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AMERIKOJ
Padegė Sing - Sing kalėjimą.

Jau kelissyk “L.” ininėjo-

kalėjime (New Yorko valsti
joj). Pereitą savaitę priėjo 
prie to, kad kaliniai atvirai 
sukilo. ’ Buvo padegtos ke
lios kalėjimo šapos. Gaisrą

tas prieš netikusią kalėjimo 
tvarką ir yp^č prieš naują 
kalėjimo vyriausybę. Dau
gelis kalinių apskelbė strei
ką ir atsisakė eiti darban. 
KalėjMno vyriausybe dau
giau jnieko nežino kas dary
ti, 1/aip tik šauktis ginkluo
tos pagelbos.

Vėliaus 60 smarkesnių ka-

ma.Vnitent Auburnan. Pra- A ' »
nešama, kad išgabenus tuos 
60 kilinių Auburnan, Sing- 
Sing lusi ramino. ‘

BOSTON, MASS., 29 LIEPOS (JULY), 1913 m
Entered as second class matter November 13, 1911, at post office, at the Boston, Massachusetts under the Act fo March 3,1879.

mė visą antrą augštą. Visi 
negrai - kaliniai, kurie ten 
buvo, sudegė. Išviso sudegė 
35 kaliniai.

Jie buvo giliai sumigę. 
Kuomet nubudo, liepsna bu
vo jau apėmus visą kamerą. 
Jokio kelio gelbėtis nesiliko.
Kiek išveža ūkio mašinų iš 

Amerikos.
Biuras užrubežinės ir na

minės prekybos) New Yorke 
išleido atskaitą, iš kurios pa
tiriame, kad ūkio mašinoms 
dirbti firmos daugiausia 
mašinų gabena Rusijon.

Per paskutinius metus ū- 
kio mašinų buvo išgabenta 
Kanadon už 7 mil. dolerių, 
Vokietijon už 4 mil. dol., An-

kalinia\ pradeda tokiu būdu 
kovoti, matomai, jų kantry
bė išsekė.

Mirė lietuvė, kurią Fried- 
manas gydė.

Montello, Mass., 27 liepos. 
Čia mirė Jieva Junikienė, 
kurią buvo gydęs savo vais
tais nuo džiovos taip nelem
tai pagarsėjęs Friedmanas. 
Ji buvo nuvykusi pas jį į 
Providence, R. L

Friedmano vaistai tik pa
greitino ligos procesą. Ve
lione buvo 'bemananti jau 
grįžti Lietuvon, bet mirtis 
užbaigė jos svajonę.

Patersone.
Laike penkių mėnesių 

streiko Patersone buvo 2837 
areštai. Tarpe suareštuotų 
buvo 993 moteris Ką jūs ant 
to pasakysit? Ar tai nepa
rodo, kokia mūsų liuosybė!

ne
laimų

Strei-

gi už 10 mil. dolerių.
Policistai prašosi į uniją. *
Pittsburgo policistai bu

vo padarę tam tikrą susirin
kimą, kad apsvarsčius klau
simą apie sutvėrimą savo 
locnos unijos. Jie norėtų 
prisidėti prie Amerikos 
Darbo Federacijos.

Policijos viršininkui 
patinka panašus jo 
užmanymas.

Reikia švino.
Marquette, Mich,

kieriams- malšinti jau šau
kiama 2,000 valstijos karei
vių.

Sena istorija, bet kiekvie
na tokia istorija veda kapi
talizmo sistemą prie mirties. 
Singerio siuvamųjų mašinų 

agentai streikuoja.
Kas iš lietuvių nežino apie 

Singerio siuvamas mašinas! 
Taigi minėtai firmai tar
naujanti agentai New Yor
ke ir apygardose išėjo strei
kan. Išviso jau streikuoja 
700 agentų. Jie kovoja už 
geresnes darbo sąlygas. Di
džiumą ofisų New Yorke ir 
Brooklyne jau uždaryta.

Ant 45 rytinių gelžkelių, 
matomai, streiko nebus. Ir 
viena ir antra pusė nutarė 
taikytis. Jeigu kartais nesi
laikytų. tuomet streikan iš
eitų 80,000 konduktorių ir 
kitii gelžkelio tarnų.

W. Virginijoj vėl žudynės.
Charleston, W. V. Tris y- 

patos užmušta ir keletas su
žeista laike mūšio, kuris bu
vo Wake ^Forest, netoli Ca
bin Greek. Du iš užmuštųjų 

\ mainieriai. Užmuštas vie
nas ir kompanijų aniolas 
sargas.

Wake Forest mainose yra 
apšauktas streikas. Dėlei 

. . užmušimo mainieriu eis ta r- *■
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UŽSIENYJ
Maištas popiežiaus gvar-

Pop i e ž i au s š ve i c ari šk o j i 
gvardija jau ne juokais 
pradėjo kelti maištus. Rei
kalauja sau palengvinimų ir 
gana. Nabagas popiežius ir 
jo raudonkepuriai kardino
lai labai persigandę. Popie
žius nori piktumu priversti 
gvardijomis prie paklusnu
mo. Jisai prašalino tris ka
reivius, kurie buvo įtarti, 
kaipo vadovai. Tuomet iš* 
Vatikano, sykiu su prašalin
tais, išėjo daug kareivių ir iš 
savo liuosos valios. Atsi
sveikinant su pasilikusiais 
kareiviais, daugelis dainavo 
“marseljietę” ir šaukė “lai 
gyvuoja Garibaldi!”

Rymo laikraščiai praneša, 
kad Vatikano rūmuose revo- 
liucijoniška daina dar pir
mu sykiu buvo dainuojamai

Tai ko mūsų popiežėlis tu
rėjo susilaukti: revoliucijos 
pat savo panosėj!
Nebus balsų — nebus vaikų.

^Berlynas, 26 liepos.—Dak
taras Bernstein, o paskui jį 
ir kiti, pradėjo agituoti, kad 
moterįs susilaikytų nuo 
gimdymo, jeigu nebus bal
savimo teisės duotos vi
siems Vokietijos žmonėms.

Panašus sumanymai gim
sta gana tankiai, bet jie 
kvaili ir tušti.

auga, nes prie sukilėlių pri
sideda vis naujos spėkos.

žmogžudystė laike mišių.
Vengrijoj, miestely Reme- 

tevasgyar atsitiko baisi tra
gedija. Katalikų kunigas 
Jonas Waitka laikė rytines, 
skaitytines mišias. Žmonių 
bažnyčioje buvo labai ma
žai. Staiga kunigas ištrau
kė iš po arnoto revolverį ir 
keliais šuviniais padėjo ant 
vietos Oną Šentimey. Nespė
jo maldininkai subėgti kuni
go nutverti, kaip jisai ir 
pats save nušovė.
“Nereik moterims balsų!”
Taip galvoja Italijos par

lamentas. Italijos atstovai 
didžiuma balsų atmetė įneši
mą, kad suteikus moterims 
balsavimo teises.
Prūsų teisėjai nesnaudžia.
Erfurte teismas nuteisė 

penkis darbininkus kiekvie
ną ant penkių metų kalėji- 
man tik ūž tai, kad jie, kiek 
įsigėrę, išpėrė kailį žanda
rui, kuris per daug jau kabi
nosi prie jų. "

Liaurai rusiškų teisėjų 
neduoda, matomai, ramybės 
jų vokiškiems sėbrams!

Jau galima pasibjaurėti.
i Nors ir karščiausiu bū
tum moterų balsavimo tei
sių šalininku, vienok iš An
glijos sufragisčių kovos rei
kia pasibjaurėti.

I Kiekvieną mielą nedėldie- 
nį, kada jos laiko mitingus, 
kįla didžiausios suirutės. 
Paskutinėm dienom vėl la- 

I bai smarkiai pradedama ra

RUSIJOJ LIETUVOJ

Paskutinės žinios iš Mexi- 
kos vėl labai neramios. Ge
nerolas Orosco paliepimu 
liepia sušaudyti kelis stam
bius Amerikos biznierius.

Vis dažniau kalbama, kad 
Washingtono valdžia Įsikiš i 
Mexikos reikalus.

Sekretorius Bryanas pa
siuntė Mexikon vieną Cali- 
fornijos senatorių, kuriam 
pavedė ištirti visa, kas deda-

“Parcel Post’’ sistemos iš-

Nabagas Bryanas hadą 
kenčia.

Su v. Valstijų sekretorius 
Bryanas sakosi turįs badą 
kęsti. Algos gaunąs per me
tus $12,000. To jam neuž
tenka, kad išmisti ir naba
gas turįs keliauti po Ameri
ką, skaityti lekcijas, daryti 
įvairius pranešimus ir tt.

Tikimės, kad Bryanas ne" 
gaus švino, kada prašo algos 
didesnės. Mat, Bryanas ne 
darbininkas!

Kareivių manevrai.
Netoli Warehamo (Mass.) 

atsibus per kelias dienas ka
reivių manevrai. Kareivių 
suvažiavo iš Mass., Conn., R. 
I. valstijų veik 6,000..

Angliški dienraščiai jau 
pradėjo būbnyti apie tai, 
kaip apie svarbų faktą.

Sudegė 35 kaliniai.
Jackson, _Mo. Pereitą sa

vaitę vietiniame kalėjime ki
lo gaisras, kuris greitai apė

Oriaivystė.
Francūzų lakūnas Oscar

Bider perlėkė per didžiau-1 syti apie ju vadovę ponią 
sius Europos kalnus, būtent pankhurst. Sunku suskai- 
Alpus. .Jisai padarė 160 my- RieR kartų jau ji sėdėjo 
ių kelionę.^ kalėjime. .Bet ją vis palei-

Vienas is žymiausių laku- (jžia, nes ji turi daugužtarė- 
nų Prancūzas Vedrines yra ju tarp turtingiausiu ponių, 
sužeistas laike ekspliozijos, Bet- nespėja paleisti ir vėl 
kuri įvyko ant jo garlaivio. | suil?la. Dabar jinai ir vėl pa

sodinta kalėjimam
Poetų bankas.

Paryžiun (Francijoj) pa
prastai suplaukia daugybė

kuri įvyko ant jo garlaivio.
Parblokšta Bulgarija.

Bulgarija, kuri taip tikė-

Degins Tolstojaus raštus.
Dienraštis “Sun” talpina 

iš Maskvos telegramą, jog 
šv. Sinodas nutaręs sudegin
ti veik visus posmertinius 
grafo Tolstojaus raštus. Si
nodas mano, kad posmerti- 
niai Tolstojaus raštai yra 
eretikiški ir nemorališki.

Lai jie sau degina. Gyvos 
žmonių dvasios vistiek nesu
degins.

Ir M. Gorkį degins. Į
Atėjo žinia iš tos pačios 

Maskvos, kad tenykštis vy
riausias teismas (palata) 
nutaręs sudeginti vieną iš 
paskutiniųjų Maksimo Gor
kio apy^iakų. \

Tikra viduramžio inkvizi
cija.

» I

Lenkų tautininkai de
gina žydus.

Netoli nuo Varšavos, kai
mely Wenzova Volia keli pa
kvaišę lenkai padegė žydų 
namus. Sudegė daug galvi
jų ir septynių metų mergai
tė. Lenkų tautininkų ap
kvailinti žmoneliai atsisakė 
gelbėti žydus. Nekurie net 
stūmė žydus į ugnį.

Tai kokios žinios ateina iš 
Rusijos ir iš Lenkijos.

Kauno gi kuiTigų prava- 
dyrius Dambrauskas būti
nai reikalauja, kad ir lietu
viai panašiai elgtųsi su žy
dais. r

Bjauru!' Tautos meilė ne
turi apsireikšti deginime 
svetimos tautos žmonių.

Suėmė latvių socijąlistų 
vyriausią komitetą.

Dienraštis “Rigas Avise” 
praneša, kad Rygoj suėmė 
Latvijos socijaldemokratų 
vyriausią komitetą.

Bus naujas! Lai nesi
džiaugia pelėdos.

