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AMERIKOJ
Ir vėl lavonai.

Ipswich, Mass., 10d. birže
lio. — Tūli laikraščiai buvo 
pranešę, kad streikas Ipswi- 
cho audinyčiose jau pasibai
gęs ir jog I. W. W. pralošė 
streiką.

Pasirodo, kad streikas tę
siasi ir vięta ties dirbtuve 
jau aplaistyta streikieriy 
krauju. Mūšys kilo šeštoj va
landoj vakare, 10 d. birželio, 
kada streiklaužiai grįžo iš 
darbo, o juos saugojo polici
ja. Sako, jog priežastim po
licijos užpuolimo liuvo šovi
nys, kurį kas tai paleido į po- 
licistą. Tuomet šie, apsigink
lavę, užpuolė ant streikieriŲ 
ir ant simpatizatoriy. Pra
sidėjo šaudymas. Viena mo
teris užmušta ir 7 sunkiai su
žeista. Daugelis policisty ir
gi gerokai apkulta.

Tuojaus areštuota 13 vyry 
ir motery, tarpe jy keli 1. W. 
W. organizatoriai. Juos kal
tina riaušiy pakėlime su už- 
mušėjystės pasekme, nors u ž- 
mušėjais buvo policija. 
Tris nepaleidžia ant paran
kos.

Užmuštieji ir sužeistieji — 
graikai. Valdžia sutraukė 
daugiau policijos išHaverhil- 
lo, Lawrenco, Bostono.

11 d. išryto visame mies
tely praktiškai buvo įvestos 
kariškos teisės. Sakoma, kad 
bus darytas tardymas. Val
dišku tardymu nėra ko pasi
tikėti. A

Senato komisija W. 
Virginijoj.

Charleston, W. V., 10 d. 
birželio.—Jau pribuvo čionai 
senato komisija, kuri turės 
ištirti mainieriy darbo sąly
gas Cabin ir Point Greeko 
apygardose, o taip pat ir val
džios elgimąsi. Apie 100 
mainieriy jau yra pasirengę 
stoti prieš komisiją su tikslu 
duoti paaiškinimus.
Nori parduoti Japonams 

Filipinus.
Seattle, Wash. įsikūrė 

draugija, kuri nutarė agituo
ti, kad Suvienytos Valstijos 
už gerus pinigus parduoty 
Japonijai Filipinų salas ir 
Havai salyną. “Vistiek, sa
ko, reikės kada nors dėl j y 
susipešti, tai vely brangiau 
parduoti”.
Tardymas Sing-Sing ka

lėjime.
Jau minėjome “Laisvėj” 

apie torturas New Yorko val
stijos kalėjime Sing Sing. 
Dabar tam tyčia išskirtas 
Grand Jury veda tardymą. 
Jury nariai ypatiškai atsilan
kys kalėjime, peržiūrinės vir
tuves, bausmiy knygas ir 1.1.

Pana mos a psigy n i mas 
puikiausias pasauly.

Fortifikacijos apsigynimo 
ir užpuolimo aplink Panamos 
kanalą yra puikiausios visa
me pasauly.

Uostas iš pusės ramaus 
vandenyno užminuotas. Ma
žesniu ir didesniy kanuoliu 
yra 39.

Kiek išleidžiama ant 
muzikos?

Saratoga, 11 d. birž.—Su
sivažiavime New Yorko val

stijos muzikos mokytoju pra
nešta, kiek amerikiečiai "iš- 
eidžia ant muzikos:

Ant operos — $8.000.000, 
ant koncertu—$30.000.000, 
ant bažnytinės muzikos— 
$50.000.000, ant orkestru te
atruose ir t. t.—$30.000.000, 
ant kareiviškos muzikos— 
$35.000.000, ant konservąto- 
ijy ir šiaip jau muzikos mo
kytojams—$175.000.000.

Nemaži pinigėliai!
Policijos detektyvas ir 

žmogžudžiai.
San Francisco, 7d. birž.— 

Teismas apkaltino policijos 
detektyvą Erolį už jo susinė
simus su profesijonališkais 
vagimis. Jisai prigulėjo prie 
jandity gaujos, kuri vadino
si “40 bandity partija”.

Minėtas policijos detekty
vas turėjo labai gerą vardą 
jas savo vyriausybę. Politi
koje irgi buvo žymus veikė
jas.

Apkaltintas jisai likosi už 
apiplėšimą farmerio ant 
$900. Pasirodė, kad prie to 
apiplėšimo buvo prikišę savo 
purvinas rankas ir daugiau 
policisty. Tiktai jy darbe
lius nepavyko iškelti aikštėn.

Taigi policija sėbrauja su 
banditais. Tas pats visur ir 
New Yorke ir Chicago j.

O kuomet socijalistiškas 
laikraštininkas Scott savo 
laikrašty nurodo bjaurius po
licijos darbelius Patersone ir 
pavadino poliemonus kazo
kais...’ tuomet teismas jį ap
kaltino ir jam gręsia iki 15 
metu kalėjimo!
Iš keršto užmušė 3 ypatas.

Canton, Ohio 27 . metu 
Robertas Rouch, kurį apleido 
jo žmona pabėgdama pas 
savo motiną, taip įdūko, jog, 
pasigriebęs revolverį, įbėgo 
į namą savo uošvės ir pradė
jo šaudyti. Jisai manė, kad 
tai uošvė atkalbėjo jo žmoną 
pabėgti. Pirmiausia todėl jo 
keršto auka krito senelė uoš
vė. Paskui nušovė dar vie
ną moterį ir jos dukterį.

Policistą, kuris jį areštavo, 
irgi norėjo nušauti, bet ne
pavyko. Tąjį tik smarkiai 
sužeidė.

Pabėgusioji moteris, be 
abejonės, ir būty buvusi nu
šauta, bet jinai tuomi laiku 
nebuvo uošvės namuose.

Tai kokiy kerštingų žmo
nių esama!
Areštavo opiumo pardavi

nėtojus.
St. Louis, Mo.—Federališ- 

kiems valdininkams pavyko 
susekti slapta organizacija, 
kuri užsiėmė opiumo parda
vinėjimu. Opiumas buvo ga
benamas chiniečiais iš Azijos.

Areštuota už opiumo gabe
nimą ir jo pardavinėjimą tris 
chiniečius, 2 chinietes ir vie
ną negrą.

Negro bute atrasta opiu
mo vertės ant $1000.

Opiumas — tai ypatingai 
pritraukiantis rūkymas, ku
ris greitai suardo sveikatą.

Chicagos kriaučiai.
Tarpe Chicagos kriaučių 

didelis bruzdėjimas. Nors 
karščiai yra labai dideli, bet
gi kriaučiai uoliai lankosi ant 
susirinkimu.

UŽSIENYJ
Užmuštas didysis viziras.

11 d. birželio Konstantino
poly, apie vidurdienį, užmuš
tas didžiasai Turkijos viziras 
Mahmud Shevket paša. Už
muštas ir jo sąkeleivis Ibra- 
ham Bey. Juodu važiavo au- 
tomobiliuj iš savo rezidenci
jos į portą. Šauta iš Revol
verio. Didysis viziras buvo 
didelis šalininkas jaunatur- 
kiy politikos. Jo užmušimas 
yra didelis smūgis jaunatur- 
kiams.
933 mylios į 13 valandų.
Paryžius, 11 d. birželio.— 

Prancūzu lakūnas ant savo 
orlaivio perlėkė į 13 valandų 
visa kelią tarpe Paryžiaus ir 
Varšavos, pakely apsistoda
mas Berlyne.

Tai rekordinis lėkimas. 
Lakūno pavardė Muline. 
Nuo Paryžiaus iki Varšavos 
taip toli, kaip tarpe Bostono 
ir Floridos.

Kelionėje jokiu dideliy 
kliūčių neįvyko. Per valan
dą daręs 93 mylias.

Ginklai Airijon.
Anglijos parlamente dau

guma balsy perleido billiy 
apie suteikimą airiams savy- 
valdos. Tai jau praeina ant
ru sykiu. Už Airijos savy- 
valdą balsavo 368, prieš - 
270. Buvo daug karštu gin
ču-

Airijos protestonai sako, 
jog jie pakelsią civilišką ka
rę, jeigu Airija gaus autono
miją.

Londone užtiko ginkly san
dėlį, kuris jau buvo paruoš
tas gabenti į Airiją.

Taigi katalikiškoj Airijoj 
galima laukti dideliu suiru- v • 
C1Ų.

Vėl bomba Lisabone.
Lisabonas, Portugalija.— 

Ir vėl mesta bomba į proce
siją, kuri atsibuvo pagerbi
mui atminties didžiausio 
Portugalijos poeto. Vie
na ypata užmušta ir 33 smar
kiai sužeista.

Ypata, metusi bombą, ir 
dar keletas žmonių yra areš
tuota.

Žvėriškumas Francijos 
policijos.

Teisingumo ministerija 
Franci jo j nutarė apskelbti 
kovą socijalistams ir unijis- 
tams už tai, kad šie priešin
gi trijų metu kareiviavimo 
terminui.

Valdžios įsakymu Pary
žiaus ir daugelio kity miesty 
policija padarė užpuolimą ant 
socijalisty valdviečiy narny. 
Pas daugelį socijalisty pada
ryta naminės kratos. Vie
nur kitur buvo net durįs iš
laužiamos.

Policija j ieškojo kokiy tai 
slapty dokumenty, bet nieko 
įtariamo nesurado. *

Už minykų fotografijas 
gavo kalėjimą.

Rymas, 10 d. birž. 4 virši
ninkai mažo miestelio netol' 
ugniakalnio Vezuvijaus nu
teisti ant 10 mėnesiu į kalė
jimą. Jie neva prasikalto 
tuomi, kad nutraukė vienuo- 
liy-franciškony paveikslus ir 
paleido juos į žmones. Tos

Kriaučiai iš kitu miestu 
siunčia laiškus, kuriuose ra
gina streikuoti. Todėl dau
gelis Chicagos kriaučių rei- 
talauja greito apskelbimo 
streiko. Amerikos Darbo 
Yederacija žada didelę pa- 
gelbą streike.
Nukentėjo vaisingi me

džiai.
Ohio ir Michigan valstijose 

juvo gana didelės šalnos. 
Ypač nukentėjo vaisiniai so
dnai. Asparagai ir salotos 
Kalama;^ paviete daugiau
sia nukentėjo nuo šalny.

Dinamitierių teismo fi= 
natas.

“Laisvės” skaitytojai jau 
žino, kad Woodas, Woolen 
Co. galva, išteisintas. Po 
Geismui vienas iš prisiekusių
jų pranešė, jog jį norėjęs pa
pirkti tūlas detektyvas, kad 
;ik jisai agituotu už Woodo 
šteisinimą. Prokuratorius 
Pelletier tuoj pradėjo šaukti, 
<ad byla reikia atnaujint ir 
sugaudyt tą detektyvą.

