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AMERIKOJ
Lawrence’o streiko at

balsiai.
Pereitame “Laisvės” N-ry 

jau rašyta apie nusižudymą 
Lawrence’o fabrikanto E.W. 
Pitmano. Jisai nusižudė, 
nes pabijojo atsakomybės. 
Jj sykiu su kitais norėjo ap
kaltinti dinamito suokal
byje. Dėlei to pat suokalbio 
buvo areštuotas stambiausias 
Woolen Co. šulas Wood. Ji
sai išleistas už $5000 kauci
jos. Sakoma, kad dar dau
giau fabrikantu būsią areš
tuota.

District attorney Pelletier; 
viešai pasakė, kad nusižudęs 
Pitman jam papasakojo visą 
istoriją. Pelletieras veda 
tardymą gana uoliai, nes no
ri pasigarsinti prieš rinkimus.

Priminsime skaitytojams, 
jog dėlei to dinamitavimo 
buvo areštuotas seniau tūlas 
John Breen, bet jį teisėjas 
nubaudė tiktai ant $500.

Šitas dinamito suokalbis 
parodo, kad Lawrence’o fa
brikantai buvo paprasti raz- 
baininkai. Jie norėjo visur 
pakišti dinamito, sudinami- 
tuoti savo fabrikas, kad pas
kui nuversti visą bėdą ant 
darbininky.

Šita baisi istorija turės pa
gerinti padėjimą ir Ettoro 
su Giovannitti.

Vėl traukinys susikūlė.
Pittsburg, rugp. 30 d.-'- 

Traukinys,einantis nuo Pitts- 
burgo į Clevelandą, netoli 
miestelio Conway užėjo ant 
šiupuliu susikūlusio tavori- 
nio traukinio. Iš tos prieža
sties atsitiko katastrofa. Ke
turi žmonės užmušta ir dau
gelis sunkiai sužeista.
1,500 mainierių streikuoja

Scranton, Pa. Keliose ka
syklose Pennsylvania Coal 
Co. sustreikavo 1,500 mai- 
nieriu. Nors unijos viršinin
kai liepę mainieriams dirbti, 
betgi šie nepaklausė savo 
vadu.
Trustai ir universitetai.

Amerikos universitetai pil
nai priguli nuo trustu. Jei
gu koksai profesorius išdrįs
ta atsiliepti prieš trustus, jį 
tuojaus išvaro.

John Kennedy, socijalistu 
kandidatas ant Illinois val
stijos gubernatoriaus, kalbė
damas prieš Chicagos uni
versitetą apie tai, pasakė, 
kad mokslas turi tarnauti 
žmonėms, bet ne trustams. 
Kennedy sakė, kad universi
tetai turi atsisakyti priimti 
milijonierių aukas.
Apkaltinti keturi policijos 

inspektoriai.
New York,, 30 rugp.—Ke

turi policijos inspektoriai ap
kaltinti už kyšiu ėmimą. 
Prieš juos stoja 100 liudinin
ku.

Greitai nebus nei vietos 
minėti visas policijos šuny
bes.
Policmanas užmušė mili

jonierių.
Washington, 30 rugp.— 

Pereitą seredą čionais numi
rė milijonierius T. Nayes. 
Išpradžiu manyta, kad T. 
Nayes numirė naturališkai. 

Betgi dabar atsirado liudi
ninkai, kurie sakosi matę, 
kaip policmonas trenkė jam 
alkūne į galvą.

Debsas ir Gompers.
Kur tik kalba E. W. Debs, 

jį sutinka su entuziazmu. Sa
koma, kad už Debsą bus pa
duota daugiau balsu, nei už 
Rooseveltą.

Vadovas gi American Fe
deration of Labor, Gompers 
nežino už ką balsuoti. Jisai 
ir kiti parsidavėliai laikė 
slaptas tarybas. Turbūt lau
kia, kas daugiau užmokės.
Amundsenas Amerikoj.
Atradėjas pietinio poliaus 

Amundsen skaitys lekcijas 
apie savo kelionę daugelyje 
Suv. Valstijų miestu. 1913 
m. jisai nori iš San Francis
co išsirengti į naują kelionę 
prie šiaurės poliaus.

Du metu streikavo, kol 
išlaimėjo.

Mašinistu sąjunga Denve- 
re (Col.) pagaliaus laimėjo 
streiką. Betgi streikuoti rei
kėjo du metu.
Pranašauja, kad išnyks 

žydai.
D-ras Hirsch iš Chicagos 

pranašauja, kad žydu tauta 
turės susilieti su kitomis tau
tomis. Tasai susiliejimas 
įvyks per ženybas su kitu 
tautu žmonėmis/A Hirsch sa
ko, kad Amerikoj žydai nu
stoja savo tautiškumo jau 
trečioj kartoj ir pasidaro tik
rais amerikiečiais.

Tiktai ten, kur žydai susi
duria su tamsesnėmis tauto
mis, jie pasilieka žydais. 
Betgi, susidurdami su švie
sesnėmis tautomis, jie ūmai 
priima ju kalbą ir papročius.
Katalikai reikalauja gy

ventojų surašo.
Milwaukees kataliku arci- 

vyskupas ir dar keli vysku
pai prašė prezidento Tafto, 
kad būtu leista suskaityti, 
kiek yra kataliku Suv. Val
stijose. Tie vyskupai sako, 
kad laike paskutinio gyven
toju surašo kataliku skaičius 
sumažintas.

Taftas išklausė ju prašy
mo.
Apliejo savo numylėtinį 

karboline rūgštimi.
Ona Raf telson, duktė far- 

merio iš Wisconsin, apliejo 
karboline rūgštimi savo nu
mylėtinį Mitremacherį. Mat, 
jisai norėjo ją apleisti. Jinai 
gi per kelis metus jį mokino, 
šelpė pinigiškai, pakol jisai 
nepastojo į Chicagos univer
sitetą. Tuomet jisai norėjo 
atsikratyti nuo Onos RaffeL 
son. Jinai gi, norėdama jį 
nubausti, apliejo karboline 
rūgštimi, kad atmintu ant 
viso amžiaus.
Nusižudė, nes duktė gimė.

Tūlas Eranciškus Novakas 
iš Chicagos nusižudė, nes jo 
žmona pagimdė dukterį, bet 
ne sūnų. Prieš tai jisai visą 
dieną girtuokliavo, turbūt, 
iš to didelio nusiminimo. 
Vakare nusišovė.

Paskolino Chinijai $25,- 
000,000.

Amerikos kapitalistai pa
skolino Chinijai $25,000,000 
ant pabudavojimo gelžkelio 
provincijoj Kvantung.

UZSIENYJ
Žinia apie kasimą naujo 

kanalo.
Londonas, 31 rugp. Pra

nešama sensacijinė naujie
na, būk francūziškai-angliš- 
kas sindikatas nori kasti 
naują kanalą Centrališkaje 
Amerikoje. Prie kasimo būk 
prisideda ir vokiečiai.

Sindikatas tai norįs daryti 
ant keršto amerikiečiams, 
kurie išimtinai nori pasisa
vinti Panamos kanalą.

Kiek toj žinioj teisybės, 
sunku pasakyti.

121 mylią į valandą.
Rudenį atsibus lenktynės 

ant orlaiviu iš Paryžiaus į 
Pekiną (Chinijon). Lakūnas 
Julijus Vedrine sakosi ga
lėsiąs nuskristi per valandą 
121 mylią.

Ispanai ir francūzai.
Prancūzai nelabai tesutin

ka su ispanais. Mat, ir is
panai nori pasipelnyti Maro
koje, o francūzams būtu ma- 
lonu patiems vieniems apžioti 
visą šalį.

Pranešama, kad ispanai 
slaptai pristato ginklu moro- 
kiečiams, kad tik šie kovotu 
su francūzais.
Italija su turkais nesu

sitaiko.
Paryžius, 1 d. rugsėjo. Ta

rybos apie karės užbaigimą 
tarpe Italijos ir Turkijos nu
trūko. Italija būtinai nori 
užimti Tripoli tani ją ir Cyre- 
naiką. Ji reikalauja, kad 
Turkija ant visados išsikrau
stytu iš tu kraštu. ‘ Turkai 
prašo, kad bent dalį Cyre- 
naikos paliktu jiems, bet ita
lai ir ant to nesutinka. Ita
lija žada grąžinti užgriebtą
sias salas. Bet turkai jiems 
atkerta, kad salų vistiek ne
leis valdyti kitos tautos.

Bausmė kapitonams.
Pasibaigus tardymui apie 

priežastis “Titanico” žuvi
mo, Anglijos pirkliška tary
ba sumanė labai gerą įstaty
mą. Kiekvienas kapitonas, 
kuris, gavęs žinią, neis gel
bėti skęstančio laivo, turės 
atsėdėti kalėjime du metu.

Minia užmušė kunigą.
Portugalijos miestelyj Al- 

deca Obispo minia nulinčiavo 
kunigą. Kunigas, rodosi, 
norėjo laidoti be bažnytiniu 
ceremonijų. Žmonės pasi
priešino. Kilo susirėmimas, 
laike kurio kunigas pašovė 
policmoną.

Tuomet žmonės kunigą 
nulinčiavo.

Chinijoj vėl sukilimai.
Mieste Fungchow sukilo 

dalis kariumenės po vadovys
te generolo Chiang. Sukilė
liu skaičius siekia 10.000 
žmonių. Toji kariumenė vėl 
traukia ant Chinijos sostinės 
Pekino. Pakeliuj plėšo mies
telius ir kaimus. Vienok Pe
kino valdžia ir prezidentas 
Yuan-Shi-Kai nesibijo suki
lėliu .Jie apstatė visom mies
to pusėm artileriją, kuri pa
sitiki lengvai apginti valdžią 
nuo sukilėliu.

Kaip praneša iš Londono, 
tai visoj žieminėj Chinijoj 
nėra jokios doros valdžios ir 

viešpatauja didžiausia suiru
tė.

Chinu razbaininkai vėl už
puolė ant anglu Hongkonge. 
Jie buvo gerai apsiginklavę.

Tibetas.
Tibetas,tai kalnu šalis, ku

ri iš vardo priguli Chinijai. 
Vienok būdas tos šalies ir pa
pročiai daug kuomi skiriasi 
nuo Chinijos gyvenimo. Da
bar Chinija sumanė galuti
nai prijungti Tibetą. Angli
ja gi yra labai tam priešinga, 
nes pati turi akį ant Tibeto.

Iš tos priežasties tarpe 
Anglijos ir Chinijos kilo di
deli barniai. 

✓

Išradėjas užmuštas jo pa
ties išrastąja medžiaga.
Milanas, Italija, 31 rugp. 

