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AMERIKOJ
Apskundė majorą.

Columbus, Ohio, 13 liepos. 
“Tvarkos ir tiesų dabojimo” 
lyga padavė skundą guber
natoriui Cox ant majoro 
miestelio Washington Court 
House, H. Smitho, kuris, 
anot tos draugijos, elgiasi 
prieš Suv. Valstijų tiesas, 
leidžia pardavinėti svaigi
nančius gėrimus ir pats ve
da paleistuvingą gyvenimą. 
Toji lyga reikalauja, kad 
majoras Smith būtų atsta
tytas nuo vietos.

Moteris banditas.

liko areštuota turtinga mo
teris Irena Brunner. Ją kal
tina apiplėšime krautuvės 
po numeriu 756 E 47 st. Tos 
krautuvės savininkė pasa
koja, kad Irena Brunner pri
važiavo automobiliuj prie 
jos krautuvės ir, įėjus į 
krautuvę, išsitraukė revol
verį ir liepė atiduoti pini
gus. Savininkė persigando 
ir atidavė visus pinigus, 
kiek tik turėjo. Plėšikė sė
do į automobilį ir nuvažiavo.

kle moterį ties West Madi
son krautuve. Moters dra
panos parodo, kad ji yra ne 
iš^iednų. Prie jos rastas ir 
kruvinas peilis. Ant jos dra
panų yra ženklai, kur žmog
žudys apšluostė savo kruvi
nas rankas. Kas per viena 
toji moteris, kol kas dar ne
sužinota.

stijų vėliavą.
Winnipeg, Man., Canada. 

Bemaršuojant kareiviams 
gatvėmis, atsistojo prieš 
juos tūlas amerikonas, 
ištiesė Suvienytų Vals
tijų vėliavą ir sušuko: “Lai 
gyvuoja amerikoniškas ere
lis!” Pulkauninkas liepė eit 
vienam kareiviui ir nura
minti įsikarščiavusį ameri
kietį. Kareivis dar nespėjo 
prieiti prie jo, kaip minia 
žmonių užpuolė jį, ištraukė 
vėliavą, suplėšė ją ir sumin
džiojo kojomis. Prasidėjo 
minioj peštynės: vieni už S.

Policija vos tik

Per kaltę kompanijos čia li
ko užmuštas angį i akasis 
Horniak. Teismas jo žmo
nai priteisė $1,250 atlygini
mo. Vienok kompanija ape
liavo į augštesnį teismą, kad 
angliakasio gyvastis nėra 
tiek verta.

Tai matot, darbininkai, 
kaip žemai stovit jūs kapita
listų akyse.

Ant North German Lloyd 
laivo “Koln” apsirgo 4 metų 
mergaitė rauplėmis. Iš tos 
priežasties sulaikė 1,400 pa- 
sažierių ir visus įčiepino; 
taipgi laivą gerai išrūkys ir 
tik tuomet išleis pasažierius.

Streikas Brocktone.
Brockton, 10 liepos. Croff 

Tack Manufacturing Co. 
darbininkai sustreikavo už 
trumpesnes darbo valandas 
ir pakėlimą algų. Pirma jie 
dirbo po 10 vai. į dieną už $2, 
dabar nori gauti $2.25 už 9 
darbo valandas. Dirbtuvė 
apstatyta pikietais; vieną iš 
jų areštavo. Streiką veda 
IWW. vadovai.

Veda karę su žogais.
Vakarinėj Kansas valsti

jos dalyj tiek priviso žiogų, 
kad būt sunaikinę visus ja
vus, jei f armėnai nebūtų 
pradėję jų naikinti. Dėl iš
naikinimo atvežė 2,580 sva
rų nuodų. Tuos nuodus iš
barstys po laukus, kuriuose 
yra išsiplatinę žiogai.

Kiaušiniai ant ledo.
New York, 12 liepos. Dau- 

giaus, kaip vienas bilijonas 
kiaušinių guli_ ant ledo iki 
nepakils ant jų kaina. Kad 
tuos kiaušinius parduoti 
ant syk, tai pasidarytų apie 
21 milijonas dolerių. Bet 
trustas nori gauti dubelta- 
vus pinigus, užtai ir laiko 
ant ledo, iki nepabrangs.

New Yorke kas savaitė 
suvartoja apie tris milijonus 
kiaušinių. a-

Troškina darbininkus.
Patersone vis dar tęsiasi 

šilko darbininkų streikas. 
Streikieriai jau labai pavar
gę ir neturi iš ko užsimokėti 
randos. Namų savininkai, 
kad juos išvaryti iš gyveni
mų, sustabdo tiems varg
šams vandenį. Daugelyj šei
mynų atsirado ligos nuo ne
švarumo, todėl sveikatos 
biuras paliepė savininkams 
atidaryti vandenį, o jei ne
paklausys, bus nubausti.
Nužudė policijos viršininką.

Havana, Kuba. Havanos 
miesto policijos viršininkas 
generolas Riva liko nu
žudytas už užpuolimą 
ant kazirninkų kliubo. Jo 
užmušėjais yra gubernato
rius ir kongreso narys, ku
rie užlaikė tą kliubą. Abudu 
patraukti teisman už žmog
žudystę ir gal būt bus nu
bausti.

su Europa.
Iš prekybos departmento 

statistikos matosi, jog Ame
rikos prekyba su Europa 
per paskutinius 11 m'ėnesių 
išnešė 3,983,000,000 dolerių. 
Per tuos 11 mėnesių Ameri
ka parsitraukė tavorų iš 
Europos už $1,681,000,000, o 
išsiuntė Europon už 2,302,- 
000,000, tai yra pardavė už 
620,985,000 dol. daugiau, ne
gu pirko.

Geriausiu Suv. Valstijų 
“kostumierium” yra Angli
ja, nes ji nuo Suv. Valst. nu
pirko tavoro už 565,000,000, 
o pardavė tik už 275,000,000.

Rauplės ant laivo.
•Philadelphia, 11 liepos. —

v

UZSIENYJ
Balkanų karė.

Bulgarai liko sumušti ir 
bėga atgal. Iš Atėnų prane
ša, jog graikai užvaldė visą 
bietinę Makedoniją. Graikų 
cariumenė vis dar vejasi bė
gančius bulgarus. Jeigu 
bulgarai neatsispirs, tai gali 
oatrotyt ir Adrianopolį. Ser
bai taip smarkiai užpuolė 
ant bulgarų, kad tie paliko 
net 20 užtaisytų kanuolių, 
curias pirmiau buvo atėmę 
nuo turkų.

Ruminija užpuolė ant 
Bulgarijos.

Iš Viennos praneša, jog 
400,000 Ruminijos kareivių

kad užimti apie 25,000 kv. 
mylių žemės, kurią prižadė
jo Bulgarija, jei Ruminija 
nesikiš į karę su turkais.

Karė tarp Bulgarijos ir 
Ruminijos formališkai dar 
nėra apšaukta, nes laukia
ma susirenkant kongreso, 
kad tas užtvirtintų.

Iš Konstantinopolio pra
neša, jog turkų kariumene 
traukia atimti Adrianopolį. 
Jau užėmė kelias žymias vie
tas, kaip Čorlu ir Rodosto, 
be jokio bulgarų pasiprieši
nimo. Turkai labai subruz
do traukti kariumenę ir gin
klus iš Mažosios Azijos. Sa
ko, kad graikai, serbai ir Tu
minai padės turkams sunai
kinti Bulgariją.

Prancūzija duoda šeimy
noms pagelbą.

džia įsikišo į tą dalyką ir rei
kalauja, kad žmogžudžiai 
būtu nubausti. c

Kiek mokesčių gaus Suv. 
Valstijos.

Naujas tarifo billius yra 
paduotas senatui užtvirtin
ti, kuriame parodyta, jog at
einančiuose metuose Suv. 
Valstijos gaus 106 milijonus 
mokesčių nuo korporacijų ir 
kitų biznių. Tai visai ma
žai. Rockfeleris daug 
daugiau uždirba.

Statys didelį karišką laivą.
Washington, 11 liepos. — 

Suvienytos Valstijos užsakė 
New Yorke didelį laivą, ku
ris turbūt rengiamas ant ja
ponų galvos. Tas laivas at
sieis 7 milijonus dolerių.

Didelis pelnas ant ledo.
Fall River, 12 liepos. Mies

to valdyba daro tyrinėjimą 
apie pabrangimą ledo ir nie
kaip negali suprasti, kodėl 
ledo toną parduoda už 20 
dol., kada kertant apsieina 
tik 20 c.

Jau tiek nesupranta, kac 
viską apžioję turi trustai.

Francūzija paskyrė 10 mi- 
ijonų dolerių šeimynoms, 
kurios turi daugiaus, 
kaip tris vaikus. Kiekvienas 
vaikas, neturintis 13 metų, 
gaus nuo 12 iki 18 dol. ant 
metų. Kodėl Francūzija rū
pinasi taip didesnėms šeimy
nomis? Todėl, kad kasmet 
Francūzijoj vis mažiau ge
ma.

Protestas prieš karę.
Rymas, 11 liepos. Laike 

koncerto socijalistai suren
gė demonstraciją prieš ka
rę. Pašaukta policija areš
tavo 15 demonstrantu.v

. Revoliucija Bulgarijoj.
Iš Viennos praneša, jog 

Bulgarijos sostapilyj mieste 
Sofijoj iškilo revoliucija. Su
kilo žmonės iš priežasties 
nepasisekimo bulgarams da
bartinėj karėj su graikais ir 
serbais iš vienos pusės, o iš 
kitos, kad Ruminija užėmė 
Bulgarijos didelį kraštą, o 
bulgarų valdžia tam visai 
nesipriešino. Atsibuvo keli 
susirėmimai su kariumene 
ir policija, kuriuose dauge
lis žuvo revoliųcijonierių.

Apie Balkanų karę.
Graikijos karalius Kons

tantinas apskelbė visoms 
viešpatystėms protestą 
prieš Bulgariją, kad jos ka
riu menė žvėriškai elgiasi su 
gyventojais tose vietose, iš 
kurių turi bėgti, kada lieka 
sumušti. Bulgarai žudo vi
sus, kas tik jiems papuola: 
vyrus, moteris, vaikus, se
nus ir jaunus; išplėšia tur
tus ir pasiima sau. Graiki
jos karalius sako, kad Bul
garija neverta, kad ji skai
tosi tarp civilizuotų šalių.

Persijoje vėl neramu.
Kurdai vėl pradėjo daryti 

riaušes; dabar jau trečia 
diena, kaip kurdai mušasi su 
valdžios kariumene.

Universitetą uždarė.
Vienna, 12 liepos. *Iš prie

žasties nesutikimų tarp vo
kiečių ir žydų nacijonalistų

studentų, uždarytas univer
sitetas, profesoriai liovėsi 
skaitę lekcijas ir pertraukė 
ekzamenus. ' ?

Rauplės tarp emigrantų.
»

Bremen, 14 |iepos. 100 
Rusijos išeivių, į beplaukiant 
į čia laivu, apsirgo rauplė
mis. Visus apsirgusius iš
skyrė iš tarpo kitų emigran
tų ir prie jų nifeko neprilei
džia. Vietinė /aidžia labai 
rūpinasi, kad epidemija ne
prasiplatintų.

Traukinys perėjo per 
liepsną.

Berlynas, 14 liepom Pasa- 
žierinis traukinys, kuris ėjo 
iš Kopenhagenp į Berlyną, 
įbėgęs į mišką, (pasijuto iš 
"visų pusių liepsnoje. Mat, 
tuom tarpu degė miškas. 
Mašinistas traukinį sustab
dė. Bet vėliaus, pamatęs, 
kad nuo liepsnos gali pradė
ti degti vagonai, leidosi ant 
žūt- būt. Traukinys suvisu 
smarkumu perbėgo per liep
snas ir vagonai nespėjo už
sidegti. Iš pasažierių nie
kas nenukentėjo, tik maši
nistui liepsna apdegino bur
ną ir nusvilino plaukus. Ka
da traukinis pribuvo į Ber
lyną, pasažieriai gausiai ap
dovanojo ' mašipistą už jo 
drąsumą. ( *
Pamišėlis norėjo iššaudyti 

kapucinus.
f

Bazen, Austrija, 14 liepos. 
Čia į kapucinų klioštorių 
pribuvo baronai Sordeau ir 
ir pasisakė, kad jis nori pas 
kapucinus atlikti išpažintį. 
Kada jį įleido į klioštorių, ji
sai greitai išsitraukė iš kiše- 
niaus revolverį ir pradėjo 
šaudyti į kapucinus. Keletą 
kapucinų sužeidė ir vieną 
užmušė. Zokoninkai puolė
si prie barono atimti revol
verį, bet nepasisekė. Tik pri
buvus policija jį nuginklavo. 
Pas jį kišeniųje dar atrado 
vieną revolverį ir kinžalą. 
Nuvežus į policijos stotį, Ba
ronas Sordeau pasirodė ne 
pilno proto ir jį tuojaus at
davė į bepročių namus.
Pulkas kariumenės gaudo 

banditus.
Vienna, Austrija, 13 lie

pos. Netoli Ruminijos rube- 
žiaus atsirado didelė šaika 
banditų, kurių vietinė polici
ja neįstengia įveikti. Tie 
banditai prisiplėšė daug tur
to ir išžudė daug gyventojų. 
Dabar Austrijos valdžia iš
siuntė pulką kariumenės su
imti tuos banditus, o kad jie 
nepabėgtų Ruminijon, tai ir 
Ruminija savo rubežių ap
statė kareiviais.

Karaliaus pasikalbėjimas 
su anarchistu.

Madrid, Ispanija, 13 lie
pos. Ispanijos karaliui liko 
pranešta, kad tūlas žinomas 
anarchistas ketina jį nužu
dyti. Karalius užsimanė 
būtinai pamatyti tą anarchi
stą. Jisai niekam nieko ne
sakęs nuvažiavo į tą dirbtu
vę, kur tasai anarchistas 
dirbo, pasikvietė jį prie sa
vęs ir užvedė kalbą. Anar
chistas, pažinęs, su kuom tu
ri reikalą, išsigando. Bet 
karalius paspaudė jam ran
ką ir apdovanojo cigaru. 
Pabaigęs kalbėti,'' karalius 
išsitraukė rožę iš savo sur
duto ir padavė ją anarchis
tui, pratardamas: “Ati
duok šitą kvietką savo pa
čiai ir pasakyk jai, kad tai 
dovana nuo karaliaus.”

Dabar karalius tiki, kad 
po to pasikalbėjimo tasai 
darbininkas nebus anarchis
tu.

RUSIJOJ
Prieš mirties bausmę.

Ką tik užsibaigė visos Ru
sijos daktarų suvažiavimas. 
Tasai suvažiavimas išnešė 
rezoliuciją ^brieš mirties 
bausmę. Toj rezoliucijoj sa
koma, kad žmogaus gyvastis 
turi būt branginama ir kad 
mirties bausmė labai skau
džiai atsiliepia ant nervų vi
sų žmonių ir todėl dvylikta
sis Rusijos daktarų suvažia
vimas reikalauja, kad Rusi
joj mirties bausmė turi būt 
panaikinta.

Spaudos persekiojimas.
Rusijoj dabar ųyesta di

džiausias ^spaudos persekio
jimas. Pirmeiviški laikraš
čiai konfiskuojami ir bau
džiami šimtais ir tūkstan
čiais rublių. Taip, pirmei
viškų dienraščių “Luč” ir 
“Pravda” iš dešimts nume
rių cenzūros yra perleidžia
mas tik vienas numeris. Ki
ti visi būna konfiskuojami.

Darbininkų laimėjimas.
Varšuvoj užsibaigė šiau- 

čių streikas beveik pilnu 
darbininkų laimėjimu. Vadi
nasi, darbdaviai su policija 
negalėjo darbininkų nuveik
ti.

reformuojamas. Sulyg to 
naujo sumanymo Siberijos 
katorgos dalis būsią panai
kinta. Nuteistieji bus Rusi
os kalėjimuose laikomi. Ra
iniams bus duodamas dar
bas dirbti. Naujos katorgos 
jus įtaisytos Kaukaze, Tur
kestane, kur kaliniams bus 
galima daugiau lauke dar
buotis.

Radome tūla žydelka per
ėjo į katalikų tikėjimą. Už 
celių savaičių po to ji kaž
kur dingo. Daugumas spėjo, 
sad žydai ją nužudė. Spėji
mas pasirodė teisingu. 18 d. 
birželio vienas žmogus atra
do ją po medžiu negyvą. Jos 
ūpos buvo užsiūtos, į pečius 
varytas kuolas. Policija su
bruzdo jieškoti žmogžudžių.

šaudymasis su policija.
Lomžoj policija užklupo 4 

banditus. Prasidėjo šaudy
mas. Du policistai liko už
mušti, o banditai paspruko.

Didelis gaisras.
Mogiliove 12 liepos iškilo 

didelis gaisras. Sudegė 157 
namai. Nuostoliai milžiniš
ki.

Norėjo nušauti pačią.

pulko adjutantas Sviatopolk 
Mirski keturiais revolverio 
šūviais sužeidė savo žmoną. 
Priežastis šovimo — šeimy
niški nesutikimai. Sviato
polk Mirski areštuotas.
8 metų vaikas nušovė savo

LIETUVOJ

Apgavikai.
Rygoje yra apgavikų, ku

rie visokiais būdais ir prie
monėmis vilioja iš žmonių 
pinigus. Daugiausia apga
vikų maišosi po “Tolkučką”. 
Ten valkiojasi čielos bandos 
apgavikų ir visokiais “gra- 
jais” bei “burtais” netik vi
lioja, bet traukte traukia iš 
tamsių žmonelių pinigėlius. 
Tat patartina visiems, ypač 
naujai atvažiavusiems, apsi
saugoti “Tolkučkos” apgavi
ku. c

žada mokytojams algas 
didinti.

Žmonių švietimo ministe
rija pareikalavo, kad peda
gogų tarybų pirmininkas 
skubinai duotų žinią apie al
gų didumą, kokias gauna 
moterų gimnazijų mokyto
jai ir mokytojos.

Draudžia rūkyti.
Važiuodami geležinkeliu 

daug kas rūko nerūkomuose 
vagonuose. Liepoj aus Rom- 
nų kelio valdyba smarkiai 
įsakė drausti rūkyti nerūko
muose vagonuose, o neklau
sančius bausti.

žada panaikinti sustip
rintą apsaugą.

Tarp Valstybės Dūmos 
narių pasklido žinios, būk 
vidaus dalykų ministeris N. 
A. Maklakovas pakėlęs klau
simą panaikinti sustiprintas 
apsaugas visoje Rusijoje. 
Kaip nekurie atstovai pra
neša, kad Maklakovas savo 
sumanymą rėmęs nurodymu 
į tai, kad dabartinis Rusijos 
politikos stovis yra ganėti
nai tvirtas.

Taip pat kalbama, kad 
ministerių tarybos pirmi
ninkas V. N. Kokovcev esąs 
priešingas vidaus dalykų 
ministerio sumanymui.

Katorgos reforma.
Naujas vyriausios kalėji

mo valdybos viršininkas 
Granas yra užsiėmęs naują 
įstatymą daryti, kuriuo bū
siąs katorgos sutvarkymas

Kijevo laikraščiai prane
ša, kad vienam kaime, netoli 
nuo Kijevo, tūlas 8 metų vai
kas buvo labai neužganėdin
tas savo augintine. Vieną1 
dieną jisai pasiėmė tėvo šau
tuvą ir, pritykojęs, nušovė 
savo augintinę ir bandė pats 
nusišauti, bet nepavyko. Ant 
šūvio subėgo žmonės ir atra
do negyvą moteriškę ir su
žeista vaika. v V

Ant keršto.
Javų prekėjų suvažiavi

mas pasipiktino vyskupo 
Agapito kalba ir tyčia išrin
ko komisijos pirmsėdžiu žy
dą.
Nušovė savo numylėtinę ir 

pats save.
Kijevo pačtos viršininkas 

Zabolotnyj įsimylėjo į kar
čemininko dukterį Galcelov. 
Kadangi jis jau turėjo vieną 
pačią, tai su nauja numylė
tine gyveno slaptai. Po kiek 
laiko jo pati visgi susekė vy
ro slaptybes. Tada Zabolot
nyj išsivedė savo numylėtinę 
į parką, nušovė j$ ir pats 
taipgi nusišovė. C
Rusijos žmonės irgi prade

da bruzdėti.
Vienam Rusijos sodžiuje, 

netoli nuo Tvėriaus miesto, 
susirinkusieji ūkininkai ir 
darbininkai vieną šventadie
nį padarė politišką demons
traciją.

Ant sodžiaus* vidurio ple- 
ciaus susirinko apie 10 tūks
tančių žmonių; atsirado ir 
kalbėtojų, kurie savo kalbo
se nurodinėjo, kad šių dienų 
politiškasis surėdymas esąs 
netobulas. Pasirodė raudo
nų vėliavų. Dainuodami re
voliucijos dainas susirinku
sieji perėjo veik per visą s<>

Mūsų dienų paveikslėlio.
Keisti mūsų lenkai atrodo 

nums čion ant vietos, bet 
užsienio lietuviui, tai visiš
kai nesuprantami. Lietuvis 
atvykęs čion iš užsienio turi 
daug perkęsti visokių mūsų 
lenkų olbijimų, o kartais ir 
grūmojimų. Prieš pora me- 
;ų p. Vidūnas ir profesorius 
Kuršaitis iš Tilžės keletą 
sartų tiesiai ant gatvės bu
vo iškblioti už tai, kad šie 
nelaimingi, . nemokėdami 
enkiškai (slaviškai, drįso 
m formuotis lietuviškai.

Šiomis dienomis teko man 
būti liudininku štai kokio 
'akto. Aš su draugu Š. iš 
Chicagos užeinam gan žy- 
mion.ir žinomon optikos fir- 
mon pas J. Maleckį (Aušros 
Vartų gatvė N 1) ir prašom 
parodyti angliška britvą 
“Gillette”.

Atsako mums nebeatme
nu ką tai be jokių pasiteisi
nimų lenkiškai.

—Gal tamsta galit lietu
viškai?—klausia mano drg^, 
basiteisindamas nemokįs 
enkiškai.

—Vilniuje būtinai reikia 
nokėti lenkiškai — atsako 
mums laužyta pusiau lietu
viška, pusiau lenkiška kalba.

—Čion ne Varšava ir ne 
Krokuva, taigi galiu ir be to 
apsieiti — atsako mano 
draugas.

—Oho, tai ponai esate iš 
tu, kurie nenori lenkiškai’ 
kalbėti, tokiems męs savo 
tavorų neparduodame — at
sako mums, matomai pats 
firmos principijalas akįse 

/keletos savo subjektų.
Šį faktą vertėtų mums ge

rai įsitėmyti ir neturėti rei
kalų su šia firma.

Didelis gaisras.
Vasiliškiai, Vii. gub.—Šio

mis dienomis buvo čia iški
lęs didelis gaisras. Nors kas 
išmanė, tas gesino ugnį, ta- 
čiaus beveik visą miestelį 
liepsna j pelenus pavertė.

73 ūkio triobos. Nieko be
veik neišgelbėta, sudegė da
gi gyvuliai. Apie 800 žmo
nių liko be pastogės. Nuo
stoliai apskaitomi virš 72,- 
000 rub. Triobos buvo ap
draustos ant 17,889 rub.

Suorganizuotas komite
tas, kuris apsiėmė rūpintis 
nelaimingųjų padegėlių glo
bojimu.

Streikas.

Sodžiuje tik keleto policis- 
tų būta, todėl ir susirinku
siųjų nekliudė.

Išsiskirstė tik tuomet, kai 
smarkiai pradėjo lyti.

- Dėl šio dalyko 
liaus tardymas, 
imta žmonių.

buvo vė- 
Daug sur-

Vilniuje Sekminių pir
mą dieną batsiuviai, iman- 
tieji mokestį nuo kiekvieno 
darbo skyrium ir jų darbi
ninkai sustreikavo, reika
laudami iš pirklių 20°/o pa
kelti jiems užmokestį. Strei
kuoja bemaž 500 žmonių.

Vartotojų draugijos ir 
žydai.

Krakės, Kauno apskr. — 
Gegužės 20 d. krakiškiai ati
darė Vartotojų draugijos 
krautuvę. Šiuom laiku yra - 
dalininkų 99. Krautuvei se
kasi kol kas gerhi. Žydai 
krautuvninkai įkalbinėj 
žmonėms, kad neitų pirkti! 
kad netikęs tavoras. Nems 
žai žmonių atsiranda, kurie 
žydų kalboms ir patiki.

Marijampolės gimnazija.
Marijampolės vyrų gim

naziją baįgė šįmet 9 lietu
viai: K. Avižienis, P. Budre- 
vičius, R. Dulskis, M. Nari- 
jauškas, V. Narkevičius, K. 
Petruškevičius, J. Petruške
vičius, P. Šalčius ir Ą. šeč- 
kus.

(“Lietuvos Žinos.”)
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SPAUDOS BALSAI
Pasipiktino.

“Tėvynė” pasipiktino mū
sų pastaba apie “Lietuvių 
Laikraščio” leidėją - redak
torių Smilgą. Nors, ręikia 
pasakyti, žinutė imta iš “L. 
Ūkininko”, tačiau, visą tą 
aplenkus, “Tėvynė” primeta 
mums “cynikų” titulą... Ji 
sako:

“Mums toki “Laisvės” pastaba at
rodo visiškai negudri ir net cyniška.”

Ktrgi ne! Ypatingai mū
sų amerikiečiams renega
tams... Ačiū o j ame “Tėvy
nei” už “moralus” ir grąži
name juos atgal. Niekados 
męs nemanome mesti į vieką 
kupetį tokį Smilgą su Gabri
ele Petkevičaite ir kitais 
Lietuvos pirmeiviais - tauti
ninkais, nors jie nėra mūsų 
pažiūnj žmonės. Tą, rodos, 
žino ir “Tėvynė”. Bet kas 
juokingiausia — tai renega
tų dviveidiškumas: ten, kur 
eina kalba apie Konkolaus- 
ką, jie nemato nieko “cyniš- 
ko” denuncijuoti nors ir že
miausiais įrankiais organi
zaciją. Bet Smilga — jis ne 
“prie mūsų skrandos”...

Nenoroms prisieina ma
nyti, ar tik nebus “Tėvynės” 
“širdis” artima Smilgos šir
džiai?... Sveikiname!

“Ypai.”
Ten pat “Tėvynė” piktina

si straipsneliu: “Su sūriu 
katalikystė, o su degtine 
tautystė”, tilpusiu “Laisvės” 
N53. “Tėvynė” sako:

“Tai rašoma juokų formoje, bet su 
aiškiu noru kąsti.”

Toliau, žinoma, ji dalei- 
džia abejoti, “ar kas matė 
tokius apgarsinimus.” Pa- 
galiaus New Yorko Madon
na suteikia mums štai kokį 
komplimentą:

“Vyrai, nežiūrėkite į kitus per juo
dus akinius, o j save per baltus. Toki 
taktika nėra tikra ir nėra gudri ir ja 
pats save ant juoko statote.”

Nesvarbu mums ginti to 
straipsnelio rašėją, nors tu
rime pasakyti, kad tai yra 
faktas. Svarbu mums tik 
tas, būtent — “Tėvynė” rei
kalauja, kad męs jai pradė
tume nuo A B C.

Kadaise tūlas tautiškas 
invalidas paskelbė “Vieny
bėj Lietuvninkų” savotiškos 
rųšies nesąmonę — “kon
kursą”. Minėtas invalidas 
užsimanė būtinai “išrišti”, 
kodėl, sulyg jo, socijalistai 
palaiko prostituciją. “Kon
kurso” komisijon jis pasky
rė Mikolainį, tuolaikinį “V. 
L.” redaktorių Sirvydą ir 
“Tėvynės” redaktorių Rač
kauską. Pats užmanymas, 
mūsų nuomone, neišlaiko nei 
mažiausios kritikos. Jį gali
ma su pilna teise pavadinti 
kandimu. O‘vienok šiandie
ninis “Tėvynės” apžvalgi
ninkas neprotestavo prieš 
savo vardo valkiojimą po in
sinuacijų .sąšlavyną. Reiš
kia, jis sutiko. Mat renega- 
tiška dora to reikalavo...

Tai kame kandimas?

Delei susikompromitavu
sių kalbėtojų.

Pora metų atgal LSS. re
ferendumu buvo nutarta, 
kad rajonai, kuopos arba pa
vieniai sąjungiečiai negali 
rengti prakalbų ne soči j ai is- 
tams kalbėtojams, šįmet L. 
S. S. VII suvažiavimas tą 
Sąjungos nutarimą atkarto
jo ir dar pridūrė, kad sąjun
giečiai neprivalo kviesti ne
tik ne socijalistų, bet ir susi
kompromitavusių kalbėto
jų. Tokiais kalbėtojais šį
met pasirodė Antonov ir še
štokas. Iš tos priežasties 
buvo paleista krivūlė per 
Pild. Komitetą,- kad tų dvie
jų kalbėtojų maršutą Illinois 
valstijoj sustabdyt. Didžiu
ma Pild. Kom. narių atsisa
kė pildyti LSS. nutarimą. 
Tokiu būdu vienas iš P. K. 
narių drg, V. Paukštys tame 
reikale apeliavo į Veik. Ko
mitetą. Dabar vienas iš V. 
Komiteto narių drg. J. Šu
kys “Kovos” N28 atsiliepia 
sekančiai:

“Draugo Paukščio paminėtoji taisy
klė “Kovos” 51 1911 mettj tebegyvuo
ja ir kol tokios taisyklės nėra permai
nytos ar atmestos, P. K. nariai visai 
neturi reikalo savęs klausti, ar jie su
tinka su jomis, ar ne, tada, kada jas 
pildyt reikia. Turėjo laiko savęs pasi
klausti, apsiimdarni į tą įstaigą. Kas 
apsiėmęs nesutinka jas pildyti, tuom 
pat resignuoja iš tos įstaigos ir į jo 
▼ietą Centro Sekretorius turi pakvies

ti sekantįjį kandidatą. Tame reikale 
nieko neturi veikti Veikiamasis Ko
mitetas: čion LSS. Sekretoriaus dar
bas, nes čia dalykas taip yra aiškus, 
kad jame jokio tyrinėjimo nebereikia. 
Perskaitykite konstitucijoje straipsnį 
26-tą.”

Mums rodosi, kad drg. Šu
kio pastaba yra visiškai tei
singa.

Muilo burbulas.________ «
Jūs gal ne kartą girdėjot 

kalbant kunigą, “gerą” pa
tri j o tą arba ir šiaip jau pa
prastą žmogelį apie strei
kus, apie darbininkų algas ir 
produktų pabrangimą. Ir 
kaip kunigas, taip ir “geras” 
patri jotas jum^s “darodinė- 
ja,” jog pragyvenimo pro
duktai brangsta todėl, kad 
darbininkai, streikuodami, 
iškovoja didesnes algas. Jei
gu nebūtų streiko — tai ant 
žemės viešpatautų “žydiš
kas rojus,” anot žmonių iš
sireiškimo.

Daug sykių buvo galima 
patėmyti tokias pažiūras ir 
lietuviškoj laikraštijoj. .Gir
di, streikai viską pagadina. 
Bet tai yra tik muilo burbu
las, kuris, kaip jums žino
ma, neilgai laikosi, greit iš
nyksta.

Kad streikai suparaližiuo- 
ja ant tūlo laiko šalies išdir- 
bystę, tai yra tiesa, bet ne 
visame kame, kaip tą bando 
įkalbėti kapitalistai ir jų ša
lininkai.

Ypatingai to negalima sa
kyti kas link produktų pa
brangimo, nes gyvenimas 
mums parodo visai ką kitą. 
Pirmiausia eina produktų 
pabrangimas, o darbininkų 
algos seka paskui taip pama 
žu, kad vos tik galima tą pa
tėmyti.

Štai pavyzdis: plieno dirb
tuvių darbininkų ąjgos paki
lo per 10 metų ant 19%, kuo
met pragyvenimo produktai 
per tą patį laiką pakilo nuo 
40 iki 60% ir daugiau. Kiau
liena mėsa gi pakilo net 
ant 110,8%. Taip parodo 
pačios valdžios statistika, o 
tas, reikia manyti, visai nėra 
perdėta. Mat, paprastai, 
stengiasi paduoti darbinin
kų algas didesnes, negu jos 
ištik rujų yra. Bet ar tik 
vien plieno darbininkų pa
dėjimas mums gali parodyti 
tokį paveikslą? Oi, ne! Tas 
pats yra visoj išdirbytėj. 
Todėl ne algų pakilimas yra 
priežasčia produktų pabran
gimo, bet atbulai. Kada 
pragyvenimas kas dieną vis 
brangsta, tai darbininkai 
negali su senomis algomis 
pragyventi, jiems reikia 
kovoti, kad darbo spėkos 
būtų geriau apmokamos. O 
tai galima dabartiniam lai
ke atsiekti tiktai su pagelba 
streiko. Nors streikas ant 
darbininko daug blogiau at
siliepia, tačiaus jis yra neiš- 
vengtinas dėl išgavimo ge
resnio užmokesčio už savo 
darbo spėką. Tiesa, nevisa- 
da streikas veda prie pagei
daujamų rezultatų. Tankiai 
po ilgos ir sunkios kovos 
darbininkai turi užsiganė
dinti dar ant blogesnių sąly
gų, negu turėjo pirm strei
ko. Vienok tokie atsitiki
mai dar neprašalina paties 
streikK Jie tik pamokina- 
darbininkus, kaip jie ateityj 
turi kovoti, parodo,kokią tu
ri svarbą vienybė ir darbinin
kiškos organizacijos. Ir dar
bininkai, gyvenimo atsitiki
mų pamokinti, pradeda la
biau atkreipti svarbą į orga
nizaciją, rūpestingiau prisi
rengti prie kovos — streiko, 
kad ateityj būti pergalėto
jais. Tą labai gerai tėmyja* 
kapitalistai. Todėl jie su 
savo šalininkais ir stengiasi 
išpūsti muilo burbulą, kad 
mažiau mąstančius darbi
ninkus atgrasinti nuo kovos 
dėl geresnio gyvenimo, kad 
labiau juos išnaudoti.

Darbininkų klesos kova 
kaip ekonomiškoj, taip ir 
politiškoj dirvoj nėra sulai
koma. Ji išnyks tik tada, 
kada įvyks kitokis draugi
jos surėdymas — socijalis- 
tiška tvarka?- Tuomet ne
reikės išaiškinti dalykus at
bulai, neturės jokios svar
bos tokie išpūsti muilodmr- 
bulai, kokius dabar taip tan
kiai vartoja darbo žmonių 
engėjai. * Barabošius.

Kariškos socijalistų 
mokyklos.

“Laisvė” N52 perspausdi
no žinutę iš “Dziennik Ludo- 
wy” apie tai, kad Varšavoje 
tapo įkurta kariška mokyk
la lenkū socijalistų ir būk tai 
pakilus tos šalies revoliuci- 
joniškam judėjimui, ten bus 
prirengiami darbininkai, 
kaipo vadovai to judėjimo.

Tiesa, pradedant nuo 1905 
metų, vienas lenkų socijalis
tų partijos skyrius mokina 
savo narius kariško amato: 
jie rengia “oficierius” karei 
Lenkijos su Rusija, bet ne 
revoliucijai. Ir taipgi ta ži
nutė pamatiniai neteisingai 
praneša, jog socijalistai mo
kina kareiviško amato revo
liucijai; taipgi neteisingai 
pranešama, kad lenkai soci
jalistai, kuomet faktiškai, 
tai tik viena dalis, grupa, 
kuri save pasivadino “Frak- 
cja Revolucijna P. P. S.”, ar
ba trumpiau, kaip juos vadi
na, tai “frakai.”

Į Erfurto programą jie 
įvedė vieną iš savo svarbiau
sių reikalavimų Lenkijos 
darbininkų, tai “neprigul- 
mingą Lenkija.” Laike re
voliucijos jie buvo priešingi 
tam reikalavimui, nes jie da- 
rodinėjo, jog neprigulmin- 
gumą gali iškovoti tik visuo
tinas minių sukilimas (pow- 
stanie narodu.) Taktika jų 
yra grynai tautiška ir jie 
pirmiausia pagilina separa
tizmą lenkų ir kitų tautų, 
užkariautų Rusija. Pagili
na bei sukelia separatizmą, 
platindami tautiškumą dar
bininkų tarpe, o kiti luomai 
ten turi ir savo narius, ir 
kiekvienas, išpažįstantis jų 
viršminėtą punktą progra- 
me, gaLL.prig,ul ė ti prie tos 
partijos. Geriau pasakius, 
jie yra tautiški socijalistai, 
po priedanga tarp tautiškų 
socijalistų. Išjos biudžeto, 
pristatyto Tarptautiškam 
Soc. Kongresui Kopenhage- 
ne, matyti, ant kiek ji yra 
socijalistiška, nes ant gink
luotos kovos išleista 55%, o 
agitacijai ir propogandai ir 
kitiems reikalams tik 45%. 
Taigi pas juos politika tikrai 
imperialistiška, o ne socija
listiška. Lenkijoj su jais ve
da kovą kairieji P. P. S. ir 
soči jaldemok ratų partija, 
kaipo su avanturistais tar
pe revoliucijonierių ir'klai
dinančiais darbininkus.

Pora metų atgal jie buvo 
priėję prie galutino bankru- 
to- ir vos keliolika inteligen
tų Galicijoj gyvavo su savo 
“karišku darbu.” O prieš 
Balkanų karę keliems iš jų 
tarpo “vadams” pasisekė 
uždėti tegalinę draugystę 
“Strelecka” Lvove ir gavo 
nuo Austrijos vidaus dalykų 
ministeęio pašelpą. Ta drau
gystė buvo ne kas kitas, kaip 
tik legalizavimas “kariume- 
nės mokyklų.” Prasidėjus 
karei, “frakai” pernešė savo 
veikimą į Lenkiją, Lietuvą 
ir Rusiją ir ten rinko pini
gus dėl “visuotino Lenkijos 
sukilimo”, verbavo šalinin- 

Įkus į kareivius ir oficierius, 
o kitus apkrovė nuolatiniais 
mokesčiais. Jau ir vyriau
sia valdyba “karei” yra pas
kirta, po vardu “Komisja 
Tymczasowa”, į kurią įėjo 
jiems simpatizuojantis drg. 
S„ Dašinskis ir nuo inteli
gentų (buržuaziškų) Galici
jos atstovai. Būk ir Galici
jos kaimiečių kelios grupos 
prie jų prisidėję. Pajiegos 
visiškai mažos, bet su parė
mimu Austrijos valdžios, jie 
didelį triukšmą kėlė — gra
sino Rusijai kare dėl paliuo- 
savirno Lenkijos; tik jiems 
trūko vieno — tai karės Au
strijos su Rusija, ant ko jie 
visą savo viltįj.r buvo parė
mę. x

Amerikos lenkus pinigiš- 
kai irgi Išnaudojo, nes čia 
jie daug augščiau pakilę pa
tri j o tiško j dvasioj savo vei
kime dėl išliuosavimo Lenki
jos. Pačioj gi Lenkijoj, “fra
kai” mažai pritarėjų rado: 
vos mažas būrelis tamses
niųjų darbininkų ir maža 
dalefė miestelėnų jiems pri
tarė. Lenkų dvarininkai ir 
buržuazija buvo jiems prie-

šingi dešiniosios pusės, o iš 
vairiosios — minėtos dvi so
cijalistų partijos. “Frakai” 
savo “karišku triukšmu” ga
utinai nusibankrutijo, nes 
oarodč, jog lenkų visuomenė 
ko ne visa yra priešinga “su
kilimui” prieš Rusiją, o rem
dami visą savo viltį įgijimui 
neprigulm. Lenkijos vien tik 
ant kares tarpe Austrijos ir 
Rusijos, turėjo savo agitaci
joj paaiškinti, jog jie, kaipo 
socijalistai, neišpildo Tarp- 
tautiško Soc. Kongreso nu-, 
tarimų, t. y. pasirodė neti
kusiais socijalistais; o ne- 
radimas paramos tarp lenkų 
patri j otų — parodė, kad jie 
ir patri j o tai netikę.

Tokiu būdu ir tuos, ku
riuos buvo pirmiau pritrau
kę prie savęs, dabar turi jau 
paliuosuoti, nes karės, ku
rios jie taip troško, nebus. 
Austrijos valdžia susitaikė 
su Rusija ir “frakams” pasi
baigė darbas, nes jų veiki
mas tapo suvaržytas pačioj 
Austrijoj. .Austrijos cieso- 
riška valdžia išnaudojo 
“frakus” taip ilgai, pakol jai 
buvo reikalinga, o paskui, 
keliu į užpakalį ir lauk...

Dabar bus aišku, kas per 
socijalistai Varšavoje įkūrė 
“kareivišką mokyklą”. To
kią mokyklą, tiktai mažes
nę, galima ir čionai, Ameri
koj, atrasti tėrpe inteligentų 
šalininkų “frakų.”

Antanas Baranauskas.

Fidžiečių likimas.
Fidži salų gyventojai se

niau gyveno visai ramiai ir 
santaikoj, kurios dabar vi
sai nežino dabartinė civili
zacija, perimta nuosavybiš- 
ku užvydėjimu. Fidži salos 
tuomet buvo laimės ir žyde; 
jimo kraštu. Bet “civiliza^ 
ei jos” letena greitai tą viską 
sunaikino. Jungtinės Vals
tijos nusiuntė fidžiečiams 
baisų reikalavimą: užmokė
ti 75,000 dolerių bausmės už 
nuskriaudimą kokių tai a- 
merikietiškų avan turistų. 
Fidžiečiai tokios bausmės 
negalėjo užmokėti, nes pas 
juos pinigų Visai nebuvo. 
Pas juos dar Viešpatavo na
tūralinis ūkis, prie kurio 
kiekviena komunistiška kuo 
pa suvartodavo tą, ką pati 
sau pagamindavo. Kad už
ganėdinti godžias amerikie
čių gerkles, fidžiečiams pri
siėjo 200 akrų geriausios že
mės parduoti vienai angliš
kai kompanijai. Baltvei- 
džiams to tik ir reikėjo. At- 
ėjūnai—europiečiai puikiai 
apsigyveno ant tos žemės ir 
per keUs . jų šeimininkavimo 
metus dar neseniai linksmi 
ir gyvi fidžiečiai pavirto 
vien pasigailėjimo verti eu
ropietiškų kapitalistų ver
gais.

Tai taip kapitalistiška ci
vilizacija naikina pirmykštę 
žmonių laisvę, kad vieton jos 
pamatyti vergystę ir elge- 
tystę.

Z. Aleksa.

KOSTANTINAS JASIUKAITIS.

GRIUVĖSIUOSE
(Tąsa.)

—Jėzusėliau, baisu taip! 
galva ir nukrisi! O-o, nef'Gyv 
nam rods! O Veronika da-saki 

 

jau ir sudni diena greitai bus, jei ta maši
na... Girdi, 1 
viams... Ji man ir iš savo knv 
aš nieko ten nesupratau: antikristas, anti
kristas, šėtonas, šėtonas, bala žin kas pri- 
drukavota... Veronika sako — reikia tikė
ki, o aš sakau — ne! Aš noriu žinoti, kaip 
;as viskas! Užpyko Veronika...

—Vėl ta tavo Veronika.
—Ji tokia dievobaiminga... vargšė...
—Nori, Stasė, aš tau papasakosiu apie 

tas mašinas?
—Nu?
Aš ėmiau aiškinti lakstomojo aparato 

konstrukciją, braižydamas ant popiero mo
delius.

Stasė prišliaužė prie stalo, skersomis 
dvilktelėjo į braižymus ir, pasilenkusi ant 
lempos, užputę žiburį. Balsiai susijuokė:

—Turėk, tavo mašina išskris!
Atsisėdo ant stalo ir pasakė:
—Tau baisu tamsumoj, a? O man pa

tinka! Aš nieko nebijau! O kad ne — už- 
degk...

Prekyste vergais.
Prekystė vergais kaip 

žydėjo, taip ir žydi. Buvu- 
sis Sudano viršininkas ve ką 
pasakojo:

Diumai pristato ant rinkų 
vergus. Apskrityj, kuriame 
jis gyveno per keletą mėne
sių, kas dieną važiuodavo 
50-60 panašių p rėkė jų ir 
nei pas vieną jų nebuvo ma
žiau 2-3 vergų, o pas kaiku- 
riuos net 15. Šį tavorą Fran
ci jos valdininkai užrašydavo 
į valdiškas knygas greta ki
tų tavorų surašų. Sulig to 
viršininko, jei juodvei- 
džiams reikalingi vergai, 
tai reikalingi vergai ir fran- 
cūzams. Ši prekystė ver
gais Francijos kolionijose 
gyvavo 1900 metais; ji vei
kiausia gyvuoja, ir šian
dien. Tai taip išrodo revo- 
liucijoniškas buržuazijos 
šauksmų įįsikūnyjimas, 
šauksmų, kurie taip garsiai 
skambėjo didžiosios revoliu
cijos metu. Teįi taip gyveni
me apsireiškė /‘laisvė, lygy
bė ir brolybe”. J Buržuazija 
parodo, jog jos tikslas lais
vai ir lygiai vigus engti.

Z. Aleksa.

Girdi, antikristas pa

psisuks 
ti gal kož- 

b, kad dabar

>ęs bedie- 
skaitė, tik

Mane paėmė piktis: * išvadinau save 
mulkiu ir panašiais epitetais! Vyras, o no
riu, kad mergaitė pirmutinė prasitartų apie 
širdies dalykus! To nėkuomet nebuvo ir 
nebus!

Nusprendžiau tą pačią dieną pasiaiš
kinti su Stase, bet pritruko drąsos. Taip 
praslinko diena, kita, aš vis atidėliojau pa
siaiškinimą. Nuo ryto iki vakaro daužiaus 
po mišką ir laukus — pasišiaušęs, surūgęs.

—Girdi, papasakok tu man ką nors bai
saus, baisaus tokio! Apie pakaruoklius tu 
žinai, kaip vaidynas?

—Nežinau.
—Tu netiki ?
—Kam ?
—Gi tiems pakaruokliams?
—Netikiu.
—Netiki? Jei netiki, tylėkim.
Aš atsidariau langą ir užsirėmiau ant 

palangės. Mėnuo dar nebuvo užtekėjęs. 
Ant dangaus mirgavo brilijantai žvaigždės. 
Sodne nedrąsiai šlamėjo lapai, o už tvoros 
ramiai miegojo upelis. Kelius kartus skar
džiai vamptelėjo kun. Atkočiūno šuo...' 

Stasė patyliais prišlaužė prie manęs: 
—Ko tu taip užsimįslijai?
—Nieko...
—Laikas tau gulti, gulk. Laba naktis.
Padavė man ranką, spustelėjo — kartą, 

kitą ir urnai jos pirštai atsileido, tartum 
jiems jiegos pritruko, tik, tik litėjosi mano 
rankos. Vėl spustelėjo':

—Miegok, gardžiai! Ar tu sapnuoji? 
—Kartais... Stasė...
Mergaitė visa linktelėjo priekin, ra ą 

užmetė man ant kaklo ir jos lupos, minkš- 
toSj kaip švelnus aksomas, dasilitėjo mano 
lupų... Pabučiavimas buvo trumpas, it neti
kėtai švistelėjęs žaibas!

Stasė truktelėjo, atšoko atgal ir išbėgę 
laukan, smarkiai užtrenkusi duris.

Aš stovėjau prikniedytas prie grindų, 
stovėjau ilgai. Atsikvošėjęs, pamačiau, kad 
mano kambarin žiuri jau mėnuo: Išsiė
miau laikrodį, čirkštelėjau degtuką: buvo 
jau po dvyliktos. Išėjau sodnan. Stasės 
lange tamsu...

Šeštadienio naktyj sugrįžo Adomas.
Aš jau buvau lovoj.
Jis užsukę pas mane, pasisveikino be 

triukšmingo, ciniško keiksmo ir atsisėdo 
ant lovos krašto:

—Stasutė sakė, kad tu pas mus, kada 
atvažiavai?

Stasutė jis ištarė atsargiai, beveik pa- 
šnybždomis, it bijodamas, kad staduriškas/ 
šiurkštus balsas to vardo nuo augštybių ne- 
nutrenktų ant žemės ir nesukultų į skevel- 
des. v v

• Adomo tonas ir žodžiai mane įgylo. Su
kandau dantis ir nieko neatsakiau. Pasėdė
jęs keletą minučių, Adomas išėjo gulti.

Mane apėmė abejonė: nejaugi galimas 
daiktas? Nejaugi Stasė?... Ne, ji juk žino ir 
mato, koks pakarčeka tas Adomas! Ir toji 
naktis....

Taip ir užmigau, belaužydamas galvą.
Atsikėlau neperdaug gerame upe.
Kasgi tokio atsitiko Putriškiuose? Tė- 

mijau. Griuvėsiuose, ištikro kažin kas nau
jas įvyko: Adomas kiauras dienas sėdėjo 
namie, nesikeikė, neblevizgojo, nepasakojo 
šlykščių anekdotų apie kunigus ir dvarinin
kus ir degtinės negėrė — suvis naujas žmo
gus!

Labiausiai mane siutino Adomo ir Sta
sės akįs: susitinka ir nebegali persiskirti — 
tartum keturios saulės spindi!

Aš nervavaus. Galutinai sau įkaliau, 
kad be Stasės negaliu gyventi. Man rodėsi, 
kad esu didžiausis kankinys ant žemės!

Stasė veikiai patėmijo, kad su manim 
darosi nė šis, nė tas.

—Tu muset sergi? — paklausė susirū
pinusi mergaitė.

—Nesergu! *
—Kaip nesergi, niekados toks nebuvai.
—O dabar toks! — šiurkščiai atšoviau

IX.
aš įsimylėjęs — laimingas! 

kad ir su Stase tas-pats de-
Atsikėliau

Buvau tikras, 
dasi.

Pasiskubinau valgomanjan kambarin. 
Tarpdury j sutikau Stasę. Ji pasitraukė at
gal, nusišipsojo ir paklausė:

—Kaip tu miegojai? \
—Miegojau... *'
—Kas sapnavosi? T
—Nieko...
Stasė įsispirusi pažiurėjo į mane ir jau 

rimtu veidu pasakė:
^-Sėsk arbatos gerti.

Susėdom stalan. KaJlba nesisekė. Po 
kelių f ražų ir visai nutylom.

Bevalgant, nuo kušietės striktelėjo jau
na bolonė ir, pripuolusi prie Stasės, danti
mis visa spėka timtelėjo ją už siejono.

Stasė pakraipė galva:
—Koks tu gudrus!
Mergaitė paėmėzcukraus kąsnelį ir iš

kėlė jį gana augštai ant bolonės snukio:
—Pamatysiu, ar įvesiu aš tave į pa

gundą?
Šunytis apsimetė ramus: nunėręs gal

vą, žvalgėsi į krosnį, į mano kojas — veid
mainiavo. Nutikėjęs atsakantį momentą, 
liuoktelėjo į viršų ir vikriai ištraukė iš mer
gaitės pirštų cukrų.

Stasė suplojo delnais:
—Ot pasileidėlis!
Pasidėjo bolonę sau ant kelių ir, ‘pasi

lenkusi prie šunyčio snukio, pagrasino jam 
pirštu:

—Oi, gudrus tu, ak, gudrus! Myliu ta
ve, kad tu toks!

Stasės pasielgimas mane erzino: jai šuo 
interesingesnis, negu aš! To tik nelaukiau 
po vakarykštės nakties!...

Mergaitė kažin ko paklausė manęs; aš 
nenugirdaft jos žodžių ir nieko neatsakiau. 
Ji užsigulė ant stalo, tartum norėdama ge
riau pamatyti mano veidą:

—Nemėgiu, jei tu toks!
—Koks?
—Surūgęs tu! — atšovė Stasė ir, nu- 

drėskusi nuo savo krutinės razetų kuokšte
lį, sviedė man į veidą — rezetos sukryto ar
batos stiklan. .

L Stasė atsistojo, pripilė man kitą arba
tos stiklą ri pasakė:

—Tu valgyk, o ^iš eisiu pas Veroniką, 
man reikia, ‘ * 1

x Išėjo. ,..ai

Stasė krūptelėjo: mano tonas skau
džiai užgavo mergaitę. Tylėdama nuleido 
galvą.

Adomas nemielaširdingai timptelėjo 
sau už kairio ūso ir, prikandęs apatiniąją 
lupą, įsmeigė į mane paniurusias akis. Vie- 
nog jis greitai susivaldė. Pliaukštelėjęs 
pirštais, pasakė:

—Tu žinai ką, aš imu gaspadoriauti, iš- 
teisybčs! Pavasaryj pasibaigia mano kon
traktas su arendočiu, prasidėsiu. Taip vel
niai žin į ką aš pavirtau!... Suvis laukinis, 
nebe žmogus!

Adomas įsileido į kallją^- dėstė savo 
plianus. Stase pečiu prisišliejo prie jo pe
ties ir jos veidas vėl nušvita. Adonias kelius 
kartus paglostė mergaitės'galvą.

Aš visas užsidegiau. Pasitraukiau to
liau nuo lempos, kad jiedu nepatemytų, kas 
darosi su manim.

Adomas kalbėjo:
—Atvažiuosi tu kitais metais, nebepa

žinsi Putriškių! Viskas Rus nauja!
—Niekus plepi! Taip jau ir bus! — at

kirtau aš, apsisukau ir išėjau.
Padukinėjęs po tamsią salę, įlindau sa

vo kambarin. Besibastydamas iš kertės 
kertėn, griežtai nusprendžiau Ilgiau riepasi- 
Jikti Putriškiuose. Uždegęs žiburį, ėmiau 
krauti valyzą.

Kambarin tyliai įšliaužė Stasė:
—Ką tu darai ?
—Išvažiuoju!
Mergaitė paėmė mane už rankos:
—Kas tau? Man tu viską gali pasaky-

ti..
Aš be jokių įžangą tiesiog užklausiau: 
—Stasė, tu myli mane ar ne?

- (Toliau bus.)

Su Tavim.
Skiriu Jonui (Haraboftiui) ir Magdutei. 

tavim lengvoj svajonėjAš su
Geisnfų ir peržangos dugne...
Neišreiškiamoj, sunkioj klejonėj, 
Ir neKalčiausiame sapne!
Aš su tavim tarp gero, blogo , 
Tarp atgimimo ir mirties...

į Tarp užmiršto ir neišreikšto — 
Tarp praeities ir ateities!1

į

a
M

F
«

Aš su tavim tamsioj pagundoj, 
Gailos ir mylos valandoj, 
Ir atkaklioj Demono si u n do j, 
Ir bodžioj dangiškoj maldoj.
Aš su tavim skausmuos ir laimėj, 
Taikos ir pagiežos ugnyj... .. 
Įbingusioj, akloj savaimėj, — 
Gaivos, nykimo sukuryj...

Aš su tavim džiaugiuosi, verkiu, 
Aš su tavim ardau, tveriu...
Aš su tavim prakeikiu — smerkiu
Sau angą sferosna veriu.............

Aš be tavęs lyg žiedas vystu, 
Netekęs lygsvaro savyj... 
Iriuos, tikiuos — ir vėl suklystu r 
Sunkaus gyvenimo kelyj. — 

10—VII—1913.. Klajūnas.
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Ar nori pirkt Šipkartę?

Korespondencijos

kad daug būna apgavysčių, 
pažįstamam žmogui išmaino

arba P. O. Box 4 5
Kokia priežastis taip pigaus ir greito 

pardavimo, galite dasižinoti “Laisvės” 
redakcijoj.

Prisiųsk $1.00, o šutau 
pinsi nuo $5 iki $10

261 Broadway, So. Boston, Mass, 
arba

558 Broome St., New' York City «
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Norėdami ką nors daugiau 

sužinoti, adresuokit pas

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai či^ paduodu 
nužemintas kainas keleto

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, J\amp. c St.

> SO. BOSTON, MASS. '

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Į.1 l«nn w ”»>•

May 31 į Liepojų $33.00 
,,, į Rottehdamą 31.00

June 7 į Hamburg iš Boston
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LAISVĖ ............ ....... .

Ėjau į žmones. Ėjau var
go keliais. Trypiau gyveni
mo usnis. Mindžiojau tėvy
nės dagius. Paaukavau žmo
nijai širdį’; atidaviau protą, 
išmintį, pirmąją jaunystę 
praleidau besi nardydamas 

’ žiaurios kovos verpetuose. 
Viską, o viską buvau sukro
vęs ant jos aukuro! Ir jau
čiaus laimingu!...

Štai atėjo tas laikas... Ach, 
tas laikas, kuomet širdis su
gaudžia kitais varpais, ki
tais jausmais, kuomet jieš- 
ko kitoje širdyje sau tinka
mų akordų, kuomet dviejų 
širdžių idealas vien tegali 
reališko gyvenimo kovoje 
mus suraminti, mus paguos
ti ir trikšti mums gyvybės šal
tinėliu... Ir atėjo tas laikas. 
Ir suskambėjo nauji balsai, 
nauji aidai.

Jie žadino širdies išrink
tosios stygose jautriausią 
melodiją, kurios užžavėjan- 
čio džiaugsmo ar verksmo 
velytum amžinai klausyti ir 
lėkti, lėkti į neišmatuojamas 
jausmų augštybes...

Ją ragino perleisti, per 
širdies prizmą vos užtekėju
sius spindulėlius, laisvės ne
šėjus— sudaryti harmoniją, 
kur žiūrint jaučiame, jog tai 
iš kito pasaulio atnešta vei
kia galybė, įkeldama mus į 
niekeno neaprubežiuotą 

- dvasios viešpatiją...
Ją maldavo tapti piemenė

liu, kuris, stovėdamas prie 
tyro, viską aplinkui gaivi
nančio šaltinėlio, leidžia vie-

gražiausius iš žvyryno su
rankiotus akmenėlius ir 
klauso, klauso be galo, be 
krašto, kaip pumptelėjęs ak
menukas, ardydamas čiur- 
lianančio paversmio dainą, 
iššaukia tik jam vienam su
prantamą malonų van
dens šniokštimą, graudų de
javimą — gamtos paslap
tingą kalbą.. . Širdies galin
gą akordą...

Jie skambino, kad jai dan
gų nukėlus į šį erškėčiais 
nuklotą pasaulį, kad girdė
tų visur vien dieviško ar
changelų choro sutartinės 
aidą, kad užsikurtų jos kru
tinėję niekad negęstantis 
dievų aukuras, ant kurio ga
lima būtų sukrauti širdies, 
proto, dvasios brangenybes 
— visas mūsų šventinybes ir 
užrašyti: Meilūs šventiny- 
čia!...

Miete, o meilė, 
(1 rožė sielos, 
Dvasios skaistybč, 
Rože doros —

Puošk tu pasaulį: 
Tiesą augink, 
Stiprink dorybėj, 
Melą naikink!

Meilė, o meile, 
Saulė širdies, 
Šviesa teisybės, 
Aušra buities — 

šviesk idealais! 
Vesk mus pirmyn! 
Rodyk mums kelią 
Laimės artyn!

Meilė, o meilė, 
Siela jaunu, 
Kūdikių skyde, 
Vaire visų — 

Vesk tu narsuolius, 
Einant kovon! 
Žadink jaunuolius 
Stoti talkon!

Meilė, o meilė, 
Jiega jiegų. 
Visko tvėrėja, 
Pradžia pradžių — 

Pilk tu nektarą 
Dangų atverk: 
Skunft) laukuose 
Rojų sutverk!

Meilė, o meile, 
šviesa dangaus, 
Erdvė svajonių, 
Deivė žmogaus — 

Laimink kiekvieną 
Vilčia, tiesa! 
šviesk mums kasdiena

zijų dievaitę savo sparnais 
pridengėt? Kam užstojote 
kelią minties žaibams?!...

Kur tu buvai, prote-viso- 
gali, tuomet? Kodėl savo 
švyturio neatgręžei ir nepa
rodei man klystančiam ke
lio ?!

Juk tu visuomet man kar
tojai:

Kur susijungia būdo tvirtybė
Su malonybe.!
Kur susijungia dvasios galybė
Su širdies ramybe!
Kur susijungia galinga vaidentuvė 
Su tvirta išminčiai —
Ten širdžių, dvasios sutartinė

„ skamba!
Ten gyvybės šaltinas trikšta!
Ten laimė žydi!... ’
O dabar? — Ach, tu, gyve

nimo ironija, kam įbloškei 
mane pragaro bedugnėn?... 
O kam?... Ar kad nuolat tau 
skambėtų:
Kur jūs prapuolėt, dienos auksuotos, 

Žiedai jaunystės skaisčios?..
Kur jūs, svajonės, rnintįs sparnuotos, 

Lakūnai dvasios jautrios?...
Kur jūs, idėjos, ramsčius žmonijos, 

Kvietkeliai proto darbų?
Kur idealai, žvaigždės žinijos, 

Vainikai dvasios jiegų?...
Viskas prapuolė!... Smūgiai mirtingi

Belikot šiandie tiktai:
Pėdsakai kartus — jausmai nuodingi, 

Jūs širdį graužiat piktai;
Dieną ir naktį varstot krūtinę

Ir skausmo gaudžiai varpais... 
Klausiu jus dar: ar liausit kankinę?...

Och, verksmo šnekat garsais!...
Vargo Aidas.

Vyrai žūva nuo priešų 
kulkų karėje, o moterįs ir 
vaikai nuo brolių kardų ar
ba nuo bado namieje. Ar 
girdi kas nors tas baiseny
bes, kurioms aprašyti trūks
ta žodžių? Ar mato kas aša
ras badaujančių kūdikių ir 
našlių?! Ne, to niekas ne
mato ir negirdi! Patrio
tams negaila savo brolių, o 
juodieji piemens užsikemša 
ausis, kada jų aveles pri
spaudžia vargas.

Mato ir girdi vien tik so
či j alistai. Tik socijalistų 
partija reikalauja sustabdy
mo karės ir aprūpinimo 
vargstančių siratų, tik ji 
viena kviečia žmones kovon 
su trokštančiais kraujo val
donais! Todėl jos balsą pri
valo išgirsti kiekvienas do
ras darbininkas.

P. Svotelis.

Bulgarijos moters 
prieš karę.

Ę. St. Louis, III.
G d. liepos pas mus atsibu

vo prakalbos, parengtos LS 
S. 87 kuopos. Kalbėjo “Lais
vės” redaktorius drg. L. 
Prūseika iš So. Bostono. Ji
sai savo kalboj puikiai iš
aiškino Amerikos netikusią 
kapitalistišką tvarką ir nu
rodė, kad tik socijalizmaš 
atneš darbininkams išgany
mą. Taipgi kalbėjo apie 
pragaištingumą dabartinių 
karių ir pasakė, kad tik so- 
cijalistai priešingi karėms ir 
socijalizmo laikuose jos tu
rės išnykti. Ragino darbi
ninkus organizuotis ir prisi
dėti prie Liet. Soc. Sąjungos.

Žmonių prakalbose buvo 
neperdaugiausia, nes tą va
karą miesto parke grajino 
orkestrą, tai daug lietuvių 
klausėsi muzikos ir nėjo ant 
prakalbų.

Teisybės Mylėtojas.
Minersville, Pa.

G d. liepos buvo atsilankęs 
su prakalbomis Temple Uni
versity studenas J. V. Ja- 
šinskas iš Mahanoy City, 
Pa. Kalbėjo apie West Vir
ginijos darbininkų blogą pa
dėjimą, primindamas ir Lie
tuvos baudžiavos laikus. 
Antru atveju kalbėjo apie 
chemiją. Jo kalba buvo nau
dinga ir užimanti.

Publikos susirinko pusėti
nai ir viskas atsibuvo kudno- 
dailiausia. Aukų surinkta 
$9.30.

p-lė A. Merkčaičiutė pa
deklamavo eiles, už ką publi
ka padėkavojo delnų ploji
mu.

Geistina būtų, kad toki va-

Nei širdies balsai, nei ma
no malda nesujudino josios 
stygų. Nei “Myliu”—žaibai, 
nei jausmų liepsna nesutir
pino josios sniegų, neapga- 
lėjo šiaurvakarnių speigų. 
Jie visi atsimušė į ledinę jos 
uolą, atsiliepdami Viliaus 
garsais, veidmainystės ai
dais: brangiausių, švenčiau
sių mūsų dvasios žiedų, mei
lės gėlių, gyvybei nuo
dais !...

O tu, mano širdie, širdie! 
į kokias pelkes mane įvedei! 
Kam užrišai akis išmin
čiai? !...

O tu, vaidintuvė, kam pa
puošei jos debesuotą padan
gę skaisčia savo orarykšte? 
Kam jausmams perkūnve- 
džiu buvai?!...

O jūs, svajonės, kam iliu- piamos ir cenzūruojamos.

Karė tarp Balkanų vieš-, 
patysčių ir Turkijos jau pa
sibaigė. Bet dar nespėjo nu
džiūti kraujas ant Balkanų 
žemelės, dar nespėjo palai
doti lavonus kritusiųjų žmo
nių, kaip vėl prasidėjo nauja 
broliška karė. Bulgarijos, 
Serbijos, Graikijos ir Juod
kalnijos proletarijatas karė
je Su Turkija susilaukė tūks
tančius elgetų ir šimtus 
tūkstančių siratų. Visi svei
ki žmonės buvo pašaukti po 
ginklu ginti tėvynę. Jie žu
dė turkus, plėšė turtus, už
grobė jų žemę. Visą tai da
rė dėl labo tėvynės. Bet dar
bininkų klesa tais turtais 
nesinaudos.

Turkiją nuveikė keturios 
susidėję Balkanų viešpatys
tės, tokiu būdu ir atimtas 
žemes su jų turtais reikia 
dalinti ant keturių* dalių. 
Kiekvienos šalies besočiai 
kapitalistai norėjo užgriebti 
kuodaugiausia žemės ir tur
tų. Didžiausiu godumu at
sižymėjo bulgarai. Jie no
rėjo pasisavinti ir tai, kas 
jiems išteisybės nepriklauso. 
Prasidėjo varžytinės, kurios 
pagaliaus perėjo į peštynes. 
1 r šiandien tos pačios kanuo- 
les, kurios dar neseniai žudė _______ ___ ~
turkus, dabar be jokio pasi-1 fcaraį tankiau būtu rengia- 
gailejimo naikina bulgarus, mį# A. J. B.
serbus ir graikus.

Kariaujančiųjų šalių mo- Glen Lyon, Pa. 
terįs, seneliai ir vaikai ba- Irgi pažangus kampelis, 
dauja, nes nėra kam apdirb- tik ne pirmyn, bet atgal. Gy
ti žemę. Kol tęsėsi karė su ventojų čia yra 1000, jų tar- 
turkais, dar žmonės kentėjo, pe lietuvių 100. Bet už tai 
Bet iškilus savitarpiniai ka- smuklių turim net 40. 
rei, visur prasidėjo demons- Darbai angliakasyklose 
tracijos su galingais šauks- pavojingi, bet daugiau nelai- 
mais: “Šalin karė! Męs ne- mių atsitinka smuklėse, ne
norim praliejimo broliško gu darbe. Jeigu iš darbo 
kraują!” pareina sveiki, tai smuklėse

Vienas Šveicarijos korės- nusipjausto nosis ir išsiba- 
pondentas praneša, kad do akis. Ir tas atsitinka ne 
mieste Philippopel (Bulgari- tarp bedievių, bet tarp tikrų 
joj) minia moterų, nešančių ■>' palaimintų katalikų. Ar- 
savo kūdikius ant rankų, gi ne sarmata bus ant “sūd- 
apsupo komendanto rasti- nos dienos” stoti be nosies? 
nyčią ir pradėjo reikalauti | Pagalvokite, katalikai! 
pinigų. Komendantas, ne
galėdamas su minia susikal
bėti, paprašė, kad išrinktų 
delegaciją, kas į pora miliu
tų ir buvo padaryta. Dele
gacija pasakė tą patį : “Duok 
pinigų arba paleisk mūs vy-, pirmeiviški ž 
rus! Kada komendantas 1_ x. . 1 i w Lrt v< 
atsisakė išpildyti jų reikala
vimus, staįga pasipylė iš visų 
pusių plytos. Komendantas 
pasišlėpė gelžkelio stotyj, iš 
kur*per telegrafą pareikala
vo kariumenės. Tuojaus pri
buvo pulkas kariumenės su 
nuogais kardais, kuri buvo 
prisirengus kapot, žudyt sa
vo seseris, motinas, dukteris 
ir mažus kūdikėlius. Kariu- 
menė išvaikė minią ir palei
do vaikščioti patrules.

Tokios-pat žinios prane
šama ir iš kitų Bulgarijos 
miestų. Devyni pulk.ąi ka
riumenės nerimauja. Visos

reikalus. Pakilus visiems 
eiti iš bažnyčios, parapijo
nai vėl pradėjo užpuldinėti 
socijalistus, piktžodžiauda
mi ir net taikindamiesi muš
ti. Soči j alistai jiems nesi
priešino ir greičiau išėjo 
laukan.

6 d. liepos naujoj bažny
čioj atsibuvo pirmos mišios. 
Kada kunigas iškėlė sakra
mentą ir užgiedojo “Tegul 
bus pagarbintas”..., tai para- 
pijonai visu balsu subliovė: 
“Amžiną atilsį dovanok jam 
viešpatie”... Tas jau tik vie
nas parodo, koki jie yra iš
mintingi katalikai.

J. Garbiniuks.
Detroit, Mich.

Detroito miestas ypač tur
tingas automobilių dirbtu
vėmis. Gyventojų yra apie 
pusė milijono, tarp kurių y- 
ra suvirš tūkstantis lietuvių. 
Kaip visur, taip ir pas mus 
lietuviai be atsižymėjimo 
negyvena. Peštynės ir gir
tuokliavimas juos iškelia 
augščiau visų tautų. Prie 
pat bažnyčios stovi dvi tau
tiškos smuklės, kuriose po 
karštų bažnytinių maldų 
žmonės atsivėdina. Tos dvi 
smuklės katalikams priduo
da daug drąsos kovoje su so
či jalistais. Su šviesa prieiti 
prie katalikų veik negalima.

Mūsų pirmeiviai irgi nela
bai toli nužengė. Jie dau
giau rūpinasi prieštikėjimiš- 
kais dalykais, negu darbi
ninkų reikalais. Taipgi ne
negalima girtis nei su to
kiais pasielgimais, apie ku
riuos jau rašė “Laisvėj” Ža
lia Ašis, kad krikštynose su 
katalikais susimušė. Argi 
tai gražu ( pirmeiviams eiti 
tarp katalikų ir stovėti kar
tu prie bačkos alaus? A- 
part to, mūsų pirmeiviams 
patartina ir su katalikais 
darbininkais truputį man
dagiau apsieiti.

Reikia ištarti ačiū drg. D. 
niekuomet neatsilanko. Pu- Kasparkai, kuris rimtai pza- 
blika dėkavojo kalbėtojui dėjo darbuotis tarp lietuvių, 
dideliu delnų plojimu už jo Pabaigoj turiu pridurti, 
puikią ir pamokinančią pra- kad Detroite stoka bent 
kalbą? ' kiek laisvesnių gaspadinių,

Piknikas užsibaigė ra- nes pas katalikes veik nega
ndai, be jokio triukšmo. Įima gyventi.

Džiovukas. A. šventakupris.

Montello, Mass. Necanicum, Ore.
9 liepos sustreikavo apie _v!^or^u. Patarti kelis žo- 

300 darbininkų vinių dirbtu- aPĮe Oregon valstiją,
vėje W. W. Cross Co., reika- Ąs išvažinėjau 25 valstijas ir 
laudami sutrumpinimo dar- mekur neradau geresnio ap- 
bo valandų ir padidinimo už- sigy venimo darbininkui,
mokesnio/ kaiP Oregon valstijoj ant

Štai jų reikalavimai: fa™U‘ čia_ dar daug yra
1) Dieniniai darbininkai tusems zemes, kuriądarbi-

rekalauja 54 darbo valandų kinkas lengvai gali įgyti, 
į savaitę ir subatoj tik iki Klimatas geras, šalčių be- 
pietų. veik nėra, žeme taipgi gera.

2) Naktiniai darbininkai Kas nori plačiau apie tą 
reikalauja 10 valandų per valstiją dasižinoti, rašykite 
naktį ir tik penkias naktis į S1UO adresu:
savaitę. JoeApinaitis

3) Dirbantieji dienomis Necanicum, Ore.
nori gauti po du doleriu į Collinsville, Ill. 
dl4)ą’Dirbantieji naktimis 5. d- lie>,os ?ia at®i1buvo 
reikalauja pakėlimo algų vest.1Yes <>rg; Juozo Stepo-

t onnaviciaus su drauge Magde- 
5) Reikalauja Susinėsimo ’kena ^i.doli«kiQte- ..Jokili 

komitetu tarp darbininkų ir bažnytinių ceremonijų ne-
komnaniios buv0- Drg. J. Steponavičius

J ’ Sekretorius tun labal gera vardą tarpe 
’ aplinkinių miestų socijalis-

Kewanee, Ill. tų. Savo draugiškumu ir
5 d. liepos atsibuvo para- sav(? pasišventimu socijaliz- 

pijos mitingas, kur buvo ap- lĄ0 lc^J.aiv.^rS; J- St. uzsipel- 
kalbama reikalai apie užbai- H?? didžiausią simpatiją, 
'girną bažnyčios. Visas susi- Vestuvėse dalyvavo daug 
rinkimas ėjo, pagal kunigo Prakilnių draugų ir draugių. 
Degsnio komandą. Vienas Linkėsime jaunąjai porai 
iš parapijonu užklausė: “O kuodidžiausios laimės šei- 
kas bus parapijos preziden- myniskamę gyvenime ir dar 
tu?” Kunigas tuojaus at- bavimosi del žmonijos labo, 
sakė: “Aš pats, aš pats bu- L. P.
siu”. Kunigas, bekalbėda-1________________ .r—v________

mas apie parapijos reikalus, 
pasigyrė, kad kunigo moks
las sunkus ir sunku jį išeiti. 
Taip, kunigo mokslas sunku 
išeiti, bet kodėl taip lengva Nedėkingas sūnus.
jį sukritikuoti? Daugumas —Paskutinius grašius dė- 
iš to kunigo pasigyrimo tik jau, kad leisti sūnų į mokslą 
nusijuokė. Tame susirinki- ir padaryti iš jo daktarą, 
me buvo ir keli LSS. nariai. Dabar, kada jis paliko dak- 
Vienas iš jų užklausė, ar su- tarų, tai vietoje atsidėkavo- 
tiktų Kawenees lietuviai, ti, uždraudė man gerti deg- 
kad parengtų jiems darbi- tinę, išrasdamas, kad ji ken- 
ninkiškas prakalbas, kur bū- kia mano sveikatai.
tų išaiškinta dabartinio Nenoroms prisipažino, 
skurdo priežastįs? Tuojaus —Tai čia mano vežimas,
parapijonai sušuko: .-“Ne- kurį man pereitą vasarą pa- 
reikia! Atimt jam balsą, iš- vogė!
mest is bažnyčios!”... Kuni- —Na, ką tamsta kalbi? 
gas gi atsakė, kad po bažny- Tas neteisybė! Ir kaip tam- 
čia gali rinktis tik parapi j o- sta gali pažinti, kad aš jį ki
nai ir kalbėtis apie parapijos taip perkvarbavau?

siminti apie laikraščius ir 
blaivybę. Kada, pažiūri į 
tamsius, nuskurusius žmo- 
nelius, tai net gaila jų palie
ka, kad jie, gyvendami to
kiam varge, nenori suprasti 
savo tiesų ir kovoti už geres
nį, žmoniškesnį būvį.

Juras Vai tūlis.
Hartshorne, Okla.

Darbai čia eina vidutiniš
kai. Anglių kasyklose dirba 
po 4 dienas per savaitę.

Iš 2 į 3 liepos apie 11 vai. 
naktį prigėrė lietuvis Motie
jus Bendinskas, kuris buvo 
išėjęs su Pačėsa žvejoti. Ve
lionis paėjo iš Suvalkų gub., 
Prielankių kaimo. Paliko pa
čią ir tris kūdikius.

Prigulėjo prie SLA. 1991 
kp., Šv. Kazimiero ir DLK.1 
Gedimino draugysčių. Ta-^ 
po palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis ant katalikiš
kų kapinių. |

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

N. Vengrinauskas. o
St Louis, Mo.

Šiame mieste yra suvirš 
800,000 gyventojų, tarp ku
lių randasi nemažas,būrelis 
ir lietuvių. Susipratimas 
tarp lietuvių yra gana paki
lęs. Romos agentų jungo 
ant savęs užsitraukę netu
rim. Gyvuoja LSS. 44 kuo
pa ir trįs draugystės, kurios 
nevaržo nei vienam laisvės. 
Daugiausia veikia Lietuvos 
Sūnų ir Dukterų draugystė. 
Neseniai susitvėrė ir teatra
liška kuopa.

4 liepos buvo surengtas 
trijų draugysčių piknikas 
su įvairiais žaislais. Tame 
piknike LS. S--gos 44 koupa 
parengė prakalbas, kur kal
bėjo L. Prūseika, “Laisvės” 
redaktorius iš Bostono. Jo 
kalba padarė didelį įspūdį 
ant klausytojų. Jo prakal
bą gavo progą išgirsti ir tie 
žmonės, kurie ant prakalbų

Collinsville, Ill.
5 d. liepos apsivedė drg. J. 

S. su panele M. D. Šliūbą 
ėmė civilišką E. St. Louis, 
Ill. Vestuvėse buvo vien tik 

Visi 
Labai

žmonės, 
gražiai linksminosi, 
malonu, kad žmonės 
da šalintis nuo prietariško 
susirišimo.

Veselninkas.
Kingston, Pa.

Šitas miestelis yra apgy
ventas lietuvių, ypač vakari
nė dalis, vadinama Edward
sville. Čia kitokių darbų be
veik nėra, kaip tik angliaka- 
syklose. Žmonės papratę per 
dienas dirbti tamsoj, tai ir 
parėję iš kasyklų bijosi švie
sos. Tuoj visi bėga be skir
tumo į smukles, kur užsipylę 

i akis, pradeda vartoti kumš- 
tokios žinios yra baisiai sle- čias, o kartais ir peilius. To-

I kiems žmonėms baugu ir už-

Juokų kąsneliai

Bailus vyras.
Vyras: — Turbūt tavo tei

sybė, pačiule, kad šiąnakt 
mūs ruime buvo va'gis.

Pati: — Dėlko tu taip ma
nai?

—Aš palikau pinigų keli
nių kišeniuje iš vakaro eida
mas gulti, o šįryt radau ki- 
šenius tuščius.

—Tai tavo kaltė! — atsa
kė pati. — Jei tu nebūtum 
buvęs toks bailus, tai būtum 
pasikėlęs ir nušovęs vagį.

—Gal būti tame tavo tei
sybė, — atsakė vyras: — bet 
aš nenorėjau likti našliu...
Patriotiškai - krikščioniška 

kooperacija.
(Deklaracija Norwoodo 

fanatikų)
patriotiškai 
kooperaciją

Sutvėrėme 
krikščionišką __ v____
dėl garbės Pono Dievo ir dėl 
pašlovinimo lietuvių tautos. 

 

Vardan Dievo ij/enatlyvo 
Camridge’iaus tėvelio męs 
suteikiame pil teisę kiek
vienam lietuviškai kalban
čiam prigulėti prie mūsų 
kooperacijos. Išskiriam tik
tai žydus, nes tie nedaverkos 
ir Kristų nukryžiavojo ir 
Lietuvą prasmardino česna
kais ir cibuliais. Kad bedie
viškoji sėkla ir česnakų kva
pas neįlystų į mūsų kapuci
no palaimintą organizaciją, 
tat susirinkimus laikykime 
prie užrakytų durių ir už
kamšytų plyšių, o tada 
iš Dievo valios, mūsų koope
racijoj priaugs tiek narių, 
kiek geros katalikės kičinyj 
kakročių. Švento Juro kar
eiviai apgins mus nuo mūsų 
priešų, o palaimintas “Drau
gas” parodys mums kelią j 
dangaus karalystę. Vietą 
krautuvei imkim kataliko 
name, o ne bedievio. Jeigu 
kooperacija kataliko name 
ir numirtų, tai nors jos dū
šiai nereiktų kentėti.

Šalin su bedieviškais šol- 
deriais! Lai gyvuoja kata
likiški kumpiai! ’

Jūs matote, broliai katali
kai, kad cicilikai automobi
liuose važinėja, o mūsų ger
biamas tėvas kapucinas ba
sas vaikščioja ir mūsų kata
likiški biznieriai netur už ką 
nei bačkutės alaus nusipirk
ti. i

Taigi, mirtis bedieviams. 
Vardan Dievo, ura!...

Amatninkas.

Klaidos atitaisymas.
“Laisvės” N 55, eilutėse 

“Viendieniams” įsiskverbė 
nemaloni klaida. Antroj 
strofoj nuo viršaus,pasaky
ta “slinpt” ir “oro”, turi būt: 
“slingt” ir “aro”. Trečioj— 
“verst”, turi būt “nert”. Ma
loniai prašome skaitytojų 
pataisyti šias klaidas.

Redakcijos atsakymai.
St. Lanietis. — Talpinam pirmiau 

gautą.
A. V. Apie jūsų klapatus su čekiu 

netiesim. čekių išmainyti niekas neno
ri todėl
Geram, 
kiekvienas biznierius, kuris su banku 
turi pažintį.

Ainatninkui. — Truputį sutrumpi- 
notn.

TEISINGIAUSIA a A
Ik GERIAUSIA A r* I I K K A 

LIETUVIŠKA

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* 
jainos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus j visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas / 
233 Broadway, So. Boston.

10 į Rotterdam^ 35.
10 į Bremą, Express, 

G paras $40.00
14 į Liepojų tiesiog 33.00
17 j Bremą Expr. 40.00
28 į Antwerp Expr.35.00
28 j Liepoj y 35.00

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda visai pigiai 

bučernės rakandai.
Dideles vogos, vertės $150, antros vo- 
gos $75, Registeris $250, Aisbaksis— 
$150, Vežimas ir Arklys $260. Taipgi 
yra kitokių smulkesnių daiktu. Tuos 
visus daiktus gausite labai pigiai, jeigu 
atsišauksite greitai šiuo adresu:

22 Summer St., 
Stoyghton, Mass.

toughton, Mass.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais................ 15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 
tai ...................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį............................................... 15c.

LEKCIJOS apie atskilimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems ............... 15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys........................ 15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų................   15c.

BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS. Juo
kingas apsakymėlis..................*10c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga............

PRASIKALTIMAI ir prus 
liai.............. ..............................

“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .. 
“K1B1RŠTIS ŠVIESS.” ............
“GIEDROS KALENDORIUS.” 
“SOCIJALDEMOKRATU 
....PAMATAI” .............
“MEILĖS KARŠTLIGĖ” 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.
Taipgi galima gauti šie puikus pa

veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS.” 20c. 
“BLAIVININKU PUOTA.” .... 20c. 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c. 
“MEDIS NEDORYBĖS.”.......... 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

Mūsų aptiekoj randasi geriausios 
gyduolės, kurios sulaiko šutimą ir 
naikina prakaitą. Vartodamas mūsų 
gyduoles suteiksi smagumą kojom, 
nes tos gyduolės užlaiko kojas sau
sas ir sveikas. Kada kojos sveikos, 
tai ir autuvas ilgai u'šiojas.

Ilgai nelauk. Prisųsk $1.00 per 
pačtą money orderiu arba registruo
tu laišku, o męs tuojaus prisiusime 
per expresą jums geras gyduoles. 
Siųsdami pinigus, adresuokite šitaip:

P. JATULIAVIČ1US
18 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Taipgi mūsų aptiekoj randasi įvai
rių geriausių gyduolių, teisingai su
taisytų. Aptiekoj randasi lietuvis 
aptiekorius P. A. Jatuleyičius.

. . *10c.

..'20 c! 
dkaltė- 
.. 10c. 

>. 50c. 
.. 50c. 
.. 15c.

15c. 
MOKSLO 
.... 20c. 
..........20c.

TIK VYRAMS
I mano Tautiečius:

n Jus ir jūsų draugi!esate nuo- 
| širdžiai užkvlečlami aplankyti 

mano Liuosa MokMo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš 
hlkau parodą dailės ir skulp* 

į\’ t u ros darbų, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su Išvaizdlnltnn 
švairių kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

1 ■ .... , ' 1

Jus čia galite studluotl žino* 
nljps /iminės kilmę Ir išsllanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, Ir 

Indomiausius gamtos išgamas; taipgimayti
n r va t numus ir pabaisuollus._______________

Vtenų valandą praleisti tarpe grupių šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą į galvą člelarn gyvenymuĮ.

Jus čia galite studluotl pasekmes ligų If 
ištvirkiirio darbų, perstatomų žmogaus didu* 
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuria 
nuolatos vedžioja svečius Ir Isrodločja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimų. Atvira 
kasdieną podraug su Nedčldieniais Ir Sveata* 
dieniais, nuo 8-nlų iš ryto Iki Vidurnakčiui.

JŽAN’GA UŽDYKA.
461 Sixth Avenue, near 28th Street, 

New York.



I

f 
r

SHOW!

VIETINES ŽINIOS

AR NORI Laivakortes

GEORGE BARTASZIUS

gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu goru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut?
Jeigu taip, tu i atsiusk savo pil
na ir aisr.ku adrosa, o asz tuo
jau.* tu Katalioga ir tas sztnkas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAG1KAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL

tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ 

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausi ofisą, o visas žinias mielai suteiksime, 
suokit šiaip:

0
0
V
0 
v
0
e) 
A 
0 
*
»O4c)4c)404c)4 O 34e)4c)4c)4a4e)444

Telephone So. Boston <>05

LIETUVIŠKAS

Advokatas

‘ Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau' su

Dr. Richter’io
Pain

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kaklo ir 

mas šone, jaučiuos visiškai gerai, 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje.
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

F. AD. RICHTLR & CO., 215 Pearl Street, New York. 
Richter io Congo l’illės yra goro» nuo viduriu aukietčjinio. 25c. ir 60c.
Z222ZaZZ2ZZZ2ZčZZ2ZZZZ2ZZZZ^ZZ^aZž2ZZ2ZZZ22ZZ7ZZėZZZZZ?2ZZZ2Z22ZZZZZZ^

Telefonas Bell Dickinson 37-57 w.

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS

Subatos vakare Chelsėje 
iškilo didelis gaisras, nuo ku
rio liko be pastogės apie 250 
šeimynų. Jau buvo manyta, 
kad vėl nueis visas miestas, 
kaip anais metais. Blėdies 
padaryta ant $40,000.

Bostono pačto viršininkas 
pranešė, jog parcel post 
stampos yra geros netik ant 
siuntinių, bet ir ant laiškų. 
Vėliaus jos bus panaikintos 
ir liks tik paprastos stampos, 
tinkamos laiškams ir siunti
niams. Bereikalo jas ir pa
dirbo

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

“L.” Administracija.

' TRIS GEROS KNYGOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokiu dainelių. Kaina 20c

D A <2 A III III DATA*? Astronomiška kny- I AoAULię KA1A5 gaapiosaulę, žemę, 
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE knygele apie 
meilę........................................................  2Ou.
Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siusk it pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politikų ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
mokslų klausimais, tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

PIRMYN
748 W. Lexington st., Baltimore, Md. o

WILLIAM P. J. HOWARD 
Liotuviška pavardė buvo 

Vincus P. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Ateinančiame ketverge, 17 
liepos, atsibus mėnesinis su
sirinkimas Lietuviu UkėsŲ 
draugystės po numeriu 339 
Broadway, 
vai.
privalo būtinai atsilankyti.

Sekr. J. Povilonis. ,

Prasidės 7:30 
kare. Visi sąnariai

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliy, Canadon 

fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43Portland st., Boston, Mass.

Tiktas lietuvys sako taip: jeigu 
sergi, tai kreipkis tiesiog pas tei
singu daktarą, o tiktai tenai aptu
rėsi teisingąpagelbąsavo ligoje. Ne- 
mėtlk savo sunkiai už.procevolus 
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreip
kis ypatigkai arba laišku tiesiog 
pas daktarą Ignotą Stankų, o aptu
rėsi teisingą pagflbą. Jis gydo vi
sokias ligas :vyrų, moterų ir vaikų. 
Ligas kurias jau yra nebegalima 
išgydyti su lekarstomis, gydo su 
pagelba elektriko ir darymu ope
racijų. Dr. Stankus turi savo Icc- 
ną Frivatišką Sanatoriją, 
kur priima ir užlaiko visokius ligo-

Feelind Better Already 
~ Thank You!

LL'.; < 1

1 \ 'V'iUj

U Telefonas Richmond 22126
% .. 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

BOSTON, MASS.
Mano ofise galite susikalbėti vi

sose kalbose.
V ALANDUS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte 

Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

I Akušerka
■v PabaigųhI kursą Womans Medical 
2) College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi auteikia visokias rodąs ir 
pagelba invairioso moterų ligose.

F. Stropiene, BROADWAY

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

BENJ. CANNER
336 338 Broadway,

So. Boston.

Seredoj, 16 liepos, Dahlg
ren salėj atsibus koncertas 
su prakalbomis. Rengia Lab 
darystės Draugija. Prasidės 
7 vai. vakare. Bus dainos ir 
muzika. Taipgi rodys savo 
spėką drūčiausias pasaulyje 
lietuvys P. V. Norkus.

Įžanga visiems dykai.
Lietuviai ateikit ant kon

certo ir būtinai prisidėkite 
prie Labdarystės draugijos. 
Nelaukit nei vieną dieną, 
nes yra perkama Dahlgren 
salė ir todėl labai reikalingi 
pinigai.

Reikalaujame Agentų
PADARYSITE DAUG PINIGO.

KLAUSYKITE! Męs išdirbame .visokias 
stebuklingas šeimynos gyduoles, kaip tai. 
Magiškas Atleidimas, didžiausias sveika
tos stiprintojas. Butylux, del kepenų, 
gardžiai valgosi, kaip kendės; tai yra ge
riausias pasaulyj žarnų vaistas. Stebuk
linga Salve, nesutepa drabužiu ir staiga 
susCaia in oda. ir išgydo stebuklingai grei
tai. Plaukų Tonikas padaro stiprius ir 
gražius plaukus. Veido Smetona padaro 
odą švelnia ir skaisčia antsyk. Čiulpimo 
Gurnas, geresnio negausite niekur. Taip
gi daugelis kitu naudingu vaistu. Rašy
kite šiandien del gavimo artesnių žinių ir 
likite mus pirmu agentu, o padarysite di
džiausi bizni. I.aiškų Rašykite aiškiai-

Gubernatorius Eoss’as li- 
gišiol vis vadindavo save 
darbininkų draugu. Bet 
kaip sustreikavo jo dirbtu
vių darbininkai, tai pasiro
dė aršesniu už kitus kapita
listus. Dabar jis net viešai 
išdrįso prabilti prieš darbi
ninkiškas organizacijas, iš
vadindamas jas visokiais 
plūdimo žodžiais.

Savo dirbtuves Mass, val
stijoj jisai žada uždaryti, o 
darbą perkelti į Canada.

Dr. Ign. Stankus civiliškoj formoj, 
nlus. Čionai randasi visokios gyduolčš (lėkarstos) kokios tiktai yra. ant 
svieto; visokios elektriškos mašinos su pagelba kurių yra galima matyti 
visus žmogaus kaulus.

DAIJGYB ES PADE K AVONI ų .
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpintKvisų yra negalima, bet kelios padėka- 

vonės talpinusi su pavelijimu pačių pacijentų. Aš Juozapas Gudauskas, 417 Chesnut St., 
Newark, N. J. ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui už prisiuntimą gyduolių nuo 
sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir abehio nusilpnėjimo. Nuo 
pirmos dienos pajutau, kad nuo jųsų gyduolių teisingai sugrįšiu mano sveikata ir daugiau 
gyduolių nebereikalauju. Vietoje padčkavones aš nepatingėsiu atverti savo burnos prieš 
savo draugus ir pažįstamus. Aš Juozapas Šaltinskas, 670 So. Pleasant St., Kenosha, Wis. 
ištariu ačiū savo draugui Joiyii Šaltinskui už patarimą kreiptis prie d-ro Ignoto Stankaus. 
Aš likaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. Juozapas Vinkeviče, 40 Cross St., 
Boston, Mass, širdingai dėkavoju Dr. Stankui už išgydymą manęs nuo skaudėjimo galvos, 
sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. Tamstos vardą garsinsiu visur 
Bostone tarp lietuvių. Ona Marsauskienė, 2 Hutchinson St., Jobstown, N, J. likos išgydy
ta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstutį kraują su niežėjimais ant viršaus 
kūno. Adele Bagdonas, P. O. Box 95, Puritan Pa. likos išgydyta nuo slinkimo plauki). Jonas 
Saurusaitis, 3206 Stanford St., Pittsburgh, Pa., mane išgydė Dr, ^Stankus nuo išbėrimo 
spuogais ant veido. _ „

GYDO EIGAS.
Nuo skaudėjimo strėnų, — sąnarių rankų ir kojų, — skaudėjimo paširdžių, — pečių ir 

kaulų, - reumatizmo, — nuo visokių kraujo ligų, — užkrečiamų ir litiškų ligų, — augimo 
spuogų ant veido ir kūno,--užkietėjimą ir nepirbimą vidurių, — niežėjimą skaros, — de
dervinių, — slinkimą plaukų, — skaudėjimą galvos,-■ visokias širdies inkstų — plaučių 
ir kepenų ligas, - nervųligas - neuralgijos—negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nito slogų 
-- peršalimo - kosulio — sunkaus kvėpavimo — negalėjimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą, 
— visokias moterų ir vyrų ligas.

. Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatius Stankus
1210 South Broad Street, Philadelphia, 1

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

PIRKIT SVEIKIAUSIUS GĖRIMUS

diegi-

W Telephone So. Boston. 845 M

DR. P. MATULAITS
4 05 Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
\ ulandon:

Nuo 12 2 dieną ir nu<> 7 9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.
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LAIVAKORČIŲ IR PINIGU* SIUNTIMO AGENTŪRA.
Jei nori keliaut j 
seną Tėvynę arba 

jei nori siŲsti

Toliaus
A d ro

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

558 Broome Street
Geriausiai žinomam ir teisingiausiam šeimynos štore.

Niekur kitur negausite geresnio vyno ir likierių nes 
męs parduodam geriausius už žemiausią kainą.

NEW YORK CITY, N.Y.. AKIS
J ap^ziū-
| rime
s' ir prirenka

mo Akinius
Sučedyk savo sveikatą ir pinigus

M

“KOVAŽemiau paduodame keletą sempelių:

1,00

H. L. Golden & Co
BOSTON, MASS352=354 Harrison Avenue,

310 Broadway, So. Boston, Mass.

242 Broadway, So. Boston, Mass.

PIGUS NAMAS

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE I.IKIERIIJ PARDAVĖJAI

Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

* Leidžiamas 
Lietusių Soc.
Sąjungos
AmerikojeKy. Taylor (mus supilstyta) bonka... .(19c 

Decatur Club, visa kvorta................... 50c
Apricot Brandy, bonka  ...................... $1.00
Duffy’s Malt, bonk10.......
Fcrguson’a Scotch

Kurie perka pašinus, tie sugėdinu pinigų. Tų jum pasakys kožnas mus kostumeris.

,, LX 1 1 IX 1 J I 11 1 1 VZ

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

Harrison Rye XXXX, visa kvorta.. .$1.00 
Darlin Straight, visa kvorta................... 66c
(J. O. Blake (mus supilstyta) bonka... 79c 
Hunter Rye (mus supilstyta) bonka.. ,89c 
Golden Rye XXXX, visu kvorta...........75c

TIIE

•WMlilii tifti

Ateinančioj pėtnyčioj, 18 
liepos, bus D.L.K. Vytauto 
draugystės ekstra susirinki
mas po numeriu 339 Broad
way. Prasidės susirinkimas 
7:30 vai. vakarė. Bus svars
toma klausimas apie pasko
linimą pinigų Labdarystės 
draugijai, todėl malonėkite 
atsilankyti visi sąnairai į su
sirinkimą. A

Pereitoj nedėlioj siautė 
didėlis vėjas, kuris pridarė 
nemažai nuostolių ir net at
ėmė gyvasčių. Bostono uos
te apvertė valtelę ir prigėrė 
6 žmonės.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisves” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus aovanŲ 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty- 

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 
is” ir “Vadovas keliau-

bės”, 
šiai”, 1 
tės”,“ 
ženklus __ ___________
iantiems į Ameriką ir iškė
liau jantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

dei 3 Šeiminy su 9 kambariais 
ant Bolton St., netoli D st. 
Kaštuoja $1100 ir tik $100 
reikia į mokėti. Savininkė yra 
našlė ir už skolas turi greit 
parduoti.

Lithuanian Agency
315 Broadway, So. Boston.

Tel. So Boston 605
A 1VAŠKEV1Č, Mgr.

Akių Specijalistas

399 a Broadway ggjęgjj
arti E Street

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

r\n iz t n p n c h

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" nelik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS" labai daug ap- 
rašo apie vyrų Ir moterų lytišką gyvenimą ir 
aiškiui, atvirai teip iStle tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negaliu* at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir motore! 
laimi reikalinga turėti, kail žinoti kaip ir ką 
daryli, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viską negalima aprašyti, bet lik 
perskaičius knygą atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškuis paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
imdavojitną su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktarus" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėj^, suklin- 
rg, pasigadinj: per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis

mis, .šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir

miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygą „Daktarus", nes dideles daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitą knygą, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės išduotu, tai kiekvienus ją apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletą štampų už prl- 
siuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip!

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

TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbės, kad trumpina 
laike galėtum išslgydyt, tai atsišauklo prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedai, iki 3, o Utirr. lt PGtn. vakaro nuo 
6 iki 8.

Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos micros gorčius—$2.00 
Californijos Brandūs gorčius—2.00

Alų, Kliu, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijy, krikštynų ir 

kitų pas’linksminimų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Stojas su žemiausiomis kainomis”

LAIVAKORIFS
Parduodam in Europa ir iš Europos ant vi
su linijų ir už pigiausia kaina. Tuos ke- 
koleiviuH, kurie važiuoja in Amerika, aš 
imu in čia iš put gyvenimo vietos ir perve
du per rubeŽiu be jokiu užrubežiniu pas- 
portu. Išvažiuojantiems iš Amerikos in 
Rusija parūpinant konsulio paliudijimą 
del pervažiavimo Kuosai per rubeŽiu.

Ta konsulio paliudijimą męs parūpi
nant dėl visu, nepaisant, ar kas butu mus 
pasažieriiis, ar ne mus. Pas mane kiek
vienas gali gauti toki paliudijimu ir kada 
jis nuvažiuoja in New Yorką ar in Bosto
nu. tai jam nereikia eiti jieškot. Tuomi 
kiekvienas keleivis apsisaugoja nuo berei
kalingu rūpesčiu ir nesmagumu. Taipgi 
Jus galite pas mane gauti ant kelio rusiš
ku pinigu, kuriuos aš išmainau pagtd že
miausi kursą. Jeigu daug pasažioru sy
kiu važiuoja in Rusiją, tui aš juos paly
džiu in New Yorką ir bunu bu jais to), kol 
išeina laivas.

SIUNČIAME PINIGUS
In visas svieto dalis. Taipgi išmainom vi
su viešpatysčių pinigus. IS KO1.EKTUO- 
JAM PINIGUS, sudėtus kitose Amerikos 
ir Rusijps batikose. Visada kreipkitės 
pas:

Rusiškai-Amerikoniška Agentūra
’’Ba'Lyčlsy112 MONTELLO, MASS.187 Ames St

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

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Dept.4 Chicago, 111

MAGIC
SILENT

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVA M A S 
MASINAS, puikiau
sius GramafonuH ir ki
tokiu!} muztkališkue 
instrumentus. Vai- 

[ kaina keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame,* 
lekcijas ant visu niuzikališku instrumentu.

A. RAUT.(ĮKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

Naujos Mados

GRAMOFONAI
$20 vertes mašina 

it id uodą tik už $17

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausių Auksoriškų Daiktų Krau
tuvų, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

J P Tlliniln 822 Washington St.
• 1.1 lllllllcl; BOSTON, MASS:

Aš užlaikau Columbios gramofonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali 
laikyti kelis metus. Kiekvienas rekor
das kainuoja tik 75c.

Jeigu norit turėti gerą gramofoną, 
tai tuojaus rašykite pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausią kainą. Jeigu norit mano ka
talogo, tai atsiųskit štampą už 2c., aš' 
nusiųsiu jums didelį ir puikų katalo
gą, / kuriame rasit visokių mašinų su 
triūbomis ir be triūbų. Jeigu reikia 
gražių gi-omatų, galite gauti pas ma
ne tuziną už' 25c., 6 tuzinus už $1.00. 
Taipgi galima pas mane gauti Grob- 
Icwskio liekarstvas. Apart to užlaikau 
puikiausius laikrodėlius ir, reikalui 
esant, pristatau į namus.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY GRANECKAS, 

28 Essex st Athol, Mass.

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drąsiai skelbiama soeijalizmo 
idėja.

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

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

” ^15 E- Moyamensing Avė.
IVO V d PHILADELPHIA. HHINlN’A.

rTJ.IOA
Kątik išėjo iš po spaudos

nauja knygele 32 puslapių

ADOMAS
ir JIEVA

SU PAVĖIKSLAIS
Kiekvienas žinome seną pasaką apie 
musų pratevius, vienok šita nauja 
pasakaitė geriaus išaiškiua ir paveik
slais nurodo sutvėrimą ir gyvenimą 
pirmųjų žmonių.— Labai užimanti ir 
žiugeidi kiekvienam.

Prisiųsk mums 10c arba dešimtu
ką į konvertą, o tuojaus prisiusime 
taiuistai šitą naują knygelę.

i J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St. Chicago, Ill.

VISIEMS ATIIOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubua. 

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 dėl siuto’ arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt inierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuvia- 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

P. BUZEW1CK,
48 Exchange St Athol, Mass




