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New York, 6 spalio.—Šian
dien prasidėjo policijos leite
nanto Beckerio teismaš. Jis 
yra kaltinamas užmušime 
Rosenthalio. Svarbiausiu liū-

neneš, Kultūros, Politikos Laikraštis S
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So. Boston 21013.
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Amerika pradėjo sekti 
Rusiją.

Lawrence, Mass., 6 spalio. 
Lawrence’o patrijotai pradė
jo eiti Rusijos juodašimčiu
pėdomis. Čia prasidėjo di
džiausi kurstymai prieš sVe- 
timžemius. . Tuose kursty
muose didžiausį dalyvavimą 
ima miesto majoras Scanlon. 
Suorganizuoti per jį patrijot- 
palaikiai reikalauja, kad tuo- 
jaus iš Lawrence’o prasiša
lintu Haywoodas ir visi I.W. 
W. unijos vadovai. Grąsina 
net užpuolimu.

Kadangi 29 rugsėjo Law
rence’o darbininku demon
stracijoj buvo neva paniekin
ta amerikoniška vėliava, tai 
majoras išdavė įsakymą, kad 
kiekvienas Lawrence’o gy
ventojas nešiotu iki Colum
bus dienai prisikabinęs Ame
rikonišką vėluką. Tu vėlu- 
ku pareikalavimas yra toks 
didelis, kad net Bostonas 
pritrūko. Paduota orderis į 
New Yorką.

• Kadangi Lawrence iš prie
žasties patrijotu įdūkimo 
laukiama dideliu riaušių, tai 
IWW. unijos vadai pranešė 
majorui Scanlonui, kad jei
gu Lawrence atsitiks koks 
nors sumišimas arba užmu- 
šėjystė, tai kaltas tame bus 
Scanlonas ir jo suorganizuo
ti fanatikai patrijotai.
Kapitalistų suokalbis ant 

Haywoodo gyvasties.
Kadangi kapitalistai su 

Haywoodu neįstengia gra
žiuoju apsidirbti, tai nulėmė 
jį nužudyti. Salemo valdi
ninkas Patrick Lehan gavo 
telegramą iš Chicagos nuo 
V. St. Johns, kuris praneša, 
kad susekta suokalbis ant 
Haywoodo gyvasties. Lehą- 
nas tą telegramą rodė sūdžiai 
Quinn ir šerifui Johnsonui.
Patrijotai muša I. W. W. 

vadovus.
Lawrence, Mass., 5 spa

lio. — Pereitame utarninke 
Lawrence kalbėjo Frank 
Morris ir J.O’Carroll, abu
du iš Chicagos. Grįždami 
nuo prakalbu, jie pastebėjo, 
kad paskui juos seka koki tai 
žmonės. Bijodami eiti vieni, 
jie paprašė, kad policistas 
juos palydėtu. Vienok, be- 
lydint, policistas kasžin kur 
dingo ir minėtieji vadovai li
ko užpulti ir baisiai sumušti.
Ettoro-Giovannitti teis

mas.
Ettoro ir Giovannitti teis

mas likos atidėtas iki 14 spa
lio. Iš 350 kandidatu yra iš
rinkta tik 4 sūdžios. Dabar 
šaukiama vėl 350 nauju kan
didatu į teisėjus.

Ettoro-Giovannitti apgenė
jai pareikalavo, kad būtinai 
Ettor ir Giovannitti turi būti 
paleisti po kaucija. Sūdžia 
apsiėmė ištirtit, ar galima 
juos bus paleisti ar ne.

Kova su New Yorko po-

dininku toj byloj buvo tūlas 
Zelig. Bet policija pasisten
gė nugalabinti ir jį. 5 spa
lio Zelig liko nušautas ant 
karo. Šovikas suimtas. Tai
gi New Yorko policija sten
giasi nudėt visus, kas tik jai ' 
nori pastot kelią.

Revoliucija Nicaraguoj.
Washington, 6 spalio.— 

Nicaraguos republikoj ir vėl ; 
siaučia revoliucija. Šiuo tar
pu revoliuciją nori užgniauž
ti Suvienytos Valstijos. Jos 
pasiuntė kariumenę būk tai 
savo reikalu apginti.

Suvienytų Valstijų kariu- 
menė atėmė nuo revoliucijo- 
nieriŲ jau du miestu ir bai
gia revoliuciją slopinti. Lai
ke susirėmimu išskersta^ la
bai daug revoliucijonieriu ir 
užmušta ju vadovas.
Nelaimė ant geležinkelio.

Westport, Conn., 3 spalio. 
—Netoli mlo čia nušoko nuo 
pilimo expresinis trūkis. Už
mušta 8 ypatos.ir apie 10 su
žeista. Nelaimė atsitiko, nuo 
greito trūkio bėgimo. Kalti
na už tai inžinierių, kad jis 
būk neklausęs signalu. Inži
nierius laike katastrofos liko 
užmuštas.

Valo Chicagą.
Chicago, 5 spalio. — Čia 

pradėta vestis didžiausia ko
va prieš paleistuvystę. Aną 
dieną suareštavo apie 580 
moterų ir ju užlaikytoju. 
Areštavimas nepasiliaus, pa
kol nebus suareštuota 1000 
ypatų. Jei tik tiek nusidėjė
liu, tai Chicago būtu šventas 
miestas. Bet, rodosi, kad ju 
yra kelis sykius daugiau!

Pavogta $200.000.
New York, spalio 6 d.— 

Nuo salos Cuba, iš miesto 
Havana, išsiųsta į New Yor
ko National Park Bank $200., 
000. Kada paketas pribuvo 
į vietą ir jį atplėšė, tai pasi
rodė, kad pinigu nėra. Burn- 
s’o detektyvai ir valdžios 
policija stropiai įieško vagiu.
Pirmutinė valdininkė mo= 

teris Mass, valstijoj.
Brockton, Mass. — Miss 

Mabelle Walker čionai li
ko paskirta už miesto kler
ką. Tai yra pirmutinė mo
teris, kuri užėmė valdišką 
vietą Mass, valstijoj.

Greitai apsivedė.
Chicago, 6 spalio.—John 

H. Hinsley, penkiasdešimts 
trijų metu senelis, apsivedė 
su 18 metu mergina Mollie 
Brown.- Jie susipažino viena 
valanda pirm vestuvių. Mer
gaitė pripažįsta, kad viskas 
atliktaggęrgreitai, bet senis 
nei kiek nesistebi. Jis sako, 
kad jis apturėjo įkvėpimą 
nuo “augščiausios esybės”, 
kad tą kuogreičiausia atlik
tu.
Ambasadoriai pagelbėjo iš

rinkti Taftą.
Išėjo aikštėn, kad Suvie

nytu Valstijų pasiuntiniai 
(ambasadoriai) įvairiuose 
kraštuose sudėjo didelius pi
nigus ant išrinkimo Tafto 
1908 m. Anderson, pasiun
tinys. Belgijoje, davė $25.000, 
Myron Herrin, ambasadorius 
Frakcijoj, davė $50.000, R. būdu—visuotinu streiku. Pir- 
Kerens, ambasadorius Aust- miau mano gerai prisirengti, 
rijoj, davė $10.000.

Smarkiai ruošiasi j karę.
Bulgarija, Serbija, Graikė- ’ 

ja ir Juodkalnija šiandien pa
siuntė Turkijai ultimatum su 1 
reikalavimu autonomijos Al
banijai, Macedonijai ir salai 
Kretui. Jeigu Turkija atsi
sakytu tai išpildyti, tai tuo- 
jaus bus apskelbta jai karė. 
Bulgarai ir graikai grįžta

į tėvynę.
Bulgarai ir graikai, išgir

dę apie karę su Turkija, 
smarkiai pradėjo važiuoti tė
vynėn. Apskaitoma, kad iš 
Amerikos graiku sugrįžš apie 
75,000. Kitos Balkanų vieš
patystės taipgi atsišaukė į 
svetur gyvenančius savo pa
valdinius, kad grįžtu ginti 
tėvynės reikalu. Toki atsi
šaukimai išsiuntinėti beveik 
į visus Amerikos miestus.
Turkai šaudo į Graikijos 

laivus.
Londonas, 5 spalio. — Iš 

Konstantinopolio praneša, 
kad turkai subombardavo 2 
Graikijos tavoriniu laivu, ka
da tie plaukė per Bosforą. 
Tas Turkijos pasielgimas la
bai sujudino visą Graikiją. 
Pašaukti prie ginklo visi re- 
zervininiai. Graikijos pasiun
tinys kreipėsi prie Anglijos, 
prašydamas pagelbos.

Elektrikiniai laivai.
Londonas, 5 spalio.—Kal

bama, kad neužilgo visi di
desni jūros laivai turės būt 
varomi elektros pajiega. Tie 
laivai turės būt taip įtaisyti, 
kad nuo kapitono tiltuko lai
vą bus galima taip valdyt, 
kaip elektrikinį karą. Iš- 
skaitliuojama, kad elektra 
atsieis daug pigiau,, negu ga
ras.
Nuskendo povandeninis 

laivas
Dover, Anglija, 6 spalio.— 

Hamburg American linijos 
laivas “America” susimušė 
su povandeniniu Anglijos lai
veliu. Laivas “America” 
nuo to nieko nenukentėjo, o 
povendeninis laivelis liko per
kirstas per pusę ir nuskendo. 
Sykiu su juom žuvo 2 aficie- 
riai ir vienas darbininkas.

Caras gavo mušti.
Londonas, 6 spalio.--Į čia 

praneša iš Peterburgo apie 
tokį atsitikimą. Caras savo 
palociuje, iškišęs galvą per 
langą, žiūrėjo į besibovyjan- 
čias dukteris. Staiga iš už
pakalio prie jo priėjo kapito
nas Orlovas ir smarkiai su
drožė carui ranka per spran
dą. Caras, išsitiesęs, suriko: 
“Kaip tu drįsai?” Orlovas, 
persigandęs, krito prieš carą 
ant keliu ir tarė: “Viešpatie, 
atleisk, aš maniau, kad tai 
buvo mano draugas Golovi
nas.”
Kaip Belgijoj streikuoti 

rengiamasi.
Nemaloniai Belgijos darbi

ninkai ir pirmeiviai sutiko 
kunigu laimėjimą rinkimuo
se parlamentan. Dabar gi 
rie rengiasi versti kunigu 

i f valdžią, bet rengiasi ramiu

dėti. Dabargi tik renka pi
nigus, taiso valgomųjų daiktu 
sandėlius, tveria komitetus 
vaiku priežiūrai. Vaikai per 
streiką bus išsiųsti užrube- 
žih, daugiausia, Anglfjon. 
Streikuos visa šalis, ir ne tik 
darbininkai, bet ir šiaip inte- 
igentai. Kiti prirodo, kad 
kunigai rinkimus laimėjo 
suktybėmis, apgavyste, prie
varta (klerikalai -darbdaviai 
vertė savo darbininkus bal
suoti taip, kaip kunigams 
naudinga) ir t. t.
Moteris neprisieks klau

syt vyro.
Šveicarijoj liko panaikinta 

tiesa prisaikdint moterį lai
te šliubo klausyti vyro. Tą 
pačią tiesą norima panaikin
ai Prancūzijoj.