Draugas Kvedaras.
Sužinojome iš tikrų šalti

nių, kad drg. Kvedaras, ku
ris plačiai žinomas chicagie- 
čiams ir kuris neseniai nu
vyko Lietuvon, yra jau pa
leistas iš kariumenės. * Pra
nešame apie tai dėl žinojimo 
jo draugų ir bičiulių.

Susirinkusieji nutarė kaip 
galint greičiau įkurti biti
ninkų draugiją. Nutarta ne
duoti bitėms jokioj formoj 
alkoholio, nes tai veda bites 
prie išnykimo. Duodant bi
tėms dirbtinių korių, galima 
susilaukti daug didesnę nau-

“Varpas” vėl išeis.
Sužinojome iš tikrų šalti

nių, kad greitu laiku pasiro
dys “Varpo” antrasai nume* 
ris. “Varpas” eina iš Til
žės ir tarnauja reikalams 
tautiškų socijąlistų.

ft

Vilniaus lietuvių banko 
? veikimas.

“Viltis” 
minėjome, 
ko 3-čias Vilniaus savitarpi
nio kredito draugijos orga- 
nizacijinis susirinkimas. 
Draugijos valdybon pateko: 
J. Kymantas, Č. Liansber- 
gis ir J. Mašiotas. Birže
lio 18 d. išrinktosios valdy
bos buvo pirmas posėdis. 
Valdybos pirmininku liko iš
rinktas J. Kymantas, ku
riam ir pavesta atsiimti visi 
dokumentai ir pinigai iš bu
vusiojo organizacijos kb- 
miteto. Birželio 19 d. orga- 
nizacijinis komitetas drauge 
su valdyba padarė posėdį, 
kuriam organizaeijiniq ko
miteto pirmininkas dr. Da- 
mašeyičius atidavė valdybos 
/pirmininkui J. Kymantui vi
sas kvitas, narių pasižadėji
mus, visas sąskaitas ir pini
gų daugiau, kaip septynis 
tūkstančius rublių.

Birželio 21 d/buvo susi
rinkusi ir taryba. Per susi
rinkimą buvo svarstoma or
ganizacijos veikimo klausi
mai. Svarbiausiu klausimu 
buvo, tai butas. Paprastai 
Vilniuje butai parsamdomi 
ligi šv. Mykolo, tai iki tam 
laikui gauti nuolatinis bu
tas yra sunku. Nutarta ligi 
šv. Mykolui susijieškoti lai
kinį butą.

Be to buvo kalbama kaip 
čia su j ieškojus nuolatinis 
lietuvys ar mokantis lietu
viškai bugalteris. Atrasta 
keli kandidatai, su kuriais 
bus tariamasi. Dar nutarta 
paduoti į laikraščius apskel
bimą reikalaujamą bugalte- 
rio. ' .

Naujas knygynas.
Vilkaviškyj, Suvalkų gub. 

A. Dundzilas atidaro naują 
lietuvių knygyną.

Uždraudimas.
I

Vilniaus gubernatorius 
uždraudė maldininkams bū
riais keliauti į Vilnių. To 

1 uždraudimo priežastis, tai 
nesutikimai tarp lietuvių ir 
lenkų. Kol tie nesutikimai 
bus, tol bus ginamas maldi
ninkams aplankymas Vil
niaus būriais.

Naujas geležinkelis.
Kaip girdėt, inžinierius 

Gotkinas gavo leidimą vesti

Šiauliai, Kauno gub. Jur
gaičių sodžius paprastai 
daug alučio prisidirba ir ge
ria. Štai gegužės 12 d. be
gerdami susipešė ir kaimy
nui langus vienas bedaužy- 
damas, susižeidė sau ranką. 
Girtam pasirodė, jog ta jo 
ranka tapo peršauta. Pasi
skundė policijai ir policija 
suėmė visai nekaltus žmo
nes. Tik gydytojui pripaži
nus, nuo ko sužeista ranka, 
suimtiejie tapo paleisti. Tik 
juokai iš tokių žmonių!

Kirpikas.
Bolnikai, Kauno gub. Mūr 

su dvasiškas piemenėlis taip 
aveles kerpa, kad tos net 
kruta... Taip gi avelės neuž- 
ganėdintos, kad piemenėlis 
avinyčios (bažnyčios) nepTi- 
žiūri. Rankų ir skvernų bu
čiavimas pirmoje vietoje; 
net šlykštu žiūrėti į tą laižy- 
mą. Laikas būtų avelėms 
susiprasti ir paliauti pieme
nėliams rankeles, ko j ales ir 
skvernelius bučiavus.

j Kunigai paėmė viršų.
| “Laisvei” rašo iš Mari
jampolės, Suvalkų gub.:

i Teatrališka - dainoriška 
draugija “Gabija” jau visiš
kai pakliuvo į kunigų ran
kas. Neseniai teko atsilan
kyti viename tos draugijos 
surengtame baliuje. Ten ne
simatė jokio pirmeiviško 
žmogaus. Visi tik kunigai, 
klierikai ir senos bobelės. 
Visus tuos žmonelius valdo 
kunigas Gustaitis.

.Gaila “Gabijos”, kuri 
rėjo tarnaut liaudžiai.

Nesiseka budeliui.
“Laisvei” rašo iš Suva 

į Buvusiam Suvalkų kalėji
mo viršininkui, kad nesiseka 
tai nesiseka. Vėl gavo tris 
metus kalėjimo už savo 
bjauriausius darbelius. Net 
valdžia jau už jį neužstoja. 
Jo vardas Pizalskis; buvęs 
katalikas) o dabar pravosla
vas. Tai jisai surengė by
lą, kurioje nuteistas Vincas 
Mickevičius ir 20 kitu drau
gų. Tuomet jisai vartojo 
rykštes ir grasinimus. -Bet-

ra šn: Kaip jau 
, birželio 13 d. įvy

no-nai parblokšta. Ji prašo ma
lonės Prieš ją eina Serbija, I inteligentiškų darbininkų, 
Juodkalmja, Graikija ir uz- Į;urįe neturi iš ko pragyven- 
yis labiausia Rumimja, nesLp rpaj visokie poetėliai, tep- 
sios pastarosios spėkos ne- noriai, daktarai ir tt. 
nuilsintos. # Dabar sumanyta ’įkurti

Bulgarija prase, kad kiek- Laip vadinamas “poetų ban- 
viena salis paskirtų atsto- kas”, kuris turės šelpti var- 
vus del taikymosi. 28 d. lie- gingus poetus.
pos Buchareętan (Rumim- Ten būtu vietosirChica- 
jon) wivaWoja visų kariau- gos RutkauskuL 
jancių salių atstovai. Bul
garija prašė, kad ant to lai- Universitetų statistika 
ko, kol atstovai tarsis, nebū- Francūzijoj.
tų karės, bet Serbija ir Grai- Sulig paskelbtosios dabar 
k!ja nesutuco. statistikosl4-ojeuniversite-

Griukija po dideles kovos Lu Francūzijoje buvo pęrei- 
ks l)Ul£al,Q Kresna tais metais 41,109 klausyto- 

arpS'4 . ... . - jai. 1910 metais Francūzų
į i . i ■r ', universitetus lankė 41,190

1 I 1«1 1 /HllHll/ 1 I VA .1 I •• J • 7 1 •klausytojų, taigi besimoki
nančių skaičius universite
tuose, kaip ir visų francūzų 
ilgainiui nedidėja. Pernai 
met mokinosi universitetuo
se vyrų 35,053, moterų — 
4,506; besimokinančių iš už
sienio buvo 5,560. Iš atskirų 
skyrių daugiausia buvo lan
komas teisių skyrius — 16,- 
763, paskui medicina — 9,- 
744. Gamtos skyriuje klausė 
6,639, dailės ir literatūros — 
6,398 žmonės. Atvažiavusieji 
iš užsienio daugiausia stoja 
į gamtos skyrių, moterįs į 

i dailės ir literatūros.

Ir vėl teisinas.
Peterburgo palata nuteisė 

7 žmones vien tik už prigulė
jimą prie socijąlistų parti
jos. Visi jie latviai ir estai. 
Beveik visi nuteisti, gavo 
po metus tvirtovės. >

Niekas taip daug nenu
kentėjo nuo valdžios šėlimo, 
kaip latviai. Vienok pas juos 
vis nauji veikėjai randasi.

J. Ozolis pilnai išteisintas.
Jonas Ozolis, kurį latvių 

juodašimčiai apkaltino, būk 
jisai tarnavęs caro valdžiai, 
visiškai išsiteisino visų dorų 
žmonių akyse.

Dūmos socijaldemokratų 
frakcija praneša lūpomis sa
vo sekretoriaus, jog pilnai 
užsitiki J. Ozeliui.

Washington, 25 liepos. — 
“Parcel” pačtos sistema, 
matomai, pilnai prigijo, 
nors kompanijos prieš jas ir 
kovoja. Dabar kilo suma
nymas, kad “parcel” pačta 
galima būtų siųsti iki 100 
svarų.

Moterįs gavo pensijas.
Seattle, Wash. 10 mote

rų gavo pensijas pagal nau
ją įstatymą, kurį perleido le- 
gislatura. Didžiausią pen
siją gaus viena moteris, ku
riai paskirta $37.50 į mėne
sį. Ji turi septynius kūdi
kius ir juos reikia išmaitin
ti. i

Sudegė 50 merginų.
Binghamton, N. Y. Pagal 

paskutinius apskaitliavi- 
mus laike gaisro “Bingham
ton Clothing Co.” žuvo 50

kada pradėjo imti kyšius.
Mirė Pranas Vižintas.

“Laisvei” praneša iš Pe
terburgo:

Peterburge mirė Pranas 
Vižintas, pagal paėjimo iš 
Ukmergės pav., Kauno gub. 
Nabašninkas buvo vienas iš 
tų žmonių, kurie priderėjo 
prie taip vadinamų kultūriš
kų (ramiųjų) soči jai istų. 
Nabašninkas gerai žinomas 
savo veiklumu Liepojaus ir 
M i n tau j os soc i j ai ista ms.

Laike rinkimų į antrą 
Dūmą velionis buvo stato
mas kandidatu nuo lietuvių 
socijąlistų.

Ilsėkis ramiai, mielas 
i drauge! Tu visuomet bu
vai doras ir veiklus darbi
ninkas ant mūsų numylėtos 
socijalizmo dirvos.

Bitininkai.
! Kaip praneša “Viltis”, 
Vilkavišky (Suvalkų gub.) 
buvo, susirinkę Suvalkijos 
bitininkai. Žmonių suva
žiavo net iš Zanavykijos.
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Plačiau apie tą baisią tra
gediją praneša mūsų kores
pondentas iš Binghamton, 
N. Y. (žiūrėk koresponden
cijų skyrių.)

Atvežė aukso.
Seattle, Wash. Garlaivis 

“Senatorius” atvežė iš Alia
skos aukso vertės už $700 
tūkstančių.

das skundžiasi, kad turkai 
ne vien grąžina sau seniau 
atimtąsias per bulgarus že
mes, bet užima jau ir bulga
rui teritoriją. |

Amundsen vėl keliaus.
Garsiausias šių dienų ke

liauninkas ir pietų poliaus 
atradėjas Amundsen ren
giasi naujon kelionėn, kad 
tyrinėti ledų srytis. Amund- 
senas šiuo žygiu rengiasi ke
liauti bent penkiems me
tams.
Naujas sukilimas Chinijoj.

' Chinijos pietuose vėl pra
sidėjo naujas sukilimas. Su
kilėliai bombarduoja miesto 
Šanchai arsenalą, betgi pa
ties arsenalo nebeįjiegia dar 
paimti.

Šanchajun pribuvo Suvie
nytų Valstijų ir didžiųjų 
Europos valstijų kariški lai
vai. ' i

. Sukilimas diena dienon

Turkų kariumenė išnaujo 
užėmė F raki ją. Kaip prane
šama iš Bulgarijos, tai tur
kų kareiviai įtaisė skerdy
nes Malgaroje. Daugybė 
vyrų, moterų ir vaikų yra 
užmušta.

Tai turkų kerštas už savo 
pirmutinius nepasisekimus.

52 jūrininkų byla.
Karo teismas nagrinėjo 52 

Baltijos laivyno jūrininkų 
bylą, kaltinamų, kad jie ren
gėsi sukelti maištą. 27 jū
rininkai nuteisti nuo 3 iki 16 
metų katorgos; 20 arestan- 
tu rotosna nuo A iki 6 metu, 
kitus išteisino Peterburge iš 
tos priežasties buvo strei
kas.

Liaudies universitetas 
Vilniuje.

Vietiniai inteligentai, ku
rie rūpinasi švietimu, suma
nė įsteigti Vilniuje Liaudies 
universitetą, panašų į tokį 
pat universitetą Peterbur
ge. Pasiteirauti tuo klausi
mu kviečiamas Vilniun Pe
terburgo liaudies universi
teto lektorius P. Koganas.

no ligi Raseinių ir Mažeikų. 
Nuo tos linijos eis geležinke
lio šakos į Tauragę, Veivir
žėnus ir Telšius. Tyrinėji
mai to kelio žadama daryti 
jau šią vasarą, o darbas pra
dėti ketinama kitais metais.

Moterų išdirbiniai.
Iš Panevėžio ūkio parodos 

šįmet man teko arčiau susi
pažinti su lietuvių moterų
audeklais ir mezginiais, iš- ] 
statytais minėtoj parodoj. 
Labai daug buvo tų išdirbi 
nių privežta, tik permažai 
vietos liaudies skyriuj duo
ta, sukimšta audeklas ant 
audeklo, visų ir užmatyt ne
galima.



Dėlei J. Basanavičiaus 
ir M. Yčo atsilankymo.

“Laisvė” jau išspausdino 
pranešimą Lietuvių Mokslo 
Draugijos, kuriuo skelbia
ma, jog sumanyta yra siųsti 
Amerikon savo atstovai. At
stovų tikslas — parinkti au
kų Lietuvių Mokslo ir Dailės 
draugijų rūmams pastatyti. 
Lietuvių Mokslo ir Dailės 
draugijos rūmus paprastai 
vadinama “tautiška svetai
ne, tautos namais.”

Savo laiku, prieš kelis me
tus, Lietuvoj buvo labai su- 
bruzdę rinkti aukas minė
tai# tikslui. Ypač dideliais 
pritarėjais idėjos tautos na
mo buvo pirmeiviška visuo
menė. Įsigalėjęs Lietuvos 
klerikalizmas, nors ir neko
vojo su tautos namų idėja, 
vienok nerodė didelės užuo
jautos. Jiems daug svar
biau buvo rūpintis savo juo
dųjų draugijų reikalais. Y- 
patingai tasai kuniginių gai
valų nepritarimas visais at
žvilgiais remtinam sumany
mui pasirodė pastaruoju lai
ku. Jie sumanė sudėti šim
tą tūkstančių rublių juoda
jai “Saulei”, šlykščiam, kle- 
rikališkam “Žiburiui”Ir Vil
niaus gub. “Rytui.”

Mokslo ir Dailės draugi
jos buvo išbrauktos iš skai
čiaus tų draugijų, kurias 
klerikalai šelpia. Juodosios 
gaujos fanatizmas priėjo li
gi to, kad jai jau* nemiela 
kiekviena draugija, bile tik 
ji svietiška.

Nėra abejonės, kad pirm
eiviška Lietuva būtų sudėju
si savo namams Vilniuje pa
statyti daug daugiau aukų, 
būtų parodžiusi daug dau
giau idealizmo, jei ne ta re
akcija, kuri slegia ir dusi
na visa, kas tik neatsiduoda 
juodašimtiškųmu.

Tuomet, kada jau aukos 
pradėjo visai lėtai pldukti ir 
nebuvo vilties pastatyti na
mas savo išgalėm, visų akįs 
pradėjo kreipties Amerikon, 
ir štai męs jau susilaukėme 
kolektorių - pasiuntinių pp. 
J. Basanavičiaus ir M. Yčo.

“Laisvė” visuomet rėmė 
idėją tautos namo. Būdami 
socijalistais, męs niekados 
neužmiršome abelnų tautos 
reikalų. Todėl męs kviečia
me visus savo pritarėjus ir 
šiandien remti minėtą idėją, 
taip, kaip ją remia mūsų 
vienamaniai Lietuvoj.

Bet, ragindami prie parė
mimo,męs su liūdnumu turi
me pažymėti, kad Mokslo 
Draugija, skirdama atsto
vais d-rą J. Basanavičių ir 
M. Yčą, padarė neatleistiną 
klaidą. Męs esame pasiren
gę pagerbti d-rą J. Basana
vičių už jo praeities darbus, 
bet paskutiniais didėsės re
akcijos metais d-ras J. Basa
navičius likosi įtrauktas 
verpetan tautiškai kunigi
nės politikos. D-ras J. Ba
sanavičius vis labiau pradė
jo darytis neištikimu pirm- 
eivystės idealams, kurie yra 
lietuvių tautos idealais. 
D-ras J. B. nugrimzdo į pin
kles to užkulisinio politikie- 
riavimo, kuris nešvariai 
kvepia kiekvienam, kas my
li švarią politiką. D-ras J. 
Basanavičius jau buvo suti
kęs priimti kandidatūrą į 
Dūmą nuo Suvalkų gub. ku
nigų, vienok šie jį apgavo.

Bet jeigu d-ro J. B. ypata 
verčia mus pasakyti šiuos 
kelius teisybės žodžius, tai į 
poną M. Yčą męs žiūrime su 
didžiausiu pasišlykštėjimu. 
Męs privalome jo paklaust, 
kur dėjo jisai tą medalį, kurį 
gavo nuo caro “na pamiat.” 
Žmogus, kuris su nuolanku
mu buvo padavęs savo ranką 
budeliui Mikalojui, žmogus, 
kuris į Dūmą praėjo prieš 
valstiečių norą, žmogus, ku
ris dūšia ir kūnu atsidavęs 
kunigams, pilnai užsipelnė 
to, kad męs su pasišlykštėji
mu į jį žiūrime. Jisai yra 
vienas iš tų, kurie doriškai

Tat lai išgirsta čia, Ameri- 
koj^ p. Yčas tą, ko jisai ne
girdėjo Lietuvoj. Bjauru y- 
ra, kad centai, kuriuos au
kaus Amerikos lietuviai dar
bininkai, turės eiti per ran
kas, kurios sveikinosi su di
džiausiu pasaulio kraugeriu 
budeliu.

Po Patersono streikui

Patersono darbininkų 
streikas pasibaigė. Po 20 
savaičių energiškos, sunkios 
ir kruvinos kovos darbinin
kai grįžta atgal į dirbtuves. 
Galima sakyti, kad jie nelai
mėjo kovos, bet ir nepralai
mėjo. Kaip darbininkų, taip 
ir darbdavių spėkos visiškai 
išsekė ir jie nutarė susitai-

Fabrikantai šiame streike 
panešė didžiausius nuosto
lius, o darbininkai nemažai 
prikentė bado ir valdžios 
persekiojimų. Darbininkų 
vadovai liko sukimšti į kalė
jimus ir gana sunkiai nu
bausti. Alexander Scott, 
redaktorius socijalistų laik
raščio “Weekly Issue”, bu
vo nuteistas net iki 15 metų 
kalėjimo, vienok dabar likos 
paleistas po 1,000 dol. kauci
jos. Patrick Quinlan, kuris 
buvo nuteistas 7 metams ka
lėjimo, dabar taipgi paleis
tas po $5,000 kaucijos. Už jį 
užstatė kauciją socijalistų 
laikraštis “Appeal to Rea
son.”

Patersono streiką vedė in- 
dustrijalinė unija IWW. Vi
si tos unijos agitatorių ne
taktiškumai, kuriuos socija
listai jau seniai nupeikė, lai
ke šio streiko pasirodė pilno
je šviesoje. Nors imlustrija- 
listai niekino polit’ kovos bū
dą, vienok laike šio streiko 
patįs naudojosi politiškos 
laisvės vaisiais. Jeigu mies
telis Haledon nebūtų buvęs 
socijalistų rankose, tai Pa
tersono streikieriai nebūtų 
turėję kur laikyti susirinki
mų ir streikas jau seniai bū
tų buvęs praloštas. Tik pa- 
sidėkavojant Haledono mie
stelio majorui drg. Brueck- 
mann ir kitiems socijalis- 
tams, Patersono streikieriai 
galėjo taip ilgai tęsti streiką 
ir šiek - tiek laimėti. Nors 
IWW. nekurie organizato
riai ir kvietė darbininkus 
prie sabotažo, bet darbinin
kai, socijalistų perspėti, pa
liko ramiais kovotojais ir jų 
kova užsibaigė nors ne pil
nu, tai bent mažu lai
mėjimu. Kaip nekurie dien
raščiai praneša, tai jiems li
ko pakeltos algos ant 10% ir

Karčiamų naikinimas 1 * * 1 1 • 1 ' J I. kurie nieko nedirba,
LietUVOJ. Kaipgi šiandien gyvena

---------- . _ didžiuma darbininkų? Ar 
Įdomių žinių apie mūsų jų gyvenimas nėra vargin- 

“blaivybės” judėjimo istori- gas y tuščias ? Pasakykite, 
ją man teko patirti pas M. kam tie žmonės kankinasi? 
Merevičių iš Spring yalley, Darbininkai, nelyginant ma- 
III. Manau, kad tos žinelės šiuos, dirba per dienas ir 
bus neprošalį patirti kaip naktis, lįeja kruviną prakai- 
mūsų blaivininkams (tik ne tą, didina pasaulio turtus, 
katalikams, geriantiems už- neša kitiems gerovę, o patįs 
merktomis akimis), taip ir gyvena nedatekliuose. Taip 
ne blaivininkams.----------- v slenka visas jų monotoniš-

Tai buvo, maždaug “Auš- kas gyvenimas. Gyvena, kad 
ros” laikais, 30 metų atgal, dirbti, dirba, kad gauti kąs- 
Tulose dalyse Marijampolės nį duonos, kad palaikyti gy- 
pav. susidarė vadinamų vastį. Prie tokiiį aplinky- 
“jonvaikių” būriai, taip bent bių žmogus darbininkas ne- 
juos . vadindavo žmonės, gali nei mislyt, kad jisai ka- 
“Jonyaikiais” buvo kaimo da nors naudosis tomis gėry- 
jaunimas, pagarsėjęs^ savo bemis, kurias savo'grynomis 
užpuolimais ant karčiamų, rankomis sutvėrė. Jisai ži- 
kurių tuomet buvo pilni pa- nū, kad iš tų gėrybių jam 
keliai. Karčiamose daugiau- teks tik tiek, kad galėtų nu- 
sia biznį varė žydeliai, nors malšinti badą ir palaikyti 
pačios karčiamos — buvo savo spėkas dėl rytojaus, 
“ponų” karčiamos. Dar ir Tokiose aplinkybėse žmo- 

,dabar, Lietuvos vieškeliais gaus darbas palieka jau ne 
važiuojant, tenka pamatyti darbu, bet vergija. }■ 
“poniškų” karčiajnų, kurios | Tokia vergija šiandien 
taip primena . 
baudžiavas. z I

Kodėl “jonvaikiai” naiki
no karčiamas?. Ar jie išties 
buvo susipratę blaivininkai? 
Veikiausia, ne. Išdalies, tai 
kova buvo su karčiamninkų 
suktybėmis, išdalies neaiš
kus antisemitizmas ir tik pa
skui — noras paskleisti blai
vybę, mažinant karčiamų 
skaitlių. Žmonės, sodiečiai, 
ir ypač moterįs, prijausdavo 
“j on vaikiams”, kurie impo
navo savo drąsumu. Kar
čiamose netik buvo dažnai 
palydima savo turtai, bet 
kas ypač apeidavo sodiečius, 
tai tas, jog suaugę vaikai 
vogdavo iš tėvų grūdus ir 
pdsdyke parduodavo kar- 
čiamninkams.

Žmonėse paplito šnekos, 
kad nuo Marijampolės iki 
Prienų pakanka tik vienos 
karčiamos, reikalingos pra
eiviams pasilsėti. Tuomet 
tai ir prasideda “jonvaikių” 
veikimas. Raiti', dažniausia 
vidurnakčiu, būriai vaiki
nų, užpuola ant karčiamos. 
Pirmu kartu tik persergėda
vo, iškuldami langus. Bet, 
jeigu tas nepagelbėdavo, 
tuomet antru sykiu užpuolę, 

smarkiau, 
naikindami 

apė-

Paskutine naktis
(Ištraukos iš “Byloje.”)

(Tąsa.)
—Gerai, tėveli! — tarė Častnikovas, — 

męs išsispaviedosim ir priimsim šventus sa
kramentus iš jūsų šventų rankų, jeigu tik 
jūs mums parodysite nors vieną vietą šioj 
evangelijoj, kur yra pasakyta, kad Kristus 
mokino užmušinėti žmones.

Dvasiškas tėvelis išskėtė rankas, pra
dėjo ką tai plepėti apie Kristaus mokslą, 
apie ištikimybę carui, bet jo niekas neklau
sė ir patarė jam prasišalinti iš jų kajutos.

Dvasiškas tėvelis trilinkas išsinešė iš 
kajutos ir nuėjo pas ketvirtąjį Šmitą. Šmi
tas išsispaviedojoatliko visas ceremonijas ir 
kalbėjosi su juomi apie porą valandų.

* * *
Antra valanda nakties: pasirodė ryti

nė šalnelė. Męs sėdime savo mažoj kajutoj 
ir laukiame, kada išvež ant sušaudymo mū
sų brangius draugus.

Oficieriai visi girti ir ką tik velka savo 
kojas. Iš jų lūpų išsiveržia koks tai nežmo
niškas šauksmas ir, matomai, rengiasi prie 
tos baisiosios žudynės.

Atvažiavo vėl dar kokie kareiviai, pasi
rengę, kaip į karę stoti. Jie buvo nusiminę 
ir išrodė į tuos kareivius, kuriuos siunčia 
ant karės lauko.

Visa užmušėjystės tvarka pavesta ka
pitonui garlaivio “Prut” Radeckiui ir ko- 
kiam tai jaunam oficierėliui, buvusiam ge
ram draugui Šmito, kuris, užmušdamas sa
vo draugą, taisė sau augštesnę vietą.

Visi koridoriai ir įėjimai Užkimšti ap
ginkluotais kareiviais. Visų šautuvai už
taisyti, kaip tik šauti. Užtenka mažiausio 
pasijudinimo, kuris galėtų pasirodyti karei
viui nenormališku ir tu liktum nušautas. 
Oficieriai vaikščioja su brauningais ranko
se ir vis žada ką tokį užmušti. Kokie jie 

I buvo tuomet bailus ir juokingi!
Ant galo viskas surengta ir visi užmu

šėjai aikštėj. Priplaukia dar du garlaivė- 
liai su apginkluotais matrosais — tai tie pa
tįs matrosai, kurie per porą valandų turės 
sušaudyti savo draugus matrosus ir tą ofi- 
cierį, kuris visą^savo amžių kovojo už page
rinimą jų būvio. Jie visi girti ir ką tik sėdi 
garlaivėliuose.

—Užgesinti žiburius ir išvesti nuteis
tuosius ! — šaukia kapitonas Radeckis.

Tuojaus užviešpatavo tamsa ir iš kam
po garlaivio pasirodė keturios figūros, ap
rėdytos juodais drabužiais. Jie išlengvo 
eina koridorium, užkimštu apginkluotais 
kareiviais ir prieina prie gaujos girtų<ofi- 
cierių ir šnipų, aprėdytų matrosų drabu- v • • /ziais. ,

Priešaky eina leitenantas Šmitas', kar-

atsako už carizmo pašėlusią 
reakciją, ir jeigu ne ta reak
cija, tai p. Yčas nematytų 
Dūmos, kaip ir savo ausų. 
Netik Lietuvos socijalistai, 
bet ir visi Lietuvos pirmei
viai žiūri 
jbnonty priešą

Po šio streiko Patersono 
darbininkai supratę, kad ko
voje su kapitalu politiškas 
kovos būdas lošia didesnę 
rolę, negu ekonomiškas. 
Jeigu Patersono valdžia bū
tu buvus socijalistų ran ko
kose, tai be mažiausios abe
jonės darbininkų streikas 
būtų pasibaigęs pilnu darbi
ninkų laimėjimu.

Socijalistai nepaniekina 
neekonomiško kovos būdo. 
Jie pripažįsta, kad politiško
ji socijalistų partija ir uni
jos, einant išvien, gali nu
veikti milžiniškus darbus. 
Unijos, kovodamos vien tik 
ekonomiškai, mažai tegali 
nuveikti dėl darbininkų la
bo. Kur nėra politiškos lai
svės, ten beveik visai negali
ma vesti ekonomišką kovą. 
Juo darbininkai yra liuoses- 
ni politiškai, juo jų ekono
miškoji kova būna pasek- 
mingesnė.

Didžiuma Europos unijų 
jau suprato, kad kovoje su 
kapitalu būtinai reikalinga 
vartoti abu kovos būdai: 
kaip ekonomiškas, taip ir 
politiškas.

Tą greitai supras ir Ame
rikos darbininkai. Ir tiktai 
tada darbininkų kovą gali
ma bus skaityti pilnai pasek
minga, kada jie reikalaus 
ne tik pakėlimo algos ir su- • • 11

veik visiškai 
k a i *č i am as. J u d ė j i m as 
m ė apygardas Prienų, 
tiškių, išdalies Daukšių, 
dėlių ir kitų parapijų, 
laiku buvo išnaikinta 
čiamos Vesalavos, Monstre-1 
kio, Živovodės, kurios vė
liau nebeatgijo. Gerokai bu
vo apdaužytos Šakališkių ir 
Padvariškių karčiamos. Pa
tįs “jonvaikiai” nepasiger- 
davo ir tuomi žvilgsniu el
gėsi gana padoriai.

Kuomi ant to valdžia at
sakydavo? Tardydavo, ka- 
ųiantinėdavo, bet dažniau
sia nieko nepešdavo. Žyde
liai per tardymą dažniausiai 
pasakydavo: “Vai ką čia ga
lima žinoti! Vidurnaktį tik 
sušvilpė, suūžė ir nieko ne
galima buvo patėmyti.”

Tokiu tai būdu ir pavyko 
daugelį karčiamų išnaikinti. 
Drąsus sodžiaus jaunimas, 
žinoma, tokiu būdu neišpla
tino blaivybės,vienok minėta 
akcija labai charakteriška, 
nes parodo instinktyvišką 
žmonių veržimosi priė blai
vybės.

Nežinau, bet galima ma
nyti, kad panašių “jonvai- 
kių” buvo ir kituose Lietu
vos kraštuose.

7,v . 1 Tokia vergija šiandien
./viduramžio | viešpatauja visose kapitalis

tiškose šalyse. Visur darbi
ninkai dirba ne liuosu noru, 
bet bado ir aplinkybių ver
čiami. Jie dirba ne tą, ką 
jie nori, bet tą, ką jiems pri
sako dirbti. O toks darbas, 
kurį reikia dirbti po prie- 
vartą^ negali suteikti darbi
ninkui užsiganėdinimo. To
dėl darbininką/ ir neužsiga- 
nėdina'šiandieninėmis darbo 
sąlygomis. Jie organizuo
jasi į politiškas organizaci
jas ir unijas, reikalaudami 
didesnio atlyginimo už dar
bą ir geresnio sutvarkymo 
paties darbo. Tais savo rei
kalavimais darbininkai stu
mia visą draugiją prie.nau
jo surėdymo, paremto ant 
teisingesnių pamatų.

Naujame surėdyme darbi
ninkai nebus laikomi gyvu
lių vietoj, nebus taip nemįe- 
laširdingai kankinami ir ztv 
domi. Tie, kurie dirba, pri
valo gyventi, kaip žmonės, 
naudotis savo darbo vaisiais 
ir’džiaugtis gyvenimu.

Kokiu prįvalo būti darbi
ninkas žmogus, tą išaiškino | 
jau suvirš šimtas metų atgal 
garsus filosofas Fichte. Ji
sai pasakė: “Tasai žmogus, 
kuris dirba ir myli darbą, 
turi būt laisvas, kaip paukš
tis. . Jo darbo niekas nepri
valo kliudyti, jeigu tik jis 
nedirba nieko tokio, kas ga
lėtų kenkti kitiems žmo
noms. Žmogus yra viešpačiu 
visų žemės turtų ir gyvū
nų, todėl jisai pi ivalo gy-i sosį prjeg juofs fcokįa £aj ypatinga šypsą, tar- 
venti ir džiaugtis gyvenimu. Lum atsiprašydamį ir dovanodami karei- 
O sykį tasai žmogus yra viams už jų tą dalyvavimą užmušėjystej. 
viešpačiu, tai neprivalo bū
ti vergu!”

Tie 
džiai,

Gu-
Tuo

Darbininkų išnau
dojimas.

Visų
Ši-

Darbas yra šaltiniu 
turtų ir visos kultūros, 
tos teisybes negali užginčyti 
niekas. Darbo vaisiais nau
dojasi visi—ir tie, kurie dir
ba ir tie, kurie nieko nedir
ba. Viskas yra apkainuoja-

trumpinimo darbo valandų, 
bet kartu stengsis nuversti 
netikusią kapitalistišką val
džią. Tik tada darbininkai 
naudosis pilna politiška lais
ve, kada 
valdžiai, 
nėms.

ne žmonės tarnaus 
bet valdžia žmo-

J. N.

darbo vertę. Vienok tasai 
darbo ąpkainavimas prie 
šiandieninio draugijos surė
dymo yra labai neteisingas. 
Tie, kurie savo darbu paga
mina visus pasaulio turtus, 
gauna vos mąžą dalelę tų

pi^adeda atsitraukti nuo mūsų garlaivio 
“Prut”,, besiveždamas keturius kovotojus, 
kuriuos tuojaus susaudys ir tai baisiai re
gyklai bus liudytoja ką tik pakilus saulelė 
ir jūra.

Sušaudymas.
Garlaivėlis išlengvo jr labai atsargiai 

artinasi prie kranto kokios tai neapgyven
tos, akmenuotos salos.

Užžavėjantis buvo pavasario rytas. Sau- 
lėtekys taip ir degė raudona liepsna. Tam
sios įūros bangos išlengvo ir maloniai atsi
muša į akmenuotus krantus salos, palikda
mos ant viršaus baltas muilines putas.

Jaunutė, žalia žolelė koketiškai žiūri iš 
po juodžemio. Laukiniai paukščiai, vienin
teliai šios salos valdonai, linksmai čiulbėda
mi, sutinka šį užžavėjantį rytą.

Visą šį gražumą, kurį pati gamta su
tvėrė dėl ramybės, suardo gauja girtuoklių, 
apsiginklavusių šautuvais, revolveriais ir 
kulkasviedžiais. Ši juodoji laukinė gauja 
veda keturius belaisvius, kuriuos tuojaus 
turi sušaudyti ant šios tuščios salos, ant ku
rios niekas negyvena. Paskui juos neša ke
turius juodus grabus. Tyku... Tik aplink 
bangos ūžia.

\Tykiai ir ramiai ta visa regykla trau
kia į vidurį nežinomos salos.

Tuojaus pasigirdo balsas sustoti ir visi 
sustojo.

- Pradėjo švaistytis keliate matrosų ran-

Jis eina drąsiai, tiesiai ir, žiūrint j jo dai
lią figūrą, negalima pasakyti, kad šis žmo
gus eina ant mirties. Męs pradedam iš 
savo kajutos šaukti, bet jis eina tiesiai ir 
nieko mums neatsako.

Iš užpakalio eina Častnikovas, Gladko
vas ir Antonenko. Jie aprėdyti juodais nau
jais šimeliais, tik be pagonų. Jie eidami žiū
ri į kareivius ir matrosus ir visą laiką šyp-

—Sudiev, draugai! — šaukiame męs.
!” I Jie išgirdo, visi trįs apsistojo, atsisuko
filosofo Fichte' žo- ir pradėjo šaukti:

___ 7 ištarti šimtas metu —Sudiev, sudiev, draugai! Lai mūsų 
atgal, šiandien jau stojasi pralietas kraujas būna paskutinisjr jums 

Snoivilishi velijame kuogreiciausiai iškovoti žemę dėl
. . . . k i J valstiečių, o sau laisvę, o tuomet būtinai at-

smarkmi auga ir, galbūt, ne-1 eikite ant mūsų kapinių!
Tuom tarpu paliepia Radeckis mušti j 

būbnus ir męs daugiau nieko negalėjome 
išgirsti, nors jie ilgai stovėjo ir vis ką tai 
žiūrėdami į mus kalbėjo.

Ant viršaus garlaivio juos visus surišo 
storomis virvėmis ir nuleido į garlai vėlį, ku
ris buvo pilnas<oficierių ir šnipų.

Rymas dienose savo di-l Nežinia kodėl leitenantas Šmitas nepa- 
džiausios galybes turėjo a- norėjo su mumis atsisveikinti, o gal jam ne- 
pie 6 milijonus gyventojų, pavelijo.
Rymas buvo centru tuomet Častnikovui, Gladkovui iy Antonenkai pa- 
civilizuoto ir necivilizuoto velijo atsisveikinti su matrosais, nuteistais 
pasaulio. Bet praslinko Ry- ... . . , .l)UV0 baisiausias reginys Gyvi 

t J žmones, draugai, atsisveikina su tais, kurie 
jais praėjo dienos senosios valandos gulės jau juoduose grabuose ir 
stabmeldiškos kultūros. Vi- bus užkasti šlapioj ir šaltoj žemėj... 
duramžiuose, kada Rymą Pačiam gale laivo, kur buvo sukimšti 
valdė popiežiai, jisai turėjo kareiviai ir matrosai, girdėjosi nežmoniš- 
tiek žmonių, kiek suskretęs kas klykimas: sveiki, stiprus, jauni matro- 
lietuviškas miestelis, būtent! saį .anY . J d
15.000. Nupulti nuo 6.000.- 
000 iki keliu tūkstančiu—tai 
rėkė j o ypatingo gaspado- 
riavimo ponų popiežių. Ry
mo apygardose priviso plė
šikų. Popiežiai taip valdė 
savo šalį, kad ji pavirto pa-

kunu.

žmogų iš vergijos.
J. Kelmutis.

Rymas.

šalimi.
Dabar gi, kada Rymą Vėl 

valdo svietiška valdžia—gy
ventojų skaičius 
milijono pakilo*

Aplink viskas apmirė grabine tyla; tik 
vieni paukšteliai linksmai čiulbėjo, primin
dami žmonėms apie dailumą ir išdidumą 
gamtos... O juoda duobė vis ėjo didyn ir gi
lyn. Neseniai dar buvę girti kareiviai ir 
matrosai, dabar jau pradeda tingiai supras
ti, kad tuojaus bus užmušėjais. Jiems nori
si šaukti ir bėgti... bėgti neatsižvelgiant 
rtuo tų juodų, baisių kapinių...

Duobė iškasta...
Tyku... Šiurpuliai pradeda vaikščioti 

po visą kūną, tartum elektriškos bangos...
—Ach, greičiau gi mus užmuštų! — iš

siveržė iš gilumos širdies matroso Antonen
kos. v

Bet budeliai, kaip tie draskantieji žvė- 
rįs, visuomet prieš mirtį mėgsta savo auką 
kankinti. Prasideda kanceliariškos cere
monijos. Išeina jaunas, dailus oficierėlis, 
apsivilkęs teismo formoje ir prisisegęs aka
demišką ženklelį. Jzpxiūpos dreba, balsas 
mainosi, o iš raudonų, gerų akių, pradeda 
varvėti karčios ašaros. Išsiėmė popierą ir 
pradėjo skaityti. Jis skaito tlabai balsiai, 
net šaukdamas, bet ką jis skaito, niekas ne
supranta ir nenori suprasti. Pabaigė. Pa
sidėjęs visas savo popieras į naują skurinį 
portfelį, greitai metėsi į pulką kareivių ir 
ten susimaišė su jais. Jo vietą turėjo užim
ti draugas kariško prokuroro, žmogus “vis
ką žinantis” ir daug patyręs. Ypatiški jo 
reikalai jam už viską brangesni.

Jis priėjo-visai arti prie aukų, balsiai ir 
aiškiai perskaitė ir, pasisukęs, nuėjo į šalį, 
kad nesusimaišyti su paprastais kareiviais.

(Pirmasis oficieris, už “netvirtą” savo 
širdį, tapo prašalintas nuo tarnystės tuo
jaus. — V. P.)

Ginkluota rota jau stovi prisirengus ir 
blizga nuo saules durtuvai, ši pirmoji rota 
buvo sutaisyta iš šnipų ir oficierių, aprėdy
tų matrosais. Užpakaly jų stovėjo antra 
rota, suorganizuota iš pėstininkų, ši, ant
roji, rota buvo pastatyta dėl to, jeigu būtų 
pirmoji rota atsisakius šaudyti pasmerk
tuosius, tai antroji rota būtų sušaudžius ne 
tik pasmerktuosius, bet ir visą pirmąją ro-

naujas, paskutines sistemos kulkasviedis. 
Šiuom kulkasviedžiu valdė pats jūrinis ofi
cieris, kuris turėjo sušaudyti abidvi rotas, 
jeigu jos būtų atsisakę šaudyti pasmerktuo
sius.

Taip karštai norėjo kraujo tų žmonių 
admirolas Čuchninas.

lukštys.

Kunigo rauda

Žmonių prakaitu — vargais - negalais.
Aš sčsiuos kerčioj dėl apmąstymo • 
Mūs gyvenimo, ką taip mainosi.

sios regyklos.
Tik vieni nuteistieji stovėjo ramiai ir 

neišliejo nei vienos ašaros. Jie su visais bro
liškai atsibučiavo. Matrosas Antonenko 
prašė perduoti savo pačiai ir vaikučiams 
paskutinį jo atsisveikinimą ir pasakyti, kad 
jis miršta laimingas, nes miršta už savo idė
ją ir žmonijos labą.

Kiti vėl prašo perduoti paskutinį atsi
sveikinimą savo tėvams ir paaiškinti, kad 
jie nėra prasižengę prieš žmoniją, kaip val-

Pilvą storąjį, sprandą rausvąjį.
Atmenu tiktai vyno butelius, 
Draugus juoduosius, uliavojancius./

Įr žmoneliai man vis bučiuodavo
Rankas baltąsias, rublius duodami.

O dabar, pažvelgk! Visa Lietuva
Apiplūdusi priešų gaujomis.

Jau dabar visi skaito laikraščius
Ir “bedieviais” virst’, griaun tikėjimą.

Vyną gerdamas, kortoms lošdamas.
Jau prisein kovot, kad tamsybėje 
“Aveles” laikyt, “vilną” duodančias.

Bet kiek nori, šauk sau pamoksluose, 
Nebeklauso jie ir tik juokiasi.

Aš sėsiuos kerčioj dėl apmąstymo 
Mūs gyvenimo, ką taip ipainosi...

(“Ryg. Naujienos.”)
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Piramida kapitalistiško surėdymo
(TSmykite apgarsinimą pabaigoj trečio pusi.)

Bet iš pa 
tokių išga 
streiklau

kios darbininkiškos organi 
žarijos.

duoda ant mišių,” arba “kui
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Smagiausia valanda

Jau du mėnesiai, kaip mū
sų miestely užstojo bedarbė. 
Darbininkai labai nusiminę, 
nes yra tik viena anglių ka
sykla ir ta dabar stovi.

Nors ir bedarbė, vienok

sujudino. Net ant policijos 
kapitono veido matėsi koks 
tai nusiminimas. Aukų su
rinkta 100 dot Žmonių buvo

Piramida kapitalistiško 
surėdymo.

žus, kad visi svetimtaučiai iš 
jų juokiasi, štai 6 liepos vie
nas katalikas, apsikarstęs

pildant šituos patarimus, 
žmogus gali žymiai prailgin
ti savo amžį. Tai nesunkus 
receptas. Jei norit—galit 
išbandyti! • J. N.

“Draugo”. Tie du, kurie 
skaito “Laisvę” ir “Keleivį”, 
vadinami bedieviais ir šliup- 
tarniais. Karčiamos — tai

tamsiam kam- 
langai turi būt

pat iškelt raudoną vėliavą ii 
imt šautuvus.

alus už dyką, kad tik žmonės 
neitų ant prakalbų, vienok 
publikos susirinko diktokas 
būrelis kaip pirmą, taip ir 
antrą dieną ir visa klausėsi 
atydžiai ir dėkavojo kalbė
tojui delnų plojimu. Taipgi 
kalbėjo P. Mozūras ir dekla
mavo J. Petraitis. Po pra
kalbų susitvėrė LSS. kuopa 
iš 12 narių, tarp kurių yra 2 
merginos. Tegyvuoja jauna 
kuopelė!

japonų eskadra sumušė mū
sų “kardoną”. Męs turė
jime atsitraukti net ant 30

“[ antrą dieną, jiems ap 
tykus, męs grįžome pažiurę 
ti, kas atsitiko.7 Ir štai tiei 
kaimu Ci-fun

Vienas japonų laikraštis 
duoda savo skaitytojams pa
tarimus, " kaip prailginti 
žmogaus amžį. Tų patari
mų yra 12. Štai jie:

1. Stengkis kuodaugiau- 
siai būt ant tyro oro.

žmonės neatsisako nuo gir
tuokliavimo ir gana. 20 lie
pos vienas karčemninkas už- 
fundijo net 50 bačkučių ru
džio. Begeriant buvo toks 
šauksmas, kad net kalnai

Pasakysiu tik tiek, kad tuo
met žmogus palieki be doros 
ir gėdos, he gailesčio ir pro
to, stačiai be jausmų...

Ir dar po valandėlės pridė
jo: — “Tai būna smagiausia 
valanda gyvenime”.

Męs visi tylėjome.

pie genijus ii 
būt nebuvo ant svieto to 
daikto, apie ką jis nežinotų 
ir nepapasakotų. Na, o męs 
klausydavome, ausis ištem
pę, kad nepraleis! nei vieną

%Jis papasakodavo apie 
įvairiausius dalykus: apie 
raganas ir juodknygius, a- 

velnius. Tur-

nės sugrįžęs Pliuškauskų 
Antanas. Jis sako: — “Tu,

būtų, tai kalbėtojas patarė 
visada balsuoti už socijalis- 
tus. Trečias kalbėjo M. J. 
Šmitas. Jo kalba buvo la-

tuvoje tarpe darbininkų ju
dėjimas gana tvirtas. Ži
nios ateina iš Lietuvos, kad 
socialdemokratų partija plė
tojasi, kuri budina artojus ir 
mokina juos solidariškumo, 
kur, ant galo, caro jungas 
nuslinks nuo Lietuvos spran

apie moterų 
lygias tiesas politikoje. Mo
terų buvo neperdaugiausia.

Aukų surinkta 20 dol. dėl 
padengimo lėšų.

Anų f ras. Norwoodo kooperatoriu 
verkia dėlei juokų, tilpusių 
“L.” N56. Jie skundžiasi,

gi jis nesirgs, kad neina iš
pažinties” arba vėl “velniai 
su juom gali gyventi, kad 
pėtnyčioj mėsą valgo ir tt. 
Bet pačių katalikų darbai

Tur- 
buvo 
Kal-

razanciais, pasigėrė 
jęs ant gelžkelio relių atsi
gulė, kad traukinys suvaži
nėtų. Mat, užsimanė naba
gas greičiau į dangaus kara
lystę patekti. Bet, ant jo 
nelaimės, kiti katalikai, pa 
ėmę už kojų, nutempė jį nuo

10. Apsisaugok didelio su
pykime ir susijudinimo; 
perdaug. neapsunkink save 
protišku darbu.

11. Jeigu esi nevedęs—bū
tinai apsivesk. Jeigu pati 
numiršta—imk kita.

vė degė vos tik 30 minu tų, 
bet nuo jos užsidegė Su v. V. 
pačtos namas, McCallor 
Wholesale Drug Co., Link P. 
Co., Fireman Station N 2

baisi nelaimė. Apie 2:30 
vai. po pietų iškilo gaisras 
Binghamton Clothing Com
pany. Ugnis taip smarkiai 
išsiplėtojo, kad vos keli dar
bininkai turėjo progą išsi
gelbėti. Iš 111 darbininku

dėlė, bet žmonių buvo pri
grūsta. Drg. L. Prūseika 
kalbėjo apie lietuvių judėji
mą Lietuvoje ir Amerikoje, 
kur aiškiai nurodė, kad lie
tuvių išganymas priklauso 
ne nuo klerikalu bei tauti
ninkų partijų, nes tų partijų 
vadovai tankiausia būna

kį. Jis, atsiėmęs7 algą, ėjo 
geležinkeliu su kitais drau
gais prie darbo. Jiems be
einant, pasivijo keli vagonai, 
paleisti be inžino, ir nupjovė 
MeliSuskui kairią ranką ir 
dešinės rankos vieną pirštą.

Nelaimingas S. M. yra ne
vedęs, dar tik 8 mėh., kaip 
Amerikoj, paeina * iš Kauno 
gub., Miląičių kaimo.

Teisybės Mylėtojas.
Binghamton, N. Y.

numylėtas daiktas mūs lie
tuvių. Jie ten praleidžia vi
są nuo darbo liuosą laiką ir 
pinigus. Užsimink jiems a- 
pie darbininkų reikalus, tai 
nenori nei klausyti.

Darbai šiuo tarpu eina 
gerai. Uždirba nuo $2.50 iki 
$5.00 i diena. Kitokiu darbų 
nėra, kaip tik anglių kasyk
los. Iš kitur pribuvusiems 
darbas lengva gauti.

Vėjavaikis.

parsidavę caro valdžiai. Jie 
nesirūpina apie Lietuvos 
darbininkus, o tas yra svar
biausiu klausimu. Bet Lie

nors mažas 
veninio, iš 1

geidžiame visų tų “Lais
vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą paTiaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at-

Co. streikierių prakalbos 
ant tyro oro. Pirmas kal
bėjo IWW. unijos organiza
torius ir to streiko vadovas 
C. F. Howard

vaikinuk, dar jaunas, nesu
pranti gyvenimo ir dėlto ne
gali pažinti jo smagumą. 
Jeigu jūs netingit klausyti, 
tai aš jums papasakosiu 

i ištraukas iš gy- 
ko jūs gal supra

site, kuri valanda jame bū-

drebėjo. Du vaikinai, su vie
na motere bešokdami, pra
dėjo peštis. Jau buvo grie
bęs! net už peilių, bet apsi
stojo.

Liaudies Mylėtojas

Rumford, Me.

2. Iš vakaro gulk anksti ir 
ant rytojaus kelk anksti.

3. Miegok rlemažiau, kaip 
6 valandas ir nedaugiau,

principus. Prie to dar vie
nas iš jūsų kooperatoriu pa
sakė, kad, girdi, turim “ap- 
siklyniti” nuo to mėšlo (reiš
kia nuo socijalistų). Jūs ei
nat prie to, kad kaip yra už
darytos dųrįs šv. Jurgio dr- 
stės susirinkimuose, taip no
ri4- padaryt ir su kooperacija

Taigi, gerbiamieji, pir
miau supraskit, kas tai yra 
juokai, o paskui protestuoki-

20 d. liepos DLK. Gedėmi 
no draugystė 
kime nutarė labai nepapras
tą ir naudingą, taipgi ir pa- 
mokinantį>--pavyzdingą da
lyką.

Kadangi prie vietinės LSS. 
kuopos priguli ir iš šios drau 
gystės nariai, tąd įnešus-pa- 
prašius, kad socijalistų ren
giamame baliuje ir teatre, 
“Labor Day”, dalyvautų ir 
DLK. Ged. draugystės na
riai, tad vienbalsiai nutarė

ugnis padarė blėdies ant 
$260,000 ir pražudė 65 gyvas 
tis. Ten dirbo jaunos mer
gaitės nuo 16 iki 20 metų. 
Nors yra sakoma, kad 80% 
dirbo anglikių, bet tam sun
ku tikėti, nes daktarai ir ku
nigai nelabai gali susikalbė-

Čionykščiai katalikai kad 
ir mažiausi atsitikimėlį pa
mato pas laisvamanius, tai 
tuojaus paleidžia liežuvius į 
darbą.' Ypač katalikiškos 
kūmutės savo plepėjimu at
sižymi. “Kur, girdi, jo kū
dikis bus sveikas, kad ne

suriko: — “Šautuvus padėt! 
Su kardais! Smarkiai pir
myn !”

Čia pasakotojaus veidas 
pabalo, galva nulinko žemyn 
ir kalba nutrūko.

Męs irgi visi tylėjom. Po 
valandėlės tokio tylėjimo, 
jis paišelė galvą ir, žiūrėda
mas kur tai į tolį, pratarė:— 
“Aš nesakysiu,kas ten atsjti-

Pasakykit, kuomi jūs bu
vot prieš sutvėrimą koope
racijos? Jūs jau perdaug 
esat Nopwoodo lietuviams 
žinomi, kad galėtumėt pasi
slėpti. Juk kooperaciją su
tvėrė ir palaiko šv. Jurgio 
kareiviai, tikri Romos kata
likai. Na, o kokia medžia
ga, tokis ir namas. Jeigu 
bemaž visi kooperacijos na-

Pirmą vakarą kalbėjo apie 
darbininkų reikalus. Pra
kalba buvo gera ir publika ji 
labai giria. Antrą vakarą 
skaitė referatą 
stę į Ameriką, 
deklamavo p-1 
iš Ladd, III 
Spring Valley ir sudainavi 
Daugeliutė ir Jczavitienė 
Ant pabaigos 
pasakė prakalbą apie mote 
ris, kuri klausytojams laba 
patiko. Apie drg. Pruseik; 
reikia pasakyti, kad tai ta 
lentuotas kalbėtojas.

Aukų uždengimui lėšų su 
rinkta $6.05.

J. Gvazdinskas.

Drg, L. Prūseika, kalbėda
mas apie lietuvių judėjimą 
Amerikoje, pasakė, kad męs 
socijalistai, ne griauname 
tautą, bet ją stumiame prog-

bai aiškiir suprantama. Jis 
taipgAjmtarę balsuoti už so 
cijalistįs. Ant pabaigos L 
Grikštas dar kalbėjo lenkiš 
kai ir angliškai. Šios pra 
kalbos susirinkusius laba

21 birželio Freithert 
nėr sv. LSS. 4 kuopa 
parengusi prakalbas, 
bėjo L. Prūseika, “Laisvės 
redaktorius. Svetainė di

susirinkę suvirs 2000.
4 Streikieriai visi laikosi 

didelėj vienybėj, 
šalies atsiranda

kaip 71.
4. Miegok 

baryj/ bet 
atidaryti.

jin t trečio “Laisvės” pusla
pio, yra padarytas ir užko- 
pyruotas International Pubr 
lishing Co., 1321 E. 3-rd St, 
Cleveland, Ohio. Jis negali 
būt perspausdintas be mirte- 
tos kompanijos leidimo. To
kius paveikslus didelio for-, 
mato ir koleruotus galite 
gauti pas juos arba “Lais
vės” redakcijoj. Taipgi yra 
ir tokių atviručių.

Kewanee, Ill.
19 liepos pas mus atsibu

vo prakalbos, parengtos per 
pasidarbavimą kelių LSS. 
narių. Kalbėjo drg. L. Prū
seika iš So. Boston, Mass. Ji
sai savo kalboje aiškiai nu
rodė kapitalistiškos valdžios 
netikumą ir darbininkų 
skriaudas.

20 _ liepos drg. Prūseika 
skaitė referatą apie ateivys- 
tę lietuvių Amerikon. Po 
re feratui kalbėjo apie mote
rį! teises. Nors nekuriunse

nurodė, 
ką gali atnešti organizuoti 
ir neorganizuoti darbinin
kai. Taipgi pasakė, kad 
darbininkai gauna tik 17% 
to, ką jie uždirba, o 83% lie
ka fabrikantams. Antras

E. St. Louis, Ill.
16 d. liepos paliko baisi 

nelaimė Stanislov

“Bet vėliaus, patčmijęs, 
kad jie griebėsi už kardų ir 
metėsi visu smarkumu ant

kalbėjo L. G riks t
swichio policijos 
mą ir valdžios žiaurumą 
Kad toki žvėriški darbai ne

Niekur man nebuvo taip 
smagu gyventi, kaip Žvirb- 
lekaimyje.

Ypatingai laimingu jaus
davausi, kuomet vakarais 
išgindavom arklius į taip va
dinamą naktigonę.

Kad jum būt.aišku, kaip 
ištikrųjų ten smagu 
papasakosiu nors vieną iš 
tų laimingųjų vakarų.

Štai tykus birželio vaka
ras. Ant dangaus nematyt 
nei vieno debesėlio, tylu... 
Tik arkliai kramto žo
lę arba kur tolumoj suloja 
apsisapnavęs šunytis, per
traukdamas tą šventą nakti
nę tylą.

Męs, sugulę ratu ant pie
vos, rūkėme pypkutes ir kal
bėjomės apie įvairiausius 
dalykus. Man labiausia pa
tikdavo senio Storpirščio 
pasakos.

mažai, o alkoholio ir tabako 
visai nenaudok.

6. Mėsą valgyk tik vieną 
sykį ant dienos.

7. Kasdien 'išryto išsimau- 
dyk šiltam vandenyj.

8. Apvalkalus dėvėk sto
rus (šiurkščius).

9. Vieną dieną ant savai
tės būtinai pasilsėk. Toj 
dienoj net nerašyk ir neskai-

Kaip jums žinoma 
aš tarnavau Mandžu rijoj 
Vieta ta vadinasi Pol-dian 
Taipgi jums 
tu oru laiku prasidėjo karė 
su Japonija.

“Ir štai 12 d. balandžio

vos 46 išėjo g 
kurie dar ir iš tų labai su
žeisti ir apdeginti.

Tai širdį draskanti kata
strofa! Moteris ir merginos, 
susikabinusios ant apsaugos 
kopėčių, turėjo iškepti iš a- 
pačios siaučiančiose liepsno
se. Daugybė šoko nuo 3 ir 
4 lubų, sunkiai susižeisda- 
mi arba užsimušdami. Na
mas ant 4 lubų sudegė ii* iš
griuvo iki pamato, palaido
damas apie 65 darbininkus 
degančiuose griuvėsiuose. 
Tarp žuvusių turbut randa
si ir viena lietuvė. Dirbtu-

w.iw f©® w

Oras vasaros laike pas 
mus labai gražus, tik šįmet 
truputį perdaug lietaus.

Darbai silpnėja. Nežinia, 
kaip toliau bus. Daugelis 
žmonių pradeda nerimauti. 
Turim tris draugijas. Iš jii 
geriausia gyvuoja šv. Roko 
bažnytinė draugija, bet ji 
dėl žmonių- gerovės nieko 
neveikia. Taipgi turim lie
tuvių beną, kuris, galima sa
kyti, puošia visą Rumfordą. 
Tūli lietuviai netik kad nesi
džiaugia iš tokio beno, bet 
net paniekina muzikantus. 
Iš visų lietuvių geriausia re
mia beną J. Viskontas. Ji
sai padovanojo net 25 dol.

Didžiuma lietuvių neskai
to jokių laikraščių. Jeigu 
pakalbini užsirašyti, tai at
sako, kad neturi pinigų. Vie
nok ant degtinės, tai nesto- 
kuoja. O pasigėrusius dar 
suareštuoja ir tada užsimo
ka net kelias dešimtis dole
riu.

mtp kurie nori 
žiauti.

cm, uzjojant 
ant kalno Lan—son, pamatė
me gal už 400 žingsniu apie 
2 eskadronu Japonijos dra
gūnui.

“Mūsų komanduotojas, 
pamatęs, kad jie iškėlė rau
doną vėliavą (kas ženklina 
stot į mūšį) ir ėmėsi už šau
tuvu — sukomandavo taip-

se. Abu dienraščiai, kaip 
“Binghamton Press”, taip ir 
“Republican Herald”, apgai
lestauja žuvusių darbininkų. 
Bet apie tai, kad iš sykio ug- 
nagesiai neturėjo užtekti
nai vandenio, tai miestui 
nieko nesako.

Viršminėti dienraščiai jau 
renka aukas nukentėju
sioms šeimynoms.

Stumk-trauk. •

Gilbertville, Mass.,,,
23 d. liepos tapo palaido

tas mūsų tautietis' Antanas 
Brazauskis. Jis 20 liepos 
parėjo iš darbo, pavalgė pie
tus ir norėjo užsirūkyti pyp- 
kę. Braukiant degtuką spro- 

prikibo prie keli
nių^ O kadangi kelinės bu
vo permirkę kerosimi ir alie
jum, tai tuojaus pradėjo 
degti. Kol pati apgesino, 
tai nelaimingas taip apdegė, 
kad nuvežtas į ligonbutį ant 
rytojaus numirė. Jis paėjo 
iš Kauno gub., Seredžiaus 
parapijos, Stačiūnų kaimo. 
Paliko dideliam varge pačią 
ii penkių metų sūnų. Lai 
bus jam lengva šios šalies 
žemelė.

Patartina pypkeriams būt 
atsargesniais su save pyp
kėmis.

Bentleyville, Pa.
19 liepos atvyko čionai an

glas kalbėtojas, kuris ant 
gatvės laikė prakalbą ir su
tvėrė socijalistų kuopą, prie 
kurios prisirašė 4 anglai, 1 
lietu vys, 1 slovakas ir 1 žy
das. Ligšiol čia nebuvo jo-

pe racija y r 
ka, bet tautiškai - demokra 
tiška, kad kapucl 
bridge’iaus tėvelis jūsų koo
peracijos nelaimino ir kad į 
susirinkimus leidžiate kiek
viena.

resan, nes Lbb. yra tai gy
viausias nervas tautos kūne.

Klausytojai kalbėtoją gau
siai apdovanojo delnų ploji
mu. Nckurie tautiečiai pur
tė galvas. Nabagų išvirta 
košė neskani.

Pertraukoje dainavo soci
jalistų chorai.

Antru kartu drg. L. Prū
seika

riai yra krikščionys jėzui
tai, tai jau pats savim su
prantama, kad ir kooperaci
ja turi būti tokia. Girties 
savo demokratiškumu nega
lit, nes visuomet demokra- 
tiškesnius žmones niekinat.

Kad kapucinas ir Cam- 
bridge’iaus tėvelis jūsų koo
peracijos netvėrė ir nelai
mino, tas tiesa. Rodosi, nie
kas to jums ir neužmetėf 
Bet kad kooperacijos beveik 
visi nariai yra minėtų dva
siškių ne vieną kartą palai
minti ir prisiegdinti, tai fak
tas, kurio jūs negalite už
ginti. Ir kooperaciją, kuri 
susideda iš kapucino palai
mintų narių, pilnai galimą* 
pavadinti kapucino palai
minta organizacija.

Kooperacija nelaiko susi
rinkimų prie uždarytų durų. 
Taip, tas teisybe. Bet kad 
jūs savo įstatymais uždarėt 
duris į kooperaciją pirmei- 
viškesniems 
tas, rodosi, irgi teisybė. Juk 
jūs negalite užsiginti, kad, 
sutverdami patrijotišką ko
operaciją, ' paniekinot tarp- 
tautiško demokratizmo

kad tie juokai yra neteisingi 
ir dėl jų perskaudųs. Žino
ma, juokuose grynų faktų ir 
būti negali, o kasi ink skau
dulio, tai niekas nekaltas, 
kad mūsirkooperatoriai to
kie lepus. Jeigu jau mūsų 
kooperacijai juokai nepaten
ka, tai bandysime pakalbėti 
rimčiau ir tikimės, kad “L."

versti Jums “Lau 
tinėjimą sulaikyti

“L.” Administracija*

dalyvaut, o nedalyvavusius 
net ir baust. Turės visi pa
skirtoje valandoje susirinkt 
svetainėje, ir griežiant mar
šą,- apeit apie svetainę (iš 
vidaus), tada tik pradėt 
linksmintis. Buvo dar ma
noma ir gatvėmis pamarša- 
vus eit ant socijalistų ren
giamo teatro, bet tas tapo 
atmesta-atidėta per pačius 
socijalistus.

Rengiama lošt “Bomba” ir 
kas daugiau. Bunda jau ir 
Providence’o lietuviai, -štai 
šioje vasaroje jau statoma 
ant scenos antras veikalas.

Garbe už tai socijalistams. 
Tik dar stoka veiklių narių 
ir mažas jų skaitlius.

Garbė taipgi ir Gedemino 
draugystes nariams už jų 
norus ir sutikimus dalyvauti 
su socijalistais, hes tik ši 
viena draugystė apie tai su
pranta ir nesibijo socijalis
tų. Laukiame čia didesnio 
veikimo.

* Ir dabar jau aš pradėjau 
jo prašyt, kad ką papasako
tų. Girdamas jį, pasakiau, 
kad smagiausia valanda gy
venime tik gali būt, klausant 
jo pasakų.

Bet čia mano kalbą per
kirto neseniai iš kariume-

na smagiausia .
Aš jau norėjau supykti už 

manęs pažeminimą, bet kad 
jis prisižadėjo šį-tą papasa
koti, tai tylėjau ir laukiau.

23 liepos nuo 9 vai. iš ryto 
prasidėjo darbas išėmimo 
kaulų, kurie dar nesudegė. 
Iki 6 vai. vakaro iškasta 12 
žmonių kūnų, bet iš nekuriu 
buvo tik dalelės. Pažinti iš 
žuvusių nieko negalima.

Žadama kviesti visus pi
liečius dalyvauti laidotuvė-

Spring Valley, Ill.
Liepos mėnesyje pas mus 

tapo surengtos dvejos pra
kalbos. 5 d. liepos kalbėjo 
drg. Kačergius iš Spring
field, Ill. Jo kalba buvo api
manti kasdieninius darbi
ninkų reikalus. Kalbėjo ge
rai.

14 ir 16 liepos kalbėjo drg. 
L. Prūseika iš So. Bostono.

Pas mus lietuvių yra pu 
sėtinas būrelis, bet visi la 
bai tamsus. Iš laikraščių pa 
reina 1 egz. “Laisvės”, 1 
“Keleivio”, 1 “Šaulės” ir 1

Thomas, W. Va.
Šitas miestelis apgyven

tas lietuvių. Visi ligšiol su
tikime gyvenome, tik dabar 
atsirado viena netikusi bo
ba, kuri gadina visų lietuvių 
vardą.

Dalykas štai kame. Kas- 
žin kas pradėjo traukyt kar
vėm uodegas. Pradėta vak- 
tuot. Ir štai Keturakis patė- 
mijo, kad prie karvių ateina 
viena boba. Pririšo Ketur
akio karvės uodegą prie ve
žimo ir pradėjo karvę mušt, 
kuri, norėdama pabėgti, nu
traukė sau uodegą. Ketur
akis, pamatęs savo karvę be 
uodegos, labai supyko ir pa
sigavęs minėtą bobelę gerai 
apkūlė. Dabar tą bobą nori
me padėt į bepročių namus. 
Jos vardas Ona Milkiutienė.

A. Jerkmanas.
F. Keturakis.
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$20 vertes tųašiną atiduoda tik už $17

Pereitoj nedėlioj LSS. 60 
kuopa vėl buvo surengus iš
važiavimą į “Spot Pond”. Iš
važiavime dalyvavo suvirs 
200 lietuvių. Daugiausia jų 
buvo iš So. Bostono ir Camb- 
ridge’iaus. Išvažiavusieji 
visą dieną žaidė įvairius 
žaislus ir dainavo dainas po 
vadovyste drg. Simanavi
čiaus iš Cambridge. Ypač 
gražiai padainavo “Laisvės” 
choro dalis. Laikė prakal
bas J. Neviackas ir J. B. 
Smelstorius. J. N. kalbėjo 
apie paskutinį LSS. Suvažia
vimą. Pabaigoj savo kalbos 
atkreipė socijalistų atydą į 
organizavimą moterų ir pa
tarė sutverti So. Bostone vy
rų ir moterų pašelpinę drau
giją. J. B. S. kalbėjo apie 
moteris, taip pat pritarda
mas J. N. sumanymui su
tverti vyrų ir moterų drau
giją. Po prakalbų buvo 
trumpos diskusijos. Abel- 
nai, šį išvažiavimą galima 
pavadinti vienu iš links
miausių ir geriausia nusise
kusių. Reporteris.

_________ s___

Ar manai keliaut iš

Bostono stačiai j Lietuvą
BĮ: JOKIO PERSĖDIMO

Laivai išplaukia:

“Cleveland” į Hamburg 
july 29.

“Arabic” į Libau july 29.
“Laconia” į Libau aug. 5.
“Cincinnati’

aug. 16.
“Franconia’

aug. 19.
“Cleveland” 

sep. 12.
Geo. Bartaszius

261 Broadway, So. Boston, Mass.
arba

558 Broome St., New York City

PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

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

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md.

Didžiausias
Darbininkų 
Sųvaitinis 
Laikraštis

KOVA”

v

I

Parsiduoda forničiai.
Parsiduoda visai nauji forničiai už pi

gią kainą. Gera proga nusipirkti atva
žiavusiam iš Lietuvos arba jaunave
džiams. Savininkas išvažiuoja į Lietu 
vą. Atsišaukite greitai šiuo adresu:

K. PINGVINAS, 134 Bowen St. 
So. Boston, Mass.

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja. *

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savy adresą, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

ISIS Moyamensing Ave.
IVOVd PHILADELPHIA,

Ketverge, 31 liepos, atsi
bus protesto mitingas dėlei 
žiauraus pasielgimo su Ip- 

ich’io streikieriais. Ren
gia anglai socijalistai su pa- 
gelba LSS. 60 kuopos, vi
siems žinomoj Maynard sa
lėj, kampas D ir Silver Sts., 
So. Bostone. Malonėkite 
atsilankyt kuoskaitlingiau- 
siai. Pradžia 7 vai. vakare

Ateinančioj seredoj, 30 
liepos, atsibus prakalbos So. 
Bostono Lietuvių Labdarys
tės Draugijos, Dahlgren sa
lėj, kampas E ir Silver Sts., 
So. Bostone, 
vai. vi 
tuvi k 
ant šių prakalbų ir prisidėti 
prie minėtos draugijos.

Pradžia 7:30 
iEkvieno lie- 

priedermė atsilankyti

“Laisvės” N <58 V .A. 
Z-kas, aprašydamas LSS. 
60 kuopos išvažiavimą į Spot 
Pond, pastebėjo, kad vienas 
iš inteligentų nemandagiai 
elgėsi su merginoms. 60 kuo
pos susirinkime paaiškėjo, 
kad tas inteligentas, kuriam 
V. A. Z—kas užmetė neman
dagumą, nepriklauso nei 
prie 60 kuopos, nei prie LSS.

Varde kuopos
Org. J. Neviackas.

edėlioj, 3 d. rugpjūčio, 
Bostono 162 LSS. kuopos 
bus susirinkimas 2 vai. po 
pietų, po numeriu 112 Salem 
st. Malonėkite visi sąnariai 
atsilankyti, nes daug yra 
svarbiu reikalu. K ±

Jau praslinko apie trejatą metų ir 
iki šio laiko galėjo persitikrinti, kad mie
ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus, 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis 
gydo pasekmingai visokia 

isenėjnsias — vyrų, 
Visi, katrie gydėsi

i1' '1L
4 
t
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rIT<|« GŪROS KNYGOS:

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais............................. JSc

MEILES KARŠTLIGE
meilę...................................... .. .......................................JlOc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siusk it pačtos ženkleliais fiiuo adresu.

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

Aš užlaikau Columbios gramafonus su lietuvis 
komis dainomis, kurias ISgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerų gramafona. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aft jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go. tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 

.didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma 
šinu su trubomis ir b« Iruhu.

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY (1RANECKĄS,
28 Essex st., Athol, Mass,

Prisiųsk $1.00, o sutau
piusi nuo $5 iki $10.

randasi geriausios 
sulaiko Sutirpą ir 
Vartodamas mūsų 
smagumą kojom,

L

žmogus, arba koksai žydbernis- 
liumbtigicris, kuris tarnauja apgavingame New Yorko žydbernių gy
dykloje. Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, lietuvių — 

<»s su New Yorko žydberniais (kvailino vien;) b< 
inogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai 
kad, buk to žmogelio moteriške numirusi nuo jo 
tokį melagingą ir neteisingą skundą, (Jaktaras Įg 

greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog 
į dydyjį teismą.

I-v?" Padėka voties Daktarui Stankui.
Už išgydymų nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavo- 

nes talpinusi su pavelijimu pačių pacijentų. Kitos visos padčkavončs yra užlaikomos didžioj 
slaptybėj. Aš Marijona Pocienė,-4*143 Gratz st„ Philadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einantį iš viršaus kojų į apačią, 
negalėjimą valgyli, džiuvimą burnoje, jautimą šalčio su prakaitavimais ir abelną nusilpnėjimą. 
Šaukiaus prie daug daktarų, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet atsišaukiau prie dakta
ro Ignoto Staiikaus ir jis mane išgydė už 2 kartų atvažiavimo j inąflb namus. Ištariu jam šir
dingą ačiū ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kitus sergančius gelbėti. Aš Juoza
pas Gudauskas, *118 Chesnut st., Newark, N. J„ ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
už prisiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kadmio jųsų gyduolių teisingai suj^^ta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauju. Vietoje padėkavonės aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažįstamus. Ona Masauskienė, 2 Hutchinson St., 
Jobstown, N.J. likos išgydyta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
su niežėjimais ant kinio. Aš likans išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kimo. AšJuoza- 
pas Vinkevičc, *10 Cross st., Boston, Mass., širdingai dčkavoju daktarui Slanku i už išgydymą 
manęs nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonas Saurusaitis, 3206 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., inane išgydė daktoras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant veido. AšJuigis 
I.ukoševiėe, 128 1*.. Superior st., Chicago, III., buvau labai silpnasir turėjau kosulį, net buvau 
pametęs viltį bu4i sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, jis už pirmo pri- 
siuntimo gyduolių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gastinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, - Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki8 vai, 
N edčliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

ne

patraukė

Mūsų aptiekoj 
gyduolės, kurios 
naikina prakaitą, 
gyduoles suteiksi 
nes tos gyduoles užlaiko kojas sau
sas ir sveikas. Kada kojos sveikos, 
tai ir autuvas ilgai nešiojas.

Ilgai nelauk. Prisųsk 
pautą money orderiu arba 
tu laišku, o męs tuojaus 
per expresą jums geras
Siųsdami pinigus, adresuokite šitaip:

P. JATULIAV1Č1US

$1.00 per 
registruo- 
prisiųsime 
gyduoles.

18 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

PIRKIT SVEIKIAUSIUS GĖRIMUS
Geriausiai žinomam ir teisingiausiam šeimynos store.

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

Kurie perku puh mus, tie sučėdina pinigą. Tą jum pasakys kožnas mus kastumerls.

Žemiau paduodame keletą sempelių:
Harrison Rye XXXX, visa kvorta.. .$1.00 
Darlin Straight, visa kvorta................... 65c
C. O. Blake (mils supilstyta) bonka... .79c 
Hunter Rye (mus supilstyta) bunka. . 89e 
Golden Ryo XXXX, visu kvorta...........75c

Ky. Taylor (mus supilstyta) bunka... Gile
Decatur Club, visa kvorta................. 50c
Apricot Brandy, bonka.................... $1.00
Duffy’s Malt, bonk1“ ................................ 75e
Ferguson’s Scotch................................ 1.00

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
4<>5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 -9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.

Telefonas Richmond 22126
S „ 2787-J

g Dr. David W. Rosen į
> 321 Hanover Street I

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

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

JRZAUS DBA UGI J A arba jėzui
tai .......................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems j 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.....................Wc.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga............... 20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai............................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” ..............  25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“KIBIRKŠTIS ŠVIESOS”.......... 15c.
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDE.MOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ........................... 20c.
“.MEILĖS KARŠTLIGĖ“..............20c.
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

sANGLIfiKOS K Al.BOS” ... 25c.
Taipgi galima gauti šie puikus pa

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

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:
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S Mano ofise galite susikalbėti vi-
5 sose kalbose.
> VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte

Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak.
“LAISVĖ,”

242 Broadway, So. Boston, Mass.

CA1VAK0RC1U IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA'
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti

Laivakortes
tai visada pirk pas
(i. BARTASZ1Ų

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

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broonte Street .

NEW YORK CITY, N.Y.

t

< S A

AKIS 
ap ž i ū- 

rinie 
ir prirenka- 
ine Akinius

Aklą SpccijaliHtas

399 a Broadway g™'™

Samdome darbininkus
del geležinkelių, Canadon 

fabrikų ir farmų.
United States

43Portlandst., Boston,Mass

AR NORI
»rauti DYKAI dvi (rara’ setu- 
kits ir K a ta Uoga visokiu geru

V magiszku sr.tuku ir kitokiu 
_ & visokiu dalyku, kuriu tu ta-

F 1 Imi nori, o nežiual kur ju gautT 
A j Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 

J j / na ir aiszku adresą, o ase tuo- 
/ jausta Katalioira ir t a« set tikas 

f / tau nusirisiu l>iK*l. Adresuok: 
V JUOZAS J. SZLIKAS, 
4 (MAGIKAS)

3250 Union he.. CHICAGO. III.DOVflNfll-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

T\ n iz T n p n e h

Sučedyksavo sveikatą irpinigus
THE

MA8IC

Nauji LictuvISku

KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S I U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius tlramafonus ir ki
tokius muzikuHškus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, l<ai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panafiius daiktus. Duodame.* 
lekcijas ant visu muzttė’ališku instrumentu.

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkui

H. L. Golden & Cokrikščio- 310 Broadway, So. Boston, Muss.

BOSTON, MASS352=354 Harrison Avenue

eliau-

242 Broadway, So. Boston, Mass.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIBR11J PARDAVĖJAI

B I 1 ** * * V

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.
GILENT
IRU/ VTčjY

Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąi pu
sę 1 aily6 su-raažais išlai
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas:šiluma 
rego/iucjama, gali pro- 
svjia lauke ar viduie; 
'Kiekvienai moteriai bu 
tinai rei kalingas-Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Oept.4 Ghio&^o, III

take care of Yourself
Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis 

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50e. už bonkų. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO., 21» Pearl St., New York.

Richur'io PH16h yra g r.>« nuo vluiulu 
Hukiotėjiiuo. 25c. ir -'iilc.

Rymo popiežius padėka- 
vojo Bostono kardinolui 
O’Connel už gausią dovaną, 
kurią tasai suteikė jaih. 
O’Connel surinko Bostone ir 
abelnai Naujoj Anglijoj, 
$80,000 ir paaukavo popie
žiui iš priežasties 
nystės jubilėjaus.

Tai, mat, kuom 
Bostono airišiukai. 
tie žmonės pradės galvoti?

užsiima 
Kadagį

Girdėjome, kad d-ras Ba
sanavičius ir Yčas pradės 
savo maršrutą ne nuo Bosto
no, bet nuo Chicagos.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, 
tės”,
ženklus” ir 
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atsjjdrimo

PARSIDUODA visai pigiai 5 kamba
riu forničius, savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Kam reikia forničiaus ir gerų 
kambarių, kreipkitės kuogreičiausiai 
pas: /

A. IVAŠKEVlC, 315 W. /Broadway
So. Boston, Mas

l’.erkant gorčiais, nuleidžiamu už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos mieros gorčius- $2.00 
Ca Ii torn i jos Brandes gorčius—2.00

Alų, l'llių, Bortelį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijų, krikštynų ir 

.kitų pasdinksminimų nuleidžiamu labai pigiai.
Atsilankykite pus raus, u užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

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

F P Tinnik 822 Washington St. •>•1 • lUlAllld, BOSTON. MASS:

Telephone So. Boston <>05

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM E. J. HOWARD

Lietuviška pavardė buvo 
Vincus I'. J. Kiivuiiauskus

315 W. Broadway
SO. BOSTOI^ MASS.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ n* tik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydy|i, bet teip-pat labai gražiai, kali* tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap- 
■ rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyveninių ir 
aiškini, atvirai teip išdė tiiu-je, jog kitose 
knygose apie tokias pa.-.lapty lies negalite at-

TEISINGI ALSIA 4 lY’T'ir'IZ’ 1
IR GERIAUSIA A P I IKK A 

lu.lHvisKA Ml 1 1JU1YM
Sutaisau receptus su didžiausiu uty- 
du, nežiui iiit, ar t i<* receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine li< tuviška itplieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj, Gyduolių 
galit gaut .kokios lik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per ex|.resą.

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

BĖNJ. CANNĖR
336—338 Broadway, 

So. Boston

| Akušerkaf
PubnlKusi kurną Woman* Medical 

College, Baltimore, MJ.
Pasekmingai atlieka savo darbu prio 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagalbą invalidose moterų ligose.Hivau « -----------------

§ F. Stropiene, BROADWAY
g SO. BOS IOA, MASS.

.0

daryti, seniems ir jauniems ir kaip laitiiiiigai 
gyventi, čion vis negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knyt::/ atrasite.

ŠITA KNYGA illiuslruota puikiais moks- 
sllšknis paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojinią su visokiom.s paslapty Įsūnis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, ntisilpnėjį*. stiklių- 
. rjj, pusigadiiiį* per jaunystės klaidas ir vargi

nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
t<*ip tižsisenčjiisiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrį rod^.

JEI sergi aut kokios nors ligos, lai pir
miau ne kaip kreipslns-prie kokio nors gydy
tojaus, urba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knyg^ „Daktaras“, nes <lid<-)ės daugy lės 
žmonių, kurie tik perskaitė šit^ knygį, išsi
gydė.

TODĖL, kad tn knyga del kilai visuome
nės Išduota, tai kiekvienas jį apturės visai 
dovanai,kuris t ik atsiųs kelelį štampų už. prl- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE. Iškerpant 
šitų apgarsinimų ir ndresuuk Udpt

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

TBMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Ku<l 
sergi, Jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji 8wx»s, teisingos pageliais, kaži trumpam 
laiko galėtum Išslgydyt, tai utaiSaukio prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 Iš ryto iki -1 po 
pietų. Kodėl, iki 3,o Utar. ir Pėtu. yplrore uuo 
6 Iki 8. r

Aptiekei imi ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St. 

I’ON.MASS. •
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkartę?

.'.m

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor 
tęs ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas 
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.