Dabar jau nutarta palikt 
viską ramybėj, nejudint nei 
Woodo, nei to detektyvo ne- 
jieškoti.

Ekspliozija.
Racine, Wis., 11 d birž. 

Nuo sprogimo gariniu kati
lu ant tūlo laivelio užmušta 
4 žmonės.

Moterų laimėjimas 
lllinois’e.

Motetu balsavimo billius, 
kuris pirmiau buvo perėjęs 
per senatą, dabar perėjo že
mesniame atstovu bute.

Taigi, galima spręsti, jog 
Illinois valstijos moterįs grei
tai bus balsuotojos.

Šaukia laikytis.
IWW. vadovai Ipswicho 

streike kviečia kuosmarkiau- 
sia laikyties • kovoje. Pra
nešta Ettorui ir Giovannitti, 
kad jie kuogreičiausia pribū
tu.

Gelžkelio nelaime.
Me Alister, Okla. Viena 

ypata užmušta ir 48 sužeista, 
kuomet nubėgo nuo rėliy 
traukinys. Traukinys nušo
ko nuo relių, nes užvažiavo 
ant arkliu.

Laikraštį parduos “nuo 
plaktuko.”

Trenton, N. J. 2 d. liepos 
bus parduodama “nuo plak
tuko” visa gerovė laikraščio 
“Daily True American”. Bus 
parduodamos mašinos ir kiti 
įrankiai. Bus parduoti ir 
prenumeratorjai.

Ar nepanorės kas ty dide
liu pelnu, kuriuos neša laik
raštis?...
Numirė iš susinervavimo.

St. Louis, Mo. F. Mercu
rio, italas pirklys, kuris par
davinėja vaisius, per ilgu 
metu taupymą susidėjo 6 
tūkstančius doleriu.

Tuomet kokia tai žmogžu
džiu gauja, kuri vadinasi 
“Juodoji ranka,” pareikala
vo iš jo $2,000. Žmogelis 
taip susinervavo, kad nusi
žudė.

Wilsono vakacijos.
28 d. birželio prezidentas 

Wilsonas išvažiuoja ant va- 
kacijy į Cornish, N.H.

RUSIJOJ
Prigėrė 50 maldininkų.
St. Peterburgas, 10 d. bir

želio. Netoli 50 žmoniy pri
gėrė, kuomet nuskendo 
klaustas, kuriuo daugelis 
žmoniy kėlėsi upe Čersa. 
Ta upė randasi Viatkos gub. 
Keliauninkais daugiausia bu
vę maldininkai.

Mažai kam pavyko išsigel- 
jėti. Sako, jog tai buvo po- 
icijos kaltė, kuri neapžiūrė- 

jo plausto.
Carukas maudosi dumble.

Odesa, 10 d. birželio. Pra
nešama, jog vienintelis caro 
sūnus dabar randasi šiltame 
Kryme (pietinėj Rusijoj), 
tad įgyti sveikatos. Jisai 
maudosi speciališkai pri
rengtose dumblinėse ir drus
kinėse maudynėse.

Švarus vyskupas.
Tokiuo pravoslavy vysku

pu pasirodė esąs Nikonas, 
kuris yra Dūmos atstovu. 
Dvasiška vyriausybė atėmė 
jam gerą vyskupiją ir nugrū
do Sibiran. Viename Sibiro 
aikraščiy vyskupas rašo: 
“Esu pravoslavy bažnyčios 
sūnus, bet žeminti kity tikė
jimu nenoriu. Esu priešin
gas kiekvienai priespaudai ir 
kity tauty engimams.”

Chrustalev.
Tas vardas “Laisvės” 

skaitytojams, veikiausia, ne
žinomas. Laike revoliucijos 
1905 mėty Rusijoj tą vardą 
visi minėjo. Tai buvo pir
mininkas revoliucijinės orga
nizacijos, kuri vadinosi Pe
terburgo darbininky atstovu 
taryba. Toji darbininky ta
ryba tai buvo lygir branduo
lys naujos žmoniy valdžios. 
Vienok valdžia atsipeikėjo ir 
gruodžio 3 d. 1905 m. suėmė 
visus atstovus, o su jais ir 
Chrustalevą.

Jisai buvo nuteistas Sibi
ran, iš kur bėgo Francijon. 
Per tą laiką jisai atsiskyrė 
nuo revoliucijos, nors jo var
dą darbininkai su guodone 
minėjo.
Tik štai neperseniai paskly

do žinia, kad Chrustalev ap
kaltintas Paryžiuj už pavo
gimą laikroduko ir seny mar- 
škiniy. Teisme jisai buvo iš
teisintas.

Daug triukšmo kilo revo- 
liucijonieriy tarpe. Chrusta- 
levo vardas buvo su dumblu 
sumaišytas.

Tuomet Chrustalev kreipėsi 
į Peterburgo valdišką dien
raštį “Novoje Vremia” ir 
pradėjo teisinties. Savo laiš
ke jisai pasakė: “Skiriuosi 
amžinai nuo tos (revoliucijo- 
nieriy) gaujos, skiriuosi be 
piktumo, bet su didžiausia 
neapykanta dėl jos.”

Kas kaltas dabar sunku 
pasakyti, bet Chrustalevas 
nemokėjo išlaikyti savo gar
bingos rolės iki pabaigos.

Orlaivininkai.
Peterburge pasibaigė tre

čioji savaitė lenktynės visos 
Rusijos orlaivininky. Pir
mąją dovaną už augščiausią- 
jį skraidymą gavo Haber- 
Vlinskis, pasiekęs 2,250 me- 
try.

fotografijos pripažintos “ne- 
morališkomis.”

Matyt, ir franciškonai ką 
nors nemorališko dirbo, jei
gu juos taip nutraukė.

100,000 sufragisčių.
Londonas, 11 d. birž. Ry

toj atsibus laidotuvės sufra- 
gistės Davidson, kuri sulaikė 
laike lenktyniy karaliaus ark-

Sufragistės apskaito, kad 
parodoje dalyvaus į 100.000 
sufragisčiy.
Miltinės bombos Anglijos 

parlamente.
Londonas, 12 birž.—Ang

lijos parlamente vėl buvo 
“foniy”, kurios daugelį pri
varė -prie kinky drebėjimo. 
Koksai tai sufragisčiy šali
ninkas sėdėjo ten, kur pa
skirta vietos dėl publikos. 
Jisai apsiginklavo milty mai
šiukais, panašiais į bombas. 
Taip pat turėjęs daug sufra- 
gistišky agitatdrišky rašty.

Vieną iš ty miltiniy “bom- 
jy” jisai paleido į pirmąjį 
Anglijos ministerį Asąuithą. 
Paskui prasidėjo tikra suiru
tė. Atstovai pradėjo šaukti, 
o sufragisčiy draugas “born- 
jas” svaidyti.

Galy gale įsikarščiavusį 
agitatoriy nutvėrė ir arešta
vo.

Sako-, tai esąs maniakas, 
pusiau pamišėlis.

“Imperatorius” jau 
išplaukė.

Didžiausias pasaulio pasa- 
žierinis garlaivis “Imperato
rius” išplaukė iš Hamburgo 
11 d. birž. Jisai plauks į 
New Yorką.

Farmeris išlošė $10.000 
ir viską pralošė kortomis.

Madrid (Ispanija). Tūlas 
farmeris iš Orense išlošė lo
terijoj $10.000. Iš to džiaugs
mo sėdo lošti kortomis. Per 
naktį viską pralošė; nabagė
lis, pridėjo net savo paršiu
kus.

Ir karalienės tarnaitė.
Ir karalienės tarnaitė pra

šosi leisti ją prisidėti prie 
sufragisčiy. Jeigu Anglijos 
karalienė neišpildys jos pra
šymo... nebus kam nei aprė
dyti. O, gal ir pati karalie
nė pasiprašys į sufragistes!

Bulgarai su serbais 
susirovė.

Tai jau ir gražiausia! Tik
tai ką buvo broliais slavais, 
kolei reikėjo su turkais peš- 
ties, o dabar savytarpyj su
sirovė. Ties Kumanova jau 
buvo mūšys tarpe serbu ir 
bulgary kariumenės. Bul
garai sumušė serbus.

70 sunkiai sužeistų.
Štetin (Vokietija). Jau 

gana seniai čia tęsiasi strei
kas cukorijos fabriky darbi- 
ninky. Nuo pat streiko pra
džios tarpe streikieriy ir po
licijos buvo nesusipratimu ir 
net susirėmimy. Bet vis dar 
neprieidavo iki kraujo pralie
jimo. Vienok, kada streik- 
laužis užmušė streikierį, tuo
met priėjo ligi tikro mūšio 
streikieriy su policija. Mū
šis buvo kruvinas. Policisty 
sužeista 10, streikieriy 60.

Tą savo žiaurumą ir begė
diškumą prūsy policija jau 
ne pirmu sykiu parodo.

LIETUVOJ
Prigėrė 27 žmonės.

Baisiausia nelaimė atsitiko 
ant Nemuno ties Birštonu 
(Traky paviete). Pakilus 
smarkiai audrai, nutrūko nuo 
virvės plaustas, kuris jau 
buvo pasiekęs Nemuno vidu
rį . Ant plausto kėlėsi dau
gelis žmoniy, daugiausiai 
valstiečiy. Plaustas apsiver
tė upėn ir žmonės rado am
žiną atilsį bangose. Nusken
do daug arkliy ir vežimy.

Buvo girdėtis baisys vai
tojimai beskęstančiy žmoniy. 
Viso prigėrė 27 žmonės.

Simano Daukanto 
biografija.

“Dilgėlėms” praneša, jog 
“Lietuviy Tauta” dabar 
spausdina Simano Daukanto 
biografiją. Tą biografiją pa
rašęs A. Janulaitis.
Nauja Lietuvos istorija.
“Laisvei” praneša iš Vil

niaus, kad knygoms leisti 
draugija “Šviesa”, kuri bu
vo ilgą laiką apmirusi, vėl 
atgijo. “Šviesos” lėšomis 
spausdina didelę “Lietuvos 
Istoriją”, kuri parašyta S. 
Matulaičio. Nors knyga bus 
brangoka, vienok tikimasi, 
kad autoriui darbas bus pa
vykęs.

Ligišiol męs savo istorijos, 
kaip ir neturime.

Užgriuvo tris žmones.-----
“Liet. Ūkininkui” rašo iš 

Joniškės (Kauno gub.):
Joniškęs apygardoj, vienoj 

vietoj žmonės ėmė akmenis 
iš pamaty, nenugriovę mūry. 
Mūrai griuvo ir užpylė tris 
žmones. Du pasisekė išgel
bėti, o vieną nuspaudė.

