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AMERIKOJ
Kapitalistas nusižudė, nes 

išsigando teismo.
Lawrence, Mass., 27 rugp. 

—Nusižudė žinomas Lawren- 
ce’o kapitalistas Ernest W. 
Putman, savininkas dideliu 
dirbtuvių. Šalę jo kūno ras
ta laiškai, kariuos parašė sa
vo familijai.
. Visi vienu balsu sako, kad 
jisai nusižudė todėl, kad jam 
reikėjo stoti prieš Grand 
Jury Suffolko pavieto. Tai 
zis dar atbalsiai garsaus 
Lawrence’o audėju streiko, 
les ant Putmano krito įtari
mas dinamito provokacijoj. 
Pabūgęs atsakomybės ir bi
jodamas skandalo, patsai nu
sižudė.

Provą dėl to dinamito, ku- 
•is buvo pamestas, kad pa
žeminti streikieriu vardą, 
dar nepasibaigė.

Žiūrėsime, kas toliau bus.
Audra sunaikino daugybę 

tabako.
New Milford, Conn. Apy
gardose Hosatonic Valley bu
vo tokia baisi audra su lė
liais, kad padarė didžiausius 
nuostolius tabako lauku sa
vininkams. Nuostoliai ap
skaitoma ant $100.000.
J.D.Rockefelleris dreba už 

savo kailį.
Tarrytown, N.Y., 27 rugp. 

—Rockefelleris bijosi, kad 
ant jo pilies neužpultu apie- 
linkės darbininkai ir nesu
naikintu jo turtu. Todėl jo 
pilį saugoja 50 apsiginklavu
siu vyru, kurie gauna geras 
algas. Ju alga siekia 3—4 
doleriu į dieną. Rockefelle
ris ypatingai bijosi tu darbi
ninku, kurie yra ateiviais.

Javai puikiai užaugo.
Iš vakariniu valstijų pra

nešama, kad šiais metais ja
vai puikiai užderėjo. Pagal 
vieno laikraščio apskaitliavi- 
mą, derliu keliose tik vaka
rinėse valstijose galima ap- 
kainuoti (įčieniuoti) ant viso 
bilijono doleriu.

Kars kiekvieną sukilėlį.
Mexikos valdžia buvo iš

leidus manifestą, kad jeigu 
kas iki tam tikros dienos pa
dės ginklus, tuomet bus vis
kas atleista. Bet sukilėliai 
nesinaudojo ta proga. Da
bar kiekvieną sukilėlį, kurį 
tik pagaus, tuojaus kars.

Mexikos sukilimui nesima
to galo-pabaigos.
Darrową dar kartą teis.
Darrową, garsu uniju ad

vokatą, dar kartą teis. 
Šiuom kartu jau už papirki- 
ną kito prisaikintojo teisė
jo. Teismas bus spaliu mė
nesyje. Betgi visi Los An
geles'pavieto teisėjai atsisa
ko jį teisti.
Senatas tardys Rooseveltą

Senatas priėmė Penrose’s 
užklausimą apie ištyrimą, ar 
šties Standard Oil Comp, 
lave $125,000,000 1904 me- 
;ais ant rinkimo Roosevelto į 
prezidentus.
Streikuoja 4000 mainie- 

rių.
Hazleton, Pa. / Sustreika

vo 4,000 mainjeriu, nes no
rėta jiems numušti algos.

Pagal naują valstijos įstaty
mą jiems reikia dirbti 8 va
landas. Savininkas sumanė 
sumažinti algą ir prasidėjo 
streikas.

Keir Hardie Canadoje.
Montreal, 25 rugp. Garsus 

Anglijos darbininku vado
vas Keir Hardie pribuvo į 
Montreal ant laivo “Hes- 
prian.” Jisai dalyvavo vie
name gatvės mitinge. Iš
važiuodamas į Suv. Valstijas, 
jisai sakėsi kalbėsiąs 48 mie
stuose ir padėsiąs socijalistu 
partijai laike rinkimu.

Socijalistu dienraštis 
pakilo.

Chicagoje iš priežasties 
smarkios kovos prieš skebu 
laikraščius, labai smarkiai 
pakilo socijalistu dienraštis 
“The Evening World”, kuris 
spausdinamas 250.000 eg
zempliorių. Vienok dienraš
tis negalįs užsilaikyti parda
vinėjant numerį po 1 centą, 
nes neturįs apskelbimu.

Hearsto dvilekis.
Kuomet senatorius Pen

rose iškėlė aikštėn dalyką, 
kaip Standard Oil Co. rėmė 
Rooseveltą laike 1904 m. rin
kimu, tuojaus išsišoko su sa
vo dvilekiu ir Hearstas. Ji
sai telegrafavo iš Londono į 
savo laikraščius, kad turįs 
tikriausius faktus ir galįs 
viską geriausia išaiškinti.

Hearstas ir jo laikraščiai 
daugiausia prisideda prie 
slėpimo visu kapitalistišku 
šunybių.

Daugiaus kariumenės.
Suv. Valstijų valdžia siun

čia daugiaus kariumenės į 
Nicaraguos republiką, kur 
kilo revoliucija.

Mat, nori apginti savo ka
pitalistu reikalus.

Mirties kambarys.
Tasai kambarys randasi 

mieste West Hammond, Ind. 
Per kelis mėnesius jame stai
giai žuvo 20 žmonių. Pasku
tine auka mirė kontrakto- 
rius John Mesmacher. Žmo
nės tame name ne numirda
vo, bet juos užnuodydavo. 
Namas priguli tūlam Henri
kui Fossui, kuris užlaikė 
merginas paleistuves.

Įtarimas ant Fosso krito 
tuomet, kuomet staigiai mi
rė Mesmacher. Jisai buvo 
tame name su viena mergi
na. Paskui staigiai apsirgo, 
jį nuvežė ligonbutin ir ten ji
sai mirė. Ant jo kūno rasta 
užnuodijimo ženklai. Laike 
tardymo paaiškėjo, kad visai 
neseniai ten žuvo mergina.

Valdžia dabar uoliai tardo 
tas visas slaptybes.

Nigeris nužudė baltą 
moterį.

Springfield, Ill. Nigeris 
Arthur Johnson, šoferis pa
gal amato, nužudė baltą mo
terį. Tuomet minia jį no
rėjo nulynčiuoti. Bijodama
sis keršto, nigeris pabaigė 
saužudyste. Tarpe minios 
kilo didelis sujudimas, nes 
daugelis nenorėjo tikėti, kac 
jisai nusižudė. Nigeriai, bi
jodamiesi muštynių, prisi
pirko ginkly ir buvo jau pa
sirengę į kovą. Visa polici
ja turėjo gerai darbuotis, kol 
viskas nurimo.

UŽSIENYJ
Turkai skerdžia serbus.
Belgrad, Serbija, 26 rugp. 

—Turkai išskerdė Sennicoje 
telis šimtus serbu. Tasai 
miestelis guli veik ant rube- 
žiaus tarpe Turkijos ir Serbi
jos. Tąsias skerdynes įtaisė 
;urku kariumenė, o jai dar 
Drigelbėjo turkai -gyventojai. 
Nekuriems serbams pavyko 
ištrūkti ir pabėgti Serbijon.

Iš priežasties baisiu sker
dynių serbai daro didelius 
mitingus ir reikalauja karės 
apskelbimo.

To pat reikalauja ir bulga
rai už bulgaru išskerdimą 
Kotčanoje.

Boikotuoja vokiečių ta
voms.

Prancūzai tautininkai bai
siai nesutinka su Vokietijos 
tautininkais. Priežastis—tai 
sumušimas francūzu laike 
paskutinės karės. Nuo to lai
to prasidėjo Francijoje boi
kotas vokiečiu ta voru. Šie
met boikotas vėlei smarkiai 
išaugo.

Dideli streikai Ispanijoj.
Madrid. Kaip praneša iš 

Ovidio, tai tenai savininkai 
patįs uždarė dirbtuves, nes 
žino, kad kils dideli streikai. 
Daugelis uniju streikuojan
čiu darbininku išsiuntė savo 
delegatus pas mainierius ir 
tvietė juos prisidėti prie vi
suotino streiko. Darbininku 
streikai Malagoje tęsiasi. Sa
vininkai gabena iš visur ske
bu. Pietuose Ispanijos strei
kuoja geležiniu fabriku dar
bininkai. Jiems pagelbsti 
gelžkelininkai.

Daugelyje miestu po gat
ves vaikščioja gvardijos pa- 
trolės ir daboja tvarką.

Taigi, Ispanijoj galima 
laukti tikros revoliucijos.
Reikalauja sušaukti seimą

Berlynas, rugp. 28 d.—Vo
kiečiu socijalistai surengė 
daugelyje miestu didžiulius 
susirinkimus. Žmonės rei
kalauja, kad valdžia tuoj su
šauktu reichstagą (seimą). 
Seimas turįs būtinai apsvar
styti klausimą, kaip atpigi
nus maisto kainas.

Karė prieš vargą.
Londonas, 27 rugp.—Pas

kutiniais metais Anglija vir
to neramiausiu kraštu. Tai 
žmonės kovoja su savo skriau
dikais . Dabartės Londone 
susitvėrė tam tikras komite
tas, kuris sušauks nacionališ- 
ką konvenciją, kad kariauti 
prieš besididinantį vargą. 
Konvencija atsibus 11 spaliu 
men., Memorial Hall.

Konvencijoj bus pareika
lauta nuo parlamento ap
svarstyti visą eilę dar
bininkišku reikalu. Tarp 
kitko bus reikalauta, kac 
darbininku sveikata būtu pil
nai apsaugota. Konvencijo; 
pasižadėjo dalyvauti žymiau
si veikėjai, dirbanti ant žmo
nių naudos. Tuom pačiu lai
ku bus agituojama per mitin
gus ir spausdintu žodžiu.

Augant skurdui, auga ir 
kova su tuo skurdu.
Esperantistų kongresas.
Krakove atsibuvo kongre

sas tarptautiškos kalbos sali; 
ninku. Toji kalba vadinasi 
“Esperanto”. Suvažiavo virš 
1000 žmonių iš visu pasaulio 
kraštu. Visi tie žmonės gra

žiai kalba viena tarptautiška 
kalba. Dalyvavo taip pat 
ir kalbos sumanytojas D-ras 
Zamenhof.
Seniausia pasauly dinas

tija.
Seniausia pasaulio karališ

koji dinastija yra japoniška. 
Ji pradėjo viešpatauti jau 
660 metu prieš Kristaus gi
mimą.

Sun-Yat-Sen nori vie
nybės.

Peking, Chinija. Buvęs 
Pietų Chinijos prezidentas 
Sun-Yat-Sen laikė Pekinge 
kelias prakalbas. Jisai, kaip 
galėdamas, agitavo už Chini
jos vienybę. Jisai kvietė už
miršti mažus nesutikimus. 
Savo kalboje taip-pat užsi
stojo už prezidentą Juaną ir 
išreiškė norą, kad Juanas lik
tųsi prezidentu.
20.000 žmonių likosi be 

pastogės.
London, rugp. 28 d.—Di

džiausia audra su ledais ap
lankė šiandien Norvičio ap
skritį. ’ Upės Wensum ir Wa
re išsiliejo iš krantu. Mies
tas buvo užklotas didžiausia 
tamsuma.