—Žinomas išradėjas sprog
stančios medžiagos šiandien 
likosi sudraskytas į šmote
lius. Jo,vardas Imperial].

Pereitais metais jisai jau 
buvo smarkiai susižeidęs. Jo 
medžiaga turi nepaprastą 
naikinimo spėką.
Salveišiai pagerbia miru

sį generolą.
Londonas, 31 rugp.—Sal

veišiai turėjo savo kariškos 
tarybos susirinkimą. Tose ta
rybose dalyvavo 700 salvei- 
šiu vadovu. Jie nutarė pa
gerbti savo mirusio generolo 
Bootho atmintį. Viso pasau
lio salveišiai darys savo mar- 
šavimus ir aiškįs nepapras
tus savo generolo nuopelnus.
Jieško dvyliktoj pačios.
Berlynas, 1 rugsėjo.—Ar

noldas Beerman, pirklys iš 
Dortmundo, jieško dvyliktos 
pačios. Nesisekė tam žmo
gui šeimyniškame gyvenime.

Trįs jo žmonos numirė, 
trįs numirė iš piktumo ir su
sirūpinimo, nes vyras norėjo 
su jom persiskirti, trįs prigė
rė, vieną sukandžiojo vilkas. 
Dar viena kur tai dingo. Da
bartės gi, nabagas, jieško dvy
liktos.

$500.000 skarbo.
St. Peterburg, rugsėjo 1 d. 

—Kaimely Malaja Perešče- 
pina netoli' Poltavos rado 
skrynią su skarbu, kurioje 
buvo pinigu vertės už milijo
ną rubliu. Skarbas labai se
nas, nes paeinąs nuo IV šimt
mečio prieš Kristaus gimimą. 
Auksas sveria 35 svarus, o 
sidabras 60 svaru.
Didžiūnai virsta į čigonus.

Anglijos didžiūnai, neturė
dami iš nuobodumo ką dary
ti, atbukinę savo jausmus, 
pradėjo rėdytis į čigonus ir 
trankytis čigoniškose bričko
se. Londone susitvėrė tam 
tikras čigonu kliubas, kurin 
prisidėjo beveik vieni aristo
kratai. Panaši čigonavimo 
mada pradeda prigyti ir 
Franci joje. Ir tenais Pary
žiaus didžiūnai trankosi po 
sodžius ir girias čigonais.
Sveikos mergaitės gaus 

$2.000 dovanų.
Chambery, Franci ja.—Ta

me miestely mirė turtuolis 
M. Carret, kuris buvo dide
liu juokdariu. Visą savo tur
tą jisai užrašė gimtiniam 
miestui ir įsakė, kad kas me
tai būtu išmokama po $2.000 
tokiai merginai, kuri pasiro
dys esanti kūniškai ir dvasiš
kai Sveika.

Visus šnipus pardavė.
Tūlas Rokovskis, kuris tar

navo kaipo šnipas, pavogė 
visos Rusijos šnipu surašą. 
Ar jis tai padarė už pinigus, 
ar iš geros valios, nežinia. 
Betgi Peterburge kilo dėlei 
to dalyko baisiausias triukš
mas. Išpradžiu manyta, kad 
surašąs parduotas kokiam 
nors Peterburgo laikraščiui. 
Vienok vokiečiu laikraščiai 
rašo, kad surašąs parduotas 
užrubežin revoliucijiniam ko
mitetui.

Valdžia buvo padarius Pe
terburge daug kratų. Areš
tavo keliu laikraščiu bendra
darbius, kur tilpdavo žinios 
apie šnipu organizacijas.

Sužeidė policijos virši
ninką.'

Keli vyrai sunkiai sužeidė 
Čenstachavo policijos virši
ninką ir dar du žemskiu. Šo- 
vikai pasislėpė ir juos nepa
vyko sugauti.

Streikų statistika.
Maskvos rajono fabrikan

tu sąjunga paduoda skaitli
niu iš Rusijos darbininku ju
dėjimo 5-kiais š. m. mėn. 
(sausis -- gegužis m.). Pa
sirodo, kad išviso per tą laiką 
Rusijoje streikavo 613,000 
darbininku (37 visu Rusijos 
darbininku nuošimčiai). Dau
giausia streikavo dėlei eko
nominiu priežasčių, paskiau 
dėlei Lenos skerdynių, to
liau—1 gegužės šventėje ir 
mažiausia—nenorintieji mo
kėti bausmės už 1 gegužės 
streiką. Gegužės 1 dieną 
streikavo 300,000 darbinin
ku, o dėlei Lenos atsitikimu 
— 215,000 darbininku.

“Juokų kariumenė.’’
Kaip žinoma, pastaraisiais 

laikais vidurinėse mokyklose 
sutaisomi t. v. “juoku ka
riumenės” būriai. Tie bū
riai susideda iš mokyklų 
auklėtiniu; mokosi jie su 
tam tikrais šautuvais karei
viu muštro,, vaikščiodami 
gatvėmis, (eilėmis sustatyti) 
dainuoja kareiviu dainas etc. 
Išpradžiu buvo manoma, 
kad tie. būriai ruošiami ka- 
riumenei pagerinti, bet šio
mis dienomis, vienas deši
niųjų rusu laikraščiu (“Ko- 
lokol”) prasitarė apie tikrą 
tu būriu “uždavinį.” Sulig 
jo “juoku kareivis” visupir- 
ma turi atminti, kad jis ru
sas, kad kaipo rusas, jis turi 
būti ištikimas Rusijos vieš
pačiui, nes viešpats yra įsi
kūnijusi rusu tautos gale; į 
jo kūną ir kraują turi įaugti 
mintis, kad jis, kaipo rusas, 
negali negerbti pravoslavu 
tikybos, nes cerkvė su kry
žiumi rankoje visą istorijos 
bėgį vedė rusu tautą, globė 
ją ir tuomet, kuomet ją visi 
apleido. “Kolokolas” taip 
atvirai išaiškino, kad nerei
kia abejoti, jog_ tai juoda
šimčiu kariumenė. .

Pabėgo kaliniai.
Iš Rygos kalėiimo pabėgo 

6 labai svarbus kriminaliniai 
kaliniai.

Maras.
Uralo apskrityj pradėjo 

siausti maras. Mirė 3 žm.

RUSIJOJ LIETUVOJ kalbos. Kandidatai, kurie 
praeis Dūmon, turi smarkiai 
ginti teises tautiškos kalbos.

Taigi visokios kvailos pa
sakos, kad socijalistai nepri
pažįsta tautos, yra melagin
gos.

Kiek pravoslavų virto 
katalikais.

Suvalkų gub. 1905 metais 
16,286 žmonės, 1906 m. 6862 
žm., 1907 m. 2,332 žm., 1908 
met. 944 žm., 1909 m. 276 
žm.; viso 26,700 žmonių.

Kauno gub.: 1905 m. 2288 
žm., 1906m. 1,245 žm., 1907 
m. 486 žm., 1908 m. 294 žm., 
1909 m. 175 žm.; viso 4,486 
žmonės.

Taigi Lietuvoje virto ka
talikais viso —45,494 žmo
nės. Pastebiama, kad kas
inėtai virstančiu katalikybėn 
skaičius mažinasi. Tai gali
ma aiškinti tuo, jog virto 
katalikybėn daugiausia va
dinamieji unijotai, kurie ir 
pirmiau slapta išpažino ka
taliku tikybą, o tik dėl prie
vartos viešai skaitėsi pravo
slavais.

Naujokų skaičius.
Iš Kauno gub. šiais metais 

būsią paimta 6,015 naujoku, 
o iš Vilniaus gub. 6,654 žm.

Užmušė.
Žagarė, rugp. 9 d. Vil- 

kaliu desintininkuose, netoli 
Žagarės, buvo užmuštas Ža
garės uredninkas Borisov’as 
ir mirtinai sužeisti: dešimti
ninkas Martinaitis ir viena 
moterė.

Atsitiko tas taip: urednin
kas, dešimtininkas ir gydy
tojas nuvyko į Vilkalius ap
žiūrėti sužeistosios moteries 
ir suimti prasikaltėlio. Ne
spėjo uredninkas pirkęs du
riu pradaryti, kaip prasikal
tėlis vienu kirvio mostelėji
mu negyvai paguldė ufed- 
ninką. Dešimtininkas tik 
spėjo kardą ištraukt, kaip 
pavirto smarkiai kirviu su
žeistas. Užmušėjas tuomet 
puolė ant kaimyno, kuris bu
vo policijos pakviestas liudy
ti, bet pastarasis, ačiū grei
toms kojom, spėjo, parbėgęs 
namon, apsiginkluoti šautu
vu ir sutikti jau savo kieme 
kirviu apsišarvojusį užmušė
ja

Buvęs drauge gydytojas, 
laiku spėjo prasišalinti ir 
duoti žinią miestelio polici
jai. i

Užmušėjas — latvis, ilgą 
laiką tarnavęs kariumenėj — 
suimtas. Jis, kaip iš kariu
menės parėjo, jau du-syk bu
vo dėlei peštynių Žagarės 
velionio uredninko areštuo
tas, bet Joniškio pristavas 
abu syk jį paleidęs. Gal už
tai dabar uredninkui ir at
keršijo. “Dabar turbūt jau 
ne nuo Joniškio pristavo pri
klausys ušmušėjo paliuosa- 
vimas” — džiaugiasi žmonės.

Žiurkės užpuolė.
Šakiai (Suv. gub.). Musu 

apielinkėje priviso daugybė 
žiurkių. Niekur ju atsiginti 
negalima. Jos jau taip įsi
drąsino, kad neseniai (rugp. 
3 d.) vienam ką-tik gimu
siam vaikui nosį nukando.

Tai nepaprasti apsireiški
mai.

(“Liet. Zin.”)

Dvarą nusipirko.
Kaip rašo “Viltis”,III Dū

mos atstovas V. Požėla nusi
pirko dvarelį Panevėžio pav. 
Dvarelis turi 190 dešimtiniu. 
Požėla buvo kairysis(ant kai
riųjų suolu ramiai sėdėjo ir 
snaudė) atstovas ir savo gar
bės nesusitepė.

Dūmos atstovai gauna per 
dieną 13 rub. algos.

Kunigai ir valdžia.
Valdžia dėl svieto akiu bu

vo uždariusi kuniginę drau
giją “Žiburys.” Vienok vi
sos “Žiburio” mokyklos per 
tą laiką nebuvo uždarytos. 
Dabar “Viltis” praneša, kad 
“Žiburį” valdžia vėl užtvir
tino. Kitiems nevalia turėti 
savo draugijų — tik kuni
gams.