Naujos Vartotojų 
draugijos.

Kauno gubernatorius leido 
įkurti sekančias naujas Var
totoju draugijas: Užventyj, 
Vaškuose, Vidžiškiuose, Al
sėdžiuose.

Gavo bažnyčią Varšavoj.
Varšavoj yra keli šimtai 

lietuviy. Neseniai Varšavos 
lietuviai gavo kunigaikštie
nės Radzivilienės naminę baž
nyčią. Lietuviai tautinin
kai, matomai įgys, naują pat- 
rijotę, būtent Radzivilienę, 
kuri paaukavo ir “Saulės” 
draugijai kelis tūkstančius 
rubliy.

“100-100.000”.
Ką reiškia ta skaitlinė? A- 

pie tai “Laisvėje” jau rašė
me. Jeigu 1000 žmoniy su
dės po 100 rub.— tuomet su
sidarys 100.000 rubliy. Tai 
kuniginiu sumanymas.

“Viltis” įgarsina pasižadė
jusiu pavardes. - Pinigai su
mokėti reikia iki 1 d. sausio 
1915 mėty. Vadinasi dar 
yra pusantry mėty laiko. Li
gišiol pasižadėjo sumokėti po 
100 rubliy “Rytui”—9 žmo
nės, “Saulei”—11 žmoniy, 
“Žiburiui”—7 žmonės. Tai
gi ligi 1000 žmoniy dar toli 
saukia. ,

Konfiskavo katalogus.
Valdžia konfiskavo Liet. 

Dailės Parodos katalogus lie
tuviy ir lenky kalbom, tik to
dėl, kad greta nebuvo rusiš
ko teksto.

H £-£5
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LAISVE

SPAUDOS BALSAI Jaunimo organizacija

Gulf-streamo jubilejus.
aušti

unijos 
pigiau

Pirtis jaują vanoja.
Kiekvieną pavasarį mūsų 

lietuviškame “brenčiuje” 
tarptautiškos avinyčios kįla 

• vaidai.- Tai būna prieš pat 
S.L.R.K. seimą, kuomet abu
du kataliku laikraščiai aplie
ja vienas kitą pamazgomis.
Pasiskaitykite, kaip “Drau

gas” atsiliepia apie “Kata
liką”:

“Katalikas” todėl skverbiasi į Susi- 
vienyjimo organus, kadangi tikisi par
duoti daugiau laivakorčiy, gauti viso
kiu spaustuvės darbeliy. Biznis tai vi
sa paslaptis “Kataliko” skverbimosi į 
organus.... “Katalikas” - laikraštis be 
nuomoniŲ, be principy, be idėjos, turi
niu ne ką tesiskiriąs mm “Saujės”, ne
gali nieko sverti nei žmoniy švietime, 
nei žmoniy tarnavime”.

Jeigu šitie “Draugo” žo
džiai dalėks iki ausu šv. Pet
ro, tuomet “Kataliko” leidė
jai nematys dangaus saldy
bių, taip lyginais,kaip “Drau
go” redaktorius p. Kaupas 
savo ausu-.. arba Pittstono 
parapijos.

Dabar paklausykite, kaip 
“Katalikas” apie “Draugą” 
gieda:

“Užtikrinami* Jus, gerbiamieji dele
gatai, jei Jūs norėsite pirkti “Draugą”, 
kaipo organą, Susivienyjimas į kelius 
mėnesius turi kraustytis į anapus gra
bo. “Draugas” yra įkurtas, kad ant 
Susi vieny jimo užtraukti senobinę bau
džiavą, tokią vergiją, kurios buty jau 
sunku nusikratyti”.

Toliaus jau eina tokie bai
sus dalykai, kad “gerbia
miems delegatams” turi net 
plaukai ant galvos pasišiau
šti. Jeigu “Draugas” pateks 
į Susivienyjimo nuosavybę, 
tuomet senuoliai grabuose 
ant kito šono persivers. “Ka
talikas”, įgijęs poetišką įkvė
pimą, primena ir našlaičiu 
ašaras ir prasčiokėliu verks
mus ir net Visogalio sostą. 
Kaip matyti, pono Tanane- 
vičiaus saYndiniai nesigailėjo 
krokodiliaus ašarų.

“Katalikas” sakosi rūpiną
sis prasčiokėliu reikalais. Ar 
norit faktu? Gi tame pačiame 
“Kataliko” numery moterų 
skyriuj yra pasakėlė “Kaip 
sodiečio duktė stojosi kara
liene?” Tai, matote, pras
čiokėliams penas. Kitame 
numery bus apie kokią nors 
Genovaitę^ trečiame — apie 
pono Tananevičiaus banką. 
Davatkėlės skaitys tą visą ir 
sapnuos: vienos apie karalie
nę Elenę, kitos apie kunigu 
gaspadinės, trečioms seilės 
varvės, prisiminus buvusio 
zakristijono banką.

Tai vis, matote, prasčiokė
liais rūpinamasi... Galima bū
tu tą viską pavadinti šventu 
idiotizmu, bet juk tai yra la
pės politika linkui tu elemen
tu darbininku klesos, kurie 
dar nepažįsta savo reikalu.

Faktiškai idėjos sryty tar
pe abieju davatkų organu 
nėra skirtumo. “Draugas” 
tik geriau moka atstovauti 
reakcijonišku kataliku 
sauliožvalgą.

KIEKVIENAS TURI TIESĄ
(FELJETONAS)

Tuo tarpu pradėjo grūstis moters, vy 
rai ir šaukti:

—Kodėl tamsta apie gaspadiniu uni
ją nekalbėjai?

—Gerai,—šaukia vyrai—su boboms 
neužsidėk. Kitąsyk primink burdingieriy 
reikalus.

—Nepraleisk ir bučieriu padėjimo— 
sušuko keli. *

Saliunininkai irgi vargsta—sukriokė 
keli balsai. A

—O graboriu reikalai ar nerūpi visuo
menei?

—Kam čia to grabo? Prie šermenų 
pirmą vietą užima alus -ginčija saliuni- 
ninkas.

—Tylėk, kvaily—atkerta graborius— 
ar tu nori, kad bačkoje numirėlį laidotu?

—Še, tau bačka!
—kVe, tad grabas!
Saliunininkas su graborium pradėjo 

peštis, gaspadinės su burdingieriais ro- 
kuotis. Aš sprukau pro duris ir ėjau ne
atsigrįždamas.

Vieni ir kiti pešasi už teisybę, bet ne
mato, kas to visko priežastis. Tai kapi
talo puodas, kuris visus lygiai virina, kaip 
bulves.

kur uniju reikalai sutvarky
ti. Tam tikslui ir kuriamos 
unijos. Tik tvirtos, solida- 
riškai su socijalistu partija 
einančios unijos, kuriu kasa 
bus pilna, gali būti didžiau
sia gvarantija streiko laimė
jime.

To neprivalo užmiršti nei 
vienas.

Žydų rabinas apie 
streikierius.Keno bus jaunuomenė—to 

bus ir viršus! Tai tiesa, ku
rios nereikia prirodinėti. Tą 
tiesą pradeda suprasti ir pas 
mus, Amerikoje, kuri iš dau
gelio atžvilgiu yra atsilikusi.

Štai prieš mano akis “The 
Young Socialists’ Magazine”, 
mėnesinis angliškas laikraš
tis, speciališkai pašvęstas 
jaunimo reikalams.

Iš to laikraščio atskaitų 
męs matome, .kad anglu jau
nimo organizacijos egzistuo
ja New Yorke (gana daug 
skyrių), Rochestery, Newar- 
ke, Los Angeles, Buffalo, 
Millwaukee ir kitur. Tai vis 
dar pirmutiniai žiedai tos or
ganizacijos, kuri su laiku iš
siplėtos po visą Ameriką. 
Ligišiol geriausias jaunimo 
organizacijas turi finai, ku
rie Amerikoj eina priešaky 
socijalistiško judėjimo.

Ką veikia susiorganizavęs 
jaunimas? Susirenka, skai
to, mankštinasi, tveria cho
rus, platina savo organą, 
agituoja tarpe savo nesusi
pratusiu draugu. Jeigu ka
da pavyks suagituoti sacija- 
lizmo naudai moteris ir jau
nimą tuomet su ta diena 
griūva kapitalizmo pamatai.

Anglu socijalistu partija 
jau suprato, kokią didelę 
naudą atneša jaunimo orga
nizacija ir per susirinkimą 
savo tautiško komiteto Chi- 
cagoj nutarė įkurti tam tik
rą departamentą (skyrių) dėl 
platinimo socijalistiškos idė
jos tarpe jaunimo. Paminė
tas skyrius pradės veikti nuo 
rudens.

Iš to, ką viršuj pasakiau, 
matyti, kad pas mus dar tik 
pradedama jaunimas organi
zuoti. Kituose kraštuose tas 
darbas^jau seniai varomas.

Apie jaunimo organizaci
jos tikslus gerai išsitarė d-ras 
Shultz: “Męs nenorime- pri
verstinai išmuštruoti ‘ jauni
mą socijalistiškoj dvasioj ir 
iš jaunu vaikinu ir merginu 
padaryti socijalistiškus poli
tikierius. Priverstinumo pas 
mus nėra. Męs norime tik, 
kad jaunimas išaugtu lais
vas, niekeno nevaržomas. 
Męs norime tik, kad jauni 
darbininkai ir darbininkės 
šviesiomis akimis žiūrėtu į gy
venimą, kad jie patįs steng
tųsi pažinti apsupantį juos 
gyvenimą ir išmoktu savy- 
stoviai elgties apsupančiose 
juos sąlygose. Norime taip 
pat, "kad jaunimo sieloje 
plaktu ugnis veržimosi prie 
tobulybės žmonių gentkartės. 
Norime, kad jaunimas ma
tytu savo pašaukimą sunkio
je kovoje už geresnę ateitį”.

Net didžiausi socijalizmo 
priešai pripažįsta, kad soci
jalistiškos jaunimo organiza
cijos yra pavyzdingos, nes 
atitraukia jaunimą nuo pik
tu įpročiu, nuo paleistuvys
tes, alkoholizmo.

Męs žinome, kad amžis 
nuo 14 iki 18 metu yra pat
sai pavojingiausias. Tuomet 
daugelis jaunu vaikinu iš
krypsta iš doros kelio ačiū 
blogiems įpročiams ir drau
gams.

Tuomet gera jaunimo or
ganizacija gali atnešti doriš
ką išganymą, geri ^draugai 
gali palaikyti beslįstantį 
draugą.