Norvičiuj liko 7.000 žmo
nių be pastogės. Kitose vie
tose be pastogės likosi dar 
didesnis žmonių skaičius.

Londone susitvėrė komite
tas, kuris rūpinsis pagelbėti 
nelaimingiems.

Cukriaus fabrikos Tur
kijoje.

Konstantinopolis. Turku 
valdžia tariasi su Amerikos 
fabrikantais apie įsteigimą 
Turkijoje visos eilės cukriaus 
fabriku.

Anglija protestuoja.
Washington, 28 rugp.—Di

džioji Britanija įnešė forma- 
lišką protestą prieš Panamos 
kanalo billiu- Ji protestuo
ja, kad Amerikos laivai turi 
daug didesnius palengvini
mus (privilegijas), sulyginus 
su kitu kraštu laivais. Tuo 
tarpu,seniau tarpe Suvienytu 
Valstijų ir Anglijos buvo pa
darytas sutarimas, kad Pa
namos kanalas turi būti Kuo
sas.
Mokytojai, kurie nenori 

karių.
Paryžius, 25 rugp.—Fran- 

cūziioje yra mokytoju sąjun
ga, kurion priguli kokia 50. 
000 mokytoju. Ta sąjunga 
priguli prie Generališkos Dar
bo Konfederacijos, kuri pa
gal savo pakraipą yra sindi- 
kališka. Mokytojai iš ma
žens pratina vaikus prie do
ro susipratimo ir auklena 
juos prieš-kareiviškoj dva
sioj. valdžia sumanė dabar 
panaikinti tą mokytoju są
jungą, nes daugelis mokiniu, 
pakliuvę kariumenėn, tuo
jaus bėga iš ten. Valdžia 
nori, kad vaikus iš mažens 
mokytu neapkentimo kitu 
tautu.

Norėjo susivienyti su 
Graikija.

Athenai, 26 rugp.—Keli 
šimtai greku norėjo slaptai 
dasigauti ant salos Samos, 
paimti valdžią į savo rankas 
ir paskelbti, jog ši sala pri
guli jau Graikijai. Mat, 
Samos’ą paėmė italai nuo 
turku. Grekams gi būtų 
smagu jį prisisavint. Betgi 
j’u pienai pergreit išėjo aik
štėn ir jie nieko nepešė.

RUSIJOJ LIETUVOJ
Atidavė caro valdžiai ant 

pakorimo.
“Laisvei” rašo iš Kopen- 

hageno. “Liepos mėnesį at
plaukė į Kopenhageną kelia- 
tas Rusijos karišku laivu. 
Į vieną krautuvę atėję 3 ka
reiviai nuo minėtu laivu nu
sipirko dviratį. Kitą dieną 
vėl jie sugrįžę prašė pavelyt 
jiems persirėdyti paprastais 
rūbais. Krautuvninkui suti
kus, jie persirėdę išėjo, pa
likdami savo kareiviškas 
drapanas. Krautuvninkas 
gi, matydamas tame ką tai 
nepaprasto, pasiskubino pra
nešti vietiniai policijai. Pra
sidėjo jieškojimai. Vieną 
rytą juos surado ant stoties 
beperkant bilietus į užsienį. 
Čia juos tuoj suareštavo ir 
Danijos valdžia, pasigerin
dama kruvinamjam carui, 
išdavė juos Rusijai, kame 
laukė ju žiauri bausmė.

Aš.
Carui reikia pinigų.

Francūzu valdžios atstovas 
Poincare apsilankė Peter
burge. Apie tai jau rašėme 
“Laisvėj” ir nurodėm, jog 
užrubežio kapitalizmas vi
suomet bičiuliavos su caro 
valdžia.

Dabar-gi vienas Karaliau
čiaus dienraštis praneša, kad 
caro ministerial šnekėjosi su 
Poincare apie naują pasko
lą. Mat, caro kasa veik tuš
čia, o čia reikia laivu staty
ti.
Caras pykstasi su popie

žium.
Tarpe popiežiaus ir caro 

valdžios kilo barniai. Mat, 
revoliucijos metu, žmonėms 
prispirus, valdžia išleido ma
nifestą, kad kiekvienas žmo
gus galįs liuosai pereiti į ko
kią nors tikybą. Tuomet ne
toli pusės milijono pravoslavu 
perėjo į kataliku tikėjimą. Da
bar, kada valdžia vėl įsiga
lėjo, jai pasidarė baisiai pik
ta, kad popus pergali kuni
gai. Už tą pusę milijono 
žmonių ėjo gana ilgai gin
čai tarpe popiežiaus ir caro. 
Dabar jie visai susipešė. Sa
ko, kad vienas prie kito 
dvaro net pasiuntiniu nelai
kys.

Mirė rašytojas.
Kuokaloje (Suomijoje) mi

rė vienas seniausiu rusu ra
šytoju Annenskis. Jis buvo 
rusu literatu kasos pirminin
ku. Jo kūną parvežė Peter
burgan ir iškilmingai palai
dojo liepos 27 dieną.

Geriausias plaukikas.
Vienas Baku miesto mokyto
jas— Romančenko, pasiro
do begalįs ilgiausia visu ge
ru plaukėju plaukti. Jisai, 
liudininku prižiūrimas, per 24
vai. ir 10 min., visai nesilsė
damas, atplaukė Kaspijo jū
romis iš Šichovo Kasos ligi 
Baku miesto (išviso 45 var
stai).

Mirties bausmė.
Sevastopolyj nuteistas mi- 

riop vienas jūrininkas ir Vla- 
dikaukaze trįs žmonės, mė
ginusieji apiplėšti valdišką 
pinigyną.

Streikų banga.
“Laisvei” rašo iš Vilniaus:
“Rugpjūčio 7 d. sustreika

vo 140 spynų fabrikos darbi
ninku. Fabriką vadinasi 
“Gefes”. Jie reikalauja, kad 
mažiau 1 rub. niekam nebū
tu mokama. Reikalauja duo
ti muilo, rankšluoščiu, virto 
vandens, duoti daktarą. Rei
kalauja, kad priėmimas ir 
pavarymas darbininku būtu 
daroma su žinia pačiu dar
bininku. Pagaliaus, už strei
ką mokėti ir nebausti.

Jau antra savaitė, kaip 
streikas eina. Savininkai 
gązdina darbininkus suimsią 
juos, ištremsią. Nesusipra
tusius papirkinėjo, įkalbinė
jo laužti streiką, neklausyti 
susipratusiu darbininku. Ma
tydami, kad nieko negalės 
aadaryti, savininkai, parsi- 
kvietę policiją, ėmė gaudyti 
savo darbininkus nuo gatvės 
ir prie darbo statyti. Išė
mus nedaugelį, visi kiti dar
bininkai drūčiai laikosi. U- 
pas smagus. Streiką veda 
Lietuvos Socijaldemokratu 
Partijos tam tikra komisija. 
Taip-pat padeda rusai soci- 
jaldemokratai.”
Vilniaus kurpių streikas.

“Laisvei” rašo iš Vilniaus:
“19 rugpjūčio d. pasibaigė 

Vilniaus kurpiu streikas. Bir
želio mėnesį jie buvo pradė
ję streiką. Nors ir labai spy
rėsi savininkai, tarėsi badu 
numarinti darbininkus, betgi 
gavo nusileisti. Kurpiams 
pridėta mokesčio 10%, duota 
daugiaus šviesos ir oro dirb
tuvėse. Po revoliucijos me
tu tai pirmas kurpiu strei
kas, kuris organizuotai pra
ėjo.”

Plytų fabrikos.
“Laisvei” pranešama:
Vilniaus miesto pakraščiuo

se yra apsčiai plytų fabriku. 
Kaip ir visur, čia blogos są
lygos. Reikia dirbti kiaurą 
dieną, nors mažai moka ir 
drėgna. Neseniai susiorga
nizavo ir sustreikavo net 18 
plytnyčiu darbininkai. Rei
kalavo pridėti po 10 kap.
nuo 1000 plytų, duoti pietu
mis daugiau laiko ir geresnį 
butą. Po poros savaičių sa
vininkai vienas po kito nusi
leido.

Budelių auka.
“Laisvei” rašo iš Suvalkų: 
Gauta žinia iš Pskovo ka

torgos kalėjimo, kad tenais 
mirė Bronislovas Tomašev- 
skis. Nukankintas draugas 
buvo vienas iš tu, kurį nutei
sė aštuoniems metams ka
torgos už paliuosavimą iš ka
lėjimo Vinco Mickevičiaus 
1906 m. Suvalkuose. Kaip 
tikrai žinoma, jisai paliuosa- 
vime visai nedalyvavo, vie
nok pelnė 8 metus katorgos. 
Buvo jaunas, drūtas vyras. 
Vienok baisi tvarka Pskovo 
katorgoje ir ąžuolus parlau- v • zia.

Z. Aleksa.
Z. Aleksą, kaip jisai pats 

rašo, siunčia į tą baisiąją ka
torgą. Išpradžiu norėjo j 
suvilioti ir sakė, būk siusią į

Varšavon. Bet dabar pasi
rodė, kad jį siunčia Pskovan.

Pskovo katorgoje' kalinius 
muša tokiomis guminėmis 
buožėmis, kad ir drūčiausią 
žmogų nuvaro į kapus.

Prūsų lietuvių suvažia
vimas.

Rugpjūčio 11 d. Tilžėje at
sibuvo suvažiavimas lietuviš
ku draugijų atstovu. Dele
gatus atsiuntė 15 draugijų. 
Posėdį atvėrė p. Gudaitis iš 
Tilžės.

Sąjungos lietuvišku drau
gijų tuo tarpu dar nesutver
ta, nes ne visoms draugijoms 
paaiškėjo sąjungos tikslas. 
Išrinkta tik valdyba, kuri 
tvarkys reikalus sekančio 
susivažiavimo.

Sąjunga, kaip matyti, bus 
ne politiška, bet tiktai tau
tiškai kultūriška.

“Birutė” džiaugiasi, kad 
daugelis delegatu labai kar
štai dalyvavo svarstymuose. 
Gauta kelios telegramos nuo 
Amerikos lietuviu draugijų. 
Tarp kitko telegramą pasiun
tė SLA. ir TMD.

Susirinkimą užbaigė “Jau
nimo” redaktorius p. Vidū- 
nas.

Audra.
Augštojoj Panemunėj (Su

valkų gub.) rugp. 6 d. apie 
aštuntą valandą vakaro buvo 
nepaprasta audra. Akies 
mirksnyje pajuodo visas dan
gus, griaustinis pradėjo 
griausti, žaibai žaibuoti, o 
vėjas medžius, stogus ir tvo
ras laužyti, naikinti. Trum
pu laiku pridarė daugybę 
blėdies: išlaužė sodu me
džius, o kiek miške medeliu 
išvartė, ir nesuskaitysi. Bet 
iš žmonių negirdėti, kad bū
tu kas nukentėjęs, taip-pat 
ir laukams nepakenkė. Se
neliai pasakoja, kad tokiu 
audru nepamena. “Vii.”

