausinėjo, pagaliaus apsistojo 
ant Prūsy kunigaikštytės Alisos. Jąją at
vežė Peterburgan, kad Mikė galėty pasi
žiūrėti. Susitiko juodu, pasišnekėjo, bet 
Mikei paskirtoji nuotaka nepatiko. Tada 
Alisa vėl sugrįžo prie tėvy.

Ant laimės,ar ant nelaimes Prūsy ku
nigaikštytės susirgo caro tėvas Aleksan
dras III. Rusijoj gi nuo senovės yra tok
sai įprotys, kad caras galįs vainikuotis tik
tai apsivedęs. Tuomet ant greity j y vėl 
pradėjo piršti karalaites. Caro liga ėjo 
vis smarkyn, nes jisai buvo labai didelis 
girtuoklis. Tuomet, negalėdami rasti ge
resnės, vėl apsistojo ant tos pačios Alisos, 
kurią Mike buvo paniekinęs. Kaip bema
tant, Alisą vėl atgabeno Peterburgan, per
krikštijo į pravoslavy tikybą ir apženijo su 
Mike. Apie meilę čia negali būti mažiau
sios kalbos. Nei Alisa, nei Mike vienas 
kito nemylėjo.

Alisą pavadino Aleksandra. Tai bu
vo jos pravoslaviškas vardas.

Mirus senajam carui, Mikė likosi Ru
sijos “samoderžcu”-—vienvaldžiu. Popai 
ir kunigai laikė mišias už “Jo Didenybę”. 
Bet apie tai neverta kalbėti. Mums 
jo šeimyniškas gyvenimas.

Jeigu tai būty koksai paprastas 
gus, tuomet, žinoma, nereikėtų lįsti
šeimynišką gyvenimą, knisties jo paties ir 
jo šeimynos istorijoje. Bet gi taip nėra. 
Caras stovėjo ant milijony savo pa- 
valdiniy. Aklas likimas pavertė jį didžiau
sios šalies valdovu. Jo ypatiški norai, pa
linkimai, pagaliaus ūpas ne taip jau ma
žai sveria politikoje. Todėl pilnai patei
sintina, kuomet pažiūrėsime teisybės aki
mis į jo paleistuvišką gyvenimą.

Kaip ant ty patyčiy carienė gimdė 
vien dukteris. Įpėdinio—“nasliedniko”— 
nebuvo. Buvo plačiai pasklydusios kal
bos, kad carienę norima uždaryti kliošto- 
riun, kaipo “nevaisingą”. Pagaliaus, lai
ke karės su japonais, liepos mėn. carienė 
pagimdė vaiką, kurį pavadino Aleksiejum. 
Manifeste, kurį caras tuomet buvo išlei
dęs, įpėdinio gimimas priskaitomas prie 
Dievo maloniy. Reikia pasakyti, kad pat 
pradžioje Aleksandra buvus gana žmoniš-

Perdaug su bent kuom neužsidėda- 
Su senąja cariene baisiai nesutikda- 
Tąip-pat nesutiko su Mike, nes šis

Ar tu žinai, saulele moty
nėle, kad per kaminy dūmus, 
kad pro miesty dulkes, pro 
tuos didžiuosius mūrus - męs 
nematome tavo dangiško 
veido.

Tu šildai ir gaivini girias, 
paukščius, laukus. Bet mūs 
ten nėra. Artojas aria pilką
ją žemę ir negali atsikvėpti, 
neturi laiko, kad pakelti sa
vo akis į viršy, į tave.

Męs veržiamos prie saules, 
męs blaškome ūkus, męs 
skriejame, kaip ereliai. Męs 
nenorime kraujais suterštu 
pelkiy, kur žuvo mūšy bro
liai.

Ištiesk mums savo spindu
lį! Priduok mums jiegos! Te
būna tavo spindulys kūju, 
kuris sutrupins piktybės sie
nas! Sustiprink mus ir pa
guosk! Paglamonėk mūšy 
nuvargintą kūną!

O męs, vargo žmonės, ku
rie prie tavęs šaukiamės, męs 
nebūsime nebyliais ir kur
čiais. Męs skinsim sau kelią 
prie tavęs, męs ištiesi m pa- 
gelbstančią ranką parpuolu
siam broliui. Męs šauksim 
visus į minią.

Tuomet męs išeisime į ly
giuosius laukus ir plačiuosius 
miškus, o mūšy krūtinė leng
viau atsikvėps. Męs liksi
mės tavo vaikais, bet ne naš
laičiais. Męs būsime saulės 
vaikais.

Saulele 
kie mus, 
karaliją, 
ūkus, draskykie debesy ga
lybę.

Ir pabučiuokie nuilsusį bro
lį, sudrūtink jį, pastiprink!

Don Alberto.

motynėle! Gaivin- 
džiovinkie pelkių 

sklaidykie dūmy

sokius “cnatlyvumus”. Aišku, kad šne
komis viskas nepasibaigdavo... ir Raspu
tinas įgijo didžiausią galybę. Jo žvaigž
dė visiškai pakilo į viršy, kuomet susipa
žino su cariene.

Taigi, paskutinis carienės romanas 
3uvo su Rasputinu. Jisai pilninteliai už
valdė carienę. Kaip jisai dūdavo, taip 
ii šoko.

Prieš jį nusilenkė visai ministerial. 
Užmuštasis Stolypinas per ilgas valandas 
su juomi šnekėdavosi. Dabartinis minis- 
teris Kokovcev ne juokais bijojo senio.

Pagaliaus žinios apie Rasputiną labai 
plačiai pasklido. Pakvipo skandalu, 
nisteriai ir didžiūnai jo neapkentė, 
bijojosi.

Pasakoja, kad senis prisigretino 
prie vyriausios caro duktės Olgos. Tuo
met jau perpyko ir vyriausi gvardijos afi
cieriai. Vienok bijojo ir tylėjo.

Pagaliaus visas skandalas kilo viršun, 
kuomet atvažiavo Peterburgan juodašim
tis vyskupas Hermogen ir Iliodor. Net 
tiems jau pasidarė bjauru. Hermogeną 
su Iliodoru ištrėmė į kokius tai nepasvie- 
čius, bet istorija išsiplatino, kaip gaisras, 
ir jos negalima buvo užgesinti. Rūsy ir 
užrubežio laikraščiai, pagaliaus Dūma pra
bilo apie paleistuvystę caro šeimynoje.