Lietuviu socijalistai jau ir 
pradeda rūpintis savo jauni
mu. Galima tik pasveikinti 
juos su pradėtu darbu.

Paskutinis Sąjungos Suva
žiavimas pripažino geistinu, 
kad jaunimo kuopelės būtu 
visur įkuriamos. Tam prie
šinosi tik keli delegatai. Vie- 
nur-kitur jau pradedama 
apie tai galvoti.

Brooklyno Dėdė.

Laikrašty “Indipendent” 
randame labai charakteristiš- 
ką straipsnį žydu rabino Leo 
Mannheimer, kuris ilgą lai
ką kunigavo Patersone,N.J., 
kur dabar tęsiasi ta tragiško
ji audėju kova.

Rabinas Mannheimer buvo 
žymus veikėjas buržuazinėse 
draugijose, todėl negalima 
jį įtarti prielankume socija- 
listams, juo labiau karingai 
IWW. unijai. Vienok, nors 
nebūdamas socijalistu, rabi
nas nuo pat streiko pradžios 
stojo po streikieriu puse ir ji
sai priverstas buvo apleisti 
savo vietą.

Rabinas sako, kad strei- 
kieriai nevartoja prievartos 
priemonių, tuo tarpu vien už 
pikietavimą pasodinta kalė- 
jiman iki 1300 streikieriu. 
Jeigu streikieriai išties var
totu prievartą, tuomet 25 
tūkstančiu darbininku jokiu 
būdu nesuvaldytu 150 poli- 
cistu.

Laike streiko buvo vos 
vienas užmušimas, kuomet 
detektyvas nušovė ramiai 
besėdintį streikierį. ‘

Ne IWW. iššaukė streiką, 
bet skurdas. Streikas prasi
dėjo, kuomet keliose di
džiausiose dirbtuvėse įvesta 
sunkesnės darbo sąlygos.

Rabinas nurodo ir į teisėju 
darbelius. Štai vienas tik 
teisėjas išdavęs 1000 apkal
tinančiu nuosprendžiu.

Iš priežasties suirutės šil
ko pramonėj, nukenčia ne 
tik darbininkai, bet ir smul
kesni biznieriai. Daugelis iš 
ju jau subankrutyjo.

Didieji fabrikantai tariasi 
badu priversią darbininkus 
nusileisti.

[sitėmykite, jog tatai nuo
monės ne kokio socijalisto, 
bet paprasto rabino.

Dėlei Philadelphi 
jos cukerninkų 
atsišaukimo.

Šįmet, balandžio 22 dieną, 
suėjo lygiai ^100 metu nuo at
radimo žinomo Atlantiškame 
okeane tekėjimo, vadinamo 
Gulf-stream. Pavasarį 1513 
metu Ispanijos vietininkas 
ant Porto Rico salos, tūlas 
Ponse-de Leon, plaukdamas 
su keliais laivais palei ryti
nio krašto ką-tik tada atras
tos Floridos pussalės, netikė
tai pateko į greitą šilto tekė
jimo sriovę, kuri nemažai 
pridarė jo jūreiviams klapa- 
to. Ekspedicijos vadovas, 
vėliaus pagarsėjęs jūreivis, 
Antonio de Alaminos, tą 
dieną užrašė savo užrašu 
knygoje štai ką:

“Plaukdami su buoriu pa
gelba pietų link ir biskį atsi
tolinę nuo krašto, visi trįs 
mūsų laivai pakliuvo į srio
vę, priešais kurią męs nega
lėjome irtiesi, nežiūrint ant 
gero vėjo”. Toliaus jisai 
praneša, kad vienas laivas 
tapo sriovės net nuo inkaro 
nutrauktas ir nuneštas tolyn.

Tokia tai buvo pirmutinė 
pažintis , su Gulf štreamu, 
kurio tekėjimas toje vietoje 
yra smarkiausia...apie po 10
verstu į valandą. Pirmutinę 
tos sriovės mapą sutaisė gar
sus amerikietis Benjamin 
Franklin, kuris atydžiai išty
rė Gulf-streamą laike savo 
diplomatiškos kelionės Fran- 
cijon. Franklinas gi davė jai 
ir vardą “Gulf stream”.

Gulf-streamas— tai milži
niška sriovė šilto vandenio, 
tekanti nuo Pietinės Ameri
kos kraštu i šiaur ryčius 
skersai Atlantiškojo okeano. 
Tai kaipir kokia didelė upė, 
kurios vanduo visai nesimai- 
šo su apsupančiu jį okeano 
vandeniu. Tasai tekėjimas 
vingiuoja palei Šiaurinės A- 
merikos kraštu, paskui nu
krypsta į rytus ir, pasiekęs 
Europą, aplenkęs Francijos, 
Anglijos ir Norvegijos pa
kraščius, dingsta Šiauriniame 
okeane. Gulf streamo šilu
ma nemažai prisideda prie 
palaikymo sulyginamai švel
naus klimato vakarinės ir 
šiaur vakarinės Europos pa
kraščiuose. Vienok, nekurie 
perdaug jau laiko tą tekėji
mą svarbiu. Tūli buvo ji 
praminę net “Europos pe
čiumi”. Čia žingeidu pri
minti vieną gana nepaprastą 
tūlo amerikiečio projektą, 
kad “pavogti” tą šiltą grio
vę nuo Europos, privertus ją 
tekėti vien palei Šiaurinės 
Amerikos pakraščiu. Idant 
tą padarius, jisai tvirtino bū
sią gana padirbti tam tikrus 
vandenio tvenkinius prie Flo
ridos kraštu. Jeigu tas įvyk
tu, tai beabejonės Labradoro 
ir kitu šiauriniu Šiaur. Ame
rikos pakraščiu klimatas tap
tų daug švelnesniu, bet to
kio projekto įvykdinimas la
bai abejotinas. Tas projek
tas buvo apskelbtas apie 15 
metu atgal ir dabar jau veik 
visai užmirštas. Bet ta idė
ja nedingo. Štai praeitą me
tą tūlas inžinierius vėl tą idė
ją atnaujino, paduodamas 
projektą padaryti kokiu 200- 
300 verstu ilgio tvenkinį ties 
Newfoundland sala. Gal su 
laiku tas bus įvykinta, bet 
tada visas vakarinis Europos 
pakraštis atšaltu ir klimatas 
pasirodytu daug žiauresniu/ 
o tokiose šalyse, kaip Norve
gijoj, Švedijoj, Danijoj ir tū
lose Anglijos vietose gyveni
mas gali tapti visiškai nega-

Sakykit, kaip sau norit, o šiandien 
žmonės verda-burbuliuoja, kaip bulvės 
verdančiam puode. O kas tuos žmones 
priveda prie to bruzdėjimo? Aišku, kad 
blogos gyvenimo sanlygos. Na, tik jūs 
paklausykit, kas sviete dedasi.

Vieną nedėlios rytą, manau sau, rei
kia pamiegoti ilgiau, bet kur tu, žmogus, 
pagulėsi ramiai, kada visas pasaulis verda 
kapitalo puode. Vos tik pradėjo 
kaip ir prasidėjo kova už būvį.

—Aš priguliu prie gaspadiniu 
ir man nevalia burdingierį laikyti 
unijos praiso. Šaukia gaspadinė.

—O aš priguliu prie burdingieriu uni
jos ir man užginta daugiau mokėti—aiški
na burdingieris.

—Tylėk, žalty, ba gausi per nosį—su
čirškė gaspadinė.

—Kam aš tylėsiu? Ar tu man uždrau
si šnekėt?—kriokia burdingieris.

Tišku- tašku, burnt pokšt, bildu-bal- 
du, jau mušasi. Aš strikt iš lovos, greit 
apsirėdžiau ir marš lauk. Einu pro klebo
niją, tik kad sukliko nesavo balsu moteris:

—Ar tik tiek tu man- apmoki?—Kelis 
šimtus, karvę, be uodegos šunytį ir sulū
žusią stubą. Kitai dešimts syk būtum 
daugiau išmokėjęs!

—Tiššš... dūšyt. Aš priguliu prie ku
nigu trusto ir man užginta daugiau mo
kėt. Jeigu būtum jaunesnė, suprantama, 
galėčiau mokėt daugiau. Dabargi gavai 
du tūkstančiu, lėlę, šuniuką, karvę ir stu
bą, asilą pati susirasi, o aš dykai suvin- 
čiavosiu.

—O mūsų kunigu gaspadiniu unija 
spiria mus reikalauti daugiau. Antai kun. 
Birnaičio gaspadinė gavo arti penkiolikos 
tūkstančiu, kun. Jono gaspaSinė arti dvi
dešimts tūkstančiu ir dar patįs kun. apže- 
nijo. O tu?... Tu nei trečdalio unijos 
praiso neduodi.

—Bet tau, dūšyt, reikia žinoti, kad 
kun. Kakakis vieną atidavė į bepročiu na
mus, nieko nedavė. Ji pradėjo rėkti, kaip 
ir tu, visiems pasakoti, kas tarp juodvieju 
buvo. Na, ir turėjo atiduoti į beprotna
mį.

—Ar tai šitaip?... O jus vampyrai! 
Suėdei mano jaunystę! Eisiu ir visiems 
pasakysiu!... *

Nusispjoviau ir einu toliau. Bet štai 
sutinku moterį ir užsinaravijusį dvieju me
tu vaiką: vaikas stovi ir neina. Moteris 
nori nešt, vaikas rėkia; veda—vaikas nei
na, duoda pyragaitį—vaikas meta.

— Kas jam pasidarė?—sakau.
—Sustreikavo, žalčiuks, nes priguli 

prie “beibiu” unijos—atsakė moteris.
—Tai ko jis nori?—sakau.
—Jis nori, kad nupirkčiau vežimėlį!
— Tai nupirk—sakau.
—Kad aš esu sufragistė ir man už

ginta vaikus lepinti, nes jis, užaugęs, ne
duos moterims teisiu. Kas kita, jei jis bū
tu mergaitė.

Galva pradėjo suktis ir nei nesijutau, 
kaip atėjo laikas eiti ant traukinio ir va
žiuoti ant prakalbu. Nuvažiavęs į vietą, 
radau dar neišdalintus apgarsinimus, ku
rie kviečia ant prakalbu.

Pirmiausia išnešiojau apgarsinimus ir 
po trijų valandų laukimo—pradėjau savo 
prakalbą.

Pabaigus, priėjo prie manęs draugijos 
kasierius ir sako:

—Kiek tamstai reikės už prakalbą?
—Kelionės lėšas ir penkis 

sakau—nes aš priguliu, prie 
trusto.

—Tai štai, meldžiu.
Nespėjau susidėti pinigus

Senas Vincas.