Gaisrai.
Šiauliuose naktį (iš 24 į 25 

liepos) 2 vai. kilo labai dide
lis gaisras: užsidegė Pagali
no odų dirbtuvė. Visa dirb
tuvė sudegė, tiktai paliko 
plikos namu sienos, nuosto
liu yra labai daug. Dirbtu
vė ir mašinos buvo apdraus
ta puse milijono rubliu. Antrą 
naktį kilo kitas gaisras: su
degė žydu kompanijos malū
nas. Pradėjo degti vidury
je malūno, antram gyveni
me.

—Kaip buvo jau rašyta, 
kad išdegęs Seiriju miestelis, 
kur sudegusi bažnyčia ir 
valsčiaus raštinė ir kit.—tai 
ne viskas tiesa. Išdegė ge
riausioji miestelio dalis, dau
giausia mūro namu: apie 66, 
rodos, gyvenamu, bet baž
nyčia ir valsčiaus raštinė ne
sudegė.

Išgėrė.
Užventyje, Šiaulių apskr., 

liepos 22 d. per Škapliemos 
atlaidus aludėse ir traktie
riuje išgėrė visokiu stipriųjų 
gėrimu už 200 rub., neskai
tant to, ką monopolis parda
vė.

Senovės tirinėjlmai.
Lietuviu senovės tirinėto- 

jas vieši dabar Medingėnuo
se, Telšių ap., kur surinko 
daugelį lietuviu senovės pi
nigu, tautiniu rūbu ir avalu.



Kokios pasauly bu kartu susidėdavo ir išvien ke
liaudavo. Prisieidavo kelioms

tumą ir skonį įvairių Franci 
joj išdirbamo tabako rūšių VEGETERIANAI

Rūpinkimės kaliniais.
Lietuvos dvasia atgįja, 

nes atgįja ir Rusijos dvasia. 
Išten ateina smagesnės ži
nios, kad žmonių dvasia pra
deda atgyti. Štai vienur, 
kitur kįla kariu menė. Tei
sybė, caro budeliai žmones 
karia, bet jie negali apkariau- 
ti žmonių susipratimo ir jų 
dvasios.

Todėl mums, amerikie
čiams, reikia subrusti dau
giau darbuotis dėl šelpimo 
Lietuvos. Męs jau beveik 
užmiršome apie kalinius. Vis 
mažiau jiems renkame. Rei
kia daugiau rinkti. Ant
ras dalykas — tai šelpi
mas revoliucijonierių darbo. 
Juk vėl pradės eiti slapti lai
kraščiai, vėl reikės tverti 
kuopeles, vėl reikės tam ti
krų revoliucijonierių, kurie 
žygiuos iš vietos į vietą ir 
skelbs naują evangeliją.

Taigi, broliai, neatsisaky
kime nuo aukų!

Naujos knygos.
Senas Vincas, mūsų žino

mas feljetonistas, jau spaus
dina savo eilių ir monologų 
rinkinį. A. S. Karalius jau 
verčia lietuvių kalbon E. 
Dėbso prakalbas, pasakytas 
prieš rinkimus. Lietuviai- 
anarchistai rengiasi išleisti 
knygelę “Tikroji ir dirbtinė 
draugija.” p.p. Širvydas ir 
Račkauskas rengiasi versti 
istoriko Teodoro Narbuto 
“Lietuvių Tautos veikalus.” 
Taigi turėsime visą eilę nau
jų knygų. Visa bėda tame, 
kad daugelis žmonių dar vis 
nesupranta, kokią naudą at
neša knyga — tas geriausias 
žmonių draugas.

Neseniai mirė Ispanijos 
rašytojas* Gaidos. Mirda
mas jisai sušuko: “o kiek 
knygų dar liko neperskaity
ta!” Kada-gi męs, gyven
dami, išmoksime taip bran
ginti knygą?

Prašymas.
Šios šalies valdytojai prašo 

pas darbininkus, kad jie su
simylėtų ant jų tik vieną die
ną ant metų. Tai balsavi
mo diena.

Darbininkai gi prašo page
rinti jų būvį per 264 dienas.

Ateina ruduo.
Ateina ilgieji rudens va

karai. Piknikų laikas jau 
praėjo. Įgiję šiek-tiek fiziš
kų spėkų, męs turime stver- 
ties už naujo darbo. Kaip 
galima spręsti iš korespon
dencijų, žmonės jau rengiasi 
prie rudens darbo. Jau daž
niau girdėti apie naujas drau
gijas, naujus sumanymus. 
Šitas ruduo bus nepaprastas. 
Męs tarėsime prezidento rin
kimus. Todėl agitacija gy
vu ir spausdintu žodžiu turi 
būti padvigubinta. Męs ne
abejojame, kad susipratę 
darbininkai ir toji dalis inte
ligentų, kuri jiems tarnauja, 
įtemps visas savo spėkas, 
kad apšvietus žmonių protą 
ir ištraukus juos iš pančių 
visokeriopos vergijos. Tame 
darbe mums užvisdaugiausia 
reikia vienybės, nes mūsų 
spėkos nėra taip didelės, kad 
jąs galėtume skaldyti.

Todėl, vyrai ir moterįs, 
rengkime prakalbas, taisyki
me diskusijas, tverkime la- 

kuopas, organizuo- 
spieskimės į didžią

Mokslininkas Westermar- 
kas pasakė, kad šeimynos for
mą žmonės pasisavino nuo 
beždžionių. Ta forma vadi
nasi monogamija, kada vy
ras veda ne daugiaus, kaip 
vieną moterį.

Bet paskutiniai ištirimai 
Morgano, Kovalevskio, En
gelso aiškiai parodė, kad 
šeimynos formos mainėsi, 
mainanties gyvenimo būdui. 
Išpradžių męs matome “lais
vą meilę”, kuomet nėra jo
kios šeimynos. Kožnas vy
ras gali būti žmogumi kož- 
nos moters ir kožna moteris 
gali būti žmona kiekvieno 
vyro. Paskui eina matriar
chato laikai, kada šeimynos 
galva yra moteris. Vaikai 
nežino, kas jų tėvas, bot ge
rai žino savo motiną. Pas
kui povaliai įvyksta dabarti
nė šeimynos forma-mono
gamija, vienpatystė.

Vienok dar ir po šiai die
nai ne visur viešpatauja mo
nogamija. Turkai ir apskri
tai visos tautos, kurios išpa
žįsta Mahomedo tikybą, gali 
turėti, kiek tik jie nori pa
čių. Taip-pat ir pas vadina
mus mormonus. Tibete ga
lima rasti tautelių, pas ku
rias viešpatauja poliandrija, 
tai yra viena moteris gali 
turėti tiek vyrų, kiek tik ji 
nori.

Pas nekurias tautas gali
ma atrasti ženybas ant ne
kurta laiko. Tai termininės 
ženybos. Taip, pas persus 
galima padaryti kontraktą, 
pradedant vienais metais ir 
baigiant 100 metų. Egypte 
galima apsivesti tik ant vie
no mėnesio. Taip pat elgia
masi ir Abisinijoj. Chinijoj 
vyras su pačia gali net per
siskirti, jeigu ši perdaug ple
pa.

Kaslink laukinių tautų, tai 
ten dar galima užeiti šeimy
nas, kur moterįs vadovauja, 
arba nėra jokio šeimyniško 
gyvenimo ir yra liuosas pasi
rinkimas.

Kokia gi bus ženybų for
ma ateityje? Išsirodo, kad 
tokia pat, kokia viešpatauja 
dabar pas Europos ir Ameri
kos baltveidžius, tai yra mo
nogamija. Bet, kaip sako 
profesorius įtarei, turės būti 
leistinos laikinės ženybos. 
Jeigu po nekuriam laikui pa
sirodys, kad vyras ir žmona 
neturi laimės šeimyniškame 
gyvenime, reikia jiems duoti 
pilną teisę persiskirti be jo
kių varžymų iš bažnyčios ir 
valdžios pusės. Fore! nuro
do į žydus, pas kuriuos labai 
lengva gauti atsiskirimą.

Dabartinė prostitucija, ta 
didžiausia žmonijos gėda, 
būtinai turės išnykti. Pro
stituciją maitina ištvirkimas 
ir nelygybė. Žmonės būti
nai turės pasidaryti doresni, 
kuomet kiekvienas galės pui
kiai išsiplėtoti ir išsilavinti 
iš dvasiško atžvilgio.

Bostonietis.

Kiltims susidėti ir pasekmin- 
gesniam apsiginimui nuo 
stipresnių ir pavojingesnių 
kaimynų. Kuomet eidavo 
peštis visai atskiros kiltįs, 
kiekviena jų turėdavo savo 
karvedį. Kelioms gi kiltims 
susidėjus greta kiltiškų kar
vedžių dar būdavo vienas vy
resnis arba aųgštesnis ant vi
sų karvedis. Tokiu karvedžiu 
paprastai likdavo tūlos 
kilties kunigas.

Laikinės kilčių sąjungos il
gainiui liko nuolatinėmis. O 
kariškiems plėšimams ir ap- 
siginimams beaugant, kartu 
stiprėjo bei didėjo bendro są
jungos kilties karvedžio tei
sės; ypač tas stiprėjimas pa
didėjo, kada toks bendras 
karvedis iš laikinio liko nuo
latiniu. Bendras aųgštesnis 
karvedis į kitus kiltiškus kar
vedžius jau žiūrėdavo, kaipo 
nuo. jo priklausančius. Šiuo 
tai keliu arba panašiu atsira
do augštesni kunigai. Pasa
kiau, panašiu, nes vietomis 
stipresnis kunigas ir stačiai 

| priversdavo silpnesnius savęs

K. Būga savo “Aistiško- 
se Studijose” mano, jog lie
tuviški “kunigaikščiai” atsi
rado iš “aiškesnių”, t. y. iš 
garbingesnių kunigų. Mat, 
sulig K. Būgos, žodis kuni
gaikštis atsirado iš “kuni- 
g(as)” ir “aiškus”. Tiesa, 
skambėjimas čia truputį ir 
panašus: tik reikia “š” ir 
“k” vietas permainyti ir “t” 
įkišti. Vienok, darant tokius 
išvedimus, pirma reikėtų ži
noti, ar mėgdavo senovės lie
tuviai savo kunigus aiškiais 
arba garbingais vadinti. 
Man rodosi, jog žodžių susi
dėjimo jieškant, maža yra 
pasikakinti vien žodžių skam
bėjimu; greta to dar reikėtų 
susekti žinomo žodžio pasek
mės atsiradimą. Iš augščiau 
pasakyto apie kunigu^ aišku, 
jog kunigaikščiai atsirado iš 
kunigų, augštesniais likusių. 
Ar negalima kartais čia pat 
pajieškoti ir žodžio “kuni
gaikštis” atsiradimo? Ir iš- 
tikro, žodis “kunigaikštis” 
galėjo atsirasti iš “kunig(as)” 
ir “augštis”,—prieg to “au” 
persikeitė į “ai”, kaip būna 
ir kituose žodžiuose, k. a. 
Laumė ir Laimė, krauti— 
kraitis ir t. t.

Rodosi ir prastas išaiškini
mas, bet patentuotiems filo
logams nepatinka prasti iš
aiškinimai ir jiems būtinai 
rūpi dalyką painioti.