Didžiausia anuota.
Japonai užsakė Anglijoj 

savo laivams armotą, kuri 
šaudis ant 24 verstu. Kulip- 
tos svers po 14 pūdu. Jos 
galės pramušti 54 coliu plie
niniu laivu šarvą.

Austrija nori pagelbėt 
Turkijai.

Berlynas, 6 spalio.—Vokie
tija tikrina, kad karė ant 
Balkanų yra neišvengtina ir 
visomis pajiegomis rūpinasi, 
tad į karę neįsikištu dides
nės viešpatystės. Vienok 
Austrija mobilizuoja kariu- 
menę ir rengiasi pagelbėt 
Turkijai. Rusija apie tai iš
girdus, pranešė Austrijai, 
kad jeigu ta kišis į Balkanų 
reikalus, tai ji apskelbsianti 
jai karę.

Saulės spinduliai vietoj

Londonas, 6 spalio. — Tū
las Frank Shuman yra išra
dęs tokią mašiną, kurios va
rymui bus naudojama ne an- 
glįs, bet saulės spinduliai. 
Mašiną tą pastatė Egipte, 
kur kaitina smarkus saulės 
spinduliai. Tikimasi, kad 
nuo saulės spinduliu vanduo 
ant tiek įšils, kad pasidarys 
garas ir galės sukti mašiną’
Anglijos kalnakasių rei= 

kalavimai.
Londonas, 6 spalio. —Ang

lijos kalnakasiai, susitvėrę į 
vieną galingą uniją, rengiasi 
prie naujo streiko, jeigu ka
syklų savininkai nesutiks ant 
ju reikalavimu. Dabar jie 
reikalauja geresniu sąlygų 
darbe ir didesnės mokesties. 
Kalnakasiai mano priversti 
valdžią užstoti ju reikalus.

Darbininkus aprūpins 
namais.

Sydney, Australija, 6 spa
lio.—Australijos valdžia su
manė aprūpint visus savo 
darbininkus namais.* Tokiu 
būdu miestu apielinkėsę bus 
statoma daugybe mediniu 
namu ir visi tie namai bus 
atiduoti darbininku savastin 
ant lengvo išmokesčio. To
kiu būdu už keliu metu Au
stralijoj nebus benamiu žmo
nių.

Carui nauja sargyba.
Berlynas, 6 spalio.—Tege- 

blatt praneša, kad caro gy- 
vasčia pradėjo rūpintis ne tik 
rusp šnipai, bet ir svetimi. 
Kaip jau sykį minėjom, ca
ras apdraudė savo gyvastį 
vienoj angliškoj kompanijoj. 
Kompanija bijodama, kad jo 
greitai kas A nenugalabintu, 
nusamdė net savo detekty-

Nusižudimas katorginių 
kalinių.

Praėjusiame “Laisvės” nu- 
meryj trumpai paminėjome 
apie nusižudymą katorgos 
kaliniu, bet nežinojome apie 
tai smulkmenų; dabar-gi pa
aiškėjo štai kas.

Katamaros katargos kalė
jime 3 politiški kaliniai pasi
pjovė, o 10 kėsinosi nusižu
dyti, bet liko išgelbėti... Iš
gelbėti tik dėlto, kad paskui 
vėl galėtu plakti rykštėmis.

Plačiai žinomas budelis, 
inspektorius kalėjimu fon 
Kube, atidavė įsakymą iš
plakti rykštėmis kalinį Pril- 
novą. Kiti kaliniai užpro
testavo ir apskelbė badavi
mą. Vienok tas negelbėjo. 
Tuomet jie griebėsi kitokio 
kovos įrankio —nusižudyti. 
Taip ir padarė: trįs nusižudė, 
o 10 liko išgelbėtu.

Neperseniai ten-pat užpro
testuodamas prieš plakimą 
rykštėmis nusižudė Sazono
vas, o kitus jo draugus spėjo 
išgelbėti. Jis nusižudyda- 
mas paliko raštelį, kuriame 
prašė draugu dar nesiskubinti 
žudytis. Jis manė, kad jo 
tas baisiausis protestas page
rins likusiųjų gyvenimą. Vie
nok nepagelbėjo... Nespėjo 
praslinkt dveji metai, kaip vėp 
žudosi, protestuodami prieš 
barbarišką su jais elgimąsi.

Toks tai Rusijos kaliniu 
padėjimas.
Nuo 1905 m. laukia teismo

Krasnojarsko kalėjime yra 
užlaikomas pavienėj kame
roj sergantis proto liga 
praporščikas Kuzminas. Jį 
kaltina, kaipo ‘ ‘prezidentą 
Krasnojarsko republikos” (už 
sukilimą 1905 m.) pagal 100 
ir 102 straipsnį, gręsiantį 
mirtimi. Kadangi jis yra pa
mišęs, tai laukia, kada išgis 
ir tuomet jau bandys karti.
Pasmerkė 3 metams tvir

tovės.
Kutajiskas. Buvusį I Dū

mos atstovą s.-d. Žordaniją, 
pasmerkė 3 metams tvirto- 
vėn už parašymą ir išleidi
mą knygos “Kritika anar
chizmo iš moksliško socijalis- 
tiško atžvilgio.” Drg. Žor- 
danijas pasodintas tvitovėn 
iki įneš 5,000 rub. kaucijos, 
nežiūrint į tai, kad jis turi 
plaučiu ligą.

Ir vėl vieną kovotoją be 
laiko nuvarys į kapus.

Nenori driskių matyti.
Kuomet buvo iškeltas ka

rališkas balius paminėjimui 
mūšio ties Borodinu, tai dau
gelis korespondentu ir foto- 
grafistu buvo atėję papras
tuose drabužiuose.
rui nepatiko ir dabar minis
terija išleido įsakymą, kac 
ant toliaus visi koresponden
tai ir fotografistai bus įlei
džiami į panašius balius tik 
su frakais ir cilinderiais.

Mat, nenori matyti savo 
driskiu. -

. Kratos ir areštai.
- Ekaterinoslavas. 12 ir 13 
rugsėjo čielas dvi naktis be 
paliovos buvo daromos kra
tos ir areštai tarpe ^pirmei
viškosios inteligentijos.

Atsitikimas su ministerio 
padėjėju.

Finansų ministerio padėjė
jas Novickis, atvažiavęs Pe
terburgan iš Smolensko iškil
mių, ėjo iš gelžkelio stoties. 
Skubindamas stotin darbinin
kas Filipovas ministerio pa
dėjėją taip užkliudė, kad tas ( 
parkrito ant laiptu apalpęs. 
Atvažiavusi greitosios pagel
ios karieta, parvežė ministe
rio padėjėją namo. ♦ Gydyto
jai rado, kad labai esanti pa
žeista jo galva, tečiau gyvy
bei pavojaus nesą. Filipo
vas buvęs suimtas, bet .pas
kui vėl išleistas.
Kadetų partijos legaliza

vimas.
“Ruskoje Slovo” rašo, kad 

vyriausybės esą svarstomas 
klausimas dėl kadetu parti
jos legalizavimo. Legalizuo
ti kadetus patarę spalininkai 
ir nacijonalistai. Dabar ka
detai daug pritraukią savo 
pusėn rinkėju, bet kai būsią 
legalizuoti, nebeturėsią jau 
tos garbės.

Pradeda pažinti savuosius.
Nauji kalėjimai.

Teisiu ministerija sudariu
si įnešti Dūmon projektą pa
statyti 8 naujus kalėjimus. 
Reikalaujama esą 15.000.100 
rubliu.
Už pareigos neišpildymą.

Jūros kapitonas Mirzajevas, 
užsidegus Juodosios jūros 
garlaiviui, pats pirmas aplei
dęs laivą, kuriame buvę mo
terų. Kapitonas užtai nu
teistas metams kalėjimo ir 
atimta jam jūrininko teisės. 
Naujos geležinkelių mo

kyklos.
Maskvoje keliu ministerija 

įsteigė ypatingą geležinkelio 
mokyklą, vienintelę ne tik 
Rusijos viešpatijoje, bet ir 
visoje Europoje. Ta mokyk
la prirengsianti geležinkelio 
valdininkus, stočių viršinin
kus ir ju pagelbininkus, bi
lietu ir prekių kasininkus ir 
t. t. Iki šiol valdininkai pri
sirengdavo į tas vietas tiktai 
gyvenimo prityrimu, beprak
tikuodami.

Tuomet dar geriau galės 
vogti.

Pristavą sušaudė.
Dušetas. Keletas apsi

ginklavusiu plėšiku užpuolė 
ant pristavo Kumsejevo, su
areštavo jį ir čia pat padarė 
jam teismą, kuris išnešė mir
ties bausmę per sušaudymą. 
Po teismo, tuojaus sušaudė. 
Jį kaltino už persekiojimą 
jų draugu.
Nusižudėlių laidojimas.
Sinodas Peterburge svars

tė šiomis dienomis nusižudė
liu laidojimo klausimą. Ne
galima esą krikščioniškai lai
doti tu, kurie nusižudę, tu
rėdami pilną sąmonę. Tie, 
kurie nusižudo protui pami
šus, tai nors ir nenustoją 
krikščionišku laidotuvių, bet 
juos reikią laidoti be jokios 
iškilmės.

Paleido iš kalėjimo.
Skriaudžiai (Mariamp. p.). 

Rugsėjo 6 d. parėjo iš kalėji
mo J. Jankauskas, J. Degu
tis ir Mockapetris. Pirmieji 
du iškentėjo kalėjime po 5 
mėnesius, o Mockapetris 2 
mėnesiu. Pirmiau dar lie
pos 24 d. parėjo Apolionija 
ir Konstancija Ankudavyčai- 
tės. Apolionija iškalėjo 3 
mėnesius, o Konstancija—8 
savaites. Visi jie buvo kal
tinami už kokius ten jauni
mo ratelius. Kuomet žanda
ru rotmistras Kislinskis vis
ką ištiręs nusiuntė Peterbur
gan, iš ten atėjo paliepimas 
paliuosuoti juos.