Ką gi tuom laiku darė caras? Tur
būt, jisai susitarė su savo žmona, kad jam 
nerūpėty, kas darosi jos pusėj, o ji nesi
rūpintu caro reikalais.

Vienas žymus valdininkas sako, kad 
caras per naktis paleistuviauja su gvardi
jos aficieriais. Tose orgijose jisai, vei
kiausia, pragėrė ir tuos likučius proto, ko
kius dar turėjo. Jisai pilnai pasidavė juo
dašimčiu įtekmei ir šitie juomi aria ir 
akėja.

Kuomet Kijeve, caro akyvaizdoje, li
ko nušautas patsai Stolypinas, caras nu
stojo žado ir nublanko, kaip drobė. Nuo 
tos dienos jisai bijosi savo šešėlio. Padė
kime, jisai bijojosi važiuoti Varšavon, 
kuomet ten buvo šventinamas soboras.

Tai tiek galima pasakyti apie Mikę ir 
jo žmoną. Apie jo motiną galima būty 
dar dusyk tiek papasakoti. Visiems žino
ma, kad jinai norėjo likties Rusijos val
dove.

Supuvęs sostas, permirkęs kraujuose! 
Ant caro sąžinės tūkstančiu žmoniy mir
tis laike karės su japonais ir laike žmoniy 
sukilimy.

Kas išdrįsty nors žodelį užkirti už 
carizmą?

UŽMIRŠTA PILIS
FRAGMENTAI.

>

“Nesipainiokite po kojų”.
Vienas lietuviy kapitalistu 

laikraštis sako: “Ir gerai, 
kad Japonija prarijo menku
tę Korėją; kam, girdi, šioji 
painiojosi po kojy?

Tegul smaugia stipresnis 
silpnesnį: kam šis painiojasi 
jam po kojy!

Tai vadinasi “katalikiška’" 
dora. Jeigu kas darbininky 
parti joj. panašiai prasižioty— 
jam parodytu duris.

ka. 
vo. 
vo. 
nei ant valandėlės nesiliovė paleistuvavęs. 
Ypatingai garsus jo romanas su lenke 
Kšesinskaite.

Pagimdžius įpėdinį, Aleksandra visiš
kai persimainė. Ji pamatė, kad dabar jau 
jos į klioštoriy negabens. Gyvenimas jos 
tapo linksmesnis. Išpradžiy prie jos pri
ėjo žinomas generolas Orlovas. Tasai Or
lovas įgijo josios pilną malonę ir užsitikė- 
jimą. Reikia pridurti, jog tasai pats Or
lovas ypatingai pasižymėjo savo žiauru
mu, ramindamas revoliucijos laikais lat
viu sukilimą. Jisai pabuvojo ir Lietuvo. 
su savo skraidomaisiais būriais.

Kuomet buvo pastebėta negražus su
siartinimas tarpe carienės ir Orlovo, j 
prašalino nuo dvaro. Neužilgio po tam 
Orlovas nusišovė. Tuomet Aleksandra 
visiškai iškriko iš vėžly. Vienas numylė
tinis ėjo po kitam ir, kaip sakoma, carie
nė pradėjo pulti į didžiausią paleistuvys
tės bedugnę.

Tikrai nežinoma, kuomet carienė pa
sipažino su seniu Rasputinu. Apie Ras
putiną šiemet buvo labai daug rašyta. Net 
Dūmos juodašimčiai subruzdo ir užklausė 
valdžios, kodėl jinai taip gina tą Rasputi- 
ną. Jeigu kuris nors laikraštis per pusę 
lūpy prasitardavo apie Rasputiną, jį ne- 
mielaširdingai bausdavo.

Kas-gi per vienas tasai Rasputinas? 
Jo praeitis tamsi. Sakoma, kad tai pabė
gęs iš Sibiro nusidėjėlis. Išsiduodavo ji
sai esąs didžiausiu avinėliu, nepaprasto 
“šventablyvumo”. Jam greitai pasisekė 
{sprūsti į Peterburgo salionus, kur rinkda
vosi diduomenė. Savo nepaprastu šven
tumu jisai pritraukė savęspi ponias. Ne
ilgai trukus pradėjo lankytis tai pas vie
ną, tai pas kitą ponią, neva kad pasišne
kėti apie religijos dalykus ir šiaip jau vi-

Palei upę, ant kalnelio 
stūkso griuvėsiai pilies; 
jon takelis siauras veda... 
šiurpu žiūrint iš šalies!

Ten —senieji šnekučiuojas — 
daug stebėtino, baisaus...
vos vidunaktis - aidojąs 
rūstus trenksmas iš vidaus...

Girdi, ten senučiy dvasios 
peržvelgia savus pulkus...
Rengiasi prie kovos grąsios 
prieš naujadievius pintus.

Kai-kurie gi pasakoja, 
net su savo akimis 
matę, kaip tenai kovoja 
kryžiais, kardais... buožėmis.

Mėnesiena, sako, tyra— 
pati dvylikta nakties, 
stoja vyras palei vyrą, 
remia petį prie peties!

Ir... lyg audros, lyg perkūnai, 
lyg iš žemės... iš dausy...
stoja rūstys atėjūnai, 
puola ant pilies sargy.

Drąsys lietuviai—barzdočiai 
daiktan kuopiasi nūnai: 
priešų galvas šeria sočiai... 
kraujo liejasi klanai!...

Priešas priešą drasko—smaugo. . 
kardai čerška—sak-dak-dzik!
Staiga priešy pusėj staugia— 
lyg P° žemes: “komm zu rūck!”

Ir lyg audra jie nugaudžia... 
šluosto prakaitą sargai;
linksmys, vienas antrą spaudžia, 
betgi... džiaugsmas neilgai...

Vėl užpuola šie išnaujo 
ant nustebusių sargy, 
ir lavonai upėj kraujo 
nardos, supami bangy...

Štai jau krinta paskutinis... 
priešui pergalė rankon!
Keiksmas, juokas pragarinis— 
viskas liejasi krūvon...

“Ka ka-ry-ko!” tik iš vieko 
skamba tyloje nakties, 
ir... nė šių, nė ty... nėr nieko...
Riokso griuvėsiai pilies.—

Taip ne vieną girdi šnekant 
linkui užmirštos pilies... 
Tąs kalbas senyjy sekant, 
šiurpu daros išdalies.— 
10—VIII—1912. St Strazdas.