SILENTIUM.
(Iš Tiutčevo)

Tylėk ir slėpkie gilumon 
Jausmus, svajones slaptingon! 
Tegul sielos ten vidury 
Išdigs, keros jautriam bury, 
Kaip žvaigždės skaisčios tamsumoj: 
Tylėk, gėrėkis gilumoj!
Kaip širdžiai apsakyt save? 
Ir kaip pažint kitam tave?

yKuom gyveni, ar jis supras?
Tavyj’ idėjos neatras!
Juk sviet’s ne’pžvelgs tyros minties: 
Tylėk, kentėk vidyj nakties!
Gyvent patsai savy mokėk: 
Sieloj pasaulį sau sudėk 
Slaptingai-įstabiu minčių; 
Ten jąs prislėgs daugel kančių; 
Dienos šviesos jos neregės: 
Tylėk, nors ašaros byrės!

8-V-13. P. Posmyla.

MIESTAS.

k

Rimo aplinkui užimąs dieninis, 
Poilsiui patalas tiestas.
Viską apsupo ramumas naktinis,— 
Ilsis sau milžinas—miestas... .Atkreipiame “Laisvės” skai

tytoju atydą į koresponden
ciją iš Philadelphia, Pa., kuri 
telpa7 šiame “Laisvės” nu
mery. Philadelphijos cuker- 
ninkčii nurodo į savo išties 
vargingą padėjimą. Mums 
rodosi, kad mūsų skaitytojai 
neprivalėtu praleisti pro au
sis balsą, kuris šaukiasi pa- 
gelbos. Visuomenė, ypač at
jaučianti darbo kovos reika
lui, privalo padaryti visa, 
kad parėmus streikierius.

Bet sykiu męs privalome 
pasakyti kelis žodžius, ku
riuos ištarti mums liepia pati 
sąžinė.

Lietuviai gausiai rėmė 
Lawrence’o streiką. Taipgi 
gana gausiai buvo remiama 
streikai Brooklyno ir Bosto
no kriaučių. Neužmirštama 
ir Patersono streikieriu. Ti
kėsime, kad visuomenė pa
skubės su pagelba tos pagel- 
bos reikalaujantiems cuker- 
ninkams.

Bet ar patėmyjot, kad da
bar a aukos ne taip gausiai 
plaukia, kaip pernai Law
rence’o streikieriams kad 
plaukė? Tą turėjo patėmytu 
kiekvienas.

Męs bijomės, kad toliaus 
auku bus dar mažiau, nes 
kiekvienas kovosgink- 
las, pertankiai varto
jamas, atbunka. Tą pri
valo įsitėmyti ' kiekvienas 
darbininkas, nes rytoj ir jam 
pačiam reikės išeiti streikam

Todėl jau išanksfo 
reikia rūpinties unijo
mis. Unijų iždas turi būti 
didžiausia pagelba kovoje, o 
ne aukos. Taip yra

Ilgesio, ašarų, skausmo tvirtovė!
Tyli... kasžinko paniurus...
Jungnešiu rankos valdyti paliovė 
Kovos, gyvenimo turus...

.Ilsis ir laukią sau naujojo ryto— 
Pranašo darbo-galiūno!
—O, kiek čia darbo sunkaus, neda-
Ateičiai dar tebetūno... [ryto, 

3-VIII-1912. Klajūnas.

KUR AUGA...

pa-
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i
limu.

visur,

kad specijališ- 
keliu neisian-

dolerius— 
kai be to jv

■i:• iir.

“Dilgėlėms”.
“Laisvė” pasijuokė iš “Dil

geliu”, kuomet ant pirmo ju 
puslapio (Nil) koks tai uni- 
jistas iš I. W. W. ėmė kirsti 
kapitalizmo medį/ ir pranešė 
urbi et orbi, kad socija- 
lizmas jau pailso.

“Dilgėlės” dabar sako, kad 
dar prieš keturias savaites 
pirm patalpinimo to paveiks
lėlio ir smarkaus kirtiko sen
tencijos—jos jau pasakė, kad 
nesutinka su drąsuolio nuo
mone.

Truputį keistokas būdas iš
reikšti redakcijos nuomonę 
užkampėly ir tai dar visu mė
nesiu anksčiau. Na... bet 
tiek gerai, kad “Dilgėlės” 
gvarantuoja, 
ko unijizmo 
čioe.

į kišenių, 
kaip priėjo prie manęs jaunas vaikinas 
popiera ir paišeliu rankoje ir sako:

—Na, o man, ar nieko nebus?
—Už ką—sakau.
—Aš esu korespondentas ir priguliu 

prie korespondektu unijos. Jeigu, tamsta 
duosi dolerį, tai išgirsiu, o jei ne—tai iš
dėsiu į šuns dienas. Kiek tik čia buvo 
kalbėtoju, tai visi man duodavo ir todėl 
čia visi kalbėtojai geriausia kalba. O jei 
duosi du doleriu, tai ir tavo biznį, titulą, 
pačią ir vaikus pagarsinsiu, net keliuose 
laikraščiuose.

—Rašyk—sakau—kaip nori, man vis 
tiek.

—Gerai, sako, kad aš tave aprašysiu, 
tai tu būsi kvailesnis už asilą... Tuom tar
pu priėjo prie manęs sąjungietis ir sako:

—Neklausyk, drauge, to asilo, jis ra
šyt nemoka.

—Gerai, gerai,--sako anas—pamaty-
J. Stropus. I site mano korespondenciją.

Kur auga putinas laukinis 
Tarp didžiu giriu ir kalnu, 
Tarp uolu verda krikštolinis 
Šaltinis gydančiu vaistu.

Tos girios traškios ir baisingos 
Seniai jose jau bebuvau.
Tuomet tą versmę slepeningą 
Praamžių girioj atradau.

Skubiai pripuoliau paragauti 
Iš tos gaivinančios versmės.
Jaunystės jiegą troškau gauti, 
Tuomet kovoti palengvės.

Man grįžo spėkos. Taigi, broliai, 
Atsigaivinimui sielos.
Nereik mums snausti, kaip ligšioliai, 
Gyvent be vilties ir doros.

Patraukit urmu į tą girią 
Vandens gyvybės išsigert. 
Tuomet neklaidžiosit apmirę, 
Nereiks liūdnybėj pasinert.

O širdįs jūs atgims išnaujo, 
Ugne narsumo užsidegs 
Statyt liuosybės rūmą naują, 
Spėkų ir noro jums užteks.

Sugrįžus vėlei prie savųjų 
l eilę stojus, reiks kovot, 
Tad rindoms karžygiu narsiųjų 
Nereiks tamsūnu bebijot.

Gonis.
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Korespondencijos
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Philadelphia, Pa.
Restauranty streiko pasekmes.

Laike Honhordo kompani
jos darbininku streiko, streik
laužiai pasiskundė bosams, 
būk streikieriai žada juos 
mušti. Mielaširdingoji kom
panija, žinoma, tuoj pasam
dė gaują apginėjy ir šiems 
prisakė visuomet “ištikimuo
sius” darbininkus palydėti 
namo. "

30 geg. apie 8 vai. vakare, 
streiklaužiai, lydimi detekty
vo, užrodė vieną iš smarkes
niu streikieriy Joną Ranonį, 
kuris tuom laiku radosi savo 
brolio rūby šapoje, po N 675 
N. 10 St. Detektyvas įėjo į 
vidy ir užklausė J. R.:

—Ar ilgai streikuosite?
—Kaip pasiseks, — nieko 

blogo nemanydamas, atsakė 
pastarasis.

Tuomet detektyvas išsi
traukė “blakdžekę”ir sušuko:

—Eik čion ant gatvės, aš 
turiu tau ką tokio pasakyti.

Vienok R. suprato, kame 
dalykas ir nepaklausė. Tuom 
tarpu detektyvas išsitraukė 
revolverį ir šovė tiesiog į J. 
R. Kulka perėjo per kairią
ją pusę veido ir ausį, pada
rydama nemažą žaizdą. Juo
zas Medžiovėpris, išgirdęs 
šūvį, bėgo pažiūrėti per ant
ras dūris. Kaip tik atvėrė 
duris, tuoj gavo kulką į šlau
nį, kurią tik ligonbutyj išė
mė lauk.

Peršautiejie ir kiti ten bu
vę žmonės, nežiūrint, kad ir 
keturi šūviai buvo paleisti 
šoviką už skverny pagavo. 
Pagautasis gi pasisakė esąs 
detektyvu. Policija pareika
lavo nuo jo parodyti įgalioji
mą, ką žinoma, tas ir paro
dė. Iš visy jo užrašy sužino
ta, kad jis vadinasi Wm. 
Ford, gyvenąs po N148 N. 
8 St. Philadelphijoj,ir kad jis 
yra panašias roles lošęs laike 
W. Virginijos angliakasiy ir 
New Yorko rūbsiuviy strei- 
ky.

Wm. Ford visgi tapo areš
tuotas ir tik užsistačius $700 
kaucijos, likosi paleistas iki 
teismui, bet ant teismo mi
nėto pono nebuvo. Turbūt 
kitur išsidangino.

J. D. Taunis.
Charleroi, Pa.

Čia lietuviy gyvena pusė
tinas būrelis. Laikraščius 
mažai kas skaito: pareina 3 
egz. “Laisvės”, 2 “Kovos”, 
1 “Keleivio”, 2 “Lietuvos” 
ir kity po 1-2.

Pakalbink ką nors laikraš
tį užsirašyt, tai tuoj atker
ta, kad rudis daug geresnis. 
Prisitraukia rudžio, paskui 
staugia šventadieniais ir 
šiaip jau vakarais.

Jeigu pasitaiko' kada ves
tuvės ar krikštynos, tai tuo
met atsiveria gyvas pragaras 
ir pakaušiy skaldymas. Skai- 
tančiy gi laikraščius visai 
neapkenčia ir vadina bedie
viais, cicilikais ir tt.

Mat, tie bedieviai posaliū- 
nus nesitranko ir pakaušiy 
nesiskaldo.

Gėda būty taip elgties lie
tuviams!

Juozapas Rašiulis.
Chicago, III.

1 d. birž. atsibuvo balius 
naujai susiorganizavusios Šv. 
Petro parapijos. Balius at
sibuvo Mieldažio svetainėje. 
Svečiy prisirinko neperdau- 
giausia, bet visi linksmidosi 
smagiai, išskiriant vieną iš 
parapijos komitetčiky, kuris 
buvo gerai įsitraukęs. Mat, 
bažnytiniai ir moka tik prisi
gerti. ' Pusbačkis.

Clifford, III. >
Šitas kampelis yra . mažai 

kam žinomas. Jis randasi

tarpe mišky. Zmdnės čia la- 
bąi nekultūringi ir paskendę 
girtuoklystėje. Taip-pat 
mėgsta nešvarias kalbas.