Didelis streikas.
“Laisvei” rašo iš Šiaulių: 

Pirmomis liepos mėnesio die
nomis buvo sustreikavę čia 
250 Kahano saldainiu fabri- 
kos darbininku. Reikalavo: 
1, priimti atgal atstatytąjį 
darbininką, 2, akordiniams 
pakelti 10% mokesčio, 3, vi
siems kitiems gi pridėti po 
20 k., kurie gauna mažiau 3 
rub. per savaitę, ir 40 k., ku
rie gauna daugiau 3 rubliu. 
Streiko metu buvo paėmę 
kelis darbininkus, neva strei
ko komitetą. Pareikalavo 
iš fabrikos administracijos 
ir ju paleisti. Po 3— 4 dienu 
darbininkai streiką laimėjo. 
Streikas praėjo, sulyginant, 
labai disciplinuotai. Padėjo 
jį vesti vietinė L. S. D. P. or
ganizacija.

Lietuviai ir žydai soci- 
jalistai.

“Laisvei” prisiųstas atsi
šaukimas slaptai spausdintas 
Lietuvoje. Tąjį atsišaukimą 
išleido Liet. Soc.-Dem. Par
tijos Centro komitetas sykiu 
su žydu “Bundu.” Tame at
sišaukime pasakyta: “Vieti
nės organizacijos LSDP, ir 
Bundo, kurios rybose keliu 
gubernijų (Vilniaus, Kauno, 
Gardino ir Suvalkų) veikia 
ant vienos dirvos, rengiasi 
dabar prie veiklaus dalyva
vimo laike rinkimu Dūmon. 
Josios nori išplėsti kuosmar- 
kiausį veikimą ir pastatyti 
savo kandidatus į Valstijos 
Dūmą.

“Taip LSDP., taip Bun
das per savo .konferencijas 
nutarė, kad visos socijalistu 
kuopos turi išvien eiti laike 
ateinančiu rinkimu. Toji 
vienybė ypač pageidaujama 
mūsų krašte, kur tautiški 
vaidai ir peštynės apsireiškia 
ypatingai aštrioje formoje. 
Priešais peštynes mūsų bur
žuazijos męs turime pasiro
dyti proletariškoj vienybėj.”

Kad tai atsiekti, abidvi 
parti j i stengsis kuonotan- 
kiausia daryti bendrus susi
rinkimus, leisti bendrus atsi
šaukimus.

Už gimtinę kalbą.
Kadangi tautiškas klausi

mas gana aštrus, tai žydai ir 
lietuviai socijalistai laike 
rinkimu visur nurodinės, kac 
jie stoja už teises tautiškos
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SPAUDOS BALSAI DARBO ŠVENTE.
Dainininkų Šventė.

Latviu “Strahdneekui” 
(Darbininkui) praneša apie 
milžinišką darbininku drau
gijų dainų šventę, kuri atsi
buvo Vienoje (Austrijoje). 
Ton šventėn suvažiavo tūk
stančiai dainininku, kurie pa
plito puikiomis Vienos gatvė
mis. Dar niekuomet Vieno
je nebuvo tokio didelio, tokio 
įspūdingo susirinkimo.

Svarbu, kad kiekvienas 
darbininku darbas tuoj įgija 
politišką svarbumą. Kuomet 
tūkstančiai žmonių su raudo
nom vėliavom maršuoja gat
vėmis, o ore skrenda Marsa- 
lietės garsai, tuomet kiek
vienas buržujus užsidaro sa
vo namo langenyčias.

Taigi, dabar tepasako 
“Draugas”, ar laisvas daini
ninkas daug turi bendro su 
gadzinkų giedotojais? Nieko.

Vokiečių unijos.
Kaip praneša “Vorwarts”, 

tai Vokietijoje yra 3.791.665 
darbininku, kurie organizuo
ti į unijas. Prie socijaldemo- 
kratišku uniju priguli 2.400. 
000—tai yra du trečdaliu. 
Tuo tarpu prie krikščionišku 
uniju priguli 350.000.

“Garsus filosofas“.
“Keleivis” praneša įdomią 

biografišką žinutę iš gyveni
mo vieno “Vien. Liet.” ra- 
šytojaus, būtent p. Stakėno.

“Turime pripažinti, kad p. M. Sta- 
kėnaa tikrai gvoltavoja spausdintą žo
dį, nes pora mėty atgal jisai perrašo 
Antonovo ir Michelsono straipsnius ir, 
pasirašęs savo vardą, pasiuntė “Darb. 
Vilčiai”, kur ir tilpo”.

“Keleivis” turįs daug p. 
M. S. raštu ir juose reikia 
taisyti netik a, b, c, bet vie
tomis ir daugiau.

Apie tą pat rašė ją p. Ne
geistinas dar ve ką rašo:

“Tankiai matai straipsnį “Viestnik 
Znanija” ar “Priroda i Liūdi”, arba 
kur kitur, o po nekurio laiko jis jau pa
sirodo išverstas lietuviškoj spaudoj ir 
pasirašo jau kokis nors S nas”.

Tame ir apsireiškia filoso
favimas!

2 rugsėjo—tai Labor Day, 
proletaru šventė. Kad jau 
visi turi savo dieną, kodėlgi 
negali turėti ir darbininkai? 
—pasakė Amerikos žmonės. 
Tokiu būdu ir atsirado La
bor Day.

Prie tos šventės patįs bur
žujai ir ju bernai daug dau
giau rengiasi, nekaip darbi
ninkai. Jie įtaiso tuomet pa
rodas, laiko “spyčius” ir vi
sokiais būdais rodo gerą šir
dį darbininkams. New Yor- 
ko kardinolas Farley jau iš- 
anksto pasirūpino darbo šven
te. Šv. Patriko katedroj at
sibus iškilmingos pamaldos, 
o paskui visokie Macochai 
mokys darbininkus doros, 
nuolankumo ir paklusnybės 
prieš žemės ir dangaus val
džias. Kunigėliams liepta 
priruošti atsakančius pamok
slus, kad kataliku bažnyčia 
per amžių amžius rūpinosi 
vargo žmonėmis. Bus iš
platinta galybės atsišaukimu, 
kuriuose bus aiškinamos se
nos pasakos, jog “taip buvo 
ir taip bus”.

Kaip bažnyčia rūpinosi 
vargo žmonių reikalais, ne
reikia daug sakyti. Ji mo
kėjo susitaikyti ir su vergija 
ir su baudžiava ir su karalių 
tiranija. Taip jau gražiai ji 
moka susitaikyti ir su kapi
talizmo rojumi. Evangelijo
se mūsų kunigėliai randa vi
sokiu žodeliu, iš kuriu pas
kui išveda, kad privatinė 
nuosavybė šventa ir nepalie
čiama, kad valdžios reikia, 
kad kelti didelius streikus, 
tai griekas. Nieko naujo jie 
negali pasakyti. Vis ta pa
ti vergu giesmė, kuriems ge
rai, gyvenant šiltose viete
lėse.

Susipratę gi darbininkai tu
ri pasinaudoti Labor Day dėl 
savo idėjos skelbimo. Kiek
vieną liuosą valandą reikia 
išnaudoti, kad paskelbti sa
vo nesusipratusiems broliams 
naujos gadynės evangeliją.

šiek-tiek prieš teisėjus. Bet 
ir jisai galvą guldo už aug- 
ščiausią teismą. Jeigu jisai 
ir sutinka —tai tik sutinka 
aplaužyti ragus mažesniems 
teisėjams. Pačiu didžiųjų 
lydekų nenori liesti. Vienok 
ir šiame dalyke Roosevelto 
prižadai, tai tik muilo bur-

Taigi iš senųjų partijų męs 
nesusilauksime pagelbos, jei
gu norėsime atšaukti teisė
jus. Čia mums galės padėti 
vien tik darbininku partija.

Anglijos darbininkai 
vienyjasi.

Reikia užkovoti knygų 
rinką.

VEGETERIANAI

• Dvasiškas trustas.
Vieni laikraščiai praneša, 

kad Baltimorėje, kiti, kad 
Chicago je susitvėrė dvasišku 
laikraščiu trustas su milijo
niniu kapitalu.

Malonu girdėti. Šalę žiba
lo, mėsos, plieno trustu 
turėsime naują trustą, ku
ris rūpinsis tiek pilvo, tiek 
dvasios reikalais.

Teisėjai turi būti 
atšaukiami.

Kongreso sesijoms pasi= 
baigus.

Kongresas šiemet ilgai dir
bo, koleik gavo pasilsėti. Pa- 
galiaus išsiskirstė ant vaka- 
cijų. New Yorko darbinin
ku laikraščiai stačiai klausia, 
ką gi gero padarė darbinin
kams ponai kongresmanai? 
Ogi nieko, visiškai nieko.

“Visi sumanymai apie 8 vai. darbo 
dieną, apie pripažinimą angliakasykly 
valstijos nuosavybe, apie aprūpinimą 

-pensijoms valdžios darbininky visi tie 
užmanymai nuėjo ant vėjo”.

Vientik išrinkta komisija 
tardyti padėjimą industrijos 
darbininku. O komisijos tik 
tam ir išrenkamos, kad vilk
ti sumanymus, iki kol apie 
juos užmirš.

Taigi darbo žmonėms iš ši
to kongreso nieko negalima 
laukti. Gomperso politika 
pilnai nusibankrūtijo.

Socijalizmas, tai ne anar
chizmas.

Literatiškas komitetas Lie
tuviu Socijalistu Sąjungos 
sprendė, ar išleisti Sąjungos 
lėšomis 4‘Anarchistu Mani
festą”. Didžiumos nutarta, 
kad ne išleisti. Vienok yra 
žmonių, kurie mano, kad Są
junga gali išleisti anarchistu

Vienas iš svarbiausiu žmo
nių reikalavimu, tai teisėju 
atšaukimas, jeigu jie pasiro
do nedorais esą. Paskutiniais 
metais Suvienytose Valstijo
se buvo tiek daug atsitiki
mu, kad teisėjai parsiduoda 
kapitalui ir,rodos, jau apie tai 
nereikėtu ir šnekėti. Net 
ponas Taftas patarė teisėjui 
Hanfordui pasitraukti nuo 
urėdo. Perdaug skandališki 
buvo darbai to teisėjo.

Virš visu tu teisėju stovi 
augščiausias federališkas 
teismas (United States Su
preme Court). Tuos teisėjus 
skiria prezidentas ir jie gali 
užimti tą vietą iki gyvos gal
vos. Prezidentai, žinoma, 
nedurniai, kad skirtu savo 
priešus. Jie skiria savo išti
kimus draugus. Todėl męs 
ir matome, kad vyriausias 
federališkas teismas visuose 
klausimuose pučia į vieną dū
dą su kapitalistu partijomis. 
Augščiausiam teismui paves
ta taip -pat daboti Suv. Val
stijų konstitucija. Taigi be 
juridiškos galės, jisai turi 
dar politišką galybę. Išardy
ti tą vyriausi teisėju lizdą 
yra labai sunku.