HMM
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Juokų kąsneliai.

kampas Wood st. Mokyk
loje bus mok i n am:

1) Lietuviy kalba; 2) ang
ly kalba; 3) aritmetika; 4) i-

LAISVĘ

Atsišaukimas j norin
čius pažinti tikrąjį 

Išganytoją.

(Argi?—Red.) 
ką persitikri- 
religija ir pa-

Neabejotina, jog didžiuma 
lietuviy tiki, būk juos išga
nys katalikiškasis tikėjimas.

. Duokime daugiau — katali
kai sako — ant bažnyčios 
šventos, ant mišiy šventy, 
ant visokiy “afiery,” o ta- 

• da tapsime išgany tais ne tik 
šitame gyvenime, bet ir ko
kiame ten nežinomame, po- 
smertiniame...

Mažesnioji lietuviy dalis, 
kuriai mažai apeina vienokis 
ar kitokis tikėjimas, tiki, jog 
ją išganys patrijotizmas ar
ba tautystė. Neužmirškime 
— patrijotai šaukia — bran
giausios tėvynės, būkime 
drūtais ir pilnais tėvynės 
meilės tautiečiais, užlaikyki
me kuoskaitlingiausią kariu- 
menę, steigkime kuobaisiau- 
sias tvirtoves ir kuonuož- 
miausius ginklus, tam vis
kam aukaukime nors pasku
tinį duonos kąsnį, taip pasi
stiprinę užpulkime ir užka
riaukime silpnesnes tautas, 
idant iškelti savo “myli
miausią” tėvynę ant augš- 
čiausioj garbės virbalo. 
Bet...o,Dieve, brangus...kad 
męs, lietuviai, neturime nei 
kariumenės, nei ginkly, 
nei tvirtoviy, išskyrus su
griuvusią Traky pilį,—žo
džiu sakant, męs nieko netu
rime. Todėl broliai, gulda
mi ir keldami, ir inteligentiš
kuose susirinkimuose, ypač 
Chicogoje, vietoje kalbėti 
“Tėve mūšy,” užtraukime 
“Bože caria chrani,” o gal 
tas carelis susimylės ant mū
šy tėvynės.

Mažiausioj i 
lietuviy dalis, 
nusi yra, jog
trijotizmas žmoniy neišganė 
ir neišganys, tiki, kad juos 
išganys socijalizmas. Dau
giau —sako socijalistai — ap- 
švietos ir supratimo, kuomi 
turi būti darbininkas žmo
gus ir koks turi būti jo gy
venimas. Darbininkas žmo
gus neturi būti vergu pono, 
kunigo ar kokio ten “Dievo 
pateptinio” (caro bei kara
liaus), bet lygiu Dievo (gam
tos) tvariniu, kaip ir visi 
žmonės; darbininko-žmo- 

■ gaus gyvenimas neturi būti, 
idant nuo lopšelio iki grabe
liui kęsti alkį ir šaltį, vilkti 
dykaduoniy jungą.

To$ėl socijalistai šaukia 
kiekvieną darbininką: apsi- 
švieskime, susipraskime, pa
naikinkime šiandieninę, ne
tikusią dykaduoniy valdžią, 
kurią męs, darbininkai, tu
rime penėti ir užlaikyti. Su
tverkime pildomąją žmoniy 
valdžią, kuri pažinty ir žino- 
ty visy reikalus ir juos pil
dytu, — o Lik tada susilauk
sime šviesesnio ir laiminges
nio gyvenimo.
• Taip, gerbiamieji, kurie 
skaitote šį atsišaukimą, jūs 
ne vieną sykį esate girdėję 
apie augščiau paminėtus tris 
išganytojus, būtent: Religi
ją, Tautybę ir Socijalizmą, 
bet neabejoju, kad dauguma 
iš jūsy ir šiandien tikrai ne
žinote, katras iš ty trijy iš
ganymu yra tikriausias.

Taigi, gerbiamieji, supras
damas, kad tokia nežinystė 
ne tik jum, bet ir visai liau
džiai gamina tiktai skurdą ir 
vargą, parašiau tris knyge
les, būtent: 1) “Ar Tikėji
mas Išganys Liaudį?” 2) “Ar 
Patrijotizmas Išganys Liau
dį?” 3) “Ar Socijalizmas Iš
ganys Liaudį?”

Neturėdamas vietos- čiar 
pat išdėstinėti knyguciy tų-

kurios darbininkams yra rei
kalingiausios ir kurias darbi
ninkai turi žinoti.

Bet, neturėdamas pakak
tinai finansišky spėky, ne
galiu visy knyguciy atspaus
dinti; tad kreipiuosi į jus, 
draugai, prašydamas, kad 
užsiprenumeruotumėte kny
gutes arba pagelbėtumėte 
man jas išleisti.

Visy trijy knyguciy kaina 
dabar yra tiktai vienas dole
ris ($1.00), vienos knygutės 
kaina 35c. Kiekviena kny
gutė turės suviršum po šim
tą puslapiy, formate 6x9 co
lius. Kada išeis iš spaudos, 
be abejonės, bus brangesnės. 
Todėl, draugai, kurie mylite 
skaitymą ir kurie trokštate 
pažinti teisybę, užsirašykite 
minėtas knygutes dabar.

Ant galo dar noriu primin
ti tiems draugams, kurie ka- 
dais užsirašėte nuo manęs 
knygelę “Lietuva ir Krikš
čionybė”, kurią (rankraštyje) 
nuo manęs nupirko “Laisvo
sios Minties” Bendrovė (žiū
rėkite “L. M.” N9, 1910 m.) 
ir ikišiol neišleido. Kadan
gi nežinau kuomet rankraštį 
nuo “L. M.” Bendrovės at
gausiu ir išleisiu, todėl vie
toje tos knygelės jums pri- 
siysiu knygelę “Ar Tikėji
mas Išganys Liaudį?” Tai
gi, visi, kurie užsirašėte nuo 
manęs knygelę “Lietuva ir 
Krikščionybė,” malonėsite 
prisiysti tikrus savo adresus. 
O jeigu norite gauti visas 
tris augščiau minėtas kny
gutes, tad prie ty 35c., ku
riuos man įmokėjote, prisiy- 
skite dar 65c.

Su draugiška meile,
x K. Šeštokas.

P. S. Slysdami pinigus ar 
taip ką rašydami man, visa
dos adresuokite:

K. šeštokas, 
1607 N. Ashland Avė, 

Chicago, Ill.
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žymo ir 6) pradinio mokslo 
skaityti ir rašyti.