Tuos centus, kuriuos pra
leidžiate ant rojaus skysti
mėlio, vely suvartotumėt ant 
streikieriy sušelpimo ar laik
raščiu išsirašymo.

Čia randasi viena anglia- 
kasykla, bet ir ta pati susto
jo ant neaprubežiuoto laiko. 
Žmonės yra dideliai išnando- 
jami: reikia gyventi kompa
nijos stubose, o ir tavorai 
pirkti kompanijos krautuvė
se. Liaudies Mylėtojas.

Brooklyn, N. Y.
Plačiai žinomas liet, kine- 

matografistas p. A. Račiū
nas jau išplaukė į Lietuvą 7 
d. birž. Jo tikslu yra apva- 
žinėti Lietuvos kampelius, 
nuimti žymias istoriškas vie
tas ir 1.1, ant judamyjy pa- 
veiksly. Apie rudenį pagrįžš 
atgal. Tuomet juodu su Da
nielium vėl leisis į kelionę po 
Ameriką. Palydėjęs.

8 d. birž. šv. Jono Krik
štytojo. dr-ja parengė prakal
bas. Publikos buvo nemažai.

Pirmas kalbėjo J. Jukelis, 
kuris pirmiausia paaiškino 
apie draugijos reikalus. Pas
kui kalbėjo apie darbininku 
gyvenimą, kapitalizmą ir 1.1, 
plačiai paaiškindamas apie 
streikus. Nekuriem iš pub
likos tas nepatiko. Kokis 
desėtkas tuom laiku išėjo iš 
svetainės alučio išsigert, bet 
vėliaus vėl sugrįžo. Kalbėto ■ 
jas dar smarkiau ėmė kalbė
ti, ragindamas prisidėt prie 
L.S.S. kuopos.

Antru kalbėjo klebonas 
Raštutis visai trumpai ir dar 
iš rašto. Publika neperpra
to kalbėtojaus.

Ant pabaigos Jukelis dar 
pakalbėjo apie girtuoklystės 
kenksmingumą.

Prakalbos visiems patiko. 
Tik vargas su merginoms, 
kad jos taip bijosi prakalbu.

Buvęs ant prakalbu.
E. Arlington, Vt.

Dar neseniai čia lietuviai 
užsiiminėjo tik girtuokliavi
mu. Žinoma, buvo ir blaiviu, 
bet jie neprotestavo prieš 
tokį bjauru paprotį. Tik kai 
apsigyveno D. A., tai jis pir
mutinis pradėjo rašinėt į laik
raščius iš lietuviu gyvenimo. 
Tas labai nepatiko tūliems 
sportukams, bet doresniejie 
nepaisė. Paskui susilaukėm 
ir žymesniu veikėju ir susi
tvėrė kuppos SLA. ir TMD. 
Nors tūli atkalbinėjo nuo 
draugijų, bet veltui. K. Gied
rys paaukavo daug knygeliu 
kuopos knygynui. Taigi, 
broliai, męs jau turim kny
gų visokios pakraipos, tik ne- 
tingėkim jas perskaityt.

Knygynas randas R. Bal
trūno namuose.

Lietuvaitė.
Easton, Pa.

2 d. birželio palaidota Lu- 
kauskienė. Buvo moteris la
bai mylinti darbą ir pačėdly- 
va; mėgo daug pasninkauti. 
Žmonės mena, kad tas ją nu
varė į kapus.

Ant budynių mūsiškiai įsi
karščiavę nuo alaus ir degti
nės, kaip ima rodyti savo 
gudrumą, tai net žiurkės, iš
sigandusios, bėga j ieškoti 
geresnės vietos, o svetim
taučiai tik kraipo galvomis.

Felix.
Wallingford, Conn.

Pas mus lyg koks stebuk
las atsitiko, kad 145 kp.L.S. 
S. ant savo mėnesinio susi
rinkimo pakilo nuo 4 iki 10 
nariu, nors šiuom laiku išva
žiavo iš čia keliatas jaunu ir 
energišku vyry.

Staiga liko surengtos pra-

kalbos su įvairiais pamargi- 
nimais. Tas viskas atsibuvo 
7 d. birž. Publikos turėjom 
visus čia gyvenančius lietu
vius.

Drg. Stalioraitis skaitė re
feratą, temoje: “Dėlko. dar
bininkai organizuojasi?” Pa
nelė M. Jokimiūtė padekla
mavo kelias eiles, V. Joki- 
mienė sudainavo dvi tautiš
kas dainas, A. Žilinskas kal
bėjo apie Amerikos darbinin
kiškas organizacijas ir kaip 
jos sparčiai bujoja. J. V. 
Stalioraitis kalbėjo, nurody
damas, kaip privatiška nuosa
vybė pereis į visuomenės ran
kas.

Ant galo liko pakeltas 
klausimas, ar reikalinga bū^- 
tu sutverti pašelpinė drau
gystė Wallingforde, nes dar 
ligišiol čia nebuvo ir publika 
tam pritarė. Tikimės, kad 
tuoj bus sutverta minėta 
draugija.

Literatūros parduota už 
$1,55. Auku surinkta lėšų 
uždengimui $2,63. Viskas 
ramiai užsibaigė.

Laisvės Vaikas.
Bayonne, N. J.

1 d. birž. vietinis lietuviu 
kunigas iškeikė socijalistus. 
Gaspadinėms liepė burdin- 
gierius-socijalistus išmes, 
ti laukan nuo tos dienos. Gir
di, tie piemens Lietuvoj kiau
les ganė, o čia skaito tuos 
bedieviškus raštus.

Dabar męs paklausim ku
nigo, ar tai taip artymo mei
lė skelbiama? Jeigu gaspa- 
dinės ir paklausytu tokio 
kvailo pamokslo ir išmestu 
visus burdingieriaus daiktus, 
o jis parėjęs namo nerastu 
nieko—tdi

Al *

ką jis turėtu da- 
pareikalaut nuo 
atlyginimo per

30 d. geg. lošta “Amerika 
Pirtyj”. Publikos buvo ne-
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gaspadines 
teismą.

Tai matote, ko kunigai mo
kina! Jie pjudo vienus su 
kitais. Proletarijus.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS 
4<J5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
V alandos:

Nuo 12-2 dieną ir puo 7-9 vakare.
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.

Prisimena senovės Rymo cirku

/

Montrealy (Canadoj) vienas kumštininkas smarkiu smūgiu žmones laike tos įsiutusios kovbs^ _
priešą. Pažiūrėkite į įšėlusius publikos veidus, pažiūrėkite gladiatoriai ir nejauku darosi prisiminus, kad ir mūšy gadynė dar daug

Neseniai 
užmušė savo 
į kumštinink y fizienemijas ir jūs suprasite, Kokie žiaurtffe jausmai užvaldo turi senoviško žiaurumo.

1 d. birž. vietinė DLK. Vy
tauto draugystė buvo paren
gusi prakalbas. Kalbėjo “Dil
gėliu” leidėjas J. Baltrušai
tis. Kalbėjo dviejuose at
vejuose. Pirmoj savo kalboj 
nurodė, kodėl žmonės daro su
sirinkimus ir kas juos priver
tė tai daryti. Toliaus sekė 
visa eilė deklamacijų ir dai
nų, kurios pusėtinai pavyko.

Antroj kalboj J. 3. kalbė
jo apie socijalizmą. Nurodė 
kas jį sūtvėrė ir ką jis veikia 
dėlei žmonijos labo.

Kaip prakalbos, taip ir kiti 
pamarginimai visiems pati
ko, nes tą paliudijo garsus 
d elny plojimas. Tik vienas 
fanatikas, eidamas lauk, pa
sakė: “Dėkavok dievui, kad 
lyja, ba kad nelyty, tai nei 
vieno klausytojo neb turė
tum”.

Įžanga buvo dykai. Žmę>- 
niy buvo pilna svetainė, bet 
daugiausia motery. Matyt, 
kad mūšy moterįs interesuo
jasi prakalboms.

Būty geistina, kad minėta 
draugija ir tank-iaus rengty 
panašias prakalbas.

Gėlė.
Philadelphia, Pa.

Laikraščiy skaitytojai, vei
kiausia, yra girdėję apie Phi- 
ladelphijos cukerninky strei
ką. Šiuo kart pranešime, kad 
mūšy streikas yra pavojinga
me padėjime, nes męs išėjo
me streikan dar nesusiorga
nizavę.

Šiandien jau antras mėnuo, 
kaip streikuojam ir dar išlai- 
mėjimo nematom. Per tą 
laiką buvo daug arešty, daug 
pabaudy, o pinigy pas mus 
nėra ir kasos nebuvo. Išrink
ti komitetai po kiek sykiy 
perėjo per vietinius draugus 
ir jie vis šelpė, bet mūs išlai
dos vis augo. Iš streikieriy 
yra keletas sužeisty, kuriy 
negalima užmiršti, žinoma, 
sykiu ir jy šeimyny.

Jums žinomos sunkios dar
bo sąlygos cukernėse. Kaip 
tik męs pradėjome organi
zuoti uniją, tuojaus atleido 
iš darbo visus, įsirašiusius į

Tuomet kilo streikas ir ap
sireiškė visos tos baisenybės, 
kurios apsireiškia kiekviena
me streike.

Kuomet aplinkui žalumy
nai ir taip malonus pavasario 
laikas, tai streikieriams, ne
prisirengusiems prie kovos, 
dabar yra baisiausias laikas.

Todėl męs atsišaukiame į 
visus darbininkus, į visas 
kuopas ir draugijas, melsda
mi auku. Taip . pat atsišau
kiame į kitu cukerniy darbi
ninkus kaip Brooklyne, taip 
Bostone, kad neišdirbinėtu- 
mėt mūsų orderiu, bet geriau 

sykiu išeitumėt streikam Vi
si sykiu streiką kur kas grei
čiau laimėtume.

Aukas siyskite ant “Ko
vos” adreso (1815 E. Moya- 
mensingAve., Philadelphia, 
Pa.). Laiškus siuskite sekre
toriui J. Grigaliūnui, 316 
Wharton st., Philadelpia,Pa.

Waterbury, Conn.
8 d. birž. čia kalbėjo gene- 

rališkas “Draugo” agentas 
d-ras Graičiunas. Išpradžiy 
kalbėjo apie sveikatą. Pas
kui liepė nieko nelaukti, ką 
žada socijalizmas. Panieki
no visus laikraščius, tik pa
gyrė “Draugą” ir “Kplei- 
vį” (netikim, kad būty pa
gyręs “Keleivį”, nes “K.” 
su “Draugu” nieko bendro 
neturi.—Red.)

Antras kalbėjo koks tai 
kunigas, kuris išgyrė p. Gr., 
kad prie kunigy prisidėjo.

Man rodosi, kad p. G r. tu
ri klaidą kaslink laikraščiy 
nes 
gys

“D.” su “K.” nėra ly- 
laikraščiai.

Norwood, Mass.
Kada čia lankėsi kapuci

nas, teko ir man jis pamaty
ti. Nekurie korespondentai 
sako, kad jis atneša daug 
blėdies darbininku klesai. 
Man rodosi, kad nors kiek 
protaujantį žmogų tokios 
misijos nepagadina, bet dar 
pataiso.

Tiktai paskutiniams mul
kiams gali tikti jo žodžiai. 
Tas žmogutis kaip ypatiškai 
keistai atrodo, tai ir jo žo
džiai turi būti keisti net ir 
katalikams.

Padėkim, jisai sako: jeigu 
motina švenčiausia nors kiek 
prasižengtu prieš dievą, tai 
tuojaus taptų išmesta iš dan
gaus. Bet ar galima kelti 
ranką prieš motiną? Antra 
vertus, tokis mėtymas su
keltu didžiausią revoliuciją.

Jisai sako: kiek kartu nu- 
sidedi, tiek kartu Kristui 
kali vinį ir kryžiavoji... Na, 
tai Kristus niekados nepasi- 
liuosuos nuo kryžiaus, o pas
kutiniai griešninkai jau nei 
ne pritilps. Ir daugiau ne- 
suomoniy dar pripliauškė.

Svečias. 

mažai, ypač merginu. Per 
neramu publikos užsilaikymą 
negalima buvo girdėt kai-ku- 
riu aktorių kalbos.

Daugelis stačiai sakė: “Ką 
čia klausyt, ką jie pliauškia 
ant scenos, ot vely eisim iš
sigerti sodės, o paskui atei
sim pasišokt”.

Vaikai bėgioja, merginos 
būriais, kaip avįs, irgi vaikš
čioja—viskas tik ūžia. Tur
būt neina į svetimtaučiu te-i 
atrus ir neprisižiūri, kaip ten 
publika ramiai užsilaiko.

Pelno bus.
31 d. geg. baisi nelaimė 

atsitiko lietuviškoj šeimynoj. 
Du vaikai tarpe savęs susi
mušė (du pusbroliai). Dides
nysis mažesniam uždrožė su 
kumščia į krūtinę ir užmušė 
veik ant vietos. Vaikas pa
simirė ligonbutyj.

Darbai angliakasyklose ne
labai eina. Vienos visai su
stojo, kitos dirba po 12-3 
dienas į savaitę, šeimyniš
kiems žmonėms vos ant bui
zos galima 
tuokliai 
vaikščioja 
laiku.

uždirbti. O gir- 
nosis nukabinę 
ir laukia geresniy 

Čekanauskas.
Chicago, III.

30 d. geg. buvo pašven
tinimas tautišky kapiniy. 
Dalyvavo 4 kunigai. Žmoniy 
buvo keli tūkstančiai. Gerą 
prakalbą laikė kun. Mickevi
čius, smarkiai kritikuodamas 
didžiumos kunigy elgimąsi.

Wilmerding, Pa.
Po sunkios operacijos li

gonbutyj numirė M. Piont- 
ka, darbštus ir apsišvietęs 
socijalistas, visu gerbiamas.

Mirtis drg. Piontkos sutei
kė smūgį: LSS. 57 kuopai, 
Liet. Sūnų draugystei, SLA. 
42 kuopai ir Liet. Sūnų Te
atrališkai kuopai.

“Dilgėlės”.

Pittsburgh, Pa.
29 d. geg. atsitiko nelaimė 

su mano broliu Bernardu 
Pauleku, kuris liko 'užmuš
tas Chervaley mainose.

Nabašninkas turėjo 24 me
tus amžiaus. Paėjo iš /Lin
kuvos parapijos, Kauno gub. 
Palaidotas ant katalikišku 
kapiniu Noblestowne. Lai 
bus jam lengva šios šalies že
melė. A. Paniekas.

Youngstown, Ohio.
7 d. birž. mūsų mieste tar

pe lietuviu iškilo didžiausios 
muštynės, nelyginant, kaip 
kokia karė ant Balkanų: 
žmonės skaldėsi makaules 
iki vėlybos nakties. Dauge
lis sužeista.

Tai vis rudžio pasekmės. 
Lai būna jiems gėda!

Maištininkas.

Redakcijos atsakymai.
J. Bagdonui (Chicagoj). 

Kaip matote, šiame “Lai
svės” numery yra trumputė 
korespondencija iš Chicagos, 
kur paduodama kaipo faktas, 
naujiena, apie pašventinimą 
tautišku kapiniu. Užteks to. 
Jūsų korespondencijoj yra la
bai daug pamokslu, išvadžio
jimu ir 1.1. Tas viskas kores
pondencijoms netinka, nes 
korespondencijos tai visupirm 
naujienos, faktiški praneši
mai, o ne pamokslininkavi- 
mai. Antra vertus, męs ne
norime įsivelti į jokią specia- 
lišką bažnytinę agitaciją, 
nors tai būtu ir “neprigul- 
mingu” agitacija.

Hartfordo L.S.S. kuo- ? 
p a L. Męs pasirūpinsi me grei- 
tudaiku viską ištirti. Pačios 
kuopos, kaipo tokios, minė
tas korespondentas nenorėjo 1 
užgauti. Čia turėta omeny 
tik kaikurios ypatos. Šiaip ar 
taip, bet teisybė bus surasta, ‘ 
nors, rasit, mums ir reikės 
perduoti visą reikalą ant iš
tyrimo Conn, rajono komite
tui.

J. Bendokaičiui. Mums 
neišsirodo, kad ant kiekvieno 
“Kataliko” prikišimo reikė-, 
tu rašyti tokius ilgus paaiš
kinimus. Jeigu visi pirmei
viu veikėjai norėtu aiškin- 
ties dėlei to, ką ant jy pri
mala “Kataliko” korespon
dentai, reikty speciališko 
laikraščio. Pagaliaus patsai 
dalykas nusenęs. Pirmeiviš
ku veikėju garbė visai ne
priguli nuo “Kataliko” zau
nų.

*
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VIETINES ŽINIOS

Severos

neat-

Mrs. Barbara Vachal
Ii. No. 1 Box 11, Ross, N. Dak.

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.w. f. SEVEQgfe^rs

)

Vi

NAMUS IR ŽEMES

Pain
Namus ir Piečius

Laivakortes
tai visada pirk pas

savo namuose ir 
tuoj aus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose.

toiletai, gazai ir pijazai ant Bol
ton St., netoli E St., geras ir gra
žus, atskirai budavotas, medinis 
namas, turi būti greitai parduo
tas už $3.500.

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

Richt or'io Congo Pillčs yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.'

LAISVE

Pereitoj subatoj du lietu
viai vaikinai išsivežė tūtą 
lietuvę merginą į Franklity 
Park ir ten, atėjus nakčiai, 
ją po prievarta išžagino. Po
lam, bijodami, kad toji mer
gina ju nesuareštuoty, priri
šo ją prie medžio ir, užrišę 
jai bumą, kad negalėtu šauk
tis pagelbos, jiedu pabėgo. 
Nelaimingą merginą surado 
Franklin Parke tik į trečią 
dieną. Ji buvo vos gyva ir 
negalėjo nieko apie save pa
pasakot. Dabar ji guli ligon- 
buty.

Tų piktadariy vaikinu po
licija Bostone nesuranda. Ma
tomai jiedu kur nors prasi
šalino.

Kas per vieni tie vaikinai 
buvo? Gal manot, kokie so
či jalistai ar bedieviai? Visai 
ne! Tai buvo geri bažnyčios 
tarnai, tikri katalikai, kurių 
nekeikė nei kapucinas, nei 
kiti dūšių ganytojai.

Reporteris.

So. Bostono Lietuviu Lab
darystės draugija jau nupir
ko visiems žinomą Dahlgren 
salę už 17,500 dol. Taigi, 
southbostoniečiai, subruskit 

« su aukomis, nes už vieno mė
nesio laiko draugija turi įmo
kėti 7500 dol., o kasoje yra 
tik 3000 dol., sykiu su tais, 
ką draugijos pažadėjo, bus 
apie 4000 dol. Kiekvieno do
ro lietuvio yra šventa parei
ga paaukauti nors 5dol. tau
tiškam lietuviu namui.

Šiomis dienomis atsidaro 
nauja lietuviška valgomu 
daiktu krautuvė po N 371 
Broadway, kampas E. ir 
Broadway gatvių.

St. Vileišis and Co.

Antanas Raulukaitis ir Jo
nas Girdvainis šiomis dieno
mis nusipirko krautuvę, kur 
parduoda naujas ir senas siu
vamas mašinas, pataiso jas; 
taipgi parduoda baisikelius 
ir pataiso juos; parduoda ge
riausius gramafonus; patai
so vaiku keričiukus ir 1.1. Su 
tais visais reikalais kreipki
tės šiuo adresu: 310 West 
Broadway, So. Boston.

Kenčiančios Moterys
Kenčiančios moterys su džiaugsmu perskaitys sekančią 
ištrauką iš laiško, kurį męs neseniai apturėjome:

“Buvau silpnutė ir ligos paguldytu, ir niekas man nepa
gelbėjo, kol nepradėjau vartoti Severos Regulatorių 
tuomet tiktai pradėjau jaustis daug geriau ir esmių jau 
visiškai sveika, pati darau visą darbą, taip kaip prieš 
susirgimą”.

REGULATORIUS
(Severn’s Regulator) 

yra vertas užsitikėjimo sustiprinantis vaistas ir 
būtinas moterių sirguliavimuose. Kaina $1.00 ap-
tiekose arba tiesiog nuo mūs, prisiunčiant iškalno pini
gus. t

Perskajtykit mūsų knygelę: “Sveikata Moterims” kuri 
yra apvyniota apie kiekvieną Severos Reguliatoriaus bon- 
kutę ir kuri veltui siunčiama kiekvienam, pas mus jos 
pareikalavusiam.

Skubinkitės pirkti pigiai
Į__________________________________
«—-------

TEISINGIAUSIA A DTIFIZ A 
IRlie'itjviška Al 1 ItKA

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 prisiųsiu per ex presą.

Telephone So. Bęston 21014 ir 21013.

Aptiekorius ir Savininkus

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C st.