Republikonu ir demokratu 
partijos nori palikti teisė
jams tą-pat galybę, kokią 
jie ir dabar turi. Taftas ne
nori nei kalbėti apie tai, kad 
negerą teisėją reikia praša-

Ligi pat paskutiniu laiku 
Anglijos darbininku judėji
mas buvo baisiai susiskaldęs. 
Tiek socijalistiškos partijos, 
tiek unijos veikė katra sau. 
Bet dabar užėjo kitokie lai
kai. Darbininkai pamatė, 
kad kova tiktai tuomet bus 
pasekminga, kuomet visi eis 
išvien.

Todėl paskutiniu laiku at
sibuvo Londone konferencija, 
laike kurios nutarta suvieny
ti visas Anglijos unijas. Li- 
gišiol prie uniju prigulėjo 
veik pustrečio milijono nariu, 
bet tie nariai prigulėjo prie 
1154 uniju- Taigi buvo bai
sus susiskaldymas. Dabar 
nutarta pasidalinti į 15 uniju. 
Tosios unijos išrinks bendrą 
ant visu uniju valdybą. To
kiu būdu visos unijos suda
rys vieną milžinišką kūną.

Unijos bus sekančios: na
mu statymo—157.798 nariai; 
kalnakasiu—728.723 nariai; 
metalo darb. unija—369.374 
nariai; audėju—379.108 na
riai; šiaučiu—34.457 nariai; 
siuvėju—32.326 nariai; gelž- 
kelio darbininku — 116.000 
nariu; spaustuvių darbininku 
—73.880 nariu; stalioriu— 
38.842 nariu. • Paskui eina 
unijos gatvekariu darbinin
ku, pardavėju krautuvėse, 
stalioriu, jūreiviu, minicipa- 
litetų dajbininkų.

Taigi, visas Anglijos pro- 
letarijatas yra susiorganiza
vęs. Jisai pamatė, kad tik 
vienybėj galybė. Už kapita
listų pečiu stovi valdžia, ka
reiviai, įstatymai. Męs gi 
turime savo ginklu—mūsų 
vienybę. Metas būtu ir Ame
rikos darbininkams sutvarky
ti uniju dalykus.

P. Svotelis.

Didžiausia pasaulio par-

Pasaulis dar 'nematė to
kios partijos, kokia yra vo
kiečiu socijalistu partija. "Ji 
turi beveik milijoną narių. 
Per paskutinius metus josios 
nariu skaičius išaugo ant 
130.000 žmonių. 10% narių 
yra moterįs. Socijalistu laik
raštija turi lį milijono skai
tytoju. Skaitytojai užmoka 
prenumeratos veik devynis 
milijonus markiu. Už apskel
bimus gaunama pelno suvirš 
6 milijonus markiu. Pamis- 
lykite, kokia tai baisi galybė. 
Kiek čia apsireiškia energi
jos, veiklumo.

Įvairiuose Vokietijos sei
muose partija turi 224 atsto
vus. Miestu valdybose par
tija turi 2531 atstovą. Val
sčių (gminų) valdybose par
tija turi 7593 savo atstovus.

Unijos, kurios stovi arti 
prie socijalistu partijos, turi 
veik pustrečio milijono nariu.

Ir visa ta milžiniška armi
ja, kaip vanduo, plaukia prie 
skaisčiosios ateities.

raštus. Peiksime męs anar 
chizmą ar girsime, tai ne 
svarbu, bet pasauly nerado 
cijalistų partijos, kuri pjdtin 
ty anarchistu idėjas, y

taip-pat mano, tik kalba tru
putį atsargiau. Vienas tik 
Rooseveltas, vaikydamas 
naujesnes madas, neva kalba

Laikraštininkų suvažia
vimas.

26, 27 ir 28 rugsėjo Chica- 
goje atsibus lietuviu laikraš
tininkų suvažiavimas. Ligi- 
šiol suvažiavime prisižadėjo 
dalyvauti “Lietuva”, “Vien. 
Liet.”, “Katalikas”, “Tėvy- 

“Darb. Viltis , “Lais- 
. Apie suvažia-voji Mintis”. Apie suvažia 

vimą mums pranešė J. M 
Tananevičia ir V. K. Rač 
kauskas.

Atsiminkime, kaip genia- 
liškas Lietuvos poetas Ado
mas Mickevičius karštai 
troško sulaukti tos gadynės, 
kada jo raštus pradėtu skai
tyti po šiaudiniais sto
gais. Praėjo daug dešimt
mečiu, o mūsų darbininkai ir 
sodiečiai veik neturi suprati
mo, kuomi buvo Adomas 
Mickevičius. Nesvarbu čio- 
nais, kad žmonės būtinai 
skaitytu A. Mickevičių, svar
bu, kad jie skaitytu gerą 
knygą. O to dar nėra.

Gera knyga dar nepasiekė 
minios. Didžiausią įtekmę 
turi žmonėse visokios istori
jos apie gražias Mage- 
lionijas, visokie sapnininkai, 
Saliamono stebuklai. Nuo 
panašios rūšies literatūros 
tankiai veik visai negalima 
atskirti mūsų kunigu bogo- 
mazinįus raštus. Įvairus ne
tikę kalendoriai turi didžiau
si prasiplatinimą.

Męs visi labai gerai žino
me, kad koleik nebus užkirs
tas kelias į žmones pana
šioms šiukšlėms, tolei męs 
neturėsime žmones po savo 
puse. Šiukšlinė literatūra 
moka prisitaikinti prie žemu 
instinktu. Ji neša žinias a- 
pie nebūtus daiktus, zalatija 
visokias istorijas, bovija su
snūdusį žmogaus jausmą. 
Panašiai elgiasi ne vien pas 
mus, bet, rasit, dar dau- 
giaus pas kitas tautas. Taip 
sakoma, jog Vokietijoj šiuk
šlinę literatūrą parduoda 
bent 800 knygynu ir kokia 
30,000 paprastu knygių-van- 
drauninku. Leidėjai pelno 
ant tu išleidinių milijonus 
doleriu. Žmonės skaito vi
sokias istorijas apie karalie
nes, šventuosius, šnipus, ne
paprastus gudruolius. Pas 
mus, Amerikoje, rasit dau
giausia išsiplatina panašiu 
knygučių. Kiek blėdies jos 
padaro, sunku ir apsakyti.

Vienok būtu labai negera, 
jeigu nerastume vaistu prieš 
panašią ligą. Aišku, jog 
reikia sutverti savo žmonių 
literatūra. Pas lietuvius jau 
buvo mėginama taip padary- 
ti. Vilniuje buvo įkurta 
“Šviesa” ir “Aušra,” bet a- 
bidvi bankrutijo. Ameriko
je, rasit, ir visai neturėtume 
geru knygučių, jeigu neper- 
spausdinimai iš laikraščiu. 
Kitaip knygos ir neapsimo
kėtu išleisti.

Taigi trūksta mums ben
drovės, kuri leistu žmonėms 
knygų kuonopigiausia kaina. 
Tuju knygeliu turinį reikėtų 
labai pritaikinti prie šių die
nu gyvenimo. Reikėtų mo
kėti prie žmonių prieiti ir to
kiu būdu sužadinti užsnudu- 
sius jausmus.

Vokiečiai kovai su šiukšlė
mis sutvėrė net tam tikrą 
draugiją su daugybe skyrių 
po visą Vokietiją. Kadangi 
žmonės jau labai pripratę 
prie visokiu nebūtu istorijų, 
tai minėtoji draugija sten
giasi leisti ir -panašiu raštu, 
vienok sutinkančiu su 
teisybe. Vaisiai panašios 
kovos jau matyti, šiukšlių 
išsiplatinimas mažinasi.

Pas mus, lietuvius, reikės 
atkreipti daugiausia akį į re- 
ligijines šiukšles. Prieš vi
sokius “gyvenimus šventų
jų” męs .turime išstatyti visą 
eilę prieštikybiniu raštu. 
Mums trūksta taip -pat gra
žiu apsakymėliu. Keli Bi
liūno, Žemaitės rašteliai—ir 
tiek. . Apysakos ypatingai 
tobulina žmogų, auklena jo 
Skonį, Josios labai prieina
mos ir lengvai gali praskint
sau kelią j žmones.

' Brooklyno Dėdė

vegeteria-

giliau, ar 
mokslą ir

terianai smarkiai kovoja prieš žudymą gy
vuliu, bet visai nekovoja, neskelbia kovos 
prieš žmonių žudymą. Jiems daug labiau 
gaila gyvulio, negu žmogaus. Todėl tei
singai pasakė A. Bebel is: “Pirmiau išmo
kinkite nežudyti žmonių, o paskui jau gy
liu...”

Da vienas dalykas. Daleiskime, kad 
męs mėsos nevalgysime ir gyvuliu nežu
dysime, tai kurgi tuomet padėsime gyvu
lius? Gal vegeterianai pasakys, lai jie 
eina į laukus. Gerai. Bet jeigu ju bus 
pilni Jaukai ir męs maitinsimės daržovė
mis, tai pas mus vėl turės kilti kova, ko
va ekonomiška, nes neužteks mums vi
siems daržovių. O kuomet bus kova, tuo
met neapsieisime be žudimosi. Arba pa
imsime tik kates. Dabar męs jas žudom 
ir neduodam perdaug veistis. Tuomet 
męs ju gailėsimės, mūsų įstatymai už 
draus jas žudyti, tai ju privis tokia dau
gybė, kad jos pradės mus žudyti. Aš ma
nau, kad jeigu pririnkti keletą šimtu ka
čių i vieną kambarį ir uždaryti su jomis 
patį karščiausį vegeterianą, tai jisai tuoj 
pradėtu pats jąs žudyti ir kitus pagelbon 
šauktu. O gal tarp kačių nesmagu, tai 
lai pabando pagyventi su kiaulėmis. Ro
dosi, jos truputį mandagesnės, jeigu tik 
ju nežudyti ir duoti joms tokią liuosybę, 
kokią’turį žmonės.

Taigi, kai męs nesvarstysime, kaip 
negalvosime, bet prieisime prie išvedimo, 
kad vegeterianu yra klaidinga nuomonė 
ir bereikalingai jie skelbia savo mokslą. 
Žinoma, niekas negali uždrausti jiems 
skelbti savo idėjas tokioj šviesoj, kokia 
jiems išrodo geriausia, betgi žmonės, tur
būt, ju nepaklausys ir eis visai kitokiais 
keliais. Vegeterianai visiškai neatsižiūri 
nei į ekonomiškas sąlygas, kuriose dabar 
darbininkas-žmogus gyvena.