Kunigas išbėgo.
Lekėčiai (Naum.pav.). Le

kėčiai tai naujai atskirta nuo 
Zapiškio nedidoka parapija. 
Nė iš šio, nė iš to, tik paskly
do gandas, kad klebonas V. 
Slavynas apleidžia Lekėčius 
ir važiuoja Amerikon. Prie
žastis—būk tai byla su vienu 
parapijonu V. Tamulaičiu, 
kurį jis apskundė, būk šis 
viešai ant rinkos prieš žmo
nes skelbęs, kad kunigai plė
šikai, nesą Dievo ir nereikią 
bažnyčios, už ką Tamulaitį 
teismas pasmerkė 6 mėne
siams tvirtovės. Tamulaitis 
padavė apeliaciją ir pastatė 
80 liudininku parapijony. 
Valdžios atstovui ištardžius 
tuos 80 liudininku, paaiškė
jo, jog nė vienas nieko pana- ’ 
šaus nuo Tamulaičio negir
dėjo, kaip tik bažnyčios ir 
kunigo tarnai: vargoninin
kas, zakristijonas ir kiti, ku
rie ir teisme prirodinėjo Ta
mulaičio kaltę.

Be to išvažiuojant, parda
vinėdamas savo daiktus,1 po
draug pradėjo pardavinėti ir 
parapijai priklausančius, kaip 
tai: stalus, suolus, gal būtu 
ir daugiau ką pardavęs, jei
gu . ne bažnytinė priežiūra 
rugpjūčio 3 d. nebūtu davus 
3 telegramas: gubernatoriui, 
viršininkui ir Seinams, kad 
apgintu parapiją nuo aikvo- 
jimo klebonu V. Slavynu jos 
turto. “L. Uk.”

Maras.
\ Astrachaniaus gub. nuo li
gos pasirodymo susirgo 45 
žmonės, mirė gi 34, kiti dar 
tebeserga.

Nelaiminga ta Rusija...

Po gubernatoriaus apsi
lankymo.

Šaukliai (Ginteliškės v., 
Telšių pav.).—Rugpjūčio 27 
d. čia buvo atvažiavęs guber
natorius. Gubernatorius kal
bėjosi apie įvairius valstie
čiu reikalus. Tarp kitko pa
sakė, kad Ginteliškės valstie
čiai esą labai apsileidę mo
kyklų reikaluose. Tokiame 
dideliame valsčiuje, kur yra 
10000 gyventoju, tik dvi mo- 
kykli besą; gubernatorius nu
rodė, kad dabar labai lengva 
mokykla atidaryti, nes talo
ne viską valdžia duodanti.

Pavažiavus gubernatoriui, 
susirinkusieji užsimanė pa
gerbti ir savo “ponus”, tai
gi ėmė juos kilnoti į viršų... 
Tik kas jau labai stebėtina, 
kad kėlė ne tik “starsiną”, 
bet net ir “staršinienę”! Ne
žinia, ar tai iš džiaugsmo, ar 
iš meilės, ar dėl didesnio pel
no, keliautieji nepagailėjo u 
jąi tos garbes. “L.U.”
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Vort« P. POSMYLA.

O, EIKŠ
Gyvenimas be mikrobų.

o vienok kėlėsi iš

tam pri-

' 'k!*'

gali tik
Kad to*

jog

Čia žmonės, rodos, be jausmy... 
jie mums, geroji, neatjaus...
Gal būt priduos daugiau skausmų— 
liūdnumo tinklą dvasiai aus...

O, eikš, kur giria šiam’, giliai, 
gal ten daugiau jiegu priaugs, 
kol ryto saulės spinduliai 
išnaujo darban mus pašauks!

, St. Strazdas.

♦) Dalykėlis raSytas tuomet, kada mūšy “Laiavo- 
sios Minties“ nelaisvus laisvamaniai “papuošė”- save 
leib-organą su vienu “svečio-nebuvėlio” paveikslu...

ilhiWMiniiii I'

Lietuvės sufragistes.
Tokiu antgalviu korespon

denciją talpina “Dilgėlės” 
No 20, iš Wilmerding, Pa. 
Štai ištraukos iš tos kores- 

£ pondencijos.
'‘Lietuvos Sūny Draugystes pirminin

kui įduotas sekantis prašymas: ‘Męs, 
žemiau pasirašiusios motėrjs iŠ miesto 
Wilmerding,Pa., atsišaukiame prie Lie
tuvos Sūny Draugystės, kad priimtumėt 
mus, kaipo savo drauges ar seseris į są
nary s tę L. S. D-tęs’.”

Toliaus seka parašai. Savo 
- prašyme moteris

1) “reikalauja Jygiy teisiy su vyrais 
balsavime ir sprendime ir visuose kituo
se reikaluose, paliečiančiuose draugys
tę. 2) mokėjimo lygiy mokesčiy ir ly- 
giy tiesy prie pašalpos.”

Draugija turi būti užvar- 
dyta “Lietuvos Sūny ir Duk
terų draugija.”

Malonu girdėti, kad Wil- 
merdingo draugija priėmė 
motery reikalavimus. To
kiu būdu mūšy visuomenė į- 
gija dar kelias darbininkes 
ant apšvietos ir susišelpimo 
dirvos. Raginame ir kity 
miesty moteris pasielgti pa
našiai.

Chicagos klioštoriaus 
patronams.

Mūsų kunigy nachališku- 
mas auga dar smarkiau, ne
gu jy pilveliai. Visi žvirbliai 
jau ant stogy čirška, kad 
jiems nerūpi teisybė, vienok 
jie neatboja. “Draugas” sa
vo paskutiniame numery at
lieka dar vieną literatišką 
razbajy. Jisai sako, kad 
“Laisvė” neužtaria skriau
džiamu lietuviy Vilniaus gu
bernijos. Tai yra melas. 
“Laisvėje” labai tankiai bū
na išreikšta prijautimas 
skriaudžiamiems lietuviams. 
“Laisvė” tik neužtaria ty na
cionalistu, kurie eina sykiu 
su rusiška valdžia. Dauge
lio lietuviu kunigu politika 
Vilniaus gub. yra labai ne
švari. Iš vienos pusės jie 
neva užtaria lietuvius, bet iš 
kitos pusės už kanauninko 
vardą parduoda savo sąžinę. 
Juk kunigai su ponais sulen
kino Vilniaus gub. lietuvius.

“Draugas” per akis me
luoja, sakydamas, būk p. 
Dambrauskas užmokėjo caro 
valdžiai 500 rubliy. Jį tik 
nubaudė, bet tai dar toli 
gražu nereiškia, kad jisai 
užsimokęjo. Juk buvo 
uždaryta ir “Saulė” su “Ži
buriu”
numirusiy ir gražiai sau gy
vuoja po valdžios sparnu.

Apie tai, kad to Gabrio 
biuras tik muilo burbulas, 
gerai žino ne tik “Laisvė”, 
bet ir visi švaresni pirmei
viai. Gabrys patinka ponams 
iš “Draugo” todėl, kad raši
nėja į svetimtaučiu laikraš
čius tokius straipsnius, kurie 
labai patinka kunigams. Tai 
ir visa nauda, bet ne tautai 
ir žmonėms, o klerikalams.

Apie McNamarus “Lais
vėje” nepasakyta, kad jie 
nekalti. Išreikšta tiktai spė
jimas, abejojimas. Kaip ma
tote, “Draugas” nesigėdina 
net mintis iškraipyti.

Bet kogi daugiaus galima 
ir laukti nuo Chicagos klioš
toriaus patronu! Jie neturi 
sarmatos, nors jiems Pittsto- 
no parapijonai ir parodė du
ris ir... dar ne vienoj vietoj 
parodys.

Kares šmėkla ant 
Balkanų.

Per šiuos penkiolika mėty 
dar niekad nebuvo taip 
įtempti reikalai, kaip dabar. 
Prieš tris metus jau buvo 
pradėję smaginti ginklus, 
bet tas tuomi ir užsibaigė. 
Dabar kas kita. Pilnoje ra
mybėje gabena ginklus, pro- 
vijantą ir kariumenę link 
Turkijos sieny. Visa pramo- 
nija sustojo. Gelžkeliai už
grūsti kariškais įrankiais ir 
kariumene. Ekonomiškas gy
venimas sustojo, banky ins- 
titutuosia krizis. Skolinin
kai nemoka skoly, o su- 
taupintus pinigus turi iš
duoti iki paskutinio skatiko. 
Tas baisusis bankrutas gali 
būti prašalintas, jeigu galės 
iš viešpatystės banky užtek
tinai pasiskolinti. Auksas 
jau paimtas iš apyvartos, po- 
pieros ir sidabras baisiai nu
puolę, ' net ant 25 nuošimčių.. 
Žodžiu sakant, pilna betvar
kė užviešpatavo.

Žinios apie kariškas sutar
tis tiek yra žinomos, kad 
Serbija ir Bulgarija eina iš
vien ant Turkijos. Pagal a- 
biejy viešpatysčiy sutartį y- 
ra taip: jeigu viena iš jy pra
deda karę, tai antra turi į 
penkias dienas stoti pagel- 
bon. Pradėti karę nuo upės 
Vardar, pagal kurią turi vi
sos kariškos jiegos koncen
truotis.

Su Graikija ir Juodkalni
ja nėra tikros sutarties, bet, 
laike karės su Turkija, kož- 
noj valandoj jos yra pasiren
gę. Serbija bijosi Austrijos, 
kad toji kartais neužpulty. 
Prieš pora mėnesiy Bulgari
ja pareikalavo iš Serbijos, 
kad toji išnaudotų arnauty 
judėjimą laike Austrijos už
puolimo.

Nors iš dalies Serbija at
sakė, kad jai nėra reikalo j 
karę stoti, bet patėmijo, kad 
Bulgarija gali pradėti karę, 
o ji savo priedermę atlik- 
sianti. Bulgarija užsimanė 
neva paliuosuoti Makedoniją. 
Ir dabar ji mato geriausią 
progą. Turkija nuilsus nuo 
karės su Italija ir mano, kad 
negalės daugiau kariumenės 
pastatyti, kaip 300,000, o 
Bulgarija tuo tarpu stato 
300,000, Serbija — 200,000 
ant užpuolimo, o čia dar at
eina 50,000 iš Graikijos ir 20, 
000 iš Juodkalnijos. Ant už
klausimo didžiųjy viešpatys
čių, ar nėra dar peranksti, 
atsakyta, kad Balkany pus- 
salis yra užtektinai 
brendęs.'

Tą puikų pieną 
Austrija sugadinti,
išvengti, eina gandas, 
Balkanų pussalis pilnai atsi
davęs Rusijai, ‘Anglijai ir 
Francijai dėl išrišimo to 
klausimo. Tik tiek Turkija 
gali laimėti, kad Chinijos su
irutės Rusijai daug labiau 
rūpi, negu Balkanai ir per 
tai menkai ji gali pagelbėti.

Visur jiegos įtemptos, vi
sur ginklai galandami ir la
bai trokštama krauje! Krau
jo nekaltų žmoniy! Vieniems 
neva liuosybės reikalauja, o 
kitus nori pavergti. Visvie- 
na, kas kur vergauja: krikš
čionys mahometams, arba 
mahometai krikščionims — 
mums yra vienodai lygu ir 
svarbu. Niekas neišgelbės 
nuo to kruvino karės smako. 
Jokios kapitalistų kalbos ne
padės, nes jiems rūpi tik pa
vergimas ir išnaudojimas 
svetimų kraštų.