Z. Aleksa.

da iš pirmininko ir penkių jo 
pagelbininkų ir nuo ryto iki 
vakaro jie nieko kito nevei
kia, kaip tik rūko cigarus, 
cigaretus ir pypkes, idant iš
tirti skonį įvairiausių tabako 
rūšių. Valdininkai labiausia 
mėgsta tyrinėti brangiuo
sius Havanos cigarus.
Kokie paukščiai augščiau- 

siai lekia?
Iš visų paukščių ereliai 

gali lėkti augščiausiai. Yra 
patėmyta, kad ereliai pasi
kelia iki 6,000 pėdų augščio. 
Garniai ir vanagai pasikelia 
iki 2,000 pėdų. Tiek pat ga
li pasikelti vyturys ir varna. 
Vienok, paukščiai, papras
tai, nelaksto augščiau 1,000 
pėdų.
Vartojimas aukso išdir~ 

bysteje.
Laike dešimties metų, nuo 

1900 iki 1910 metų pabaigai, 
pagal Su v. Valstijų pinigų 
direktoriaus Roberts’o ap- 
skaitliavimo, visame pasau
lyje tapo iškasta aukso 
$4,037,000,000 vertės. Iš to 
viso aukso, $958,000,000 
vertės tapo suvartota išdir- 
bystėje, tai yra už tiek ver
tės padaryta įvairių auksinių 
daiktų.

Vertė auksinių išdirbinių, 
padarytų bėgyje vieno tik 
1910 meto buvo sekanti: Su
vienytose Valstijose—$33,- 
657,500; Anglijoj—$18,000,- 
000; Franci joj —$16,838,000 
ir Vokietijoj — 15,536,000. 
Taigi Suv. Valstijose suvar
tota beveik tiek aukso, kiek 
Anglijoj ir Francijoj sykiu.

Surinko J. Stropus.

su
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ir

“KUNIGAIKŠTIS”

Zinių-žineles

gražiausias jų kūno sutvėrimas, nei grau
dingas ir malonus jų balsas. Vien tik dėl 
šmotelio mėsos, męs atimame nuo jų sau-

vimmosi kuopas, organizuo- 
kimės ir spieskimės į didžią 
galybę. Privatiški barniai ir 
reikalai reikia užmiršti. Idė
ja ir pasišventimas turi būti 
ant pirmos vietos.

Išpradžių lietuviai žinojo 
vien kunigus, kurie buvo tai 
kilčių perdėtiniais, ką naudo
davosi, kaip administraty viš- 
kai-teisdariškomis teisėmis, 
tai karvedžiais, ką ilgainiui 
pradėjo artintis prie valdo- 
niškų teisių užgrobimo. Jokių 
kunigaikščių,o ypač didžiųjų 
kunigaikščių, pirmi lietuviai 
visai nežinojo seniau. Kiek
viena lietuviška kunigija, 
tankiausiai apimančioji tik 
vieną kiltį, buvo pilnai savis- 
tove. Tik reikalui atsitikus, 
k. a. einant į svetimus kraš- 

lietuviškus, taip ne-tus (taip lietuviškus, taip ne
lietuviškus) su tikslu plačiau 
plėšti ir daugiau turto už
grobti, kelios tokios kiltis

Glicerinas valgiuose.
Glicerinas yra svarbiu pa

šaliniu produktu žvakių ir 
muilo išdirbystėje. Sumai
šius su aroto rūgščiu, iš jo 
pasidaro nitro-glicerinas — 
baisios pajiegos sprogstanti 
medega; žinomuose atsitiki
muose ji vartojama ir medi
cinoje. Paskutiniame laike 
pramonininkai pradėjo vartot 
gliceriną išdirbimui įvairių 
syrupų, dželių ir lemonado. 
Ant to dalyko Paryžiuje ta
po atkreipta atyda ir profe
sorius Puse ištyrė, kad nors 
gliceriną ir galima į valgo
mus daiktus maišyti, bet tik 
labai mažai, kadangi jis gali 
užkenkti organizmui. Todėl 
vartojimas glicerino syru- 
puose, gėrymuose, dželėse ir 
saldainiuose neturi būt dalei- 
džiamas.

Keista tarnystė.
Francijoj yra valdiška į- 

staiga, apie kurią kitur ma
žai kas yra žinoma. Tai val-
diška tabako tyrinėjimo į 
staiga. Toj įstaigoj tarnau
jančių pareiga nuspręsti skir

Susirašinėjimai.
Klausimas. Kokios pa- 

kraipos.yra radikalų partija? 
Kokių principų jinai prisilai
ko?

Atsakymas. Radikalai— 
tai žmonės, kurie reikalauja 
pamatinių permainų. Radi- 
kališkų pažiūrų žmogus nesu
tinka.su senove ir ją kriti
kuoja. Radikalų partija yra 
Francūzijoje. Ji pirmeiviška 
pagal savo veikimo būdą, 
betgi buržuazinė, nes nelie
čia šios visuomenės funda
mentus. Ji kovoja prieš baž
nyčią ir konservatizmą, bet 
sykiu kovoja ir prieš socija- 
listus. Radikalai, paprastai, 
smarkesni, negu paprasti pir
meiviai.

K1. Kokių principų prisi
laiko liberalų partija?

Ats. Liberalas, išvertus 
tą žodį tiesiai iš lotyniško, bū
tų “laisvas” žmogus. Libe
rališka partija, tai vidurys 
tarpe atžagareivių ir socija- 
listų. Liberalų partija pa
prastai gina miesto kapitalo 
reikalus ir šiaip jau pasitu
rinčios miesčionijos ir inteli
gentijos reikalus. Liberalai 
truputį šnairuoja į dvarinin
kus, vienok dar labiau neap
kenčia darbininkų judėjimo. 
Tose šalyse, kur nėra konsti
tucijos (padėkime Rusijoje), 
liberalai rūpinasi, kad ta 
konstitucija būtų. Bet ten, 
kur ta konstitucija yra—jie 
reikalauja tik mažų pageri
nimų ir tai tik tuomet, kuo
met spiria juos žmonės.

K1. Ar pilnai galima už- 
sitikėti pačto bankomis.

Ats. Pilnai galima. Ra
sit, tiktai tuomet, kuomet 
atsitiktų’baisi nelaimė Suv. 
Valstijose' ir šaliai gręstų 
bankrūtas, tiktai tuomet ga
lėtų būti pavojus. Dabar gi 
ant to visai neišrodo. Padė
kime, Rusijoj laike 1905 me
tų revoliucijos žmonės pradė-
jo imti pinigus iš valdžios 
bankų. Su v. Valstijose ant

Vegeterianai—tai žmonės, kurie prie
šingi yra mėsos valgymui. Jie organizuo
ja savo draugijas, kurių tikslas yra platin
ti idėją išsižadėjimo mėsos valgio, pjovi
mo ir naikinimo gyvulių ir maitinimosi 
vien tik daržovėmis. Tikri vegeterianai 
daug skiriasi nuo mūsų “vegeteriano” 
Bostono majoro, kuris šaukia nevalgyti 
mėsos, kad tuom nubankrūtyti mėsos tru- 
stus. Vegeterianų idėja, kurią jie dabar 
platina, gana sena. Apie mėsos valgį mok
slinčius Plutarchas, kuris gyveno nuo 40— 
120 metų po Kristaus gimimo, štai ką 
rašo:

“Jūs klausiate manęs, dėlei kokių 
priežasčių Pitagoras nevalgė mėsos. Aš 
gi iš savo pusės visiškai nesuprantu, ko
kios priežastįs arba aplinkybės privertė 
pirmą žmogų ištepti gyvulio krauju savo 
lūpas ir dasileisti imti į burną užmušto 

, gyvulio mėsą? Aš nesuprantu ir stebiuo
si, kas galėjo daleisti laikyti ant savo sta
lo ir valgyti negyvą kūną, kuris taip ne
seniai buvo gyvas, linksmas ir turėjo bal
są? Aš stebiuosi, kaip jo akįs galėjo per
nešti tą baisią regyklą, kuomet ant stalo 
gulėjo sudarkytos ir sužeistos kūno dalįs? 
Kaip galėjo jo uoslės pernešti tą visą 
smarvę? „Aš nesuprantu, kaip jis išsilaikė 
ne vėmęs, kuomet ėmė į burną mėsą 
pradėjusiomis pūti žaizdomis, krauju 
sousu?

“Jeigu jis dabar galėtų atsikelti 
suprasti, tuomet jis sušuktų:

“O, jūs laimingi ir jus Dievas myli, 
kuomet galite viską sodinti ir sėti ir kuo
met visko dėl jūsų-išauga pilnai ir užtek
tinai. Ar gi jūs negalite pririnkti sau dėl 
maisto visokių daržovių? Pažiūrėkite, ko
kie turtai laukuose, kiek nekaltų vaisių, 
kuriais jūs galite naudotis pilnai. Jūs ga
lite sau pasigaminti kuogeriausį valgį, vi
sai netepant nekaltu krauju savo rankų. 
Męs gi gyvenom visai kitokiose aplinky
bėse, dėl mūsų žemė negalėjo išduoti to
kių vaisių, kokius jūs dabar gaunate. Męs 
buvome išmesti likimo tokiame laike, kuo
met negalėdavom matyti tyro dangaus, 
kuomet žvaigždės buvo apvilktos tamsiais 
gazais ir patįs šviečiantieji kūnai neturėjo 
teisingos šviesos. Žemė tuomet buvo vi
siškai neapdirbta, nuolatos užlieta vande
niu, apsiausta balomis ir giriomis. Męs 
negalėjome tuomet turėti kokius nors vai
sius ir taipgi neturėjom įrankių, su kurių 
pagelba būtume galėję kovoti prieš gam
tos jiegą. Tuomet męs kentėme badą. 
Taigi nieko nėra nuostabaus, jeigu męs 
pradėjome valgyti gyvulių mėsą, kuomet 
neturėjome kitokio maisto, kaip tik me
džių žieves ir minkštą molį. O kuomet 
ątrasdavome kokią nors šaknelę, tai neiš
pasakytai būdavome laimingi. Kadangi 
męs gaudavom suvalgyti ąžuolinę gilę ar
ba riešutį nuo medžio buko, tuomet iš 
džiaugsmo męs šokdavome aplink tą me
dį, atiduodami jam padėką, kaipo penėto
jų! ir tėvui mūsų, tuomet save skaityda
vome didžiausiame pertekliuje. Tokia tai 
gadynė buvo, kuomet męs turėjom gyven
ti ant žemės ir kovoti su gamta.

“Bet kokios gi aplinkybės jus priver
tė aplieti krauju rankas, kuomet jūs turi
te tam tikrus įrankius kovoti su gamta, 
kuomet pati žemė išduoda jums k nepui
kiausius ir skaniausius vaisius ir kuomet 
jums jų iki valiai užtenka? Kam jūs plū- 
state neteisingai ant žemės, būk ji negali 
jūsų išmaitinti? Kodėl jūs neapkenčiate 
geradarės Cereros ir niekinate saldžius ir 
malonius vaisius Bachuso*), tartum nepa
kankamai jūs nuo jų gaunate?