’ Mokytojai kompetentiški 
žmonės ir žinovai savo daly
ku. Mokestis už lekcijas vi
siems prieinamas.

Žieminis mokykly kursas 
prasidės rugsėjo 2d. ir tęsis 
iki gegužės 15 d. 1913 m., 
su dviem pertraukom, bū
tent, vieną savaitę Kalė
doms ir vieną Velykoms.

Atsiradus pakankamui 
skaičiui mokiniy, bus galima 
įkurti ir dieniniai kursai. 
Geistina, kad norintieji mo
kintis pradėty nuo pradžios 
ir lankytųsi visuomet, per ką 
mokytojams darbas pasi
lengvintu ir patįs mokiniai 
galėtu daugiau pasinaudoti ir 
daugiau pramokti.
“Aušros” Švietimo Komisija:

V. Miszeika, 
A. Kvedaras, 
A. Lalis.

kelio nerašo. Kaip spindulys 
nušvietė gyvenimą, o dabar 
vėl ūkanos, vėl tamsuma.Oi, 
dievuliai...

Orininkaitienė. Jisai 
man rodė laišką, kuriame ta
ve vienas vaikinas išversta
ke išvadina. Argi jisai gali 
tave mylėti?

Aldonėlė. Ach... mir
štu... vandens,trokštu. Aš iš
verstakė! O tas bambizas. 
Mano akelės mėlynos, kaip 
vuosylkos.

Magdutė. Manęs jisai 
amžinai neužmirš. Oi tos lu
pytės. Aš nusipirkau knyge
lę: “Kur žmonijos išgany
mas”. Ak, mano išganymas 
jame!

Stasiuke. O jis man sa
kė, kad tu kuprota.

Magdutė. O man sakė, 
kad tu šleiva.

Stasiuke ir Magdutė 
(sykiu). Meluoji, meluoji. 
Nekišk savo snapo.

Mary. Ot ir rpano viršus! 
Aš radasta rūty darželyje. 
(Dainuoja). “O aš karalienė 
visy kvietky ponia !”Clevelan- 
dė jisai sakė, kad reikia pa
laikyti tautišką biznį! Taigi 
aš geriausia. Socijalizmas ir 
tauta. Urra! Urra!

Orininkaitienė. Mer
gyte, kokia tu durniukė. Ar 
tu nežinai, kad mados mai
nosi. Tauta dabar plika. O 
aš turtimga žmonelė, po ma
no sparneliu visiems gerai.

Onutė. Argi ir su ma- 
I nim taip būty? Et tu sene,

Chicagos merginos po pra
kalbų. 

(Komedijėlė) 
I scena.

Aldonėlė (su ilga nose ir 
sučiauptom lūpom). Ach, ra
ta vokite sesytės! Aš alpstu 
iš meilės. Mano širdis pri-

Paveikslas parodo New Yorko dumblyną. Kada valdžia pradėjo tirinėti Rosentha-1 tvinko. Mano krūtinė kilno-
io užmušimą, tai susekė, jog vadais visokiy gembleriy buvo patįs tvarkos dabotojai po- jasi! Mano akyse jisai patsk0 |enc|f "žinai j i sai'per" pra
leistai. Dabar ketinama New Yorką nuo to purvo apvalyti. stovi! kalbas sakė* kad medis be

Korespondencijos
Prakalbos.

Lawrence, Mass. 18 rugp. 
L. S. S. 64 kuopa parengė 
prakalbas. Žmoniy buvu pil
nintelė svetainė, nors oras 
buvo labai lietingas.

Pirmas kalbėjo L. Prusei- 
ka. Pradėjo apie Rusiją ir 
Lietuvą. Nupiešė Lietuvos 
darbininku ir valstiečių var
gus, valdžios persekiojimus. 
Nurodė, kad revoliucija vėl 
kįla ir kaip elgiasi kunigija 
ir tautiečiai. Nurodė, kaip 
socijalistai žiūri į tautos da
lykus, o visokie Olšauskiai 
tik parduoda tautos reika
lus. Paskui priėjo prie Ame
rikos, nurodė į ateiviu var
gus ir kas reikia daryti. 
Kvietė dalyvauti socijalizmo 
judėjime. Užbaigė prakal
bą nurodęs į rolę Ettoro-Gi- 
ovanniti paskutiniu streiku 
metu.

Pabaigus L. P. kalbėti, A. 
Skruodžiūtė sakė deklamaci
jas. Paskui J. Zab. skam
bino ant piano. Antras kal
bėjo S. Michelsonas. Tema 
buvo: gyventi, ar mirti? 
Puikiai nupiešė gyvūnu atsi
radimą ir vystymąsi. Pas
kui perėjo prie mūsų laiku. 
Visi išradimai tarnauja ka
pitalui. Milijonai nepuri iš 
ko pragyventi. Visiems lie
pė dauginus skaityti, gilin- 
ties politikon, rašytis į uniją 
ir nelaukti iš dangaus krin
tant keptu karveliu. Socija
lizmo teoriją išaiškino taip 
suprantamai, kąd po prakal
bu ir didžiausi priešai atida
vė teisybę.

Paskui vėl buvo deklama
cijos. Po deklamacijų L. 
Pruseika atsakinėjo į klausi-

kalbėtojai neraginę prie pi- 
ietystės, nors visi girdėjo, 

kad ragino abudu. Vienas i 
iš tautiečiu pasakė, kad 
Kauno gubernatorius esąs * 
geras žmogus ir jog žmonės i 
negali skrajoti, kaip ereliai. < 
Pruseika atsakė, kad nekurie 
netik ką neskrajoja, bet la
kai mėgsta dumblą. Apskri
tai, puikiai atsakė.

Mūsų tautiečiai nesmagiai 
jaučiasi. Ju buvo ten suvirš 
desėtkas. Jie dabar tiek tu
ri vargo, kad neapsidirba su 
visais savo priešais. Kiek 
jie, nabagai, turi darbo vie
noje tik “Tarkoje.” Net su
žino kas pas ką gyvena, ar 
užsimoka už burdą ar ne.

Auku Ettorui - Giovannit- 
ti surinkta $22.20. Kalbė
tojams už kelionę, už svetai
nę ir plakatus atlyginus, lie
kasi $12.50, kurie perduoti 
apgynimo komitetui.