V. Paukštys.

(Užbaiga).
Pereitame “L.” numeryj, kalbėdami 

apie vegeterianus, nurodėm mintis seno
vės graiku mokslinčiaus Plutarcho. Nuo 
tu laiku jau daugelis mokslinčių ir rašėju 
išreiškė panašias nuomones; tarp ju gali
ma paminėti šie: Ž. D. Kluve, Adomas 
Smitas, Rubensas, P. Rozeggeras, M. Me- 
terlinkas, Togo, Šelli, L. Tolstojus ir kiti.

Pastaruoju laiku jau vegeterianai tu
ri nemažai savo draugysčių ir gerą skait
liu yra išleidę literatūros veikalu įvairiose 
kalbose. Net ir Rusijoj yra kelios drau
gijos ir išleidžia kelis žurnalus. Ju drau
gijų nepersekioja net ir Rusijos valdžia. 
Pagaliaus, juk nėra už ką ir persekioti. 
Štai svarbiausi iš ju konstitucijos punktai:

1) Skleisti tarp visuomenės idėją, kad 
maitintųsi visokiais daržovių vaisiais ir nu
rodinėti kenksmingumą maitinimosi mėsa 
ir žuvimi. Tam tikslui išleidinėti atsakanti 
literatūra, rengti prakalbos, ‘ paskaitos, 
referatai ir tt.

2) Nariais draugijos gali būti kiek
vienas suaugęs žmogus, be skirtumo ly
ties, tikėjimo ir pažiūru.

3) Tikrais nariais skaitosi tie, kurie 
užsižada valgyti visokią mėsą ir žuvis, už
silaiko nuo gėrimo svaiginančiu gėrymų ir 
rūkymo tabako. Netikrais nariais gali 
būti tie, kurie neišsižada nuo valgymo 
mėsos ir žuvu, bet prijaučia draugijos idė
jai ir šelpia ją materiališkai ir morališkai. 
Toliaus eina konstitucijoje apie vidurinius 
draugijos reikalus.

Taip tai dalykai stovi pas 
nūs.

Dabar pažvelgsime truputį 
ne klaidingai jie skelbia savo 
visas pažiūras?

Kas link pradėjimo pirmųjų žmonių 
maitintis mėsa, pilnai reikia sutikti su nu
rodymu Plutarcho, nes męs žinome ir iš 
senovės istorijos, kad žmonės, kuomet už
mušdavo kokį nor& gyvulį arba žvėrį, tai 
tuojaus užpuldavo ant jo ir da šiltą su
valgydavo. Kad žmogus gali gyventi vien 
tik daržovėmis, tas vėl šventa teisybė! Y- 
ra tokių daržovių, kurios daug daugiau 
priduoda žmogui medegos dėl kraujo, ne
gu mėsa. Pertai gali pilnai gyventi ir 
būti stipresniu, negu valgydamas, mėsą. 
Reiškia, jų idėja išrodo gera.

Bet dabar męs pažvelgkime iš kitos 
pusės ir pamatysime visai kitaip.

Visų-pirmiausia, darbininkas negali 
daržovėmis maitinties vien dėlto, kad tos 
daržovės, kurios užtektinai gali duoti mai
stingumo, yra daug brangesnės, negu mė
sa. Apart to, darbininkui parankiausiu 
valgiu yra mėsa. Pavyzdžiui, jis, eida
mas į darbą, gali įsidėti į kišenių pusę 
svaro mėsos ir pilnai atlikti dirbtuvėj pie
tus. Tuo tarpu, kad gauti tiek maistin
gumo iš daržovių, kiek duoda pusė svaro 
mėsos, reikia prisikrauti čielas krepšys ir 
nešti už pečių. Mokslinčiai neatkreipia į 
tai atydos, skelbdami vegeterianystę, nes 
jie patįs neneša daržovių iš krautuvių ar 
daržų ir negamina valgio—-jie turi tarnus, 
kurie viską atlieka.

Bet daleiskime, jog ir darbininkai ga
li maitintis daržovėmis, pasigailėdami žu
dyti gyvulius. Tuomet męs turime atsi
minti, jog dabartiniai tyrinėjimai parodė, 
kad visi žemesnieji augmenįs, t. y. viso
kios žolės, medžiai ir 1.1., turi tokius pat 
pajautimus, kaip ir augštesnieji gyviai, t. 
y. visi gyvuliai ir žmonės. Tik žemesnie
ji gyviai tuomi skiriasi, jog neturi tokio 
jautrumo, negali perkeisti savo vietos ar
ba priešintis, kuomet juos žudo, ir neturi 
balso, kad išreikšti savo jausmus arba 
skausmus, kaip augštesnieji gyviai. Bet 
męs neturėtume atkreipti į tai atydos, kad 
jie žudant nešaukia balsu ir nesispardo — 
mūsų privalumas ir jų nežudyti ir jiems 
suteikti pilną gyvenimą, pakol jie nenu
mirs savo mirčia. Kasgi tuomet mums 
palieka daryti? Graužti supuvę medžių 
kelmai ir sausos šakos, kurios yra numirę 
savo teisinga mirtimi? Arba valgyti iš
džiūvusios daržovės? Ant to, man rodos, 
ir pats Plutarchas nesutiks. Taigi, jeigu 
męs galime žudyti be jokio, pasigailėjimo 
tuos gyvius, kurie lygius jausmus turi, 
kaip ir gyvuliai, tik neturi balso ir tokio 
jautrumo, tai visai nieko nuostabaus nėra, 
jog męs žudome ir tuos gyvulius, kurie 
turi balsą ir smarkų jautrumą. Nurodi
nėti, jog vienus galima žudyti, o kitus ne, 
•bus toks pat absurdas, kuomet mums baž
nyčia sako “neužmušk”, o pati laimina 
užmušėjus ir siunčia juos žudyti. Pavyz- 

laimina italus, kad tie 
išmuštų. Apart to, vege-

džiui, popiežii 
daugiau turku

FAKTAI IR MINTIS.
V. Bergeris, vienintelis darbininku 

kongresmanas, pradėjo veikti kaipo atsto
vas balandžio mėn. 1911 m. Per tą laiką 
jisai įnešė 24 billius. Bet jisai dar dirbo 
laikraščiuose, jisai dirbo įvairiuose kongre
so komitetuose, įvairiuose skyriuose fede- 
rališkos valdžios. Visur jį paguododavo, 
nes tai yra vyras rimtas ir žmonių reikalu 
neparduoda.

Indianapolyj atsibuvo kriaučių unijos 
konvencija. Tenais įnešta projektas su
vienyti visas išsisklaidžiusias unijas į vie
ną dideliausia uniją.

Kaip matyti, idėja industriališko uni- 
jizmo turės su laiku imti viršų. Skaldy
mas uniju judėjimo—tai baisus prasižen
gimas.

Mikas Petrauskas, žinomas amerikie
čiams dainininkas, dabar važinėja po Lie
tuvą. Jį lydi dar dvi panelės. Visi sy
kiu koncertuoja. Tie koncertai žmonėms 
gana gerai patinka. Bet štai kas nuosta
bu. Savo laiškuose, kuriuos jisai raši
nėja “Vienybei Liet.”, pradėjo kišties į 
politiką. Giria bespalvį viltininką p. M. 
Yčą. Sako, kad tai puikus vyras. Kame 
apsireiškė p. M. Yčo darbai, žmonės neži
no. Jį tik “Viltis” išgarsino. Kaip tik 
M. P. pradės kišties į politiką, tuojaus su
sikompromituos.

“Tėvynėje” vėl eina smarkus barniai 
dėl SLA. Du rašytojai užima lygiai 3į 
skilties ir paskui pasako: “gaila laiko ir 
popieros”. Vienok trįs skiltįs užpildytos.

O kituose laikraščiuose nevalia nei at
siliepti prieš SLA. Na, argi galima chi- 
niška siena apsitverti?

ATSIMINIMAI.

Ir vėl aš čionai!
Čionai, kur kadaise sėdėjau 
myluojamas aukso sapnu... 
Vietelė!...
versmė atminimu senu...
Čia daug paveldėjau: 
prašvito laimužės ir vilties skaisčioji 
aušrelė!... [čionai

Ir vėl aš čionai!
Čionai... bet nesuprastas—vienas...
kariauju patsai su savim...
Ugnelė
jausmu įdieviuju jau im’
atvėsti... —Nė vienas
nežino, kad švito ir... geso manoji 
saulelė...! —
13—VIII—1012.

— [čionai
St. Strazdas.
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VIERA FIGNER.
Daugelis vyru sako, kad 

moteris neturi jokio patva
rumo, kad šiandien ji vie
naip, o rytoj jau kitaip kal
ba. Jai, moteriai, būk tai 
rūpi tiktai mados, vėju gau
dymai ir daugiaus nieko.

Tiems, kurie taip mano, aš 
papasakosiu gyvenimo isto
riją vienos iš žymiausiu pa
saulio moterų. Toji moteris— 
tai Viera Figner, kuriai pe
reitą mėnesį suėjo 60 metu 
nuo gimimo dienos. Toji 
moteris gali būti mums pa
vyzdžiu. Savo šventu atsi
davimu žmonijos labui ji už
sipelnė amžiną garbę. Ji ne
ieškojo garbės, nors ir buvo 
turtinga. Vietoje rožių jį 
apsirinko sau erškėčius.

Dabar aš trumpai papasa
kosiu jos gyvenimo istoriją. 
Gimė ji netoli Kazaniaus tur
tingoj ir gana apsišvietusioj 
dvarponiu šeimynoj. Gimė 
ji dar baudžiavos laikuose, 
kuomet Rusijoj viskas buvo 
apmirę. Aplinkiniai dvarpo
niai apsieidavo su žmonėmis, 
<aip su gyvuliais. Tokiose 
sąlygose ji išaugo. Kuomet 
ii pradėjo lankyti mokyklą, 
tuomet valdžia buvo priver
sta paliuosuoti žmones nuo 
naudžiavu. Tuomi laiku Ru
sijoj prasidėjo bruzdėjimas 
tarpe inteligentijos ir jau
nuomenės. Visi geresni žmo
nės matė baisu miniu tamsu
mą ir ponu begėdiškumą. 
Dar mergina būdama, Viera 
pradėjo atjausti žmonių var
gus. Ji jau tuomet svajojo 
apie žmonių lygybę. Tuo
metinė rusu literatūra (kny
gos) padarė ant jos gilu įspū
dį. Kaip tik tuom laiku ge
resnieji rusu rašėjai kovojo 
už žmonių liuosybę.