“Kaip jums ne gėda maišyti užmušė- 
jystė ir kraujas su jų tyriausiomis dova
nomis? Jūs vadinate plėšriais žvėrimis 
liūtus, tigrus ir gyvates, kuomet jūs pa
tįs neatsiliekate nuo jų savo barbarišku
me nei per nago juodimą! Dėl jų užmu
šė jystė— vienatinis maitinimasis, o dėl jū
sų bereikalingas perteklius ir nuodėmė.”

Tokią savo nuomonę išreiškia Plutar
chas apie senovės gadynės žmoniją. To- 
liaus jis vėl sako:

“Pagaliaus, męs ncužmušinėjame ir 
nevalgome liūtų, tigrų ir gyvačių, kurie 
mums yra pavojingi, bet atbulai, palieka
me juos ramybėje. Męs persekiojame ir 
užmušinėjame tuos gyvulius, kurie nieko 
blogo mums nedaro, kurie yra įpratę su 
mumis gyventi, kurie neturi jokių įrankių, 
kad apsiginti nuo mūsų. Męs užmušinė
jame tuos gyvulius, kuriuos gamta palei
do tik dėl gražumo.

*) Cerera—tai senovės graikę visokię vaisię dei 
vė; Bachus—dievas vynox ir kitokię gėrymy.

gimę. Męs nusiduodame, jog negirdime 
ir nesuprantame jų graudingo vaitojimo, 
bet ištikrųjų tai atkreiptas į mus malda
vimas, kuriame sakoma: męs nieko netu
rime, jeigu jūs mus žudytumėt tik ginda- 
mies nuo bado, bet kuomet žudote tik dėl 
apsirijimo, tuomet męs protestuojame 
prieš tokį jūsų pasielgimą.

“Reikia tik apgailestauti dėl mūsų ne
žmoniško barbariškumo. Baisu žiūrėti į 
žmones apsikrovusius negyvais kūnais, o 
taipgi į mėsininkų ir virėjų stalus. Bet 
dar baisiau žiūrėti po puotų į stalus, kuo
met ten atlieka baisi galybė negyvų kū
nų. Reiškia, tie gyvuliai tapo bereikalin
ga auka. Kitąsyk savininkas gailisi duo 
ti kam-nors pavalgyti, kuris, kenčia alkį, 
bet visai nesigaili nužudyti nekaltą gyvulį.

“Ir taip, aš negaliu daleisti teisini- 
mosi, jog žmogus yra sutvertas gamtos, 
kad užmušinėti gyvulius, o paskui valgyti 
juos. Visų-pirmiausia sudėjimas mūsų 
kūno parodo, jog žmogus nėra mėsavalgis, 
nes jo visas kūno sudėjimas nepanašus į 
tuos gyvulius, kurie tik mėsa maitinasi. 
Žmogus neturi suriesto snapo, kietų ir aš
trių nagų, aštrių dantų ir tokio skilvio, 
kuris taip greit maltų. Atbulai, spren
džiant pagal jo lygių dantų, mažą burną, 
minkštą liežuvį ir lėtą skilvio malimą— 
gamta jam visai neskyrė maitintis mėsą. 
Bet jeigu jūs da sakysite, kad jus gamta 
paskyrė mėsa maitintis, tuomet jūs dary
kite taip: muškite gyvulius patįs, nesi
naudodami visokiais įrankiais, nevartoki
te peilio, kirvio, lazdos arba šautuvo. Bet 
atimkite jiems gyvastį taip, kaip atima 
vilkai, liūtai ir meškos. Šie žvėrįs yra 
gamtos paskirti maitintis mėsa, todėl jie 
nereikalauja užmušimui jokių įrankių, 
bet atlieka gamtos apdovanotais; taigi ir 
jūs užmuškite karvę arba jautį savo dan
timis, įsikąsdami į juos, griaužkite gyvą 
kiaulę arba užpulkite ant bėgančio zuikio 
ir sudraskykite jį ant vietos. Bet jeigu 
jūs to negalite padaryti ir stengiatės iš
rasti tam tikrus įrankius, kad atimti gy
vastį suprantančiam ir mąstančiam gyvu
liui, tai kodėl gi jūs tuomet einate prieš 
gamtą? Negana dar to, užmušę gyvulį, 
jūs nevalgote jo stačiai, bet verdate, ke
pate, visokiais būdais mainote jį su pagel
ba ugnies ir visokių priemaišų. Jūs tą 
viską darote dėl to, kad užmušti pirmąjį 
gyvulio kvapsnį ir tuomi save apgauti.

“Męs prieiname iki tokio laipsnio, jog 
tartum prieš valgysiant balsamuoja- 
me tą kūną, pridėdami prie jo druskos, 
pipirų, svogūnų, agurkų, visokių sousų, ir 
tik tuomet pradedame valgyti.”

Tokios nuomonės buvo Plutarcho apie 
vegetarianus ir taip smarkiai jis kovojo 
už juos, ką liudija paduotos jo ištraukos.

(Toliau bus).
V. Paukštys.

LIŪDNAS VAIZDAS.
Aplink uolos vien kriauklinės, 

Išsikėlę ar nusvirę, 
Akmenimis net subirę,

Žiūri, stūkso begalinės.
Liūdnu, skurdu jąs matyti... 

Kiek ramesnė dar vietelė, 
Kur suplautoje žemelėj

Nors medeliai susagstyti.
Nieks nemėgsta čia lankytis:— 

Liūdnas vaizdas nevilioja... 
Mirties šmėklos gal buvoja...

Gal pradės jos tuoj vaidintis...
Kad praeivis šitaip mena, 

Bailiai žvalgosi į šalį — 
Kasžin ką sutikti gali...—

Baimė širdį jam kutena.
Tik aš vienas ten be baimės, 

Nusivilęs, nusiminęs, 
Atminimais vien aptvinęs, 

Nejieškojau širdžiai laimės.
Čia ramu man. Slenka mintįs, 

Praeitinė vien vaidinas, 
Lygiai sapnas koksai pinas...

Ir toliau vis ima irtis.
—Štai kiemelis prigimtinis, 

Sodnas, beržai ir alksnynas, 
O virš viso to sietynas

Ar mėnulis sidabrinis...
Per naktelę rudenėlį

Apuoks vinkšnoje dejavo:— 
Juodą mirtį pranašavo,

Ar gal jautė mirštant vėlę.
Bet staigu suriko varnas...—

*■ Ach, gal šmėkla čia vaidinas.,.' 
Giltinė aplinkui trinas...

Gal mirties tai buvo tarnas.
. .Nykulys kutena sielą, 

” šiurpas glosto man krūtinę...

Atminimų trūko viela.\
P. Posmyla

nesutinka.su
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Rugpjūčio 10 d. Roko Dr- 

t

ma- LAISVOJI SAKYKLA

ka.

*

dr-

i

M'

tai, 
tu-

įĮjįjjjįįjjlįjĮįlįjjjftjįlIltfįĄjjĮįįjįįjiįjltfįsiįį^

f

MM

LAISVE

kaip padūkę. Visi bėgioja, 
akis išvertę, visi rengia tas 
prakalbas, visokius teatrus. 
O tai vis dėlto, kad dora, 
cnata nupuolė. Tai vis dėl
to, kad kiekvienas pasipūtęs, 
kaip kalakutas.

—O tu norėtum, mama, 
kad visi būtu galvas nulen
kę, kaip Lietuvos ubagėlis. 
Na ne, mama, žmonės dau
giau su krepšiais nebenori 
vaikščioti!

Bostono Varna.

—Oi, Rožyte, neturi 
no širdelė ramybės. Bėgu, 
skubinu, rūpinuos, o kaip 
nieko neturiu, taip nieko ne
turiu.

—Ko gi tau reikia dau- 
giaus, mama? Tau juk ne
rūpi svieto reikalai, nei kova 
už geresnį būvį. Tu pasiten
kini tuomi, ką Dievas davė. 
Tad ko-gi tu nori?

—Nemislyk, kad aš sena, 
tai jau ir nieko neišmanau. 
Oi, nebijok, Rožyte, dar ma
no smegeninė vikriai dirba. 
Aš visados viską apsvarstau, 
ir nešoku, išvertus akis, į ug
nį, kaip tai tu ir tavo tie ne
lemtieji draugai daro.

—Ką-gi tu apmisliji? Juk 
tau protauti-galvoti nerei
kia. Ka kunigas pasakys, 
tai ir šventa.

—Nesijuok, Rožyte, iš 
manęs, bet aš puikiai su
prantu gyvenimo reikalus. 
Aš gerai žinau, kad prieš vė
ją nepapūsi. Todėl turi bū
ti valdžia, bažnyčia, šeimy
na, turi būti turtingesnis ir 
biednesnis. Taip buvo nuo 
amžių, taip bus ir visados. 
Man tai aišku, kaip diena. 
Bet nemislyk, kad aš jau bū
čiau tokia atžagareivė. Aš 
noriu, kad žmonės šviestųsi, 
rištusi į draugijas, visi vie
nybėje gyventu. Bet argi, 
Rožyte, su jumis, cicilikais, 
galima vienybėje gyventi?

—Ateikie pas mus, tai ir 
gyvensime vienybėje. Męs 
norime vienybės dėl žmonių, 
bet ne dėl davatkėlių. Argi 
tu nori, kad męs su tavimi 
rąžančiu kalbėtume ir amži
nai ant bačkutės alaus sėdė
tume? Juk pas jus veik jokio 
doresnio pasilinksminimo nė
ra.

—Netauzyk nieku! Kaip 
gi nėra? O draugijos, laik
raščiai, katalikiški žaislai?

—Kas-gi iš tavo draugi
jos, kad ji žmogų dar labiau 
aptemdina. Argi jūs taiso
te prakalbas, lekcijas, argi 
aiškinate žmonėms vargus. 
Jeigu ir įtaisote prakalbas, 
tai pirmiausia išplūstate so- 
cijalistus, masonus bedie
vius. Ar tai apšvieta?

—Žinoma, kad apšvieta. 
Juk jūs norite sugriauti visą 
pasaulį, kaip seniau sugriovė 
Jeruzolimą. Jūs norite su
naikinti šventą vierą, atimti 
motinoms vaikus — argi tai 
nebiauru?

—Et, mama, tu sprendi 
apie mus ne pagal mūsų 
mokslą, bet pagal to, ką tau 
nuo ambono pasakė. Ar gi 
tu perskaitei nors vieną dar
bininkišką knygutę? Tu ne
perskaitei iš savo užsiverti
mo. Tu užsirišai sau akis 
skudurais ir nenori matyti 
šviesos. Štai, mama, dabar 
ateina ruduo. Bus daugiau 
prakalbu, susirinkimu, lekci
jų. • Nueikie pasiklausyti ir 
paskui spręskie apie viską.

—Oi jau, Rožyte, tasai jū
sų ruduo, tai tikrai, atsipra
šant, cholera. Senam krajuj, 
būdavo, žmonės vakarais 
linksmai sau šnekučiuojasi, 
pasakas pasakoja. Gaspado- 
rėliai parduoda javus. Jie 
turi pelno ir šeimynai gerai. 
Ir viskas ramu, viskas gra
žu, visur sutarimas. O čio- 
nais, toje Amerikoje, visi

Atsakymas ponui Jonui 
Raulinaičiui.