J. Lukšinis.
Biznis ar apšvieta?

; Dabarties po Pensilvanijos 
valstiją važinėja p. A. Mar- 
tusevičia ir laiko prakalbas 
apie kolionizacijos reikalin
gumą. Nebūtu bloga supa
žindinti lietuvius su Ameri
kos ūkėmis, vienok užtikri
nančiai šaukti, kad vien tik 
ūkiuose išganymas, jokiuo 
būdu negalima, nes tai tik 
visuomenės suviliojimas.

Męs, kada rengiame pra
kalbas, kalbame apie visuo
menės reikalus, kad sujudin
ti klausytojus ne vien tik ant 
tos minutos. Čionais gi re
klamuojama privatiškas biz
nis. Publika paskui tik at
pranta nuo prakalbu.

Koks tai gudrumas tautie
čiu eiti išvien su kunigija, 
kuri dar turi savo įtekmėje 
atsilikusius žmonelius. Pitt- 
stone p. A. A. kalbėjo sykiu 
su p. M. Valentinavičių iš 
Scrantono. Dar buvo kuni
gas-“grinorius” A. Neve- 
rauskas.

Iš pradžios publikos buvo 
gana daug. Vienok, negir- 
dėdami nieko pamokinančio, 
daugelis išsiskirstė. Vienas 

jaigu jau

dėl d-ras Šliupas kasmetai 
prikiša”. P-nas Valentinavi
čius atsakė, kad Šliupas ne- 
prižiūrįs darbininku; o jeigu 
darbininkui su botagu ant 
sprando nesėdėsi, tai jisai 
daugiau blėdies padarys, ne
kaip naudos atneš. Vienok 
ir tai pirko už $2,000, o da
bar nori $12,000.

Tuomet Čepulis atsakė: 
“reiškia, kad darbininkai, iš- 
kadą bedarydami, uždirbo 
$10,000”. Žmonės valandėlę 
juokiasi.

Petrikas nurodo, kad lie
tuviai, išėję ant farmy, a- 
naiptol prekių neatpigins, 
nes šiandien viskas priguli 
nuo kapitalizmo. Kalbėto
jai dar mėgino nurodyti, kad 
produktu Amerikai neužten
ka, nes farmeriu trūksta. 
Vienok jiems atsakoma, kad 
iš Amerikos dar išvežama 
kitur. Kuomet Arminas nu
rodo, kad biznis — tai biznis, 
p. Martus sušunka, kad dar 
jie nieko nepelnė; tik išleido 
ant knygos $1,500. Žinoma, 
apgarsinimai kaštuoja.

Pirma lietuviai turėjo tik 
dangaus agentus,x o dabar 
jau turėsime ir žemės.

Širšinas.

Onutė (iš meiles ašara bi- vaisi reikia nukirsti. ' 
ra tokia, kaip pupa). Dievu- (Galas)
lėliau, kaip jisai į mane pa- j jjtera
žiūrėjo, kaip anioliškai nusi
šypsojo. Jisai tarė: socijaliz
mas—tai išganymas ir, tuos 
žodžius tardamas, taip į ma
ne įsmeigė akis, tarytum aš 
būčiau tasai išganymas.

Magdutė (smarki; akįs 
mėto žaibus). Cit! Ne į tave 
pažiūrėjo, bet į mane. Ar at
simeni, kada jisai sakė: “mo
teris prie darbo! Jūs esate 
laimė ir viltis žmonijos!” Ko
kios judvi, pavydžios. Su
praskite, kad jam per žema 
su jumis užsidėti. Ve, jisai 
man laiškus rašo. (Išima laiš
ką). Ve, klausykite (skaito) 
“Tu mano viltis ir laimė”.

Mary (drebėdama iš ap
maudo). Jisai ir man rašė! 
Aš su juom 10 karty šnekė
jau .)Ištraukus laišką, skaito(: 
“Chicagos merginos, ak tai 
žemės druska! Bet tu aniolė- 
li, kaip radastarūty daržely!” 

i Aldonėlė. Meluoji. Ji
sai ne tautietis, jisai negalė
jo minėti rūty darželio. Tu 
pati laišką pafašiai; eikite 
jūs Gurkliutės... šarap. Kei- 
dės jūs. Aš turiu du jo laiš
ku ir abudu socijalistišku. 
Klausykite: “darbuokis, se
syte, žmonijos naudai. Mo
kinkis ant piano. Sutverkie 
devintą Betchoveno Simpho- 
niją, tada mudu abudu va
žiuosime ant prakalby. Tu 
gaivinsi širdį, o aš kelsiu 
jausmus!” Matote, ar ne aš 
pirmutinė?

Į Magdu tė (akimis žaibuo
dama). Pasičėdvk burną icel Pajieškau savo brolėno G. Sprindžio, 

creamui valgyti! / 
sakau, kad jis į mane pažiū
rėjo! Mane pervėrė, kaip 
obuolį saulės spinduliai. (Ap
miršta). I Pajieškau apsivedimui merginos nuo

S t a s i u k ė. Ką jus giliuo- !,8 ik7"etŲ: "?turiu ™ j & Norėčiau, kad mergina butų Šviesaus
jate! Jisai buvo pas mane veido. Meldžiu atsišaukti, 
svečiuos. Ak, kiek man is- Jos. Laukis,

. . .. . . . r>. 716 Madsen st., Racine, Wis.torijy pripasakojo. Dievas— ------------
ne žmogus. O tos luputės, O draugo Jono Petroniu., p.-

i ’ eina iŠ Kauno gub., PanevėžiopaVi, Va-
I tos akutės, o tos rankutės. | baininky parap., Natiškių sodžiaus.

A. Dumbrauckas,
. , ji. j. • i j j i — r-------- \----------o—/' 92 Fern st., Athol, Mass,miesto dalyje, taip kad da- --------------

bar bus skaitykla, knygynas II scena. PXeS,k?u sun“us Pok” GBVeli°
ir vakarinė mokykla — vie-d Aldonėlė (rankomis nikų kaimo, šeši metai atgal gyveno 
na senoj vietoj, 3149 S. Hal- skėtriodama). Oi, oi, oi ką | ml Oarmeh Pa.~jis pats ar kas apie 

sted st., o antra—Town of jisai su manim padarė. Išle- 
Lake, 1800 W. ,46-th st., kė ir nei dvasios. Jokio laiš-

Norwood, Mass.
Ponas Letunėlis vėl išlen

da “Draugo” N 33 su savo 
supuvusia metodą prieš ma
no argumentus, kuriuos aš 
išreiškiau “Laisvės” N60. 
Nemėginsiu aš spėti,kokia y- 
pata slepiasi po pono L. 
skraiste. Nes kas kokia li
ga serga, tas taip ir vaitoja. 
Be ne tik bus vienas iš fana
tizmo ligoniu ir p. Letunėlis. 
Tokie žmonės bijosi teisybės 
daugiau, negu apuokai sau
lės. Nuo tos ligos, nėra vai
stu, ves negyvam operacija 
neatneša naudos. Męs, nor- 
woodieciai, turime šviestis ir 
darbuotis. Męs tai ir daro
me, tik ne “Draugo” pa
kraipoje.

Juk visi žino, kas nesirašė 
ir priešinosi protestui prieš 
Rooto billiy. Tokiems žmo
nėms tik ir vieta pas “Drau
go” generolus, nes jiems vi-

NAUJOS KNYGOS.

“Keleivio” skaity- 
Didžiuma paskendę

daugiau į p. Let. raštelius 
neatsiliepsiu, nes teisingai 
sako žmoniy patarlė: vilkas 
miške gimęs, .tai į mišką ir 
žiūri. Aš.

Milford, Mass.
Lietuviy čia gyvena apie 

70. Ant tokio skaičiaus jau 
gaiety gyvuoti kokia nors 
draugija. Pernai buvo susi
tvėrusi Lietuvos Sūny drau
gija. Išsykio prisirašė šeši 
žmonės. Dabar draugija 
jau negyvuoja. 18 rugpjū
čio išsidalino net pinigus.

Laikraščiy labai mažai te
skaito. Yra vos keli “Lais
vės” ir 
tojai.
girtuoklystėje. O t sau visą 
liuosą laiką apverčia girtuo
kliavimui ir kortoms. Bai
siai pyksta, jeigu kas nuro
do į negražius darbus.

Tuom laiku kitos tautos 
gyvena gana švariai. Šve
dai, italai turi savo svetai
nes.

Pernai 6 žmonės čia sutvė
rė angly socijalisty partijos 
kliubą. Dabar kliubas pui
kiai išaugo. Dabar prigu
li, rasit, jau apie 80 žmoniy. 
Ir taip kiti juda kruta, tik 
męs, lietuviai,snaudžiam.

Susipraskime, vyrai!
Darbai eina vidutiniškai. 

Nekuriose dirbtuvėse dirba
ma po 8 vai., o subatomis 
visai nedirbama.

St. Čekanauskas.

Kova už laisvę, arba kaip 
Prūsijos žmonės sau konsti
tuciją išsikovojo. Pagal t vo
kiečiu raštus parašė Burnots. 
Tilžėje, 1912 m. “Birutes” 
išleidimas.

Knygelė, matomai, visu- 
pirm taikoma Prūsu lietu
viams. Kalba tarpais sunko
ka, taip sakant, prūsiška, 

*1 vienok jau daug- daug geres
nė už prūsišku ceitungu kal
bą. Knygelėj aprašyta kova 

‘ Į Prūsijos liaudies (1848 m.) su 
despotizmu karalių. Lietu
viu literatūroj dar ligišiol 
nebuvo knygelės, kurioje bū
tu buvus aprašyta Berlyno 
revoliucija.

Todėl knygelė verta įgyti.
Lietuvių vartotojų drau

gija. Pagal 
tos parašė P. 
Vilniuje.

Platinantis
operacijai, randasi vis dau
giau ir knygeliu tą klausimą 
gvildenančiu. Minėtoji kny
gelė duoda supratimą apie 
dabartinį kooperacijos stovį.

1912 m. anke- 
K. Kaina 7 k.

Lietuvoje ko-

Pajieškojimai.
Paj ieškau sūnaus Juozapo Jurijono, 

pirma gyveno Wilkes Barre, Pa., dabar 
nežinau kur. Jis pats ar kas kitas mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Petronėlė Jurijonienė,
92 Salem st., Boston, Mass.

Jie išmetinėjo, kadjose telpa tiktai tos žinios,
rinį, trumpai pasakau, katu mus, kuriuos uždavė tautie- kritikas pasakė:

taip gerai ant farmu, tai ko-siems miela teisybė. As gi

. v . Į paeina iš Kauno gub., Anykščių par., 
AS JUmS pjrmįau gyveno Philadelphijoj. Mel-

■ | džiu atsišaukti. OZ.
G. Sprindis,

1617 Cass st., North Omaha, Neb.

jj žino, meldžiu pranešti Šiuo adresu:
Katrė Gaveliene,

116 Bowen st., So. Boston, Maas.

^įįįgjįįg^

Pranešimas “Aušros” 
draugijos Chicagoje.

Jau dveji metai praėjo, 
kaip “Aušros” draugija, pra
platinus savo tikslus ir di
desnę atidą atkreipus į žmo- 
niy švietimo reikalus, pradė
jo rengti nemokamas viešas 
skaityklas ir knygynus, prie 
to ir vakarines mokyklas.Ra
dus tame dalyke mūšy vi
suomenės pritarimą ir patįs 
daugiau prityrimo įgiję, da- 
bar įkūrė naują skyiiy Chi- _qj sesytės tirpstu iš meilės, Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
cogos taip vad. Tow of Lake tirpstu ...(uždanga).



VIETINES ŽINIOS.
Mūs prašo pranešti, kad 

laike prakalbu Šv. Jurgio dr 
stės Brightone prisirašė nau
ju nariu 53. Taip pat buvo 
įnešta per B. Ajauską, kad 
paaukauti vedimui Ettoro- 
Giovannitti bylos. Keliems 
draugams perėjus su kepurė
mis, suaukauta $9.52.

Publika laike prakalbu ra
miai užsilaikė.

“Laisvė” aukas gavo ir pa
siuntė apginimo komitetui.

Labor Day Bostone kalbės 
vienas iš garsiausiu pasaulio 
darbininku vadovu J- Keir 
Hardie, kuris neseniai pribu
vo iš Anglijos. Jisai yra va
das Anglijos socijalistu ir 
darbo partijos ir pirmasai 
socijalistu atstovas Anglijos 
parlamente.

Prakalbos atsibus Tremont 
Temple 8 vai. vakare. Kai
nos vietų po 15 ir 20c. Kas 
iš lietuviu moka angliškai, 
būtinai vertėtu pasiklausyti.

Primename, kad 1 rugsėjo 
Bostone ant Washington st. 
po N730, atsibus prakalbos 
Ettor - Giovanniti reikale. 
Prakalbas rengia penkios L. 
S. S. Kuopos. Kalbės E. Ba- 
gočius, S. Michelsonas, L. 
Pruseika. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

J. Gerdvainis išrado naują 
spyną, tokią, kad be rakto 
galima užrakint ir atrakint. 
Kas nori pamatyti — lai nu
eina ant Broadway 306, So. 
Boston.

P. L. Grikštas prašo pra
nešti, kad žinutė patilpusi 
“Laisvėje” apie tai, kad Bo
stono socijalistu kliubas at
metė jo kandidatūrą, yra ne
teisu ga.

P. L. Grikšto kandidatū
ros kliubas dar neatmetė.

Darbo dienoj (Labor Day) 
Bostone atsibus suvažiavi
mas pačto klerku. Manoma, 
jog skaičius dalyvaujančiu 
suvažiavime sieks 1500 žmo
nių. Klerkai skundžiasi ant 
savo vargu ir sako, kad jiems 
negana moka. Konvencija 
atsibus Faneuil Hali.

Iš priežasties karu darbi
ninku streiko, dar 42 žmo
nės sėdi kalėjime.

Pereitą nedelią Bostone 
mirė 215 žmonių. 27 žmo
nės nėra bostoniečiai.

Pėtnyčioj, 30 rugp. bus 
“Birutes Kanklių” choro su
sirinkimas, svetainėje 376 
Broadway. Nariai turi at
silankyti.

Jau atsidarė Castle Square 
Teatras. Šiais metais bus 
lošiami gražiausi perstaty
mai. todėl, turėdami liuoso 
laiko, neužmirškite atlan
kyti tą smagią vietą. Sėdy
nes labai geros ir už pigią 
kainą. Castle Square Tea
tras randasi ant Castle Sq., 
prie Tremont St., Bostone.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “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.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kiu prošku, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo- 
jaus neliks nė vienos. Blakės 
į minutą prapuola.

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
mu per pačtų 60c. Siųskit stamporns.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitu brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikru Die
vo prisakymu. Tuo tarpu, 
ant jėzuitu ilgai rėmėsi .ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

•Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
gija

Kaina tik 10 c. Kreipki
tės į “Laisves” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

Ar turi protą?
Jeigu turi bent kiek proto, tai 

nesiduok save išnaudoti kazokams 
arba žydeliams, het atsišauk pas 
gerai žinomus lietuvius,kurie par-

• duoda Namus, Pledus, 
Ptirrntus, ŠtoriiM, L_m1- 
vakortes ir pasiunčia pini
gus, apdraudžia gyvastį ir turtų; 
pripildo visokias blankas (aplika
cijas), pertlumočina Lietuviškų, 
Lenkiuką ir Rusiškų kalbų į Ang
liškų. Padaro ir užtvirtina Do- 
viernostis ir kitokius dokumen
tus. Taipgi galima dykai gauti 
adresų, kur parsiduoda arba pasi- 
randavoja Geri

Kreipkitės pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Muss.

Telefonas So. Boston 1236-W
A. IVAŽKEVIČ, Manager

TEISINGIAUSIA 4 OTPIT’IT’ A 
IR GERIAUSIA A t* I I H K A

LIETUVIŠKA A A&JA.KA&

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, knmp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Męs savo sandėliuose užlaikom puikiausių

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

Taipgi užlaikome Vynų

MONOGRAM DEGTINE . . . kvorta - 50c gorčius $2.00
B ,, 65c , » 2.60
LYME BEACH ....................................... 75c ♦ ♦ 2.50
EGG ROCK ..................................... 1.00 », 3.60
ROWES WHARF ,, ,, 1.00 ♦» 3.50
BOSTON LIGHT ,, 1.00 3.50
SHOEMAN’S FAVORITE 1.00 > 9 3.50
KEITH’S PRIDE , 1.25 » f 4.50

Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., BOSTON, MASS
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“Liaudies Dainos”
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Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėliomis. Darbą atlieka 
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretes. Pra
šo atsilankyti. AntanasAba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Moterims
Geriausia karščiuose užeiga 
atsivėdint ir išsigert šaltos 
su “Ice cream” sodės pas K. 
Šidlauską, 226 Broadway, 
kamp. C st., South Boston, 
Mass.

Dainy rinkinyje telpa ge
riausių mūšy dainių eiles, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainy rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūšy deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eilės, kuriose apdainuo
jama žmoniy vargai ir rūpes
čiai, o taip pat ir viltis ge
resnes ateities.

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

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

Paskutinis išpardavimas 
vasariniu čeveryku, kuriuos 
galima gauti už pusę prekes. 
Nepamirškit užeiti pas mus. 
Tamošaitis ir Yurgeliunas

233 Broadway, So. Bostone.
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KONCERTAS IR ŠOKIAI!
162 LSS. kuopa rengia koncertų ir šo

kius, kurie atsibus Subatoj, 31 Rugpjū
čio (August), 1912in., svetainėje po No. 
730 Washington st., Boston, Mass. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kalbės John 
Bamba ir dainuos kvartetas. Tarpuose 
bus juokingi patnarginimai. Griežš 
puiki muzika. Šokiai prasidės anksti. 
Bus skrajojanti krasa, yra paskirtos dvi 
dovanos: vyriška ir moteriška. įžanga 
vyrams 35 c., moterims 15 c. Nuošir
džiai visus užkviečia KOMITETAS.
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CASTLE SQ. TEATRAS

REIKALINGA
Arba šiaip prie įvairių darby. Jeigu ap
siima dirbti visų sezonų, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED STATES

EMPLOYMENT OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 
ir 8 vai. vakare.

Šių sųvaitę bus lošiama

“GREEN STOCKINGS”
(Žalios Pančekos)

Publika bus labai užganėdinta šiuo juo
kingu perstatymu.

Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia D. L. K. Vytauto Benas

Atsibus Subatoje, 31 Rugpjūčio (August) 1912 m.
DAHLGREN HALL Kampas. E ir Silver streets SO. BOSTONE

Prasidės 7 vai. vakare.

Krajavi Škaplieriai.
Parsiduoda krajavi škaplieriai parga

benti iš Lietuvos po 25c. tuzinas. Agen
tams prabeles prisiunčiu uždykų.

Trejanka (trejos devynerės), visiems 
žinoma Palangos aptiekų, parsiduoda po 
25c. pakelis arba bertainis svaro. Par- 
davikams duodam 3 svarus arba 12 pa
kelių už $1.50.

Popieriai rašymui laiškų su visokiais 
pasveikinimais ir tam pritinkančioms 
dainelėms, su gražioms kvietkoms ir 
paveikslėliais parsiduoda 12 popierų su 
konvertais už 20c., G tuzinai už $1.00, 
1000 popierų be kon vertų—$5.00, 1000 
popierų su konvertais $6.00.
Užlaikom visokių knygų,pavinčiavoniy, 

pastatomų altorėlių ir visokių stainelių. 
Agentams duodam gerų nuošimtį ant 
visokių tavorų. Adresuoki!.:

K. J. INTAS,
P. O. Box 172 1, New York, N. Y.

IŠpradžių Benas duos puikų,koncertų, o paskui prasidės šokiai. Meldžiame 
kaip jaunus, taip ir senus atsilankyti kuoskaitlingiausiai, o busit visi užganėdinti.

Kviečia D. L. K. Vy tauto Beno KOMITETAS.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresų, malonėkite neat
būtinai prisiysti savo senę adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir liauju, t. y. tų, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresų permainyt negalėsime.

Administracija.

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVA1TINIS 
LAIKRAŠTIS

“KOVA
LEIDŽIAMAS
LILT. SOC.
SĄJUNGOS 
AMERIKOJ!'.

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

Prisiųskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Vulandos:

Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
ant antrų lubų. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rūbus), taipgi ir del jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L. K. Gcdetnino INo. I 
Ant Town of Laki1, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

4G02 So. Ashland Ave., Chicago, 1)1.
Vice Prez. St. Ragauskis,

4G12 S. Wood st., Chicago, III.
Protokolų Rašt. A. A. Poška,

4G23 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
Finansų Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, III.
Iždininkas A. J. Beržynskis, ‘

4600 S. Paulina st., Chicago, III.
Organo užžiūretojas A. M. Barčius, 

4(149 So. Ashland Ave., room 5 
Chicago, 111.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA 'OLSELIS

TIFTTTVII K<“161 inoki $15Jin "r lullu 1 U V 1. $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot, valkatų, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su gazais, skaibynėm ir šallieriuiil už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. Į
Bostonų galima nueit pėkščiam i 15 mi- Į 
nuly. Ateikite pas

H. F1NSTE1N
13 Jordon Place, arti Sixth Street 1 

Cambridge, Mass.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie č.e- 

veryky ir kitokių daiktų krautuves. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerų pragyvenimų. Susidėjus 
dviem galima liūty biznį padidint. Atsi
gaukit į “Laisvės” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČEN STA K AVO K LIOŠTO RIA U S 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS........................  15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimų......................... 15c.

MEILES KARŠTLIGE............... 20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

kų ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?..................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOK INTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ............................................... 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

tiškos giesmes.........................30c
PASAULIU RATAS..................... 25c
POKAIIONTAZA Indi jonų Kara-

ralaitė. Istoriška pasaka........  15c
BALTAS RŪBAS........................... 15c
LIAUDIES DAINOS................. 15c

Thipgi galite gauti įvairiausiu laiš
kams popiety su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas 70c., tūkstantis -5dol.

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mush.

Draugijos

ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jūsų spaudos 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydų atkreipiant 
į draugijų darbus. Niekad 
neręikia duoti darbų j tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškoš kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bų prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbų įvairio
se motery ligose.

OIT1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN SIS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANT AS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žhirėk, kad butų ta marke, 
o Kanai teisingu!.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjinio 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

Egi u te ro No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - -
Gyd. del nematinio Pilvo - 
Milteliai apstabdvmui

Gal vos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sodru tin toj as Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų
Vaistas nuo Papauto (Corn (kire) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas
Muilas Plaukų Saugotojas
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožes Baisumas - - -
Kinder Bahamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pkisteris 

(Kaštavote)

25c., 50c.

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
2Qc. 
25c. 
25c.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

25c. 
50c. 
25e. 
15c. 

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c. 

$2.00 
$1.00

$1.25

>cIh lmtyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ilsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaisins (didesne) 
Akines Dulkeles - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto f 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų .... 
Gyd. it Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiek vienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad musų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkbse. Štornikni, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Iiietu- 
viškas Gynuoles, kurias męs gv_arantuo- 
jaine. Rašykite Šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

25c. 
$1J 0 
,25c>

$1.25

$2.00
$2.00

$50

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, • 
o męs prisiųsim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

A XXL

Išeina kartą į menesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 Ko. Ashland Ave., Chicago, III.

lietuviAkai-i enkiAkai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- 
šorius Massachusetts fyC " 
steite. Jau arti 18 igF&gd
metų, kaip aš pasek- . 
iningai gydau ir at- •; Jfe. . 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptiekų ant '■* 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, .Mass, 

Telephone Richmond IO67-R.

J. R. TUHNILA
Užlaikom didelę J

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir šliubinių Žiedų. Užrfiikont 
keliaujančius agentus ir orderius pat 
mani ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rains Siūtus, Overkotus ir Marškinius 

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio

822 Washington Street

Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
. J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir

F. S. Šimanskis.

D1SPENSARE
Jau 20 metę nuo (steigimo.

SS VW ‘NO.LSOG
Off šmuliu “is uojXtųi|SBA\ toz

Arti Brondwny, BOSTON, MASS.

.šiokiomis <t l.-i tom i s ntldar) tn nuo 9 Iki S 
vnl. vnknre. entadlenlnln nuolOryle 

iki I |h> piet.

tery ir Vaikų ir taisome DANTĮ
Ateidami!* ntnincšk šj Hpttarslnlmi).

"No Vfork -No Pay * 
if The Workingman’s 
z Problem

Jis tik įsenino šąlą ir paskui 
t urėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO
Pain-ExpeIIeris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutes.
F AD. RICHTER & CO., 2tS Pearl St., New York.

Richter'lo Congo Pillėa yro gero# nuo 
viduriu ■ukiotėjimo. 25e Ir 60c. C 
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Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Čensta- * 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”,
tęs”, “Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:.

“Revoliucijos atbal- 
Mokslas Rankažinys-

242 Broadway, So. Boston, Mass.