Viera Figner mokėsi me
dicinos (daktariško) mokslo 
Kazaniuj, o paskui persikėlė 
Šveicarijon į Berną ir Ciuri
chą. Ji manė, kad, būdama 
daktare, galės greičiau pri
eiti prie tamsiu žmonių ir 
palengvinti jiems dvasiškas 
kančias. Vienok užrubežyje 
ji uoliai mokėsi dar ir soci- 
jalistišku mokslu. 1875 me
tais, pabaigusi mokslus, ji 
persirėdo kaimietės drabu
žiais ir eina, per sodžius ir 
bažnytkiemius slaptai, skelb
dama socijalizmo evangeliją. 
Buvo tuomet tokie laikai, 
kad rusu jaunuomenė pano
rėjo atpakūtavoti už savo tė
vu griekus prieš žmones. Ir 
didelės kuopos jaunuomenės, 
persirėdžiusios, atsisakiusios 
nuo ramaus gyvenimo, trau
kė į žmones, į liaudį.

Bet valdžia baisiai perse
kiojo tą ramu evangelijos 
skelbimą. Caro valdžios per
sekiojimai visiems žinomi. 
Tuomet Viera Figner įstoja 

garsią “Žmonių Valios” 
partiją, kuri 1881 metais už
mišė carą Aleksandrą II. Ji 
juvo veikliausia narė Pildo
mojo Komiteto, prieš kurį 
irebėjo visi carberniai, nes 
Pildomasis Komitetas išduo
davo mirties dekretus.

1881 metais Viera jau bu
žo areštuota. Ją nuteisė ant 
mirties, bet paskui pamainė 
tą bausmę amžinu kalėjimu. 
Kuomet ji su kitais savo 
draugais įėjo į baisųjį Šlissel- 
ourgo kalėjimą, ji nesitikėjo 
.š ten išeiti. Mirtis tykojo 
kiekvieną ant kiekvieno žing
snio. Ne vienas pats nusi
žudė, ne vienas numirė. Mi
rė josios geriausia draugė 
Sofija Ginsburg. Ji ir jos 
draugai buvo amžinai palai
doti, gyvi palaidoti grabuo
se. Knygų neduodavo skai
tyti, kiekvienas gyveno sa
vo cieliuje, rašyti laišku ne
buvo valia.

Tame kalėjime Viera Fig- 

nėr prabuvo 24 metus. Su
stok, mielas skaitytojau, ir 
pagal vokie! Kiek sopuliu 
turėjo pergyventi! Bet jos 
dvasios neperlaužė. 1905 
metais, kada žmonės sukilo, 
ir Viera Figner pamatė lais
vę.

Dabar ji gyva. Ir*taip, ne
užmiršta žmonių reikalu ir 
atsidavus jiems kūnu ir dū
šia. Ji išleido puiku savo 
eilių rinkinėlį, kurį parašė 
Šlisselburgo kazematuose. 
Eilės tos labai širdingos. Nuo 
ju dvelkia gaivinantis vėja- 
jalis įsitikėjimo ir pasiauka- 
vimo žmonėms.

Nors ji jau susilaukė 60 
metu, vienok josios dvasia 
jauna, ji taip pat tiki į liau
dies žvaigždę, kaip mergina 
būdama.

Josios dvasiškos pajiegos 
neparlaužė jokios gyvenimo 
audros. Tegyvuoja ji ilgus 
metus. L. P.

Apleisti vaikai ir 
seneliai.

Augant didiemsiems mies
tams, auga ir skurdas. Var
gingi žmonės visai negali pa
sakyti, ką atneš jiems ryto
jaus diena. Privatiška pa
gelba gali padėti vienam—ki
tam, bet paties skurdo nega
li panaikinti. Todėl visi do
resni žmonės ir reikalauja 
pensijos ant senatvės ir vai
kučiu aprūpinimo.

Kitose šalyse apleistais 
vaikais ir seneliais jau pra
dėta rūpintis. Taip, Franci- 
joje yra draugija, kuri vadi
nasi “Assistance Publique” 
(Viešoji Pagelba). Toji drau
gija labai plačiai veikia. Ją 
šelpia valdžia, miestai, ji 
gauna mokesčius dėl biednu- 
ju, kuriuos sumoka lankyto
jai teatru. Viename tik Pa
ryžiuje draugija prižiūri 50,- 
000 seneliu ir tiek jau vaiku. 
Ant ju užlaikymo ir globoji
mo išleidžiama milijonai fran
ku. Draugijos neliečiamas 
kapitalas siekia 340 milijonu 
franku.

Vienais tik metais draugi
ja išsiuntė pusketvirto tūks
tančio vaiku į pamarę, kad 
jie galėtu geriau išaugti ir 
sutvirtėti, gyvendami ties 
mariomis ir kvėpuodami ty
ru oru. Ligonbučiuose buvo 
gydoma veik trečdalis mili
jono žmonių. Draugija turi 
net savo ligonines, kur pri
glaudžia moteris, kurios turi 
gimdyti. Tose ligoninėse bu
vo pagimdyta 34 tūkstančiai 
vaiku.

Draugija viename tik Pa
ryžiuje užlaiko 28 špitoles, 
6 namus su pigiais ruimais, 
15 prieglaudų, 2 pajūrės sa
natorijas. Josios įstaigose 
dirba 8.000 žmonių.

Draugijos špitolės puikiai 
įtaisytos, pagal paskutinius 
mokslo ir higijenos reikala
vimus. Vienas tik ligonbu- 
tis Claude Bernard kaštavo 
tris milijonus franku. Di
džiausias ligonbutis Cochlin 
kaštavo 8 mil. franku.

Kaip matote, daug jau pa
daryta sumažinimui žmoni
jos vargu. Bet to viso toli 
gražu neužtenka. Jau daug 
daugiau pinigu eina ant bai
siu kanuoliu, ant karišku lai
vu, ant kareiviu užlaikymo.

Žemė galėtu pasidaryti ro
jumi, jeigu męs įjiegtume 
taip sutvarkyti gyvenimą, 
kad viskas eitu žmonių nau
dai. J. N.

Vyras:—Pasakyk man, ką 
labiau tu norėtum turėti: 7 
tūkst. doleriui ar 7 vaikus?

Pati:—Aš geriau norėčiau 
turėti 7 vaikus, nes turėda
ma 7 tūkstančius doleriu 
norėčiau dar ir aštunto tūk
stančio, o turėdama 7 vaikus, 
jau daugiau nenorėčiau.

Kelmutis.
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Pirmo paveikslo turinys: Standard Oil Co. šulas Archbaldas duoda senatoriui Penrose’ui $125.000. Tai “almužna” ant Rooseveltoišrinkimo. 
Antras paveikslas: paprasti miesto plėšikai dalinasi pelnu. Jie žiūri, kad juos kas nenutvertu.

Koksai gi tarpe abieju poru skirtumas? Gi toksai, kad pirmieji, kaip buvo taip ir liks gentlemonai, o antrieji atsidurs kalėjime. Nors pirmoji 
porelė daug daugiau prisiplėšia.

LAISVOJI SAKYKLA.
Atsakymas p. Strimaičiui.

Ponas Strimaitis klausia 
manęs, ko aš noriu iš Sus. L. 
Am. Pasistengsiu atsakyti.

Pirmiausia aš noriu, kad S. 
L.A. kiekvienam lietuviui bū
tu prieinama organizacija be 
skirtumo pažiūru. Aš noriu, 
kad S.L.A. neskirstytu savo 
narius-į ištikimus ir neištiki
mus, tautiečius, socijalistus, 
laisvamanius. Tuomet tik 
galėtu išnykti įvairios intri
gos, užsivarinėjimai ir net 
šmeižimai. Noriu, kad Sus. 
vadovai ir centraline įstaiga 
nepataikautu vienai nariu 
daliai ir užsivarinetu ant ki
tos dalies, tai yra kad būtu 
taikintoja visuose tuose ki- 
virčiuose, kurie gali kilti 
nariu tarpe.

Noriu, kad S. L. A. mėnesi
nės mokestis būtu sumažin
tos, kaip tai seniau buvo. Ir 
tuomet Sus. bujojo. Jam. 
užteko tuomet ir nariu ir pi
nigu. Kad tą padaryti, rei
kia panaikinti tas tūkstanti
nes posmertines, kurias įve
dė tiktai sau vienas Bračiu- 
lis. Tuomet aš esu tikras, 
finansiškai padėjimas page
rės ir nebus baisi deficito 
šmėkla.

Noriu, kad S.L.A. vieš
patautu harmonija ir soli- 
dariškumas pilnoje to žo
džio prasmėje. Taip, mano 
nuomone, turėtu būti pir
meiviškoj ir bepartyviškoj 
lietuviu organizacijoj. Da
bar to viso nėra ir todėl S.L. 
A. ažuot augęs, smarkiai 
pradeda pulti.

P. Strimaitis sako, kad S. 
L.A. yra draugysčių, kurios 
atsiėmė iš Susi v. daugiau, 
negu įmokėjo. Gerai, kad 
yra, ale ar daug? Veikiau
sia vienos rankos pirštu bū
tu perdaug, kad jas suskai
tyti. Bet ar neatsimintu
mėte tuos 3 ar 4 tūkstančius 
nariu, ką prie garbingos at
minties Damijonaičio admini
stracijos apvalė Susiv. nuog 
jam “pavojingu gaivalu.” 
Dėlto aš ir sakau, kad čia 
apsireiškė didžiausia skriau
da.

Kaslink D. L. K. Vytauto 
draugystės So. Bostone, tai 
pasakysiu, kad ji prisirašė 
dar prie senos konstitucijos, 
ant daug lengvesniu sąlygų. 
Ant tokiu sąlygų ne tik vie
na Vytautinė, bet ir kitos 
atsimetusios nuo Susiv. bū
tu prigulėjusios ilgus metus. 
Bet kada “tautos pilioriai” 
sugalvojo greitas permainas, 
o sugalvoję taip ir padarė — 
tuomet draugijos, ir neveja
mos, turėjo pasišalinti ir pa
likti ten savo pinigus. O kas 
jau kalbėti apie triūsą, apie 
veltui iiįaikvotą energiją?

Kamgi dar po šitam kal
bėti apie kulturiškumą. Ar
gi męs ariami jaučiai, kad 
tylėti ir neišrodinėti, kad 
naujasai vadu kelias buvo 
klaidingas ir iš finansiško ir 
iš visuomeniško atžvilgio.

P. Strimaitis netiki, kad 
Susiv. griauja tas partyviš- 
kumas, tos reformos, tie 4 
posmertines skyriai, ta nau
joji konstitucija. Tai kasgi? 
Sakysite blogi žmonės. Na, 
ne. Blogi žmonės geru dar
bu nesugriauna. Veikiausia 
taip yra, kad darbai blogi.’ 
Man rodosi, kad iš tu visu 
suminėtu priežasčių, visos 
bent išdalies prisidėjo prie 
Susiv. griovimo. Kas link 
naujojo pašelpinio skyriaus, 
tai labai abejoju, kad jisai 
klek padės. Šauksmai prie 
vienybės, kurie paremti ant 
partyviškumo pamato, ne
daug tepadės. Pagaliaus jie 
jau per vėlus. Kada gerklė 
įpjauta, tuomet nelaikąs jau 
šaukti.