(Ziūr. “Laisvės” No. 6G).
P-as Jonas Raulinaitis 66- 

me “Laisvės” numeryje de- 
monstratyviškai išeina prie
šais S. L. A. Štai ką jis tarp 
kitko rašo:

“Pasirodžius “Tėvynėje” 
ir kituose laikraščiuose S. L. 
A. centro sekretoriaus apgar
sinimui ir paraginimui rašy
ties pašelpinėms draugys- 
tėms’prie S.L.A., man puolė 
į galvą praėjusieji laikai, ka
da pašelpinės draugystės pri
gulėjo (o dabar ar jau nebe- 
priguli? A. B. S.) prie Susiv. 
ir ką jos iš to per naudą tu
rėjo ir kokią jos už tai padė
ką gavo”.

Įdomu žinoti, ko p. J.Rau
linaitis nori nuo S.L.A. tiems, 
kurie prie jo priguli, šiame 
atvejyje pašelpinėms drau
gystėms? Pašelpinės drau
gystės, prigulinčios prie S.L. 
A., yra tai tos organizacijos 
kuopos ir jos gauna iš Susiv. 
visa tai, ką gauna ir ko gali 
iš organizacijos tikėtis ir rei
kalauti šiaip kuopos, nesi va
dinančios draugysčių vardais. 
Susiv. duoda savo kuopoms 
(reiškia ir draugystėms) įsta
tus, knygas, blankas, čarte- 
rį, siunčia organą, išmoka 
mirusiųjų nariu šeimynoms 
ar paveldėjams posmertines 
pašei pas ir t. t. Tatai kokios 
padėkos, kokios kitos naudos 
reikalauja p. Raulinaitis? Ar 
gi p. Raulinaitis nenori su
prasti to taip aiškaus dalyko, 
kad kuopos (taigi ir dr-stės), 
iš kuriu susideda S.L.A., tai 
ir yra tas pats S. L. A.

P-as J. R. už argumentą 
pasiėmė D. L. K. Vytauto 
draugystę ir stengiasi įkal
bėti “Laisvės” skaitytojams, 
būk Susiv. nuskriaudęs tą 
dr stę. Svarbiausis jo argu
mentas: draugystė sumokė
jusi į S. L. A. iždą arti 3 tūk
stančius dol., o posmertiniu 
gavusi tiktai apie 1 tūkst do
leriu, o ar p. J. Raul. žino, 
kad Susiv. yra tokiu kuopu 
ir draugysčių, kurios atsiėmė 
iš Susiv. daug daugiau, negu 
įmokėjo? Jei jis to nežino, 
tai' aš manau, kad reikėtų 
suprasti, jog pašelpinėje or
ganizacijoje, kokia yra Susiv., 
taip dažnai esti. Pagaliaus, 
jei p. J. R. yra taip teisingas 
žmogus, tegul parodo, kada 
ir kur Susiv. yra nuskriaudęs 
bent vieną savo narį ar kuo
pą, neišmokėdamas posmer
tines, ar neatlikdamas 
kas atlikti reikėjo. Jei 
rit faktus, duokit šen!

Grįžtant prie minėto®
stės, reikia žinoti kad ji visa
da turėjo tiesą gauti iš Su
siv. tiek, kiek apsaugos nešė 
jos nariai, o jai ji gavo ma
žiau, negu įmokėjo, tai ne 
Susiv. kaltė; o dalykas tame, 
kad draugystės nariai nemi
rė. Matyt p. R. būtu geriau 
tikę, jai toje dr-stėje būtu 3 
syk tiek nariu išmirę.

Jis sako apie skriaudą D. 
L. K. Vytauto dr-stės ir iš 
to atžvilgio, l$ad dr- stė jau 
nebesiskaito Susiv. kuopa, ir 
tame, žiūrėkit, mato, būk ją 
Susiv. skriaudžiąs! Pati dr- 
stė atsisakė nuo Susiv., tai
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Ant sprando Dėdės Šamo sėdi grafto-suktybiu baidyklė. Dėdė Samas—tai Ameri- 
Paskutiniu laiku pas mus taip daug skandalu, suktybių, kad nuo vargšo Dėdės Ša

mo kruvinas prakaitas bėga.

pati sau padarė skriaudą; jei 
nebūt pasiliovus mokėti, tai 
ir po šiai dienai jos nariu gy
vastis būtu Susiv. apsaugo
ta. P-as J. R. mislija, kad 
Susiv., tai saujalė žmonių, 
kurie savon naudon viską 
kreipia; jo galva neapima to, 
kad Susiv. tai surinktinė 
žmonių krūva, kuriu intere
sai yra bendri ir vienodi kas 
lytisi šitos draugijos, t. y. 
Susiv. Jei kuopa, ar pavie
nis narys, ar draugystė pa
meta Susiv., tai yra jos ar jo 
ypatiškas dalykas, už kurį 
save tegali kaltinti, jai ilgai
niui pasirodo netikusios jo 
užsikarščiavimo pasekmės.

Toliaus p. J. R. pagrąsina, 
sakydamas, kad, kalbinant 
dabar dr-stes rašyties prie 
Susiv., galima ir akmenais 
gauti. Męs gi užtikriname 
p. Raulinaitį, kad šiandieną 
žmonės jau daug kulturiškes- 
ni, negu buvo anais laikais. 
Anų laiku žmonės būtu smar
kiai nubarę ir patį p. J. R., 
jei jis būtu pagarsinęs tada 
panašu apkaltinimą Susivie
nijimui.

Kas griovė Susiv.? P-as J. 
R. sakę, kad Susiv. labiausia 
užkenkia keturi apsaugos 
skyriai ir naujoji konstituci
ja. Na, mažum griovimu jis 
pavadins ir dabar įvestąjį 
skyrių pašelpos ligoje? Gal 
būti pagal jo ir atsišaukimai 
vienytis, besirašant į Susiv., 
ir gi yra griovimas? Ne, jis 
tai vadina suvedžiojimu, nes 
prisibijo, kad tie atsišauki
mai gali sujudinti žmones 
prie organizavimosi. Ištikru- 
ju, tada p. J. R-čio darbas, 
vestas per keletą metu, nu
eitu už dyką. Tečiaus reikia 
tarti ačiū už drąsiai išreikštą 
nuomonę ir prisipažinimą. 
Dabar bent nereikės manyti, 
kad jūs ištiesu trokštat orga
nizacijai labo.

gali: jai kas eina lauk iš or
ganizacijos, tai daro savo 
gera valia.

A. B. Strimaitis,
S. L. A. Sekr.

Nuo Red.—Neseniai da
vėme vietos “Laisvėje” J. 
Raulinaičio straipsniui. Var
dan bešališkumo duodame

Ki-

P-as J. R. tvirtina, kad 
męs norime suvilioti žmo
nes. Ką Susiv. gali suvilio
ti? Juk Susiv. yra broliško
sios pašelpos organizacija; 
jos visokį nutarimai, nauju 
nariu priėmimas, atšalinimai, 
pamatiniu pašelpu išmokėji
mai, atskaitos iki pat ma- 
šiaušiu smulkmenų, visa tai! vietos ir p. Strimaičiui, 
skelbiama viešai, kad netik. tame N-ry bus atsakymas J. 
nariai, bet ir šiaip lietuviai R., tuomet diskusijos užsi- 
matyty mūsų organizacijos' baigs. Skaitytojams gales 
stovį ir jos reikalu vedimo1 paaiškėti, kaip dabar išteisy- 
būdą. Pagaliaus ši organ, bes stovi S. L. A. reikalai, 
yra inkorporuota, ją prižiūri ..

t Korespondencijos 
tai nariui, ar kuopai daroma,1 
nebūtu toleruojama.

Kalbant jau apie skriau
das, pasakysime, kad Susiv. 
prašalino iš savo tarpo vieną 
narį, bet saugok sviete, jis 
jo (to nario) nenuskriaudė; 
anaiptol, tą pripažins ir p. J. 
R. O kas iš suspenduotuju 
nebemokėjo į organizaciją,— 
jie patįs, reiškia, ir pasišali
no. Juk ir p. J. R. nenorė
tu, kad užpernai suspenduo
tieji nariai, neužsimokėję iki 
šiam laikui, būtu laikomi Su
siv. nariais ir šiandieną.

Daleiskime, kad p. J. R. 
teisingai mato skriaudas, ku
rias Susiv. darė savo nariams 
ir kuopoms. Tad leiskite už
klausti jį, kam jis per 18 me
tu veidmainiavo ir tu visu 
skriaudų nepaskelbė visuo
menei? Kam jis leido bėdnus 
žmonelius skriausti? Kur 
tuokart buvo jo sąžinė?

Nebenorėdamas būti Su
siv. nariu pats, stengiasi su
rasti priežastis, kad išteisin
ti savo pasitraukimą iš orga
nizacijos, na, tad ir duoda 
jau apsivartydamas ir galu 
gaĮe apsireiškia, kad Susiv. 
skriaudžia ne jį patį, o jo šei
myną ir jo kūdikius! Kur 
sensas? Juk Susiv. nieko už 
virvutės prisirišęs laikyti ne-

stė surengė šokius, kur buvo 
pelnas skiriamas ant Tautiš
ko Namo. “Žalgirio” orkes- ; 
tra grajino už dyką tą vaka- • 
rą, už ką jiems ištaria ačiū 
L. T. N. draugystė. Žmonių 
buvo daug, pelnas geras. 
Turiu dar pridurt, kad Kazi- 
mierinė draugystė, norėda
ma užkenkt, surengė taipgi 
šokius tą patį vakarą, bet pas 
juos buvo matyt 2 poros 
Marcinkonių dzūkeliu.

Sekr. K. Novickas.
Philadelphia, Pa.

Tėv. Mylėtoju dr-tės 74 kp. 
sumanė kviest Philadelphi- 
; os visuomenę organizuoti 
llaivą ir neprigulmingą ap- 
švietos kliubą. Kliubo tik
slas įsteigti knygyną, turėt 
ruimus skaitymui, lavinimui
si sceniškoje dailėje, daino
se, pagaliaus šokiuose.

Tas kliubas būtinai reikia 
įsteigti, kad turėti padorią 
vietą susirinkimams, ypatin
gai ilgais rudens ir žiemos 
vakarais. Reikia žinoti, kad 
žmonės tankiai neturi kur 
pasidėti, kuomet ateina šven
tadienis. Juk iki šiam laikui 
męs Philad. neturėjome kur 
susirinkti apkalbėjimui ap- 
švietos ir lavinimosi reikalu. 
Jeigu ir yra kliubu, tai juose 
galima tik smagiai išsigerti, 
tad kitokiems dalykams ten 
vietos nėra.

Todėl T. M. Dr-tės 74 ta 
kuopa šaukia visuotiną susi
rinkimą ant 4 d. rugsėjo į 
Laisvės kliubo ruimus, 932 
So. 2-nd st., Philadelphia. 
Susirinkimas prasidės aštun
tą vai. vakare. Pasitikime, 
kad Philadelphijos lietuviai 
supras naudingumą panašios 
įstaigos ir šis susirinkimas 
padės kampinį akmenį ap- 
švietos įstaigai, kame jauni
mas galės pasilavint ir daug 
ko išmokti. Reikia linkėti 
geru pasekmių, o, beabejo- 
nės, nauda bus nemaža.