Vienintelė yra Balkano 
vargdienių gelbėtoja—tai so
či jaldemokrati ja. J .. 

Laisvamaniu seimas, apie 
kurį “Laisvėje” jau buvo mi
nėta, užsibaigė pereitą sa
vaitę Miunchene. Tai buvo 
iš eilės 16 tarptautiškas lais
vamaniu kongresas.*

Ant klausimo, kas per vie
ni tie laisvamaniai ir ko jie 
nori, seimas atsakė: “Lais- 
vamanyba apima visą pasau
lį. Ji yra demokratiška ir 
socijališka. Ji kovoja su re
ligijos autoritetais, ji kovoja 
su privilegijomis politikoje ir 
su kapitalu ekonomiškame 
gyvenime.”

Rodosi, skamba gana gra
žiai. Bet paskui ta rezoliu
cija buvo taip išaiškinta, kad 
nuo jos tik kauleliai - beliko. 
Laisvamaniu gali būti žmo
gus, priderantis į įvairias po
litiškas partijas. Reikia tik 
laisvai manyti ir dauginus 
nieko. Toliaus laisvamaniai 
nori, kad žmonių gyvenimas 
būtu surėdytas pagal išmin
ties įstatymus. Bet šian
dien visi žmonės vadina save 
išmintingais. Todėl kalbant 
apie išmintingus įstatymus, 
reikėtų pasakyti, kame tu į- 
statymu išmintis.

Toliaus laisvamaniai sako, 
kad laisvamanyba esanti į- 
kūrėja socijališkos žmonijos 
ir doros.

Kitas klausimas, kurį lais
vamaniai svarstė, buvo klau
simas apie bažnyčią ir valsti
ją. Nutarė, kad bažnyčia tu
ri būti atskirta nuo valstijos. 
Taip-pat turinčios būti at
skirtos nuo bažnyčios ir mo
kyklos. Laisvamaniams pa
vesta tuomi rūpinties visose 
valstijose.

Laisvamaniai nutarė kovo
ti už liuosą mokyklą ir reikar 
lauti, kad visi išguldomieji 
mokyklose dalykai būtu aiš
kinami prigimta kalba, ka
dangi to reikalauja patsai 
gamtos įstatymas.

J. Vokietėlis.

Apmokami apskelbimai.
Pavartykite z kaikuriuos 

laikraščius ir jūs užeisite ten 
apmokamu politišku apskel
bimu. Dabar pradėjo dėti 
panašius apskelbimus yz 
Tafto partiją.

Argi jau negėda taip kvai
linti žmones? joksai doras 
laikraštis neturėtu bjaurinti 
savo puslapiu panašiomis a- 
gitacijumis.

_______ ,... .Ji viena 
tik protestuoja prieš nekalto 
kraujo pralėjimą. Niekas 
neišgelbes darbininku iš, ver
gijos, kaip tik susiorganiza- 
vimas į tvirtą ir laisvą! fede- 
rališką republiką.

P. Svotelis.

Męs žinome, kad , mikrobai 
ir bakterijos ne visuomet yra 
mūsų ‘‘nematomais priešais”: 
tarpe ju yra ir mūsų “nema
tomi draugai”, kurie atneša 
mums naudą. Iškįla žingei
dus ir gana svarbus klausi
mas: ar galimas gyvenimas 
visai be mikrobu?

To klausimo išrišimui Pa- 
steur’o institute, Paryžiuje, 
padaryta visa eilė bandymu, 
kurie davė svarbius rezulta
tus. Pasisekė išaiškinti, kad 
šiltakraujai gyvūnai" gali gy
venti erdvėje absoliutiškai 
be mikro organizmų ir kad 
tas neturi kenksmingos ant 
j U įtekmės.

Bandymus darė su višty- 
čiais. Jiems buvo padaryta 
stiklinė kamera, kurios vidus 
buvo atsakančiai sterilizuo
tas (apvalytas nuo mikrobu) 
karštu vandeniu. Visas sky
lutes užkladavo aseptiška va
ta ir hermetiškai uždarydavo 
metalinėmis uždangomis. 
Leidžiamasis į tą kamerą o- 
ras taip-gi buvo pirma ap
valomas nuo bakterijų.

Į tą mažą bemikrobinį pa
saulį tapo patalpinti trįs, iš 
viršaus sterilizuoti, vištos 
kiaušiniai, paskui išsiperėjo 
vistyčiai. Smiltis, kurioje 
jie purenosi, lesalas ir gėra
las, kurį jiems duodavo, o- 
ras, kuriuomi jie kvėpuoda
vo — tas viskas pirma perei
davo per mokslinčiaus laba- 
ratoriją ir buvo apvaloma 
nuo bakterijų. Laikas nuo 
laiko į stiklinę kamerą’ įdė
davo naujus kiaušinius, o da
lį jaunu jos gyventoju išim
davo, idant daryti su jais a- 
tydžius tyrinėjimus.

Tuom pat laiku, kitoj to
kioj gi kameroj, bet neap
valyto j nuo mikrobu, augda
vo kiti vištyčiai, kurie ir tu
rėjo būti pavyzdžiu sulygini
mui. Bandymas parodė, jog 
abieju kamery vištyčiai au
go vienodai ir niekuom tarp 
savęs nesiskyrė.

Kitas klausimas—ant kiek 
tamprus organizmas toj dirb-, 
tinėj erdvėj išaugusiu gyvū
nu ir ar gali jisai pasekmin
gai kovoti su ligų seklu įsi
veržimu? Ant to klausimo 
prisieina atsakyti priešingai. 
Bandymai su tais pačiais viš- 
tyčiais parodė, kad dėl ju 
pasirodo kenksmingomis net 
tos bakterijos,- kurios papra
stose sąlygose organizmui vi
sai nekenkia. Paveizdan, 
visai nekenksmingas, taip 
vadinamas, šieninis bacilius, 
pasirodo jiems kuone mirti
nu.

Ši pastaroji aplinkybė, pa
ti savimi, priveda prie žin-' 
geidaus sulyginimo. Kas 
skaitė įdomu fantastišką N. 
Wells’o romaną “Pasauliu 
kova” (lietuviškoj kalboj dar 
nėra), tas, turbūt, atsimena 
liūdną pragaištį marsiečiu, 
kurie pergalingai buvo už
valdę žemės kamuolį. Visa
galinti marsiečiai, pergalėję 
“gamtos karalių” — žmogų, 
pasirodė silpnais kovoj su 
menkučiais mikrobais ir krim
to aukomis ju naikinančios 
veikmės. Mūsų kraujas, mū
sų organai, visas mūsų kū
nas knibžda bakterijomis: 
jos įsigauna į mūsų organiz
mą į kelias valandas po mū
sų gimimo ir neapleidžia mū
sų iki pat mirties. Dar dau
giau: jos seka paskui mus į 
kapą ir pribaigia mirties dar
bą. Bet, gyvendama 
per daug tūkstančiu me
tu, žmonių veislė šiek-tiek 
su jomis apsiprato ir dauge
lis bakterijų tapo nekenks
mingomis. Marsiečiai, ku
rie gyveno visai skirtingose 
gyvenimo sąlygose, neturėjo 
to tamprumo prieš jas ir žu
vo nuo bakterijų. Tai tokia 
to genijališko romanisto teo
rija.

Ir štai, paskuičiausi tyri
nėjimai parodo, jog anglu 
romanistas, aprašydamas tą 
fantaziją, su stebėtinu per- 
matymu atspėjo teisybę.

Atsiminus rezultatus augš- 
čiau aprašytu bandymu su 
vištyčiais, mums bus aišku, 
kad ant kitos planetos išau
gę organizmai, ištikryju, ne
galėtu atsilaikyti nelygioj 
kovoj su nematomomis mi
kroskopiškomis esybėmis, ku
rios nuo senovės gyvena že
mės ore. J. Stropus.

(Iš “Pr. i L. ”) .

Sen iausis pasaulyj m li
žėj u s.

Seniausis pasaulyj muzė- 
jus randasi Japonijoj, mieste 
Nara, kuris kadaisia buvo 
Japonijos sostapile. Tas mu- 
zėjus įsteigtas 756 mete ir 
nuo to laiko viskas jame už
laikoma be permainy, nežiū
rint visy politišku permainų 
Japonijoj. Jis atidaromas 
tik sykį į metus. Iš europie
čių-labai mažai kas jį matė. 
Muzėjuje yra 3.000 daiktu— 
bene gražiausiu pasalyj deko- 
ratyviškos dailės pavyzdžiu. 
Čia surinkta įšraižymai ant 
medžio, išgražinti rakandai, 
emaliniai išdarbiai, įvairus 
audimai ir t. p. Daugelis 
daiktu iš Chinijos, iš Korė
jos iš pietinės Azijos. Dau
gelis daiktu persiško styliaus, 
o .tūli, matomai, patekę iš 
pietinės Europos (graikiškos 
palmė tos ir Pegaso paveik
slai). *Visy ty daiktu senumas 
siekia VIII šimtmečio ir dar 
anksčiau, nes nuo 756 meto į 
tą muzčjy nepriimta jokiy 
nauju daikty.

J. Stropus.
S , (Iš “Pr. i L.”)

Po pietų visi susirinkom ant laivo pa- 
lubos. Prieš mus buvo išsiplėtusios Vi- 
duržeminės jūrės, kuriy paviršis, apšvies
tas pilno mėnulio, visiškai nejudėjo. Di
delis garlaivis šliaužė/ištiesdamas į dan
gų, pilną prisagstytą žvaigždžių, ilgą juo
dy dūmy juostą; užpakalyj mūšy baltas 
vanduo, sujudintas greitu laivo plaukimu, 
putojo, bangavo ir blizgėjo.

Mūs buvo šeši ar aštuoni žmonės, visi 
tylėjom ir žiūrėjom į tolimą Afriką, kur 
męs plaukėm. Kapitonas, rūkydamas ci
garą, vėl pradėjo pasakoti apie tą patį at
sitikimą, apie kurį buvo kalbama laike 
piety.

—Taip, aš tą dieną prikentėjau bai
mės. Mano laivas šešias valandas stovė
jo ant tos uolos, kuri pradūrė jam šoną, ir 
vanduo sėmėsi į vidurį. Ant laimės prieš 
pat vakarą męs buvom išgelbėti Anglijos 
laivo, kuris vežė anglis ir mus patėmijo. 
' Tuomet pirmą kartą prašneko aug- 
štas, saulės nudegintu veidu, šiurkščios iš- 
žiūros vyrąs. Tai buvo vienas iš ty žmo- 
niy, kurie yra apvažinėję plačias ir neži
nomas šalis tarp nuolatiniy pavoju ir ku- 
riy giliuose ir 'raibiuose žvilgiuose atsi
spindi įstabiausi gamtos paveikslai, ko
kius jie mate,--vienas iš ty žmoniy, kurie 
rodosi užkerėtais karžygiais. ‘

—Jūs kalbate, kapitone, kad jūs pri- 
tyrėte baimės; aš tam netikiu. Jūs klys
tate pažymėjime ir jūsy patirtame jauti
me. Energiškas žmogus niekuomet ne
jaučia baimės prieš neišvengiamą pavojų. 
Jisai būna sujudintas, sužadintas, nugąz- 
dintas; bet baimė—visiškai kas kita.

Nusijuokęs kapitonas tarė:
—Nagi po velniy! Galiu jus užtikrin

ti, kad aš pažinau baimę.
Tuomet žmogus su tamsiai rausvos 

spalvos veidu išlėto pradėjo:
—Daleiskite man išaiškinti tai! Bai

mė (o jausti baimę gali patįs drąsiausi žmo
nės)—tai baisiausias jausmas, kokis-tai 
sielos apmirimas, kokis-tai minties ir šir
dies sustingimas, apie kurį vienas tik atsi
minimas įkvepia nykulį. Bet jeigu žmo
gus drąsus, jis nejaučia to nei prieš jokį 
užpuolimą, nei prieš neišvengiamą mirtį, 
nei prieš vieną iš pavojaus apsireiškimy: 
tas jausmas įvyksta tankiausia tarp pa- 
prasty aplinkybių, po tūly paslaptingy 
įtekmiy veikme, susidūrus akis į akį su 
neaiškiai žymiu pavojumi. Tikroji baimė 
yra kaipir atsiminimas tolimos praeities 
baimės šmėkly. Žmogus, tikintis viso
kiems besivaidinimams ir matantis prieš 
save šmėklos šešėlį, turi jausti baimę pil
name begaliniame persigandime.

Aš pažinau baimę dešimts mėty tam 
atgal. Aš jaučiau taipgi ją pereitą žiemą 
vieną tamsią gruodžio naktį.

O vienok tuom tarpu aš pergyvenau 
daug baisenybiy, daug atsitikimy, kurie 
rodėsi mirtinais. Aš tankiai dalyvavau 
mūšiuose. Aš buvau pamestas pusgyvis 
plėšiky. Mane buvo nuteisę, kaipo insur
gentą (maištininką), pakarti Amerikoj, ir 
aš buvau įmestas į jūrės arti Chinijos pa- 
kraščiy. Kiekvieną kartą, kuomet aš ma
niau, kad jau žūstu, aš tuoj pasiduodavau 
be gailesčio ir nusiminimo.

Bet baimė—tai visai kas kita.
Baimės prijautimas gimė pas mane 

Afrikoje.. O tuo tarpu baimė—tai Šiaurės 
vaikas; saulė išsklaido ją, kaip miglas. 
Neužmirškite tamstos. Rytuose, gyvastis 
skaitosi niekniekiu; žmogus tuoj pasiduo
da; naktįs aiškios ir be legendų; sielos 
taipgi laisvos nuo tamsaus prijautimo, 
neapleidžiančio žmoniy protus šaltose ša
lyse. Rytuose galima susipažinti su pa
nika, bet baimė ten nežinoma.

Ir štai kas su manim atsitiko vieną 
sykį Afrikoje.

Aš iriausi per didėlius piety. Sacharos 
smiltynus. Tai viena iš dyviniausiy pa
sauly šaliy. Jums pažįstamos smiltįs be- 
rybiy Sacharos pakraščiy. Persistatykite 
sau pačią Sacharą laike uragano; įsivaiz
dinkite sąu nebylę audrą tarp nepajudi- 
namy bangy iš geltony smilčiy. Tos ban
gos augštos, kaip kalnai,• nelygios, įvai
rios, pasikelia, kaip įsiūbuoti volai, tai ir 
vėl paskęsta daubose.. Ant ty rausvai 
geltony, nebyliu ir nepajudinamy smilčiy 
jūriy karšta piety saulė pila neapsakomos 
kaitros spindulius.. Reikia užsirangyti ant 
ty bangy iš auksiniy smilčįy, nusileisti že
myn ir ir vėl išnaujo kopti, eiti taip bega
lo, be pasilsio, be jokio pavėsio. Arkliai 
šnarpščia, skęsdami iki keliy, ir slysta, 
leidžiantis iš priešingo šono nuo ty stęW 
tini&usiy kalvy.

Aš buvau dvieja su savo draugu, ly 
dimi aštuoniy spagi (kareiviai iš vietiniy 
žmoniy) ir keturiy kupranugariy ir jy pri
žiūrėtoju. Męs tylėjome, nualsinti karš
čio, suvargę ir ištroškę, kaip ta sausoji 
tyruma. Staiga vienas iš žmonių sušuko; 
visi sustojom; ir nejudėdami apmirėme, 
ūmai užklupti neišaiškinamo apsireiškimo, 
pažįstamo tik keliauninkams po šiais toli
mas šalis.

Kur tai, netolimais nuo mūs, mušė 
Jūbną, paslaptingą jūriniu lygumu būbną; 
mušimas buvo aiškus, tai garsiau, tai ty- 
iau, tai sustojant, tai vėl išnaujo karto- 
jant tą fantastišką barabanijimą. Zį|

Arabai bailiai pasižiūrėjo: vienas iš
tarė savo kalboje: “Mirtis tarp mūs”. Ir 
tą pačią minutą mano draugas, mano prie- 
telius, beveik mano brolis nukrito nuo ar
klio stačia galva, pakirstas saulės spin
duliu.

Ir laike dvieju valandų, pakol aš vel
tui stengiausi jam sugrąžinti gyvybę, visą 
tą laiką tas nematomas būbnyjimas skam
bėjo mano ausyse vienodai besikeičian
čiu ūžimu; aš jaučiau, kaip kiaurai mano 
kaulus narsto baimė, tikroji baimė, atka
ri baimė šalę to brangaus lavono toj tyru
moj, aplietoj saulės spinduliu gaisru. Vi
są tą laiką nežinomas aidas skambėjo 
mums, atskirtiems nuo bile kurio francū- 
zu kaimo už dvieju šimtu verstu,—bepa- 
liovos girdėjosi tankus būbno mušimas.

Tą dieną aš supratau, ką reiškia jau
sti baimė; bet dar geriau aš tai supratau 
kitą kartą...

Kapitonas pertraukė jo kalbą.
. —Atleiskite tamsta, bet tas būbnas? 

Kasgi tai buvo? *
Keliauninkas atsakė:
—Nežinau. Ir niekas to nežino. Afi- 

cieriai,tankiai užklupti to keisto ūžimo,pri
skaito jį prie paprasto smiltiniu kalvu aido, 
kuris pasidaro nuo smarkaus vėjo nešioja
mu smilčių, kuomet pastarosios atsimuša į 
išdžiūvusią žolę. Tai ne kartą jau buvo pa
stebėta, kad tokis apsireiškimas atsitinka 
tik tose vietose, kur randasi arti augme
nų, saulės išdžiovintu ir kietu, kaip per
gamentas.

Tas būbnyjimas, ištikrd, yra ne kas 
kitas, kaip tiktai garsu miražas. Ot ir 
viskas. Bet aš apie tai dažinojau tik vė
liau.

Dabar pereisiu prie antro atsitikimo.
(Tol. bus.)

O, eikš, kur giria šiam’, giliai, 
gal ten daugiau jiegu priaugs, 
kol ryto saulės spinduliai 
išnaujo darban mus pašauks.

Čia jiegos nyksta, dvasią spaudž’... 
Apsmilkę riokso kaminai...
Aplinkui rūstus trenksmas gaudž’— 
nuobodu, liūdna čia... žinai.

MĘS PIRMEIVIAI...
(IRONIJA.)

Męs pirmeiviai —laisvamaniai— 
Mokslo, pažangos draugai! 
Tai ne koki besmegeniai— 
Proto, dvasios ubagai...

Tie, ką skaito mūs v Mintį, 
Rodos, gali mus pažinti.

Ilgaskverniu męs nemylim— 
Ak, kad juosius kur galai... 
Girdit?—męs prieš juos ne tyli m: 
Ei, jūs 1 ‘Romos eržilai”!

Tie, ką skaito mūsų Mintį — 
Nėra reikalo priminti.

Męs pastovus liberalai;
Ne, ne mums sp... kunigais...
Joki mums jie principalai, 
Ryšiai pertraukti su jais!...

Tie, ką skaito mūsų Mintį, 
Gali sau “svečius”*) priminti

St. Strazdas.:
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Kode! jos nesidarbuoja? Laisvoji Sakykla;
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Neseniai aš suėjau vieną 
iš apsišvietusiu mūsų mergi
nu. Ji skaitė laikraščius, 
mokėjo gražiai ir užimančiai 
šnekėti, mylėjo teatrą, skam
bino ant piano. Josios šne
ka buvo graži ir nuosekli. 
Vienok ta mergina buvo nu
ilsus darbuoties ant visuome
nės dirvos. Ji skundėsi, kad 
lietuviai esą tamsus, ypač gi 
tamsios moterįs, kad tie, ku
rie darbuojasi, susilaukia 
dažnai pajuokos ir apšmeiži
mo. Todėl jinai ir pradėjo 
šalinties nuo visuomeniško 
darbo.

Pas mus yra ne viena pa
našiai mananti mergina. 
Joms, toms merginoms, pa
vyko įgyti mokslo, pavyko 
atsistoti augščiau daugelio 
savo seserų. Jos išlavino sa
vo protą. Jos neranda atsa
kančios sau draugijos tarpe 
tamsesniu savo seserų. To
dėl jos nustoja vilties į savo 
darbo pasisekimą ir liaujasi 
besidarbavusios. Tokiu bū
du juju darbas jau neatneša 
varguoliams naudos. Jos pa
sidaro šaltos, užsidaro savy
je, joms rūpi tik siauručiai 
ypatiški reikalai.

Ar gerai daro tosios mūsų 
apsišvietusios seserįs? Aš 
misliu, kad labai negerai. 
Jeigu męs matome, kad žmo
nės, ir ypač moterįs, yra 
tamsus, tai turime matyti ir 
tamsumo priežastį. Žmonės 
yra tamsus todėl, kad juos 
per amžius kvailino. Mūsų 
moterįs užaugo nuo pat ma
žens didžiausioje tamsybėje. 
Jąs neleido tėvai į mokyklas, 
sakydami: “et, ir be mokslo 
mokės išvirti šeimynai barš
čiu”. Atvažiavusios į Ame
riką jos/ir neturi progos pa
matyti, kaip apšviestesni 
žmonės gyvena, neturi pro
gos nueiti į susirinkimus, 
prakalbas. O jeigu ir turi, 
tai daug mažiau, negu vy
rai.

Kasgi jąs, mūsų tamsią
sias seseris, pamokins, jeigu 
ne apsišvietusios moterįs. 
Jeigu iš teisybės męs mylime 
šviesą ir kultūrą, tai męs ne
privalome jos pavydėti tam
sioms materims. Atbulai, 
jeigu męs mylime apšvietą, 
męs turime ją skleisti ir pla
tinti. Anglu visuomenė ir 
taip turi užtenkamai žmonių, 
kurie darbuojasi dėl varguo
liu naudos. Pas lietuvius gi 
ju yra labai mažai, jie beveik 
ant pirštu suskaitomi. Todėl 
neleiskime savo spėkų ant 

'nieko, o aukaukime jąs savo 
seserų apšvietimui. Darbuo
kimės iš širdies, o pamatysi- 
mę savo darbo vaisius. Atsi
minkime, kad jeigu mums 
nebūtu pasisekę įgyti mok
slo, męs irgi, mažu, skęstu- 
me tamsybėje. Nuliūsti nie
kados nereikia, nes jeigu 
žmonės būtu buvę be vilties, 
jeigu jie būtu buvę nuliūde- 
liais, tuomet žmonija būtu 
vyžuota ir gyventu dar taip, 
kaip gyveno Adomo laikais.

Todėl aš ir kviečiu savo 
apsišvietusias seseris kuovei- 
kliausia pasirodyti ant stei
čiaus, susirinkimuose, drau
gijose. Reikia užmiršti nu
sivylimą, pavydą, mažmo
žius. Į mažas kliūtis never
ta daug paisyti, nes ju visa
dos buvo ir bus. Reikia pa
švęsti bent dalį savo mokslo 
ir žinių, kad pamokinti savo 
tamsiąsias seseris.

Ona Adomaitienė.

Pas turtuolį ant 3 ypatų 15 
kambariu, bet del vargšo pa
keleivio nėra vietos pernak
voti; pas darbininką,gi dėl 7 
ypaty vienas kambarėlis, 
Mt ten visuomet bus dėl pa- 

eleivio vieta nakvynei.

Dar apie trečią laikrašti
ninkų susivažiavimą.
Šitas laikraštininku susi

važiavimas, ant kiek aš jį su
prantu, neturi nei mažiau
sios vertybės, kaip politiška
me, taip ir kultūriškame lie
tuviu judėjime. Jame pa
kelti klausimai, kaip antai: 
laikraščiu “etika”, “moraly
bė” ir “politika”,—tapo pa
likti visai nesvarstyti. Tei
sybę sakant, daugiausiai bu
vo kalbėta apie tai, kas apei
na leidėju labą (biznį), o ne 
visuomenės. Iš jo matyti, 
kad musu “dešiniemsiems” 
laikraščiams nerūpi visuome
nės reikalai.

> Gale turiu pastebėti, kad 
“Lietuviu Spaudos Draugi
ja”, tikroj to žodžio prasmėj, 
pasirodė, kuomi jinai yra. 
Nesą priguliu tieji prie minė
tos draugijos pavardžiavo ir 
pavardžiuoja, kad “kairieji” 
laikraščiai yra žydams parsi
davę, kad ju leidėjai. ir re
daktoriai yra žydai, kad jie 
neina pas lietuvius su “biz
niu”, bet pas žydus. Bet štai 
išlindo yla iš maišo, tai yra 
pasirodė “dešiniu ju” laik
raštininku veidmainybė.

Jie nesusirinko lietuviškoj 
arba, kaip jie papratę saky
ti, tautiškoj svetainėj, bet 
žydiškoj. Net negalima at
sistebėti, kad tie žmonės, 
kurie per visą laiką šaukė, 
jog socijalistai nemyli savo 
žmonių, eina pas žydus,— 
patįs, gražiai progai pasitai
kius, nutraukė pas žydus, o 
ne pas lietuvius. Jau kad 
nebūtu Chicagoje lietuvišku 
svetainių, tai tiek to, bet ju 
yra net apie dešimts ar dau
giau. Lai būna socijalistams 
pavyzdis, kas per veidmai
niai yra.mūsų rėksniai tau
tiečiai .

Dar reikia patėmyti ir tai, 
kad posėdžiams buvo mažiau 
laiko pašvęsta, negu pietums 
ir “įvairioms” pertraukoms. 
Nekuriems delegatams la
biau apėjo,—kaip Dr. Šliupas 
savo prakalbose sako, — 
“šmičkė”ir“sklėnyčia alaus”, 
negu apkalbėjimas laikraš
čio politiško, etiško ir mora
liško stoviu. Ir čia vėl ste
bėtina, kad nepaėmė svetai
nės kur prie tautiškos smuk
lės, bet prie žydiškos; neda
vė uždirbti savam, bet 
timam!

Gėda jums, dešinieji 
raštininkai, kurie apie
klaidas per dienu-dienas svie
tui būbnijate, o savųjų ne
matote.

Margeris.

Da apie musų kalbėtojus.
No. 76 “Laisvės” tilpo M. 

S čiaus straipsnis, kuris pa
švęstas kritikai mano straip
snio “Mūsų kalbėtojai”, tū
pusio. N73 “Laisvės”.

Kritika yra tai puikus da
lykas, nes tik per kritiką męs 
galime prieiti prie šviesos ir 
prie tikro dalyku supratimo, 
bet kad gerb. M. S-čia be
kritikuodamas mano straip
snį pats susimaišo ir neišlai
ko kritikos, tai labai negerai.

Pirmiausia M. S čia sutin
ka su manim, kad daugelis 
mūsų kalbėtoju sėrga kalbė
jimo liga ir sako: “nuo tos li
gos patys kalbėtojai neišsi- 
gydys, kolei juos publika nuo 
steičiausnenuvys”. Kiek že
miau jis kalba jau kitaip ir 
sako: “kiek man žinoma, vi
si mūsų kalbėtojai atski
ria kunigus ir j u darbe
lius nuo tikrojo Kristaus 
mokslo”. (Nuo red. Juk tai 
du dalykai). Reiškia M. S-čia 
vienoj vietoj sutinka šū ma- 

I nim, kad yra žmonių sergan-

Per ilgus amžius tarp darbininku ir kapitalistu klesos stovėjo galinga tamsybės siena. Ant tos sienos buvo pa
dėtas užrašas, jogei ji yra nesugriaunama. Vienoj pusėj sienos viešpatavo didžiausias skurdas ir nedateklius, kitoj gi 
pusėj buvo linksmybės ir perteklius. Niekas nedrįso tos sienos griauti. Bet šių dienu susipratęs darbininkas savo 
galingomis rankomis kaip tik ties užrašu išgriovė sieną ir kviečia savo drauįus-darbininkus anapus sienos, kur žydi 
laimė.

čiu kalbėjimo liga, kitoj vie
toj užgina, kad visai tokiu 
nėra (kitoj vietoj kalbama ne 
apie ligą. Red.) Kad taip 
būtu, t. y., kad visi mūsų 
kalbėtojai atskirtu kunigus 
ir ju darbelius nuo tikrojo 
Kristaus mokslo, kaip kad 
M. S-čia rašo, tad ir nebū
čiau rašęs straipsnio..

Laukt, kol publika tokius 
kalbėtojus nuvys nuo pagrin
du, man rodos nėra ko, ka
dangi publika nežino, o kar
tais ir nemoka atskirti gerą 
kalbėtoją nuo blogo. Pavyz
džiu paimkim, kad ir tėvą 
Kapuciną. Juk tai prasčiau
sias kalbėtojas. Tuom tarpu 
jo klauso tūkstančiai žmonių 
ir neveja nuo pagrindu. Reiš
kia, tik maža dalelė publikos 
pažįsta tikrus kalbėtojus. To
dėl ne publika turi vaikyt 
kalbėtojus, bet rengėjai pra
kalbu turi žinot, kokius žmo
nes kviest.

Toliau M. S-čia sako, būk 
aš noriu uždrausti kalbėto
jams liesti mūsų dvasiškius. 
Kur taip buvo pasakyta? 
Jog mano aiškiai buvo pasa
kyta (tik “L.” išvertė savo
tiškai), kad kova su tikėjimu 
ir dvasiškija, kaipo su di
džiausiais priešais socijaliz- 
mo ir, abelnai, civilizacijos, 
turi būt, bet ta kova turi būt 
protinga, o ne su begėdiš
kais pajuokimais.

Iš tu žodžiu M. S-čia galė
jo suprasti, kad aš neuždrau- 
džiau kalbėtojams liesti tikė
jimo ir dvasiški jos, o tik pa
tariau protingiau ir manda
giau su jais kovoti.

Klysta M. S-čia, sakyda
mas, būk tikėjimo ir dvasiš
kuos kritika yra labai baugi. 
Kaslink to, kuris iš mūs—aš 
ar M. S-čia—nežinom, iš ku
rio galo prieiti su kritika, tai 
dar yra klausimas, rišdami 
kurį, gal abudu savotiškai 
klystame. Šio klausimo M. 
S-čiui nereikėjo lyte t, nes 
tas jau lytisi mano ypatos. 
Vienok, kad liko pakeltas tas 
klausimas, tad paduosiu sa
vo nuomonę ir apie tai.

Kaip M. S <ia nesutinka 
su mano visais išvadžiojimais, 
taip lygiai ir aš nesutinku su 
jo, ypač kaslink kritikos ti
kėjimo ir dvasiškijos. Kad 
kunigai elgiasi su mumis be 
ceremonijos, tąi neužginčija
mas faktas, bet man rodos, 
męs neprivalome tuom pačiu
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Šitam miestely lietuviu yra 
3 šeimynos ir apie pavieniu. * 
Tokiam mažam skaitliui lie
tuviu esant, rodos, galėtu 
gyventi geram sutikime. Bet 

su kitu
Visi

priešingai, vienas 
ėdasi, kaip kirmėlės, 
paskendę tamsume ir gir
tuoklystėj. 22 d. rugsėjo, 
namuose Lokio, per dieną 
tuštino bačkutes ir šoko. 
Atėjus vakarui gi pradėjo 
muštis. Darbe buvo nevien 
akmenįs ir kambario įran
kiai, bet ir šautuvai, taip kad 
V. Valaitį mirtinai sužeidė. 
Šruotais visą šūvį suvarė, ro
dos, į šlaunį. V. Valaitis da
bar guli Medicine Hat ligon- 
butyj ir daktarai nesitiki iš
gydyti. Šo vėjas suareštuo
tas. Tai yra galicijonas.

atsimokėti,nes tie laikai, ka
da buvo dantis už dantį, o 
akis už akį, seniai išnyko, o 
jei užsiliko kur, tai gal tik 
tarpe laukiniu tautu. Ir argi 
tai būtu socijalizmo dora pa
našiai elgtis? Tokia dora bū
tu panaši dorai dvasiškijos. 
O jog M. S-čia sako: “męs 
socijalizmo doros kiek įgalė
dami prisilaikom”.

Naudotis tikruoju Kristaus 
mokslo pavyzdžiu, kad nuro
dyt, kaip kunigai iškraipė tą 
mokslą, man rodos nėra rei
kalo, kadangi Kristaus mok
slas persenas ir netinkamas 
Jis tiko tik anų dienu .žmo
nėms, kuomet žmonės tikėjo 
stebuklams ir. viršgamtišku- 
mui, bet anaiptol netinka 
žmonėms šių dienu, kada 
mokslas panaikino stebuklus 
ir viršgamtiškumą.

Kristus pasakė: kad tikin
tieji į jį nuodus gers ir jiems 
nieko nekenks. Jo varde 
kalnai iš vietų persikels. 
Tuom tarpu kas iš Kristaus 
pasekėju tą gali padaryt? 
Prieg tam, jeigu naudotis 
Kristaus mokslu, tai reikia 
pripažinti, kad yra dangus, 
pragaras ir velnias, nes Kris
tus šventraštyje tankiai apie 
tai minavoja. Jau jeigu pri
pažinti, tai reikia viską. Na, 
o pripažindami tą viską, męs 
dėsim tvirtesnį pamatą tikė
jimui.

Šiandieninis mokslas to 
visko nepripažįsta, o sykiu ir 
socijalizmas, kaipo paremtas 
ant mokslišku pamatu,neturi 
to pripažinti, bet raut pama
žu tą viską iš pamatu, pasi
remiant moksliškais darody- 
mais, o ne pasenusiu Kris
taus mokslu. Tik supranta
ma, protingai. Tokios tai 
taktikos, pagal mano nuo
monę, turėtų prisilaikyti mū
sų kalbėtojai.

Kad tą pasekmingai atlik
ti, reikia turėt mokytus ir 
gabius kalbėtojus, o kadangi 
tokiu kalbėtoju turime ma
žai, tai pasiganėdinkime tik 
jais, nes prasti kalbėtojai tik 
demoralizuoja publiką. Ka
da panašiai, t. y. pagal mano 
išvadžiojimus ir kaip toliau 
rašo M. S-čia, bus varomas 
darbas, tuomet lai būna už
tikrintas, kad aš nepaklau
sysiu, ką kalbėtojai davė vie
toj senos,sugriautos doros.

Galu gale pasakysiu: visgi

negali būt kalbėtoju žmogus, 
neragavęs mokslo, t. y. ne- 
apsipažinęs su istorija, evo
liucija ir gamtos mokslais, 
nes kaip gali mokyt kitus, 
pats nemokėdamas?

Senas Kareivis.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

Subatoj, 28 rugsėjo atsibu
vo “Aušros” koncertas, Elias 
svetainėj.

Pirmiausia kalbėjo K1 .Jur
gelionis. Jis trumpai nuro
dė apšvietos svarbą, kokią ji 
lošia tautu ir, abelnai, žmo
nių gyvenime. Ant pabai
gos paaiškino “Aušros” mie- 
rius ir meldė prisidėti prie 
parėmimo minėtos draugijos. 
P. Sarpalius puikiai pagrie- 
žė ant smuikos. P. Krikš- 
čiokiutė gerai padainavo tri$ 
daineles. J. Prušinskas su
lošė Judošiaus monologą iš 
“Marė Magdalė”. Monolo
gas liko suloštas puikiai, tik
tai dekoracijos buvo netiku
sios. Apart to buvo dar ir 
daugiau dalykėliu, bet jie ne
padarė jokio įspūdžio, nes 
atlikti buvo visai prastai.

Publikos atsilankė mažai, 
gal būt blogas oras užkenkė.* • * ♦ *

Nedėlioj, 29 rugsėjo atsi
buvo pirmas L. S. S. Drama
tiško Ratelio, vakaras Hull 
House svetainėj. Vaidino 
Pleir-io 4 aktu komediją “Va
gis”. Veikalas pilnas sąmo
ningo juoko. Lošimas, abel
nai imant, neblogas. Po per
statymo J. Prušinskas sulo
šė Judošiaus monologą iš 
“Marė Magdalė”. Šitas da
lykėlis buvo atliktas gerai; 
dekoracijos irgi buvo atsa
kančios, todėl padarė ant 
žiūrovu gilu įspūdį. Publi
kos prisinko nemažai:

Daugiau tokiu smagių va
karu ! B—sius.* * j *

1 d. spalio keletas vyru su
manė nuvažiuot į mišką pa- 
grybaut. Prisirinko gana 
daug visokiu grybų, parsive
žė namo, išsivirė ir skaniai 
suvalgė. Bet tas jiems ant 
gero neišėjo. 7 ypatos nuo 
grybu labai susirgo. Vėmė 
pusę paros ir vos tik išliko 
gyvi.

Taigi atsargiau su gry
bais. Jeigu nepažįsti grybu, 
taik neik ir grybaut.

M. Jakubka.,

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 28 d. atsibuvo T. 

M. D. 74 kuopos koncertas ir 
balius. Koncertas susidėjo 
iš dainų, monologo ir dekla
macijų. Abelnai imant, kon
certas buvo silpnas.

Žmonių atsilankė neper- 
daugiausiai, bet visi gana 
gražiai užsilaikė ir gražiai 
apsiėjo.

30 d. rugs, atsidarė vaka
rinės mokslainės, kur yra ne
užmiršti ir lietuviai. Lietu
viška mokykla ir lietuvys 
mokytojas J. Mekšras randa
si an Catharine st. Mokslas 
prasideda pusė po septintos 
ir baigiasi pusė po devintos. 
Mokinama: panedėliais, utar- 
ninkais ir seredos vakarais. 
Pirmą vakarą atsilankė 10 
ypatų. Tame tarpe yra ir 2 
merginos. Geistina, kad at
silankytu ir daugiau, nes vie
tos yra užtektinai.

28 d. V. Debsas laikė pra
kalbą, kurio klausyti susirin
ko apie 34.000 žmonių. En- 
tuzijazmas buvo neapsako
mas, delnu plojimas ūžė 
vien ar po kitam; triukšmui 
aptilus, V. Debsas pradėjo sa
vo pral^ilbą. Laike prakal
bos buvo tyla, tik po kiek
vienam sakiniui suūžė delnu 
plojimas. Pabaigus prakalbą, 
tęsėsi ilgas delnu plojimas ir 
šauksmas: “uraior Debs”.

Pas mūsų inteligentus įėjo 
į “stailą” bučkiai. Kur tik 
susirenka jaunuomenė ir at
siranda nors viena miltavei- 
dė, tai taip ir pliauška buč
kiai viens po kitam. Ant su
sirinkimu vaikinas paprašo 
pirmsėdžio balso ir tas jam 
būna suteikta, tai reikia 
laukti kol pasibučiuos, ma
žiausia, 3 kartus su mergina 
ir, tai atlikęs, pradeda kal
bėt, lyg sapnuodamas. Žo
džiu sakant, eina gatve — 
bučkis, važiuoja karu—buč
kis, bučkis ir bučkis. Mergi
nos sako, kad joms nei prau
stis nereikia, nes vaikinai, 
mašinaiiškai bebučiuodami, 
nuprausia.

Kas iš tu bučkiu išeis to
liau, tai sunku pasakyti. Ne- 
kurie vaikinai net laišku nu
siunčia bučkį merginai: išsi
tepa lūpas juodylu (atramen- 
tu) ir, pabučiavę baltą popie- 
rą, nusiunčia merginai. Toks 
laiškų biuras jau plačiai 
praktikuojama po visas Suv. 
Valst., bet pats centras yra 
Philadelphijoj.

Senas Vincas.

Stoughton, Mass.
1 d. spalio ant Washington 

st. persišovė sau galvą A. 
Blinda iš Bostono. Jisai jau 
nuo seniai turėjo nesutiki
mus su bosu Rubber Co. Ch. 
Karsteinu.* Minėtoj dienoj 
Blinda pasitiko jį netoli sto
ties ir paleido du šuviu. Kar- 
steinas nuo pirmo šūvio per- 
puolė ant žemės ir nesijudi
no. Blinda manydamas, kad 
bosą nušovė, paleido pats 
sau šūvį į galvą. Karstein li
ko visiškai sveikas.

Fisenka.
Kitas korespondentas Rau- 

las mums praneša, kad dak
taras pripažino, jog Blinda 
pagis.

Scranton, Pa.
Mūsų mieste 30 rugsėjo 

daugelis darbininku susilaikė 
nuo darbo. Tuomi jie išreiš
kė protestą prieš kankinimą 
daroininku vadovu Ettoro ir 
Giovannitti.

Proletaras.

ATSIŠAUKIMAS Į MOK 
SLEIVIUS.

Moksleiviu suvažiavime 28 
ir 29 rugsėjo Chicagos mies
te tapo sutverta abelnas 
moksleiviu susivienijimas, 
kuris vadinasi Lietuviu Mok
sleiviu Amerikoje Susivieni
jimas. Apart kitokiu nuta
rimu šis suvažiavimas nu
sprendė leidinėti mėnesinį or
ganą, vardu “Jaunimo Sap
nai”. Kadangi išleidinėti 
kaipo atskirą laikraštį iš me
džiagiškos pusės mums būtu 
persunku, tai likosi daugu
ma balsu nutarta leidinėti 
prie mėnesinio žurnalo “Lai
svosios Minties”, kame pas
kutiniai keturi puslapiai bus 
mūsų organu.

Tokiu būdu pamatas jau 
yra padėtas, o tik pasilieka 
patį namą budavoti, kurio 
turtingumas bei naudingu
mas priklausys nuo mūs pa
čiu sąjausmo link šio darbo 
ir pastangų užlaikyti jį šva
riai, prieinamai ir labui vi
suomenės, o sykiu ir mūšy 
pačiu gerovei. Tat šiuomi 
kviečiu visus moksleivius pri
sidėti dvasišku triusu, remti 
mūsų organą, rašinėjant vi
sokius straipsnelius. Manau, 
kiekvienas labai gerai numa
no, jog bile kokio laikraščio 
gyvumas bei populiarišku- 
mas priklauso nuo sandarbi- 
ninku. Taigi, gerbiamieji 
draugai -moksleiviai, pasi- 
stengkite padėti auklėti 
“Jaunimo Sapnus”, kad vė
liaus jie pasiliktu tvirta, ga
linga ir stovinčia ant teisin
gos papėdės spėka.

Kaip greitai viskas duosis 
sutvarkyti, tai tuojaUs pasi
rodys pirmas “Jaunimo Sžp- 
nu” numeris. Visais reika
lais šiame atvejyje kreipkitės 
ir siuntinėkite straipsnius se
kančiu antrašu.

Su pagarba
S. Biežis, redaktorius, 

1653 W. 19 st., Chicago, Ill.
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VIETINES ŽINIOS

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

u Laisves”

Subatos vakare, 5 d. spa
lio, Boston Arena kalbėjo 
Eugene V. Debs, žinomas 
visiems socijalistŲ kandida
tas ant prezidento. Klausy
toju buvo susirinkę apie 
10,000. Pirm prakalbu atsi
buvo demonstracija, kuri ėjo 
nuo Park Sq. iki svetainei. 
Demonstruojančius linksmi
no 3 benai, kurie nuolatos 
griežė Marselietę.

Debsą sveikino delnu plo
jimu per 15 minutu. Jis sa
vo prakalboje pasakė, kad 
Roosevelto, Tafto irWilsono 
partijos—yra viena ir ta pa
ti, kuri skriaudžia darbinin
kus. Tik vienintelė partija, 
kuri panaikins skurdą ir 
skriaudas — tai socijalistu 
partija.

DIDELIS TEATRAS “Legališki Žmogžudžiai” 
ir Šokiai Bostone

Parengė Brightono Teatrališka kuopa “Perkūnas”, atsibus

r7'^ 1

Petnyčioje, 11 Spalio | October 1912 m.
QATFI TURN HAII 29 Middlesex Street, BOSTONE lUlUi Netoli nuokamp. Washington ir Dover sts.

Nuoširdžiai visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Draugijos 

ir Biznieriai!

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

EMPLOYMEN T OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

.1. R. TUIINIUA'
Užlaikėm didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
niam ir pristatėm į namus. Užlaikoin 
taipgi Didelę Sankrovą Drapanų :Vy 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir hnt išmokesčio.
8122 Washington Street

BOSTON, MASS.
Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
F. S. Šimanskis.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
* ’ 1st

Siuvu visokius Vyriškus ir Moterišku* rubus. 
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa- , 
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprusinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iŠ tolimesnių miestelių, 
kurie, prisiunčia audimą dėl siuto arba kitokio ap- 
yilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. -Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
252 South St., Athol, Mass

I Bostoną atvažiavo 250 
gydytoju iš Vokietijos ir Au
strijos. ' Jie važinėja po visą 
pasaulį ir apžiūri ligonbu- 
čius, kur ir kokiu būdu ligos 
išgydomos.

Pereitą savaitę subway at
sitiko nelaimė: 4 ypatos liko 
sužeistos ir daugelis smar
kiai sukrėsta.

Pereitoj nedėlioj ant 60 L. 
S. S. kuopos susirinkimo bu
vo pakviestas F. J. Bagočius 
pasiteisinti už išdavimą val
džiai SLA. prezidento p. Ži- 
vatkausko. Bagočius savo 
pasiteisinime pasakė, jogei 
jis tą padarė keršindamas 
Susivienyjimui už padarytas 
jam skriaudas. Ant galo 
pridūrė, jog jis panašu dar
bą linkui Susivienyjimo va
rys ir toliaus. Kuopa 34 bal
sais prieš 19 pripažino Bago- 
čiv nekaltu. Daug kuopos 
narip tuomi neužsiganėdino, 
pripažindami peržengimą so- 
cijalistišky principu, kaip iš 
Bagočiaus pusės išdavime 
valdžiai Susiv., taip ir kuo
pos nuosprędyje išteisinime 
tokiu pasielgimu ir nutarė pa
duoti kolektyvišką skundą 
ant Bagočiaus ir kuopos nuo
sprendžio Pildomamjam Są
jungos Komitetui.

Pereitoj nedėlioj 60 LSS. 
kuopos atsibuvo viešos dis
kusijos. Žmonių buvo ma- v • zai.

Ant 6 d. spalio Bostone 
buvo norima surengti prote
sto mitingą už Ettorą ir Gio- 
vannitti. Vienok majoras ir 
kiti miesto viršininkai atsi
sakė išduoti Faneuil salę. 
Tokiu būdu ant FaneuiTsą. 
susirinko apie 2000 žmonių ir 
išreiškė protestą prieš Bosto
no majorą ir prieš laikymą 
kalėjime Ettoro ir Giovan- 
nitti. Nekurie kalbėtojai 
pasakė: “Jeigu nebus paleisti 
iš kalėjimo Ettoras ir Gio- 
vanniti, tai užteks mūsų pa- 
jiegu, idant sugriauti Sale
rno kalėjimą ir paliuosuoti 
mūsų vadovus.”

Pereitoj nedėlioj socijalis- 
tŲ svetainėje buvo antras cu- 
keminkŲ susirinkimas. Kal
bėjo L. Grikštas, S. Michel- 
sonas, John Ballon, Dally ir 
J. B. Leager. Prie unijos 
prisirašė dar keli desėtkai. 
Išviso prie unijos prisirašiu- 
siŲ yra suvirš šimtas.

Ateinančiam ketverge so- 
cijalistŲ salei bus trečias cu- 
keminkp susirinkimas.

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėnomis. 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

DIDŽIAUSIAS METINIS BALIUS
Rengia Draugyste D. L. K. Vytauto

atsibus Columbus Dienoje

Spalio 12 dieną |October|, 1912 rii.
SVETAINĖJ DAHLGREN HALL

Kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
Prasidės 2 vai. po piety ir trauksis iki 12 vai. nakties.

Bus tai linksmiausis balius, kokio southbostoniečiai 
dar neturėjo. Grąjis puikiausia orkestrą^ lietuviškus ir 
angliškus šokius. Bus visokiu gėrymy ir užkandžiu.

Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Drauge, pasakyk man per 
kokį agentą geriau siusti pi
nigus ir pirkti šipkortes? Ge
riausia pirkti šipkortes ir siu
sti pinigus per agentą

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

Pirkite barbernią.
Ant geriausio trakto So. 

Bostone parsiduoda barber- 
nia su visais įtaisais už $600. 
Mažiausia biznio įplauka nuo 
55 iki 60 doleriu per savaitę.

Geriausia proga pirkti iš
dirbtą biznį iš Lithuanian 
Agency, 233 Broadway, tel. 
So. Boston 1236 W.

Antanas Ivaškevič, Mgr.

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas 

nors nusipirkti, tai ateikit pas 
mus, o męs jums sučėdysim 
ant kožno dolerio po 20c.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas Jie’per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

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

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

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

9L-

Susirinkimos.
Draugyste I). L. K. Keistučio laikys 

savo kvartalinį susirinkimų 13 d. spalio 
(October), 1912 m., po numeriu 164 Ha
nover st., Bostone 2 vai. po piety. Ma
lonėkite visi sąnariai pribūti. Taipgi 
.meldžiame ateiti ir norinčius prisirašyti.

Sek r. M. Verseckus.

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausls (iydytojas-specijalistas, 
kuris išgydo vyry, motery ir vaiky ligas 
pagal naujausį būdą. Nė jokis gydyto
jas taip pasekmingai neišgydo, kaip 
męs. Ypatingai greitai išgydome krau
jo ir odos chroniškas ligas. Apie išgy
dytas Inkstų, Pūslės, Nusišlapinimo, 
laukan ėjimo organų, Plaučių, Reuma
tizmo, Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliiudyti tūks
tančiai ypaty. Patarimas DYKAI!

OFFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro 
Nedėlufrnis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.

DIDELE SANKROVA
visokių lietuviškų, polskų ir rusiškų 
knygų. Reikalingi išpardavikai po vi
sus miestus. Reikalaujant kataliogo 
reikia prisiųsti už 2 c. pačto štampą. 
Adresas:

F. Milošatiskis
25 — 2nd st., So. Boston, Mass.

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

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

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Maeocho 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 KANT1ČKOS arba poli

tiškos giesmės......................... 30c
PASAULIŲ RATAS..................... 25c
POKAHONTAZA Indi jonų Kara- 

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

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA API h* K A 

LIETUVIŠKA * IJLšlYrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine 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.
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Akušerka
F. STROP1ENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar- (ū 
bą prie gimdymo, taipgi suteikia £ 
visokias rodąs ir pagelbą įvairiu- v 
se motery ligose. (£

OFF1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

(O

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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Skaitytojams.
Meldžiame visų ty “Lais

vės” skaitytoji^, kuriy 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.

Lietuviška KR1AUČKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

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

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

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

s ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama

“THE AVIATOR”
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

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

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

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“ L A I VE”
242 Broadway, So. Boston, Masu.

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

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

lif.tuviškai-lenkjškai-rusiškas

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts , 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond IO67-R.

'SSVIA1 ‘NO1SOH
0££ SBuųnj uojSujusbm b6?

asoM MtiGNvxaav
•sn>|X|Rp oi m šioj 

Sn|>|OS|A J| ‘SIIJOĮdOcf
'sniu|AU|B>[p^ ‘snpunąs ‘sauijupN

SQ'IVJIIMH SniMOSIA flHMI'l.LV

SV1VMOAGV
dob?,] oip jo oaijtmf 9||<inrj AJBjoję
■UOJIIW f-IZU •|».|, «OR|A OUI|IIOAA|)

ZOiT »|1W suuojopA o«IHO

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandų.

Leidžiamas“KOVAA 
A 
A

A *

Sąjungos 
Amerikoje

Didžiausias 
Darbininkų 
Sųvaitinis 
Laikraštis

Meiles Karštligė
Minija ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygele. Kulną tik 2O0«

21-23 Cross St., K-,Xym^kS Boston, Mass.

Į:

Męs savo sandeliuose užlaikom puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

MONOGRAM DEGTINE . . . kvorta -50c gorčius- $2.00
B • • • •» 65c „ 2.50
LYME BEACH • • • »» 75c ,, 2.50
EGG ROCK • • • , t 1.00 ,, 3.50
ROWES WHARF „ • • • 19 1.00 ,, 3.6f
BOSTON LIGHT ,, • • • 9 9 1.00 ,, 8.50
SHOEMAN’S FAVORITE • • • , » 1.00 ,, 8.50
KEITH’S PRIDE • • • • 1.25 „ 4.50

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., NEW*0^ES BOSTON, MASS

“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 darbininky laikraštis. '
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.(X) Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimni 
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Į>^" 1815 E. Moyamensing Avė.
V <XL PHILADELPHIA, PENN’A.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA įOLSELISl
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių imponuotų gėrimų.
Jei nori sveikų gerymų 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.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į mėneąį ir 

prekiuoja tik 50c metams.

■ 1

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.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Bahamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

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

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožes Bahamas -
Kinder Bahamas -
Bobriaus Lašai ...
Švelnintojas - . - .
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
'Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - - -
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

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

25c., 50c. ir

25c. 
50c.

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

i 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

25c.
25<*.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygų, pasiskubinkit išsirašyt, nes 

jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, penėtas, ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su 
paveikslais. KtUmti

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. STROPUS
30 W. Broadway, So.

(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)
Mass,

Feelinė Better Already
j2Z24Z2222ZZa2ZZZi^ | fl J] 1 Z 1”

Mielai aš pa-Į 
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Rlchter’io
Pain

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kukio ir

mas šono, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos feepnjė
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

P. A D. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York
Richter io Oougo PIII6* yra goroa uuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 60e.

$1.25 

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
PLYMOUTH. PA.

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo Jsteijjinio.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaikų ir tąiąpme DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsltilmę.

Mainantiems adresus
S

S

COR. BUM at MAIN STS..

MM■MMHMMMMlite

Kurie norite permainyti “Laisves” 
siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime

« Administracija.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
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