P. Strimaitis mano, kad aš 
bijausi, jog žmonės paklau
sys tu šauksmu ir pradės 
plaukti, kaip tas vanduo prie 
Susiv. Aš to visai nesibijau, 
nes žinau, kad neplauks. Vi
sai kas kita būtu buvę, jeigu 
tie “pasalumai”, apie ku
riuos kalba p. Strimaitis, bū
tu išsipildę. Tuomet, beabe- 
jonės, Susiv. turėtu šiandien 
kokia 15,000 nariu. Dar pa
sakysiu,. kad tasai neva 
pasalinis darbas buvo varo
mas tik. paskutiniais dvejais 
metais. Taip elgiaus ne aš 
vienas, bet ir tie tūkstan

čiai, kurie išstojo. Taigi šne
kos, kad Susiv. skriaudė per 
18 metu neteisingas. Jisai 
skriaudė tik per tuos du me
tu, kada užėjo tos naujosios 
mados. Seniau taip nebuvo.

Sakote, kad viską vedate 
viešai, atskaitas garsinate, 
su niekuom nesislepiate. La
bai pagirtina. Bet kodėl 
tas jūsų atskaitos taip supai
niotos, kodėl aiškiai nepasa
kote, kad kiekviena čvertinė 
atskaita atneša deficitą ant 
keliu tūkstančiu. Kodėl ne
skelbiate, kad sąnariu skai
tlius, ne tik ne kįla, netik 
nestovi ant vietos, bet nuo
lat vis puola žemyn?

Ant užbaigos žodelis apie 
mano kandidatūrą į iždo glo
bėjus. Tikrai keistas užme
timas. Kodėlgi p. Str. pir
šosi v į sekretorius? Kodėl 
jam niekas neužmetinėja? 
Taip gali elgtis ir kiekvienas 
narys. Kolei aš turėjau nors 
mažą viltį, kad mano balsas 
galės prisidėti prie Susiv. iš
gydymo—buvau jojo nariu. 
Dabar gi išstojau. Žinoma, 
dabar jau nebestatysiu kan
didatūros...

Visas jūsų darbas man iš
rodo lyg tos meškos, kuri, 
norėdama nubaidyti nuo 
žmogaus musę, trenkė jam 
akmeniu.

J. Raulinaitis.

Korespondencijos
Grand Rapids, Mich.

L. S. S. 51 kuopos sekreto
rius gavo atsišaukimą iš 
Montreal, Gan., kad remtu 
streikierius, nes sustreikavo 
beveik visas miestas, beveik 
visos dirbtuvės ir žmonėms 
esanti reikalinga parama. 
Atsišaukimas, matomai, 
spausdintas angliškoj spaus
tuvėj, nes kalba sudarkyta, 
bet tiek jau to, kur jisai 
spausdintas nebūtu.

Bet ar negeriau būtu atsi
šaukus per lietuvišką spaudą 
į lietuvius-darbininkus, o ne 
tik su lapeliais? Nes šian
dien, kuomet tiek priviso 
kytruoliu, liaudis nelabai te
tiki. Todėl ir su Montrealio 

lietuviu atsišaukimu yra ne
gerai, nes jisai reikėjo viešai 
pagarsinti. Męs neatsisako
me aukauti; męs gelbėsi me, 
jeigu mūsų pagelba bus rei
kalinga. Vienok auku rin
kėjams reikia pristatyti daug 
svarbesnius dokumentus.

P. Kaušius.
Nuo Red. - Montrealyj, 

kaip praneša anglu laikraš
čiai, jau pasibaigė kriaučių 
streikas. Jie laimėjo. Kaip 
einasi su kitais streikais—ne
žinome. Vienok geistina bū
tu, kad panašiuose dalykuo
se viskas būtu aiškinama per 
spaudą.

Worcester, Mass.
25 rugp. vėl atsibuvo tarp- 

tautiškas piknikas. Iš me
džiagiško atžvilgio viskas pa
sisekė labai gražiai. Žmonės 
dorai pasilinksmino. Vienok 
lietuviu nebuvo jau tiek, 
kiek buvo pirmutinį kartą. 
Išpradžiu kalbėjo rusiškai re- 
voliucijonierius Sokolovas. 
Antru kalbėjo L. Prūseika 
lietuviškai. Prakalbos irgi 
ne taip gerai pavyko, nes bu
vo baisiai karšta ir trošku.

Piknikui besibaigiant, atėjo 
keli policmanai, kuriems bu
vo apskusta susirinkimas. 
Vienok viskas pasirodė esą 
tvarkoje. Ten buvęs.

Juokų kąsneliai.
Nauja mokykla.

Pyteris:—Ar nežinai, Ado
mai, kaip greitai atsidarys 
mokykla, kur mokins, kaip 
apsiauti?

Adomas:—Sapnuoji ar ką?
Py t.:-- Tikrai. A. Rama

nauskas, kalbėdamas Haver- 
hill’y, sakė, kad dauguma ir 
kojų apsiauti dar nemoka.

Ad.—Jau geriau būtu tam 
tikras laikraštis ar brošiūra 
išleidus. J. Piktas.

Galva kaštuoja 15c-.
—Aš nesuprantu, kam tie 

krautuvininkai išstato pa
puoštas languose merginu 
stovylas?

—Nieko ypatingo čia nėra. 
Jie išstato merginos stovylą, 
prisega prie jos kortelę, ku
rioj parašyta, kiek tokia pat 

mergina kaštuoja gyva ir at
liktas kriukis.

—Jeigu taip, tai aš dabar 
suprantu. Tik visgi man la
bai stebėtina, kad merginu 
galvos labai pigios?

—Kaip tai galvos pigios?
—Ogi taip: viename lange 

išstatyta labai dailiai numa- 
liavotais žandais merginos 
stovyla ir kaina paskirta už 
ją $2.25. Salėjos stovi pat 
stovyla, tik be galvos ir kai
na $2.40. Tokiu būdu mer
ginos galva kaštuoja tik 15 
centu. Aš netikiu, kad taip 
pigiai kainuotu?

—Kuri mergina tepa savo 
veidą, tai jos galva daugiau 
ir neverta, kaip tik 15 centu. 
Pagaliaus, juk tu gerai žinai, 
kad biznieriai kainas stato 
kuoaugščiausias, o po teisy
bei, tai da ir 15c. neverta.

Bevardis.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolėno G. Sprindiio, 

paeina iš Kauno gub., Anykščių par., 
pirmiau gyveno Philadelphijoj. Mel
džiu atsišaukti.

G. Sprindis,
1617 Cass st., North Omaha, Neb.

PajieŠkau savo dviejų brolių Kazimie
ro ir Konstantino Šukių. Abudu pir
miau gyveno Chicago, III, o dabar neži
nau kur jiedu randasi. Paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pav. Jie patjs arba 
kas apiejuos žino, malonėkite praneš
ti šiuo adresu: 78

Frank Sukis,
2 Stark st., Pittston, Pa.

Pajieškau dviejų pusbrolių Juozapo 
Malniko ir Jono Pavelaucko, pirmasis 
gyveno Chicago, Ill., o antrasis Steger, 
111. Meldžiu atsišaukti arba jeigu kas 
apie juos žino, praneškitšiuo adresu:

Augustas Meleders,
P. O. Clifford, III.

Pajieškau Alz. PaslaviČiutes ir Kaz. 
Stasiulio, paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Linkuvos parap., Megašio- 
nių kaimo. Jie patįs ar kas apie juos 
žino, malonėkite pranešti Šiuo adresu:

L. Mickevicz,
2837 Orthadbx st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau dėdės Viktoro Budžiaus, 
paeina iš Kauno gub., Girkalnio parap., 
Pagraužiu kaimo, 8 metai atgal jisai tu
rėjo saliuną ir prisilaikydavo miesto 
Bostone. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
labai svarbų reikalą.

Miss. D. Budžiutė, — 
40 Nellada st., Od Fulum,

Montreal P. O., Canada.

Aš, Petronėlė Zykutė, po vyrui Vik- 
svienė, pajieškau savo dviejų pussese
rių Teklios ir Franciškos Markunikių, 
paeina iš Vilniaus gub., Trakų pav., 
Darsūniškiu parap., Lapainios sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Jdrs. P. Viksvienė,
4939 N^Cnot avė., East Chicago, Ind.
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1 d. rugsėjo atsibuvo pra
kalbos Bostone, kurias pa
rengė penkios LSS. kuopos. 
Kalbėta apie Ettoro- Giovan- 
niti reikalus. Pirmininkavo 
Bardzevičius. Pirmas kal
bėjo L. Prūseika, trumpai, 
bet karštai nurodęs, kad di- 
namitatoriai šiandien liuosi, 
tuo. tarpu darbininkų vado
vai sėdi už grotų. Bagočius 
pasakojo istoriją didžiųjų A- 
merikos streikų. Dar kartą 
vaizdžiai perstatė valdžios ir 
ypač teisėjų šunybes. Kaip 
paprastai,Bagočius pamargi
no prakalbą tinkamais juo
kais, kas publikai patiko. 
Rimtai kalbėjo S. Michelso- 
nas apie materializmą ir ku
nigų netikusius darbus. Au
kų Ettoriui-Giovanniti su
rinkta virš $28.00. Publika 
atjautė reikalui ir prakalbos 
labai patiko. Buvo dar de
klamacijų. Gražiai sakė mo
nologą Bartkevičius.

60 LSS. kuopa nominavo 
kandidatus į LSS. viršinin
kus. Ant administratoriaus 
daugiausia balsų gavo J. 
Mockus iš Chicago, Ant re
daktorius K. Vidikas, ant 
sekretoriaus Stasiulevičius, 
ant Pildomojo Komiteto V. 
Paukštys, J. Pruselaitis ir 
Šukys; j literatišką komitetą
L. Pruseika, St. Strazdas,
M. Michelsonienė.

reikėjo važiuoti automoliu į 
Peach Point. Automobiliaus 
šoferiu buvo tūlas Herman 
Snow, kuris buvo prisikabi
nęs ženklelį Roosevelto par-

Išsėsdamas iš automobi
liaus, Morganas davė 
riui $20.00 ir pasakė: 
duodu tau, o $10 tavo 
jos agitacijai”.

šofe-

parti

' Draugyste D. L. K. Vytauto nutarė 
laikyti savo metinį balių Columbus die
noj, t. y. 12 spalio (October) 1912 m., 
Dahlgren salėj, kampus E ir Silver sts., 
So. Bostone. Meldžiame kitų vietinių 
draugijų ant tos dienos jokių pasilink
sminimų nerengti.