Vaikų draugijėle.
Montello, Mass., 25 rugp. 

čia susitvėrė vaiku draugijė
lė po globa L.S.S. 17 kuopos. 
Jos tikslas bus lavinti vaikus 
darbininkiškoj dvasioj. Taip
gi mokys lietuviškos grama
tikos ir t. t. Į draugiją gali 
pastoti nuo 8 metu iki 18 m. 
Prižiūrėtojas H. Stankus, o 
mokytojai F. Balsis ir T. 
Dumbinskis.

22 rugp. klerikalai norėjo 
sutverti vaiku draugijėlę. 
Tas ju sumanymas nuėjo ant 
vėjo. Kalbėjo P. Norkūnas 
iš Lawrence’o apie tuos daly
kus. Pasakojo nesuomones. 
Jis sako, reikia suorganizuo
ti vaikus katalikiškoj dvasio; 
ir išmokyti aficieriais, karei
viais, kad galėtu manevrus 
daryti, būtu karštais patrijo 
tais. Visi bodžiasi kariu 
kraujas liejasi, moterįs be vy 
ru palieka, vaikai--be tėvu 
Ju tėvus užmuša ant karės, 
o P. N. organizuoja prie to
kiu dalyku. Taip ir F.Var- 
movskis kalbėjo. Publika 
nuvijo nuo steičiaus ponus 
kalbėtojus.

Jauna Mergaitė.

Laisvės” ir “Keleivio” NN. 
“Draugo” gi pareina dau
giausia ir tasai visai žmo
nėms protą sumaišo.

Čia yra pašelpinė dr-stė 
po vardu Lietuviu Tauta, 
kuri susitvėrė 24 dieną sau
sio 1909 m. Yra žmonių, 
kurie priešingi tai draugys
tei. Nors visiems aišku Jcad 
pašelpa ir šviesa būtinai ir 
labai reikalingas daiktas.

Miestely Partage yra kuo
pa SLRKA. m * 1SLRKA. Tosios kuopos 
nariai vadina mūsų draugiją 
bedieviška. Žinoma, ko nuo 
tokiu žmonių daugiau reika
lauti? Juk jie nieko nesu
pranta.

Jaunas Darbininkas.
Jersey City, N. J.

21 rugp. dvyliktoj valan
doj nakties tapo užmuštas 
Juozas Galinis. Jisai dirbo 
ant štiminio boto už deken- 
są ir kada jis atvežė botą 
iš vieno doko į kitą, tuomet, 
norėdamas užmesti virvę ant 
klito, pamatė, kad klitas 
pertoli. Jisai pašauko kapi
toną, kad pritrauktu. Tuo
met kapitonas pasuke botą į 
dokus. Botas susitrenkė, o 
Galinis, stovėdamas ant 
krašto su virve, tuo laiku į- 
puolė į vandenį ir i į prispau
dė prie doku. Galinis suri
ko. Jo partneris greitai lie
pė kaioitonui atitraukti at
gal. Betgi, kada atitraukė 
botą, tada Galinis krito į 
vandenį, kaip akmuo. Van
denyje jisai prabuvo 40 mi- 
nutu.

24 rugpjūčio tapo gražiai 
palaidotas su bažnytinėms 
apeigoms. Lietuvoje nabaš- 
nmkas paliko dvi ženotas 
sesutes ir du broliu.

Velionis paėjo iš Virbalio 
parapijos, Vilkaviškio pav., 
Suv. gub. Amerikoje prigu
lėjo prie dr -jos D. L. K. Al
girdo. D. Pilkas.

Cicero, III.
Pas mus lietuviai nemie

ga, vis darbuojasi. Prakal
bos rengiamos beveik kas 
savaitę. Kiek aš žinau, tai 
ant gatvių daugiausia kalbė
jo šie draugai: Vasiliauskas, 
Siemaška, Karalius, Dundu
lis, Butvyla. Žmonių prisi
renka visados gražus būrelis. 
Vienok atsiranda žmonių, 
kuriems nepatinka laisvos 
prakalbos. Tūlas P. būtinai 
užsimanė sugriauti prakal
bas. Norėjo surinkti kuo- 
daugiausia balsu ir paskui 
prašyti, kad uždraustu. ' Bet 
tai nepavyko. Tuomet pra
dėjo kelti lermą ant gatvių. 
Tokį triukšmą jisai, jo žmo
na ir dar keli sėbrai mėgino 
pakelti 17 d. rugp. Ypač pa
sižymėjo koliojime jo žmona.

Apie tokius gaivalus nėr 
ką aaug rašyti. Vistiek jie 
užsipelno tik paniekinimą.

Dar pranešiu, kad 18 rugp. 
buvo susirinkimas lietuviu 
skyriaus socijalistu partijos. 
Buvo pakeltas klausimas a- 
pie knygyno įvykdinimą. Čio- 
nais jau buvo suaukauta 
kiek pinigu knygynui įkurti. 
Už tai galima ištarti širdin
gą ačiū, nes mažas būrelis 
atliko išties gana didelį dar
bą.

Knygynas trumpame laike 
bus atidarytas.

A. B. — ten buvusi.
Puriton, Pa.

Šitoj vietoj kitokiu darbu 
nėra, kaip tik anglių kasyk
lose. Darbai visai silpnai ei
na. Dirba tik 2—4 dienas į 
savaitę. Kitos gi visai ne
dirba ir nežinia, kada pradės 
dirbti.

Lietuviai čia gyvena jau 
nuo 1901 m. Ženotu familiju 
yra 18, o pavieniu 11. Ap
švietimas labai žemai stovi. 
Laikraščiu labai mažai kas 
skaito. Pareina po kelis

Juokų kąsneliai.
Kvailas.

--Jūsų mylista,—tarė lo- 
jeris į teisėją.—Šis žmogus 
yra tokis kvailas, kad jis 
niekuomi nepasitiki. Net 
mane, savo lojerį, neprisilei
džia prie savęs.

Teisėjas:—O, jeigu jisai 
tamstos nenori prisileisti, tai 
reiškia, kad jisai protingas.

M. M.

- Kiek jūsų šeimynos?— 
užklausė kunigas, atėjęs ka
lėdoti pas vieną gerą .katali
ką.

—šeši, —atsakė žmogus:— 
du sūnų, trįs dukterys ir ma
no pati.

—Na, tai reiškia jūs sep
tyniese,—tarė kunigas:—du 
sūnus, trįs dukterys, pati ir 
tu pats.

— Rodos, taip ir turėtu bū
ti, vienok ištikro taip nėra,— 
atsakė žmogus:—mane ji ne
skaito visai už vyrą.

M. M.

—Ko taip nuliūdęs,brolau? 
Džiaugkies, jau tavo žmona 
numirė.

— Gailiuosi savo artimo.
—Na, nesuprantu. Gi ji 

tau daugiau kailį nepers, nes 
seniai pas Abraomą.

—Gailiuosi, brolau, Abra
omo. Prie pirmu peštynių 
ji jam akis išlups.

RED. ATSAKYMAI.
D. BALČIŪNUI (Lewistone). Apie 

streiką jau pas mus buvo gana daug ra
šyta. Užteks.

PIRMEIVIUI (Lewistone). Išreiš
kėte savo nuomonę, p. G. išreiškė savo 
—ir užteks. Patalpinimas jūsų raštelio 
gali iššaukti naują atšaukimą ir taip ga
lo nebus.

J. REDA. Rimtumo istorija netilps. 
Už kitką ačiū.

ŠIRŠINUI. “Kaip aš buvau mažas” 
- perriebu. “Živatas” siunčiamas 
“Dilgėlėms”. Jeigu užsipult, tai vely 
atvirai, ne monologo formoj. Apie pa
veikslėlius bus laiškas.

GANDUI. Jūsų raštai dar neperžiū
rėti.

AL. GIRITEI. Sutrumpiname.
G. KORALUI (Fitchburge). Eiles 

negalėsime padėti.
L. GRIKŠTUI. Straipsnis netilps.
J. D. BENDOKAIČIUI. Antrą fel

jetonėli grąžinam. Negalime talpint.
m. Kirtikliui. Kaip dėl koresp. 

—perplatu.



LAISVE

VIETINES ŽINIOS.
“Laisves” teismas su p. 

Ramanausku atsibuvo 28 d. 
rugpjūčio So. Bostone. Tei
sėjas, ištyręs dalyką, perkė
lė bylą į “Superior Court”. 
Visų apskųstųjų kaucija su
mažinta nuo $1000 iki $500.

Iš tyrinėjimo pasirodė, 
kad prieš “Laisvę” ne tiek 
veikia pats Ramanauskas, 
kiek jo draugai iš So. Bos
tono. Taip, paveizdan, ka
da “Laisvės” apginėjas už
davė keletą klausimu linkui 
“L.”, tai p. Ramanauskas 
atsakė, kad jis pats nieko 
nežino, bet jam apie tai pa
sakojo Jurgeliūnas. Rama
nausko liudininkais buvo Jo
nas Adomavičius ir Paulius 
Mikalauskas.

Rugp. 25 d. atsibuvo pa
skutinis L. S. S. 60 kuopos 
ant laivo išvažiavimas. Die
na būva graži ir publikos 
buvo pilnas laivas. Ant sa
los buvo įvairus žaislai kaip 
ir visada, bet buvo da lenk
tynės plaukiku ir pirmą do
vaną laimėjo F. N. Rama
nauskas, o antrą ir trečią A. 
Neviackas ir P.. Ketvirtis; 
jie gavo po lygią dalį, nes 
sunku buvo nuspręsti, kuris 
iš ju pirmasis priplaukė prie 
krašto, o likusius 25c. pasky
rė kuopai. Taip-gi buvo 
traukimas (iš seniau atsili
kęs): smuiką išlošė Klimas, 
knygą-L. Zavistanavičia, o 
britvą—nežinomas. Taip-gi 
buvo skrajojanti krasa ir do
vaną gavo 0. Jakimavičiutė. 
Valgius ir gėry mus visus iš
baigė, iš ko kuopa turės pu
sėtinai pelno. Visi linksmi
nosi labai gražiai ir be jokio 
triukšmo.

Ir taip 60 kuopa užbaigė 
savo pasivažinėjmu sezoną 
gražiai, už ką visai kuopai 
garbė, o antra, pasirodo, 
kad socijalistai moka dorai 
elgtis ir tvarką užlaikyti, už 
ką juos ir publika remia.

J. Raulinaitis.

Nedėlioję, 1 d. rugsėjo, 60 
L.S.S. kuopos atsibus 10 vai. 
ryte susirinkimas. Bus no
minuojami kandidatai į visas 
Sąjungos įstaigas. Todėl 
privalo visi nariai atsilanky
ti į susirinkimą.

Jau atsidarė Majestic Te
atras. Šiais metais bus lo
šiami gražiausi perstatymai, 
todėl, turėdami liuoso laiko, 
neužmirškite atlankyti tą 
smagią vietą. Sėdynes labai 
geros ir už pigią kainą. Šią 
savaitę lošia “The Million”. 
Tikietus dėl Labor Day gali
ma gauti išanksto.