«O. 13OSTOIN, IV1AHH.

iniond 2212G
„ 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

Feeling'Til" Every Day

SENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAI4

nes j trumpą laiką jie pabrangs šimteriopai, dėlto 
kad 31 gegužės atsidarė So. Bostone portas ir di
džiausi laivai plaukios iš Europos į So. Bostoną. 
Birželio mėn. atsidarys žuvų mark etas, kur bus di
džiausia žuvų turgaviete visam pasaulyj. Taipgi į 
trumpą laiką pradės statyti geležinkelio stotį neto
li So. Bostono plieplaukos. Todėl skubinkitės pirkti

nes dabar yra gera proga pirkti pigiai. Taigi 
rie turite nors ,50 dol., užeikite pasiimti adresu 
DYKAI, kur parsiduoda visokį namai, piečiai ir 
bizniai.

3 šeimynų namus, 16 kambarių, 
toiletai, gazai ir piazai dėl kiek
vienos šeimynos. Namas pasta
tyta atskirai ant Gold St., netoli 
F St. Turi greitai parduoti už 
$3300. (M).

3 šeimynŲ namas, 11 kambarių, 
toiletai ir gazai, namas atskirai 
pabudavotas ant Silver St., neto
li D St., parsiduoda tik už $2.000.

12 šeimyny namas, 44 kamba
riai, toiletai, gazai, piazai tint 
Sixth St., nori greitai parduoti.

3 semi., 11 kaino, medinis na
mas, ant Michel St., kaina$1.500.

3 šeimynų, 12 kamb., toiletai 
ant Spring St., kaina §1.600.

3 šeirn., 11 kam., toiletai,gazai, 
ant H St., kaina $1.100 ir tik 
$100 įmokėti.

Turim ir daugiau pigių namų ir 
žemių. Kreipkitės į mūs agentūrą

Influenzos arba irme- 
dies užpuolimai naktimis 
.arba kosulys ir die
gimai jūsų raume 
nyso iš nusidirbi 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr.

A.G. Groblewski
COR. ELM & MAIN SIS., PLYMOUTH, PA. 
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų — Lenkškų Vastų

DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žad^-apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukiu amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tu® knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet nava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis l/xliel jus kentėti ir keip galot galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 306 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas justi pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.........................................................................

Adresas

Stejtas

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRAI
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. Adre
suoki! šiaip:

GEORGE BARTASZIU
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N.Y.

&

LITHUANIAN AGENCY o
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Kas nori

DAKTARAS

$1.25 j

$3.50 
50c.

$2.00
$2.00

$50

10c.
10c.

stabdymui 
Skaudėjimo

3 
p

,, L/ 1 ■ 1 » ** * B V
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

.ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bid. teip-pnt. labai gražiai, kaip tik
ras tėvus pamokinu ir kaip nuo visokių ligų

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai dang up- 
rašo apio vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptylx“s negalite at-

261 Broadway, So. Boston, Mass.
. arba

558 Broome St., New York City

'.e,, 50c.

315 Broadway,
Telephone. So. Boston 605

■■■M

Hxtra Susirinkimas.
13 d. birželio, pėtnyčios vakare, 7:30 

vai. atsibus 60 L.S.S. kuopos nepapras
tas susirinkimas del apkalbėjimo ekskur
sijos reikalų. Visus narius meldžiu at
silankyti į paprastą svetainę. 376 Bro
adway. Prot. Sekr. J. Klevas.

EKSKURSIJA!
Pirmą didžiausią Ekskursiją rengia 

Brightono* Draugystė Vienybė Unity 
Nedėlioję, 15 Birželio (June), 1013 m. 
Laivas išplauks iš lietuviais apgyventos 
vietos City Point, So. Boston, Mass., 
8:30 vai. iš ryto ir plauks 3 ar 4 valandas 
jūrėmis, o paskui iškels ant vienos iš 
gražiausių sulų, kur yra puikiausi me
džiai, žolynai, uolos, kalnai ir dailiau
sios vietos dėl žaislų. Beto laivas yra 
naujas ir gražus, su dviem kambariais 
dėl baksų ir drabužių pasidėjimo. To
dėl, draugai ir drauges,kviečiame visus, 
senus ir jaunus, nes šioje ekskursijoj 
galėsit smagiausia pasilinksminti prie 
geriausios muzikos.

Meldžiame apielinkės draugystes hie- 
ko ant tos dienos nerengti svetainėse, 
nes gal bus graži ir šilta diena, todėl 
geriausia dalyvauti prie mūsų ekskur
sijos.

Tikietus galima gauti pirkti šiose vie- 
’ tose: “Laisvės” ir “Keleivio” redak

cijose, pas P. Bartkevičių, 877 Cam
bridge st., E. Cambridge, Mass.; Mor
kus, 719 Main st.. Cambridgeport, 
Mass.; Daknis, kampas School ir Port, 
land gatvių, Cambridgeport, Mass.

KOMITETAS.

Piknikas sn prakalbomis!
Rengia bendrai L.S.S. kuopos, 64-ta 

Lawrenco ir 144-ta Haverhillo, kuris 
atsibus 15 d. birželio (June), 1913 m., 
Columbia Club. Prasidės 9 valandą ry
te ir trauksis iki vėlam vakarui. Bus 
garsus kalbėtojas iš So. Bostono J. B. 
Smelstorius. Bus monologai, dialogai, 
deklamacijos ir kitokį puikus žaidimai. 
Priegtam bus dovanų vertės $8.00. 1) 

‘ dovana paveikslas vertės $3.00; 2) dova
na lietsargis-$2.00, 3) packetbook 
$1.00, 4) dvi špilkos $1.50 ir 5) babka 
(pyragas) 50c. |žanga 25c.

Karus imkit senosios linijos tarp Law
renco ir Haverhillo. Vietoje išlipimo, 
prie Columbia Club, bus pastatyta vė
liava kaipo ženklas. KOMITE'

Parsiduoda forničiai
Parsiduoda visai nauji forničiai už 

pigią kainą. Priežastis pardavimo ta
me, kad savininkas išvažiuoja Lietu
von. AtsiSaukit greitai šiuo adresu:

Juozapas Matulevskas,
125 Bolton st, 2 fl., So. Boston, Mass.

South Boston, Mass
A. IVAŠKI-VIČ, Mgr.

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA iOLSELIS

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas 
geru laivu: 
May 31 į Liepoju

,, į Rotterdamą 31.00 
June 7 į Hamburg iš Boston

10 į Rotterdamą 35.00 
10 į B rėmą, Express,

6 paras $40.00 
14 į Liepoju tiesiog 33.00 
17 į Bremą Expr. 40.00 
28 į Antwerp Expr .35.00 
28 į Liepoju 35.00

Norėdami ką nors daugiau 
sužinoti, adresuoki t pas

tori iškentėti. Jeigu kenti nuo ImltŲjŲ 
iintūrnpiiniŲ, nupuo
limo arba atitrūki
mo motes, esi ne- 
vaisinga, turi skau
smingus ir neregll- 
liariškus perijoilus, 
reumatizmą ar kito
kias ligas, pabandyk

mano Naminį gydymąsi, kuriuo išsigy- 
dysi pati namie ir visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama savo skausmus ir j- 
dėk 2 c markę atsakymui. Adresuoki!:

MRS. A. S. IION,
South Bend, Ind. Box 1.. V.

Perkant žiūrėk, kad butų tu marke, 
o gausi teisingai.

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

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

DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.
Jei nori sveikŲ gėrymŲ ant KalėdŲ, kurie tavo sveikatai nekenktŲ, tai 
ateik pas muk 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., K*mRr,Sr^‘Lsj;rr’<>‘' Boston, Mass.

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

BENJ. CANNER
336 — 338 Broad way,

So. Boston.

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

I P Tniniln &22 Washington St. 
U.l . lUlHlia, KOSTOIN, IMASSs

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučių s
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą ttFo- 
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK, .
48 Exchange St Athol, Mass.

25c. 
50c. 

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mastis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Bujsamas 
Ahtylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. del nemalimo l’ilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožes Baisumas -
Kinder Baisumas - - -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas - - -
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Plcisteris

i (Kaštavolo) - -
Parnada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

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
pirkti ir. nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apieljnkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. a. GROBLEWSKI
COR. EL M « MAIM STS.. PLYMOUTH. PA.

Ar nori pirkt Sipkartę?

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

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

$2.00 
$1.00

25c. 1 
25c. i 
25c. 1 
50c. I 
15c. I 
25c.

$1.00 
25c.

labai relkiil i tupi turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion vistų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite. ’

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
bmlavojimųsu visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjo, stiklių- 
rj;, paslgadinį* per jaunystės kluidtu* ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip iižsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šilojo knygoje atrasite t ikrų rudų.

JEI sergi ant. kokios nors ligos, Uil pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekurstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė.

TODĖL,k ad ta knyga del labo visuome
nės Išduota, till kiekvienas jų apturės visu! 
dovanai,kuris t ik atsiųs keletu štampų už pri- 
sluntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, Iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip!

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

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų Ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukiu prie 
Profesionališko Daktaro, l’h. M. Klinikos 
lietuviškoj kallioj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 13 ryto llcl 4 po 
pietų. Nedėl. iki 3, <> Utar. Ir l’ėtn, vakare nuo 
tl Iki 8.

Prašom atsilankyti į t mūšy 
ofisą. Parduodame sipkor- 
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston

LIETUVIŠKAI 
LENKIŠKAI 
RUSIŠKA*

Vienatinis niuo tautos 
Medicinos P r o f <■ s o r i u s 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik jh škot many in up- I 
tieka ant kampo p<> mano t 
offisu, bet lipk vienais : 
tropais augštyn iš num. 
7 Parmenter Si. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai. o viršui ju ant lentos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras". 
Offiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piel ir nuo G iki 9 vai. vakaro

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

Telephone Richmond 1967-R.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

Lietuviška l avanlė buvo 
Vincu* E. J. Kuxalinuskas

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliu, Canadon 

fabriku ir farmu
United States

43 Portland st., Boston, Masfc

R NORI
gauti DYKAI dvi garas stiu
kus ir Katalioga visokiu geru 
magistku stiuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gautY 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresą, o ase tuo- 
Jaus ta Katalioga ir tas sttukas 
tau nusiusiu pykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
(MAGIKAS)

3250 Union he., CHICAGO. ILL.

Sučedyk savo sveikatą ir pinigus 
Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąj pu
sę laiko su mažais išlai
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas;šiluma 
reguliuojama, gali pro- 
svti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agenfc geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halstod St. Dept.4 Chicago, III

AKIS g A Iz 11 c avLt o 
apžiū- 1 JTmIxUwCI iiu

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

STOINE

t

SOUTH 
BOSTON

M- IMbalgusI kurną Womans Medical
2) College, Baltimore, MJ.
y Pasekmingai atlieka savo darbą pri® 
W gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs Ir 
jį pagelbą invairiose moterų ligose.

| F. Stropiene,
SO. BOSTON, MA8S.