Prez. J. Neviackas.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kių proškų, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo- 
jaus neliks nė vienos. Blakes 
į minutą prapuola.

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
mu per pačtą 60c. Siyskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

PARSIDUDA “
Galima pirkti arba parandavoti visai pi
giai. 3 ruimai ant pirmo flioro $1.75; 
5 ruimai ant antro— už $2.25. Gretai 
perkant atiduotų už $1,2000, kuriy vertė 
$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.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitų brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikrų Die
vo prisakymų. Tuo tarpu, 
ant jėzuitų ilgai rėmėsi ka
talikų 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 “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

“Liaudies Dainos

I
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Pirkite Bekernę
Didžiausis ir senįausis bekernes 

biznis parsiduoda visai pigiai už
tai, kad savininkas serga ir nori 
išvažiuoti gydytis, o neturi kam 
palikti savo biznio. Įplaukų yra 
nuo 800-iki 900 dolerių per savaitę 
(cash), 2 dideli štorai su visais 
įtaisais ir bekernė su visomis ma
šinomis dėl kepimo, taipgi 2 ark
liai ir vežimai su visais pakinki- 
mais. Geriausia proga Lietu
viams įgyti vieną iš didžiausių biz
nių Šo. Bostone už $7000, todėl, 
kurie norėtumėt platesniy žiniy 
apie tai, kreipkitės greičiaus pas:

TEISINGIAUSIA < TI’T’IT’IZ A 
IR GERIAUSIA A P | |H K A

LIETUVIŠKA

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

' SO. BOSTON, MASS.

Męs savo sandėliuose užlaikom puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

MONOGRAM DEGTINE kvorta 50c gorčius $2.00
B • • • » » 65c »t 2.60
LYME BEACH ,, • • • » » 75c 2.50
EGG ROCK • • • > ♦ 1.00 9 9 3.50
ROWES WHARF ,, • • • 9 9 1.00 > 9 3.50
BOSTON LIGHT ,, • • • 9 9 1.00 9 9 3.50
SHOEMAN’S FAVORITE • • • 9 9 1.00 9 9 3.50
KEITH’S PRIDE • • • » » 1.25 9 9 4.50

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

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass. 

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

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

V Telephone So. Boston. 845 M i*
S DR. F. MATULAITIS |

495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS,
g Valandos:
5 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
@ Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
Wc)4343O4c)43c)O4c)4c)434©4Q§

es

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

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

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

Krajavi Škaplieriai.
Parsiduoda krajavi škaplieriai parga

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

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

Popieriai rašymui (aišky 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 konverty $5.00, 1000 
popiery su konvertais $6.00.
Užlaikom visokiy knygy.pavinčiavoniy, 

pastatomy altorėliui ir visokiy staineliy. 
Agentams duodam gerą nuošimtį ant 
visokiy tavory. Adresuokit:

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, Ndw York, N. Y.

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVA1TINIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA”
LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, 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.

I’risiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

ft E. Moyamensing Avė. 5
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Brightono “Vienybės” dr- 
ja turėjo prakalbas. Pirmas 
kalbėjo L. Pruseika apie Ru
sijos ir Lietuvos revoliucją. 
Paskui perėjo prie Ameri
kos. Nurodė, kaip tampriai 
Amerikos lietuviai susirišę 
su tėvyne. Pagaliaus kal
bėjo apie kasdieninius reika
lus. F. Bagočius gražiai iš
aiškino, kad religijos daly
ką—itai privatiškas žmogaus 
reikalas. Tuotarpu Bostono 
kunigai tik pjudo žmones. 
Ragino rašytis į draugiją ir 
balsuoti už socijalistų parti
ją. Kalbėjo gerai. Pasku
tiniu kalbėjo J. Neviackas a- 
pie draugijų naudą. Mono
logus sakė Bartkevičia ir La- 
kačauskas.

Nedėlioj, 8 rugsėjo, 60 L. 
S.S. kuopa rengia paskaitą. 
Tema: “Šlisselburgo tvirtovė 
ir nuteistųjų mirtin laiškai.” 
Paskaita atsibus socijalistų 
svetainėje 376 Brordway, 
7:30 vai. vakare.

1 rugsėjo buvo labai dide
lis gaisras East Bostone. Be- 
gesinant gaisrą, susižeidė 7 
ugnagesiai.

Stephen D. Connolly, 16 
metų vaikinas, nuteistas ant 
3 mėnesių į pataisos namą 
už nenorėjimą užlaikyti savo 
žmoną, kuri turi 24 metus. 
Per teismą tasai vaikinas aiš
kinosi tuomi, jog negalįs už
laikyti žmonos, nes turi už
laikyti senelę-motiną.

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.

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

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

233 Broadway, So. Bostone.

Dainų rinkinyje telpa ge
riausių mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitų. 
Dainų rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų 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 žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip pat ir viltis ge
resnės ateities.

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

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

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS
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 žydėjimą......................... 15c

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

ką ir iškeliaujantiems........ . 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?..................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

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

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

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Aid.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.
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OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
O
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, l‘A.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Elians 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 expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

Užsirašyki! ‘Lietuviy 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 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 No. Ashland Ave., Chicago, III.

KONCERTAS ir ŠOKIAI
Rengia 162 kp. L.S.S. . Atsibus

Subatoj, 7 rugsėjo (September), 1012.

Svetainėje
Knights of Honor Hall

730 Washington St., Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki

12 vai. nakties. *
Sis koncertas buvo rengiamas ant 31 

rugpjūčio, bet neįvyko delei kaltės sa
lės užžiūrėtojaus, todėl dabar bus daug 
geriau prirengtas ir smagesnis. Bus le- 
kiojanti krasa ir skiriamos dvi dovanos: 
mandalina ir knyga. Kalbės Džian Bam
ba ir Čigonas. Dainuos kvartetas ir bus 
kitoki pamarginimai.

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

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

Perkant žiūrėk, kad butą ta marke, 
o gausi teisingai.

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

ir Biznieriai!
05
bJO

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Pereitoj nedėlioj Vytauto 
dr-stė laikė savo mėnesinį 
susirinkimą, ant kurio nuta
rė dalyvauti demonstracijoj 
prieš kankinimą darbininkų 
vadovų Ettoro ir Govannitti. 
Demonstracija atsibus 15 d. 
rugsėjo, 2 vai. po pietų. 
Apart to, draugystė paauka
vo 4 dol. dėl apginimo virš- 
minėtų vadovų.

Kurios draugijos bei kuo
pos norėtų prisidėti prie de
monstracijos, tegul kreipiasi 
j “Laisvės” redakciją pas 
Vytauto draugystės pirmi
ninką J. Neviacką.

Neseniai Bostone Apsilan
kė Fierpont Morgan. Jam

SUSIVAŽIAVIMAS
Lietuviy knygyno Bridgewater. Mass,, 
8 rugsėjo (September) 1 vai. po piety 
svetainėje Boot and Shoe Work Union. 
Draugy meldžiame sugrąžinti visas kny
gas, kurios randasi pas sąnarius ir pa
vienes ypatas, nes kitaip tos ypatos bus 
pagarsintos per laikraščius, kaipo pasi
savinusios Knygyno knygas.

KOMITETAS.

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

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

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

“ Laisves
Spaustuvę

Susirinkimas.
Ateinančioj seredoj, 4 rugsėjo (Sep

tember) atsibus So. Bostono Lietuviy 
Labdarystes Dr-gijos susirinkimas 7.30 
vai. vakare po No. 339 Broadway, So. 
Bostone. Visi nariai privalo būtinai 
atsilankyti ant šio susirinkimo, nes bus 
svarstoma apie pastatymą namo.

Komitetas.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu- 
ty Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

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

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama

“GREEN STOCKINGS”
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu.

“The Fortune Hunter”
(Laimės Jieškotojas)

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

IIFTITVI! Kodcl ,noki $15,0° ar lulIL 1 U V 1. $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot vaikuty, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su guzais, skalbynėm ir šaltierium už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus—už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. Į 
Bostoną galima nueit pėkščiam i 15 mi- 
nuty. Ateikite pas

H. F1NSTEIN
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

veryky ir kitokių daikty krautuvės. 
Biznis įau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima būtu biznį padidint. Atsi
gaukit i “Laisvėsred., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

».. ’iiwtintiiwiMlhT^ kb

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 

' i 

Visokius Darbus.
ir

Ypatingai atydą atkreipiau) 
j draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviško^kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siyskit jį mums šiuo adresu:

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy 

,, nuo Kirmėliy dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skįlvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - !
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plauky Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Baisumas - 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas - - -
Egzema arba Od ‘ 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkeles ... 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežų
Gyd. h1 Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose .ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB, G. GROBLEWSKI
COR. BIJW & MAIN ŠTS., PLYMOUTH, PA.

ėjimo

os Uždegimas

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$!.(:()
25c.

$2.00
$2.00

$50

LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos l’rofe- /' 
sorius Massachusetts *'1 SwJgIL 
steite. Jau arti 18 ‘ 
metų, kaip aš pasek- L-V, s 
rningai gydau ir at- Į. ,4^ 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant f
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui 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, Alass.

Telephone Richmond 1O67-R.

y i,...! ,

Šiokiomis d ienomis u t i l:u > (n nuo O iki s 
vol. vnkure. <-ntnd:«-iil:ih nuolUryte 

iki 4 po loet.

tory ir Vaiku ir taisome DA

Atekhimus lUiuu-sl. AĮ upgnrHlnhnt|

Feeling "Fit” Every Day
Influenzos arba irrne- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Richter'io
Pain- 

ExpellerilO 
savo namuose ir pH 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York 

j Richter’lo Gongo Pillės yra geros nuo 
J viduriu sukietėjimo. 25o. ir buo.

C" —

J. P. TUIINILA
Užlaikom didelę

Krautuvę ^9
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinlų Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

8212 Washington Street
BO«TON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

•ssviv ‘Noison
Off suuųnj u<g*uįus»a\ to?

asoM 8a<iNvxaTv
•snXjvp oiiuspj 

Knj>|OK|A jį *suJO|do4 
‘snuųAuiH^pM ‘snpunifs *«auųvp^

siTivMKih ęiinosiA iiNaniv

SVJLVMOAG V
aawa.j aųi jo aaųenf 3IH«d X«»<>N
•uojihv 'Pi sopia oui|uaA^o torr U|»W ssuojapi OSĮJJO

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovany 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo 
bes”, 

• 4 9 9siar ,
tės”, “Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siys- 
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

Klioštoriaus Slapty- 
“Revoliucijos atbal- 

‘Mokslas Rankažinys-

242 Broadway, So. Boston, Mass.
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