Severos vaistai yra tani, kad 
turi padėti kovoje su liga.

mėšlungio I 
iiuosy vi- | 
vasarinės I

Tuojautes.
Tikras vaistas nuo 
viduriuose, trydos, 
durių, cholerines,
ligos ir vidurių gėlimo pas 
kūdikius, privalo būti laikoma 
po ranka visuomet, nes prirei
kus reikia jo turėti tuojaus.

Skaitytojams.
^Meldžiame visu tu “Lais

ves” 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 “Laisves” 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. Blakes 
į minu tą prapuola.

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

P. BARTKBVIČIA
877 Cambridge St.,

I:. Cambridge, Mass.

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 cigaretus. Pra
šo atsilankyti. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Severos Vaistas 
nuo Trydos

(Severn’s Diarrhoea Remedy)
Suteikia palengvinimų ir pa
gerėjimų to būdo ligose. Jis 
yra neapsieinamu kiekvienuo
se, namuose, ypatingai gi ten, 
kur vaiky yra.

Kaina 25 centai
50 centy

Ar turi protą?
Jeigu turi bent kiek proto, tai 

nesiduok save išnaudoti kazokams 
arba žydeliams, bet atsišauk pas 
gerai žinomus lietuvius,kurie par
duoda IN ti Pledus,
Parmas, Storus, I-,al- 
vakortes ir pasiunčia pini
gus, apdraudžia gyvastį ir turtą; 
pripildo visokias blankas (aplika
cijas), pertlumočina Lietuviškų, 
Lenkiškų ir Rusiškų kalbų į Ang
liškų. Padaro ir užtvirtina Do- 
viernostis ir kitokius dokumen
tus. Taipgi galima dykai gauti 
adresy, kur parsiduoda arba pasi- 
randavoja O©ri R.uim£ii.

Kreipkitės pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

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

TEISINGIAUSIA A TVT’IT’IZ
IR GERIAUSIA A Ip I IKK A

LIETUVIŠKA 11141X1
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 prisiusią per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Męs savo sandeliuose užlaikom puikiausių

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

MONOGRAM DEGTINE
B
LYME BEACH
EGG ROCK
ROWES WHARF ,,
BOSTON LIGHT ,, 
SHOEMAN’S FAVORITE 
KEITH’S PRIDE

kvorta 50c gorčius - $2.00 
,, 65c ,, 2.50

,, 75c ,, 2.50
,, 1.00 ,, 8.50
,, 1.00 ,, 3.50
,, .1.00 „ 3.50
,, 1.00 ,, 3.50
,, L25 ,, 4.50

Taipgi užlaikome Vynų, Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., BOSTON, MASS.

Severos Gydomasis

(Severn’s Healing Ointment)
yra patariamas kaipo geriau
sias naminis vaistas gydymui 
žnizdy.įsidrėsk i my, almėjimo, 
vočių nusiplikinimy ir apskri
tai nuo visokiy odos sužeidi- 
my. Kaina 25 centai.

Viršutiniai alsavi
mo takai

Papuola slogoms dėlei staigios 
atmainos šilumos, arba dėl 
intraukimo naktinio oro užsi- 
šaldymo, bet pasveikimas tuo- 

jaus įvyks, jei pasigelbėsi

Severos Tepalu 
nuo Slogu

(Severą’ Catarrh Balm)
Jis malšina uždegimų, gydo 
gleivinę plėvę, išklojančių no
sies vidų, ir grąžina visa į 
normali padėjimų.

Kaina 25 centai.

Severos vaistai y ra parda
vinėjami visose aptiekose. 
Žiūrėk, ar tau duoda tikrus. 
Jei tavo aptiekininkas jų ne
turi, rašyk į

W. F. Severą Co.
; CEDAR RAPIDS. IOWA

’ Telephone So. Boston. 845 M

; DR. F. MATULAITIS
[ 495 Broadway
> SO. BOSTON, MASS.
Į Valandos:

1 Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėliomis iki 8 vai. po piet.
• a

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresų, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo sena adresų, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naujų, t. y. tų, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
citaip adresų permainyt negalėsime.

Administracija.

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

“KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

0
S
(O

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

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

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

Dr-stė Liet. Taut. Urol. Pašelpos vardu 
I-,. K. Oeclciinlno IN o. I 
Ant Town of Lake, Chicago, HI.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

4602 So. Ashland Ave., Chicago, Ill.
Vice-Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago, Ill.
Protokoly Rašt. A. A. Poška, 

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, 111.
Finansų Rašt. F. Yaugel,

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

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

4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, 111.

“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.

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

ISIS E. Moyamensing Avė

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OI.SI-I.1S:
e)

o)

60 L.S.S. kuopa 28 rugsė- 
i‘o (Sent.) statys ant scenos 
:omecliją “Amerikoniškos 

vestuvės” ir vodevilį — “Al
kanas Jonukas”. Todėl prašo 
kitŲ draugijų ant tos dienos 
nerengti vakaru.

Bostono socijalistai nuo 8 
nuovado išstatė savo kandi
date ponią Hoffman. Ji jau 
seniai žinoma, kaip sufragis- 
tė, stojanti už moterų teises.

Paskutiniu laiku ji ypatin
gai pakilo, kuomet prasidėjo 
kova su maisto pabrangimu. 
Ji pradėjo pasižymėti, kaipo 
uoli veikėja ant kooperacijos 
dirvos.

24 rugp. naktį plėšikai įsi- 
silaužė į lietuviu kooperaci
ją Brightone, pavogė tris 
baksus cigaretu vertės už 
$6. Kitą naktį vėl išplėšė 
krautuvę ant kitos gatves ir 
jau pavogė už $30. Vagi
lius gaudo policija.

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

PARSIDUDA £ jLt“ 
Galima pirkti arba parandavoti visai pi
giai. 3 ruimai ant pirmo flioro $1.75; 
F> ruimai ant antro už $2.25. Gretai 
perkant atiduotų už $1,2000,. kin ių verte 
$1,700, nes savininkas išvažiuoja Cana- 
don gyventi. Kurie norely pirkti arba 
parandavoti, raktus galite gauti iš Li
thuanian Agency, 233 Broadway, telef. 
So. Boston 1236 W.

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

233 Broadway, So. Bostone.
KONCERTAS IR ŠOKIAI!

162 LSS. kuopa rengia koncertų ir šo
kius, kurie atsibus Subatoj, 31 Rugpjū
čio (August), 1912 m., svetainėje po No. 
730 Washington st., Boston, Mass. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kalbės John 
Bamba ir dainuos kvartetas. Tarpuose 
bus juokingi namarginimaL ■ 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.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTOR1AUS
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 PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PA ŽVAL

GOS IR REIKALAVIMAI  10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

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

tiškos giesmės.........................30c
PASAULIŲ RATAS..................... 25c
POKA1IONTAZA Indijony Kara-

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

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

Kų-nprs užsisakydami visada ad
resuokit taip:
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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 pagelbą įvairio
se motery ligose.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kud butų tu marke, 
o gauni telalngal.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliukų.

Vyno, Visokių Likicrių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gūrymy 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.

Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į mėnesį 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 ypatybė — 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 No. Ashland he., Chicago, III.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šių sųvnitę bus lošiama

“GREEN STOCKINGS ”
(Žalios, Pančekos)

Publika bus labai užganėdinta šiuo juo
kingu perstatymu.

Ateinančių savaitę loš
“The Fortune H i liters”

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

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

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

242 Broadway, So. Boston, Mass. Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

25c., 50c.

Draugijos 

ir Biznieriai!

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

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

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

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 aptieky, parsiduoda po 
25c. pakelis arba bertainis svaro. Par- 
davikams duodam 3 svarus arba 12 pa
kelių už $1.50.

Popieriai rašymui laišky su visokiais 
pasveikinimais ir tam pritinkančioms 
dainelėms, su gražioms kvietkoms ir 
paveikslėliais parsiduoda 12 popiery su 
konvertais už 20c., 6 tuzinai už $1.00, 
1000 popiery be konvertų $5.00, 1000 
popiery su konvertais $6.00.
Užlaikom visokiy knygų,pavinčiavoniy, 

pastatomų altorėlių ir visokiy stainęliy. 
Agentams duodam gerų nuošimtį ant 
visokių tavory. Adresuokit:

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

I IFTIIVF Kot,el moki $,5-()() nr LIE i V I. $18.oo už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot vaikuty, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su guzais, skalbynėm ir šaltierium už 
$9.0(1, o 5 tokius pat ruimus už $10.00 
ant menesio. Priimame su vaikais. Į 
Bostonų galima nueit pėkščiam i 15 mi
luty. Ateikite pas

H. FINSTEIN
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

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

Ky/ečia D. L. K. Vytauto Beno KOMITETAS.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če

verykų ir kitokių daikty krautuvės. 
Biznis įau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerų pragyvenimų. Susidėjus 
dviem galima būty biznį padidint. Atsi- 
šaukit i “Laisvės” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

‘ ‘ Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

ir

Ypatingai atydą atkreipiami 
į draugi j y darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, in s 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siyskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas - 
Antylakson dėl 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 - - - I
Gyd. dėl nematinio Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų - - 25c.
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 50c. 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas - 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus 
Groblevskio Meisteris 

(Kaštnvolo) - 
Pamada Plaukams - 
Uchntyna nūn Skaudėjimo Ausjst 
Gyduoles nuo Piemens 
Vengriškas Taisytojas tisų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksly Vaistas (didesne) •- 
Akinės Dulkelės - -
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abi'lnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ii Niežų - 
Gyd^ir Mastis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo Štornik/j nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. Štorriikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvurantuo- 
jume. Rašykite šiuo untrašn:

ALB, GROBLEWSKI
COR. BLM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA,

25c.
25c.
25c.
35c.
25c.
25c.
25c.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

25c. 
15c.

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

50c. 
35c. 

$2. (M) 
$1.00

$1.25

25c. 
$1 J 0 

or...

$2.00
$2.00

$50

lihtuviškai-lenkiAkai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos l’rofe- 
šorius Massachusetts / 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- r w 
lieku operacijas. Te- • ZjSvS
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptiekų ant “2d 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
t ropais augštyn iš num. 7 I‘armenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo t) iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISEI.MAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1067-R.

J. TUHNIL.A
Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham Ir 
Elgin, ir Štiublnių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm j namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rums Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S22 Washington Street 
BOM’FOIN, MA««.

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

F. S. Šimanskis.

DISPENSAR.E
J.ui JO mettj i.uo Į teigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Uioudvuy. Bo-UON, MAS.s.

Šiokiomis dicni.uil-i Htloni > tn nuo 9 iki 8 
vai. vakare. At enl mil. nlals nuolOiyte 

Iki I IMI l'lfl.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DAhlTlS.

Ateidamas atsiiieit 3| upsaiftlnimą.
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Feeling ”Fif*Every Day
Influenzos arba irmo- 

tlies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die- 
girnai jūsų raume- 
iiyse iš nusidirbi- 
mo, uepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr. ( | 
Richter’lo O

Pain- 1
Expelleri 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

F. AD. RICHTER & C0„ 215 Ptarl Street, New York
V Richter’lo Oougo Pillėa yra geros nuo 
’s viduriu eukleUjiino. 25c. ir 5OO

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoiiaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal-' 
šiai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, “Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems j Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:




