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AMERIKOJ
>Organizuos negrus.
Amerikos Darbo Federaci

ja savo susirinkime Atlantic 
City, N. J. nutarė priimti į 
savo eiles negrus'darbinin
kus. Kad juos organizuoti 
bus atkreipta dabar labai di-

• dėlė atyda.
Pasekmė Patersono 

streiko.
Paterson, N. J., 29 liepos. 

Šiandien sugrįžo darban 
streikieriai. Taigi ilgasai 
22 savaičių streikas pasibai
gė.

Apskaitoma, kad per 149 
streiko dienas 25,000 darbi
ninkų nustojo $5,500,000 al
gose. Betgi savininkų nuo
stoliai, be abejonės, dar di
desni.

Daugelis Patersono mažų 
biznierių turėjo uždaryti ga
vo šapas.

2,000 darbininkų pakliuvo 
ant taip vadinamo juodo lis- 
to ir jau nebegalės sugrįžti 
darban.

Miestas išleido $10.000 dėl 
specijališkos policijos užlai
kymo. Žmonių per tą laiką 
buvo areštuota 1,473. Pen
ki žmonės nustojo gyvasties 
laike streiko. Du streikie
riai patįs nusižudė.

O kur dar vadovų teismai?
Dar 60 kalinių išvežta.
Iš Sing Sing kalėjimo dar 

60 kalinių Išgabenta į Au- 
burną. Pasitikima, kad da
bar jau tikrai būsianti ramy
bė. »

146 sužeisti.
Gelžkelio nepalaimoj neto

li Altona, Pa., žuvo 1 žmo
gus, sužeista 146.

Tai kasdieninis atsitikimas 
pas mus.

“Stebuklai” Chicagos

dėti tam tikra sistematiška 
kompanija legislaturose ir 
kongrese. Bus sustatytas 
tam tikras raštas, kuris bus 
įteiktas miestų valdyboms ir 
kongresui. Daugelis dievo-: 
baimingų amerikiečių bijosi 
krematoriumų.

Savo org-ciją kremato- 
ristai nori patobulinti taip, 
kaip tai patobulinta Angli
jos organizacija krematori-

Bing ham tone.
Iš priežasties baisios ug

nelės “Bingh. Clothing Co.” 
vedamas tardymas. Aišku, 
kad jokių gvarantijų nebus, 
kad ateityje kas nors pana
šaus neatsitiktų.

Iš liudininkų žodžių pilnai 
paaiškėjo, kad minėta dirb
tuvė nebuvo apsaugota prieš 
kokią nebūt nelaimę.
Didžiausia audra Washing

tone.
Washington, D. C. Čia 

siautė didžiausia cikloniška 
audra, kuri atnešė didžiau
sius nuostolius. Tris žmo
nės užmušta, daug sužeista 
ir nuostolių padaryta ant 
šimtu tūkstančiu doleriu, ve

Venecueloj neramu.
Sakoma, kad seniau išvy

tasis iš Venecuelos preziden
tas Kastro, sugrįžęs atgal. 
Su jo pagrįžimu, jo šalinin
kai mano pakelti revoliuciją.
Senatas svarsto apie muitus.

Senatoriai jau pradėjo 
svarstyti apie muitus. Tar
pe demokratų ir republiko- 
nų jau buvo keli smarkus su
sirėmimai. Dalis republiko- 
nų, matydama, kad demo
kratu visvien būsiąs viršus 
ir jie numažins muitus, visai 
nei nesiginčyja.
Geležinkelininkai už streiką.

97 iš šimto geležinkelinin
kų, tarnaujančių Pietinio 
Pacifiko gelžkeliui, nutarė 
išeiti streikan, jeigu kompa
nija neišpildys jų reikalavi
mu, e

Streikas vario kasyklose.
Calumet, Mich. Streikas

Sakydavo, kad “stebuk
lus” gali daryti tik katalikiš
ki šventieji. Bet dabar vir
to kiti laikai ir šventieji pa
sidarė bepartyviškais.

Štai šv. Onos bažnyčioj iš
gijo stebuklingai kelios bo
belės. Nuėjo bažnyčion su 
ramsčiais, o parėjo nešdamos 
ramsčius rankose.

Ant 37 gatvės yra dar vie
na “stebuklinga” bažnytėlė 
(Stone Church). Tenais kas
dien būna stebuklų. Ta baž
nytėlė priguli eretikams, bet 
bepartyviškas dievas visiems 
lygiai tarnauja.

Ar neatsiras tik Chicagoj 
nauja Čenstakava su naujais 
Macochais ir Macochienė- 
mis!...
Roosevelt as drožia Austra

lijon.
Musu pulkininkas, 

tas amžinas žydas, 
stygsta ant vietos. • • • • • • -
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III Metai

UŽSIENYJ
Sufragistes atsisako miegot.

Sufragistes, kurios paso
dintos į Londono kalėjimus, 
sumanė nauja būda kovoti 
neva už savo teises. Sylvia 
Pan k hurst, jų vadovė, atsi-

tikiai kasdien eina vis aš
tryn. Gubernatoriui tarpi
ninkaujant, buvo norima 
taikyties, betgi savininkai 
visai nenorėjo tarties su uni
jos atstovais. Unijos atsto
vai pasakė, kad jie nori tar
ties varde darbininku, bet 
savininkai nenori nei girdėti 
apie unija.

Faktiškai

vaikščiojo po savo kamerą ir 
atsisakė gulti. Pažiūrėsime, 
taip išeis su tuo streiku nuo 
niego. 1
Bulgarijos sostinėj baisus 

badas. i
Sofija, Bulgarijos sostinė, 

šiuom tarpu atskirta nuo vi
so pasaulio ir jokių žinių iš 
ten neateina. Iš Belgrado 
pranešama, kad Sofijoj var
gingesnį žmonės pritrūko 
maisto ir tūkstančiai miršta 
badu. Neveikiant geležin
keliams, Sofija pasijuto 
esanti be maisto.

Bulgarijos valdžia prašė 
Ruminijos, kad leistų prista
tyti maistą bent Varnos 
vieškeliu. Į

Naujoji Albanija.
Albanijoj, kuri laike pas

tarosios karės atskilo nuo 
Turkijos, jau pradeda veikti 
naujoji valdžia. Greitu7 lai
ku ‘ bus nominuotas 
pirmas valdytojas iš kurios 
nors karališkos giminęs. 
Bus pargabenta iš Švedijos 
žandarmerija ir kiekviena iš 
didžiųjų valstijų paskirs po 
1 atstovą, kad valdyti Alba
niją.

Vadinas, patiems albanie- 
čiams nieko gero nėra.
Kvailys užrašė karaliui tris 

milijonus.
Tūlas Albertas Sapone iš 

Marsaile užrašė, mirdamas, 
Ispanijos karaliui Alfonsui 
tris milijonus frankų. Betgi 
Saponės giminės protestuo
ja, sakydami, kad mirdams, 
anas buvo nepilno proto. 
Karalius betgi nenori atsi
sakyti nuo savo milijonų ii’ 
todėl bus byla. Turbūt, ke
liu šulu trūko, kad užrašė k- C- 7
kam nereikia.

panelė švenčiausia tikrai y- 
ra priimta į dangų. Tai bus 
naujas dogmatas, kuriuo 
reikės*tikėti. Vienas tokis 
dogmatas apie panelę šven
čiausią jau yra', tai tasai, ku
ris skelbia, kad jinai nekal
tai pradėta.

Oi tie Vatikano plunksna- 
braižiai - dykūnai! Rašo jie 
ir rašo tas savo popieras! j 
Neatiduos Adrianopolio už 

jokius pinigus.
Pasinaudodami Bulgari

jos silpnybe, turkai užėmė 
Adrianopolį. Didžiosios val
stijos prigrasino turkams, 
kad tuo jaus apleistų Adria
nopolį, vienok šie nelabai te
nori klausyti. i

Turkų pulkininkas 'Enver 
Bey pasakė: “Lai sykį ant 
visados Europa supranta, 
kad męs negrąžinsime bul
garam švento Adrianopolio. 
Męs esame pasirengę numir
ti iki paskutinio, negu nusi
leisti.’^

Kiek žuvo laike Balkanų 
karės ?

Laike pirmosios Balkanų! 
karės bulgarų žuvo 80,000. 
Laike antrosios karės bulga
rų žuvo jau 60,000. Serbų iš
viso žuyo 70,000, graikų 40,- 
000, juodkalniečių — 10,000 
ir turkų gi — 100,000. Išvi
so, maždaug, žuvo į 360 tūk
stančių.

Iškaščių padaryta suvirš 
ant bilijono.

Palinkęs bokštas.
I Vienu iš didžiausių pasau
lio stebuklų yra Italijos mie
sto Pisa palinkęs bokštas. 
Pisa jau daug šimtmečių di
džiuojasi tuo palinkusiu 
bokštu, kuris betgi negriū
va.
Betgi pastaruoju laiku bok
štas vis daugiau pradėjo

RUSIJOJ
Siunčia kariškus laivus.

St. Peterburgas 29 liepos. 
Rusija rengiasi pasiusti ka-

Chinijos pietuose eina ga
na smarki kova. Šiaurės ka- 
riumenė užėmė kelias geras 
sukilėlių pozicijas.
Lenkijos pasiuntiniai reika

lauja neprigulmybes.
Delegatai tų lenkiškų par-

sija nori prigelbėti Bulgari
jai. Mat, Turkija, pasinau
dodama suirute, nori kuo- 
daugiausia tuomi pasinaudo
ti.

Slaptoji policija.
St. Peterburgas 27 liepos. 

Gimnazijų vaikai ir mergai
tės budriai saugojami agen
tais slaptosios policijos, kaip 
praneša telegramas iš Peter
burgo. Saugojami net tė-‘ 
vai.

Iš tos priežasties tarpe 
mokslaeivijos vis auga sau- 
žudystės. Laike paskutinių 
mokslo metų nusižudė 155 
mokiniai. Daugiausia vaikų 
žudosi nuo 14 iki 17 metų.

Tai kokia kruvina ruge- 
Ipjūtė! Ar tai nebaisu?

Caro duktė išteka.
St. Peterburgas 30 liepos. 

Caro vyriausia duktė Olga 
išteka už Ruminijos princo. 
Nors Olga turi tik 18 metų, 
vienok jau daug kalbama a- 
pie jos romanėlius.
Nevalia kalbėt šunų kalba

Peterburgo mokslų akade
mija buvo išsiuntas ekspedi
ciją į tolymą Siberijos srytj, 
kad ištirti gyvenimą jau iš
mirštančios tautelės jenisie- 
jiečių. Pasirodė, kad ekspe
dicija, nors nuo paties caro 
laiškus turėjusi, nieko nega
lėjo atlikti. Žandarai ir 
žemskiai darė visokias pink
les. Kaip tik, būdavo, eks
pedicijos vadovas, profeso
rius Anučin, pradeda kalbėti 
minėtos tautelės kalba tuoj 
žemsargys sušunka: “kaip 
tu drįsti kalbėti šunų kal
ba?”

viskas

Abbey, kuris yra viršininku 
valstijos kariumenės. Tasai 
generolas buvo jau pareika
lavęs nuo gubernatoriaus 
apskelbimo kariško stovio.

Kaip praneša “Milwaukee 
Leader”, mainieriai skaitlin
gai lankosi ant mitingų. 
Buožėmis ir šautuvais apsi-

laikosi nuošaliai.
L. Grikštas vėl kalėjime.
“Keleivis” praneša, kad L. 

Grikštas šiuom tarpu sėdi 
Salemo kalėjime. Valdžia jį 
vėl buvo suareštavusi už lai
kymų prakalbų. Kaucijos

LIETUVOJ
“Panevėžio Kapeika”.

Tokiu antgalviu ketina 
pradėti eiti iš Panevėžio 
naujas laikraštis rusų kalbo
je. Tai bus kapeikinis dien-

Rusų taip mažai Lietuvoj, 
vienok jie įstengia leisti 
bent kelis dienraščius. O lie
tuviai?...

Didžiuma lietuvių dar vis 
sapnuoja apie rojaus pyra-

Džiova Lietuvoj.
Kaip rašo “Medicina ir 

Gamta”, Dusetų apygardoj 
pas vietinį gydytoją apsilan
kė per tris mėnesius 693 li
goniai. Tame skaičiuje bu
vo 96 džiovininkai, arba vi
dutiniškai tarp 8 ligonių vie
nas buvo džiovininkas.

Kooperacijos.
Mūsų Amerikos lietuvių 

kooperatoriams pravartu ži-

ja Lietuvoj:
Pašvitinio vartotojų drau

gija gryno pelno davusi pei 
metus 1.391 rublį. Reiškia 
gerai klojas. Apšvietimo 
rėmimu neužsiima. ’ Tik

gimnazijai butą. Priimami 
gimnazijon pirmiausia blo
kiniai Ukmergės miesto ir 
pavieto kilimo, o paskui visi 
kiti. Žydų bus priimama tik * 
tam tikras valdžios paskir
tas nuošimtis. Gimnazija at
sidengia nuo pradžios moks-^ 
lo metu. C-

žmogžudžiai.
Šiauliai, Kauno gub. Pa

staraisiais laikais Šiaulių a- 
pielinkėje ir pačiame mieste 
priviso daugybė vagių ir 
žmogžudžių, kurie tai vie
nur, tai kitur ne tik apvagia, 
apiplėšia, bet ir gyvybę ati-> 
ma nekaltiems žmonėms. 
Taip neseniai nugalabijo tur 
tingą čigoną, vėliaus įsilaužė 
nakties laiku į kambarį tur
tingo žmogaus, pačiame 
miesto vidury ir ten sunkiai 
sužeidė namų savininką. Iš 
tos priežasties buvo atvykęs 
Šiauliuosna Kauno guberna
torius ir vice - gubernato
rius, kad išaiškinus taip ne
malonių apsireiškimų prie
žastį. Dabar vietinė polici
ja ir atsiųsti pagelbon 100 
suviršum stražnikų su mo
kytais šunimis darbuojasi, 
kad susekus žmogžudžių or
ganizaciją. Vieną piktadarį 
jau suėmė. Kas bus toliau— 
pamatysim.

Griūva Palangos baž
nyčia.

Nespėjo Palangoj pabuda- 
voti naują bažnyčią, o ji jau 
pradėjo griūti.

Duona pabrango.
Vilniaus miesto valdyba 

nutarė padidinti juodos duo
nos kainą ketvirta dalimi 
kapeikos už svarą. Visų ki
tų duonos rūšių kaina pasi
lieka ta pati.

Mat, darbininkai daugiau
sia vartoja juodą duoną, tai 
ir skubinasi ant jos pakelti 
kainas.

Gaisras su aukomis.
Gardžiai, Telš. pav. Netoli 

Gardžių, Girduvėnų sodžiu
je, liepos 4 d. atsitiko didelė 
nelaimė. Julijona Gedvilie
nė, darže ravėdama, pamatė 
savo bakūžėlę bedegant. Ji 
puolė į vidų ir, įpuolusi, iš 
savo penkių kūdikių, rado 
tik du; vieną sugrobusi iš
nešė jau apdegusį, bėgo dar 
antrą paimti, bet jau nebe- 

, grįžo — ir ją rado sudegusią 
su antruoju kūdikiu glėbyje.

Jaunimas.
Liudvinavo apielinkės (K. 

pav.) Mūsų jaunimas jau 
daug nužengė pirmyn: pra
deda rūpintis blaivybės rei
kalais, daro gegužines, pra
tinasi prie vakarėlių. Tiesa, 
męs neturime gerai prasila
vinusių draugų, kurie mums 
daug ką nuveikti padėtų. 
Jeigu ir yra koksai pusinte
ligentis, tai tik pasididžiuo
damas pasijuokia iš mūsų 
darbo, o męs turime kreiptis 
prie kunigo. Bet ir taip dar
buodamiesi, męs jau daug ką 
nu veikėm, kai-kuriuos mūsų 
priešus apgalėjom. Kviečiu 
draugus ir toliaus atminti 
poeto žodžius: “Kol jaunas, 
o broli”... ir nesiliauti vapius 
pradėtą darbą.

žmogžudystė.
šaduva. Liepos 4 d. prie 

vagzalo nužudyta visa žydo 
šeimyna iš keturių žmonių; 
tas žydas laikydavo slaptą 
smuklę, kur naktimis susiei
davo visokie piktadariai.
Neleido gegužinių ir vakaro.

Kauno gubernatorius ne- ■ 
leido “Blaivybės” skyriams * 
padaryt Kovarske, Ukm. pa

«

Skaudvilės kooperacija 
davusi gryno pelno 400 rub.

Pašalote kooperacija at
nešė nuostolių. Apie tai pra
neša “Bendrija”.

Kiek bus naujų klierikų?
Kauno dvasiškon semina- 

rijon papuolė šiemet 18 nau
jų klierikų. Seinų seminari- 
jon egzaminus išlaikė 17.

Kaip matote, kapucinų 
bus užtektinai.

Ledai apie Skapiškį.
“Ūkininkas” praneša:
Nelaimingosios penkios 

minutės atnešė skapiškie- 
čiams daug nelaimių. Ledai 
krito tokio dydžio, kaip ba
landžio kiaušinis. Rugiai, 
vasarojus tapo su žeme su
maišyti. Kur išliko kokie 
sveikesni žmonės valo paša
rui.

Kurpių streikas.
Darbininkų - kurpių strei

kas jau baigiasi. Apie 5,000 
darbininku, streikavusiu 400 L / 4.
dirbtuvių, jau stoja darban. 
Streikuota apie 3 savaites ir 
iškovota mokesnio už darbą 
padidinimas, būtent už kiek
vieną padirbtą porą kurpiai 
gaus po 10 kap. daugiau, ne
gu pirma. Per streiką ke
letas darbininku suareštuo- c

/Maras.
Astrachanis. Pietų Rusi

joj pasirodė maras. Gydy
tojas Fedorovas, kuris buvo 
pasiųstas kovoti su maru, 
staiga pasimirė. I miestelį 
Žitkurą atvežė vieną ligonį 
sergantį maru.
Baltijos jūrą nori sujung

ti su juodomis jūromis.
Baltijos jūra sumanyta su

jungti su juodosiomis juro
mis taip, kad iš vienų vande
nių galima butų nuplaukti į 
kitus. Tasai sumanymas jau 
pradėta vykdinti. Dabar kol- 
kas gilinama Dniepro upės 
dugnas tarp miestų Ekateri- 
noslavo irGadižsko. Tam rei
kalui šiuo tarpu paskirta 2 
milijonu rublių.

Susirinkimą išvaikė.
i Minskas. Į vieną žydų si
nagogą susirinko dailydės 
pasikalbėti apie savo reika
lus. Policija sužinojus apie 
tą susirinkimą, apsupo sina
gogą ir norėjo suimti visus 
susirinkusius. Iš buvusiųjų 
ten 300 žmonių suėmė tik 74, 
kiti iššokinėjo pro langus ir 
pasislėpė.

Streikas Lodziuje.
Kaip valdžia skelbia, Lo

dziuje streikuoja apie 50,000 
darbininkų.

tinai nutarė panaikinti pa
siuntinystę prie popiežiaus 
dvaro. i

Nevyksta biednam popie
žiui! '

Kiek francūzų priauga?
Valdiška statistika skel

bia, jog pastaraisiais metais 
Francijoj priaugo žmonių.
1911 metais Francijoj buvo 
744 tūkstančiai gimimų;
1912 m. buvo 745 tūkstan
čiai. Į

Palyginus su mirusiais už- 
pereitų ir pereitų metų, da
roma išvedimas, kad gyven
tojų priaugo 55 tūkstančiai.
Amerikos socijalistai — dai

nininkai.
Berlynas, 28 liepos. Ame

rikos socijalistų dąinininkų 
draugija iš New Yorko tik 
ką pribuvo į Vokietiją. Dai
nininkai jau turėjo vieną 
koncertą Potsdame. Vokie
čiai socijalistai juos džiaug
smingai pasitiko. Amerikos 
dainininkai mano pakeliauti 
po Vokietija per kokius du 
mėnesiu.
Jūreivių streikas pasibaigė.

Italijos jūreivių streikas 
jau pasibaigė. Nors nepil
nas, betgi laimėjimas yra jū
reivių pusėj.
Popiežius turi daug rūpes

čio.
Popiežius rengia nauj'ą 

manifestą, kuriuo jisai nori 
pąskelbti katalikams, kad

Lenkiją, apsilankė Londone 
susirinkime didžiųjų valsty
bių ambasadorių. Lenkų at
stovai sakėsi atstovaują 24 
milijonus lenkų. Ambasado
riai labai nusistebėjo išgir
dė, jog lenkai reikalauja au
tonomijos.

Londono dienraščiai da
bar pilni žinučių apie lenkus. 
Visi jiems užjaučia. Delega
tai įteikė savo memorialą 
ambasadoriams.

Panašios misijos nieko ne
gali atnešti. Reikia organi
zacijos ir spėkos.
Nauja revoliucija Portuga

lijoj. i
Per Ispaniją gauta žinios, 

kad Portugalijoj vėl kilo 
smarkus' bruzdėjimas. Būk 
tai ant Lisabono gatvių pra
sidėjusi tikra kąrė. Sukili
mas gali kilti ir Oporto.

Portugalijos cenzūra ne- 
perleidžia jokių žinių. j

Liurdas. Į
Liurdas— tai stebuklin

goji vieta Franci jos katali
kų. 1912 metais ten buvo at-1 
važiavę 247,000 maldininkų.

“Stebuklu” tais metais bu
vę 101. ,

I Laukiama didelio mūšio.
! Kiu - Kiang (Chinija.) 
Laukiama didelio mūšio 
šiaurinės kariumenės su su
kilėliais, kurie yra užėmę Sa 
Ho.

Abelnai, Chinijoj vėl gali
ma laukti audros. *

Prūsų veikėjai susipešė.
Neseniai šalę Tilžės, ant 

Rambyno kalno, buvo Prūsų 
lietuvių didelis susirinki
mas. Tame susirinkime 
smarkiai susipešė “Birutės” 
redaktorius p. Vanagaitis su 
tulu p. Gudaičiu. Keno iš jų 
buvo teisybė, sunku sužinoti. 
Gana bus pasakius, jog susi
pešė dėl garbės.

spręsti iš “Tilžės Keleivio” 
pranešimo, p. Vanagaitis 
pykstasi su “filosofu” Vidu
mi.

I

ar-

i

kaip girdėjome, nesiranda 
kas užstatytų ta kaucija.
Seattl’io socijalistai darbuo

jasi.
Seattl’io socijalistai dar

buojasi, rinkdami medžiagų, 
aiškinančią, kokiu būdu jū
reiviai įtaisė socijalistų mu
štynes tame mieste. Kada 
bus surinkta visa medžiaga, 
tuomet bus nusiųsta specija- 
liška delegacija pas prezi
dentą Wilsoną.

Gimnazija.
Ukmerge. Vilniaus moks-

....______

kaip 
nenu- 

Dabar 
jisai jau rengiasi į kelio
nę Australijon. Tenai jisai 
skaitysiąs savo pamokinan
čias lekcijas ir gausias už tai 
$2,000 į savaitę.
Krematoristų suvažiavimas.

Detroite tiktai ką užsibai
gė suvažiavimas krematori
stų, kuriame dalyvavo keli 
šimtai delegatų. Jie kalbė
jo, kaip padauginus krema
toriumų (vietų lavonams de
ginti) skaičių. Nutarta pra-

šė Ukmergės miesto dūmai, 
kad vieton esančios Ukmer
gėje privatinės gimnazijos 
su valdiškomis teisėmis, leis
ta atidengti pilnateisė vyrų 
gimnazija.

Pinigai gimnazijos išlai
doms susidės iš miesto lėšų 
ir mokesčio už mokslą. Mie
sto valdyba turi duoti tai | vieto, vakaro ir gegužinių
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Popiežija

Žodelis “Tėvynei

Don Alberto.

Vienos neša viltį, vieką, 
Antros ilgesį — sapnus! 
Trečios visa arba nieką. 
Lanko jaunus ir senus.

................’ .. ............ -■< ;• .. .
............... ... "

Paskutine naktis
(Ištraukos iš “Byloje.”)

Vienos lemia mylą, laimę, 
Liaurų bei garbės lapus;
Antros pagiežą, savaimę...
Trečios — užmirštį, kapus

Vienos kėrios, kitos grasios, 
Teikiančios, ar be gaivos;
Tarsi svajų svietan dvasios...
Sukuriuoja, pinas jos!

J. Bendokaitis.
Rochester, N. Y.

Tarsi pilki debesėliai 
Nuolat slenka jos tolyn... 
Lyg saulėleidžio šešėliai 
Pinas, driekias vis ilgyn.—

(Toliaus bus.)
Dilgėliuks.

Neišreikštos, pergyventos —
Vėl į praeities versmes!
Valandėlės šventos, šventos^
Ak! tik syk’ jas matėm męs. 

27—VII—1913. Klajūnas.

“Laisves” moterų 
numeris.

Skaitytojams, kurie tei
raujasi apie moterų numerį 
pranešame:

Medžiaga “Laisvės” mote
rų numeriui jau baigiama 
ruošti. Dabar jau pradėjo
me spaustuvės darbą. Išda
lies užtrukome dėlei tos 
priežasties, kad daugelis 
mūsų bendradarbių susivėli
no su straipsniais. Taip-pat 
męs buvome išsiuntę anketą 
visiems žymesniems lietuvių 
veikėjams su užklausimais: 
ką geriausia jie velija lietu
vėms moterims ir kaip žiūri 
į moterų judėjimą7 Ant mi
nėtų užklausimų daugybė 
veikėjų prisiuntė savo atsa
kymus.

Galime pasidalinti su savo 
skaitytojais smagia naujie
na, jog moterų numery at
sispindės visi mūsų moterė
lių vargai, bet ten jau bus 
nurodyta keliai prie švieses
nės ateities.

. Savo straipsnius ir straip
snelius jau prisiuntė šie vei
kėjai ir rašytojai: buvęs V. 
Dūmos atstovaxS A. Bulota, 
visiems žinoma rašėja že
maitė, “Lietuvos” redakto
rius šernas, “Rankpelnio” 
redaktorius drg. čerkevi- 
čius, žymus veikėjas ir kal
bėtojas F. J, Bagočius, ku
nigas Juozas Tumas, J. B. 
Smelstorius, Senas Vincas, 
Eugene Debs (kandidatas į 
prezidentus nuo Soc. parti
jos), J. O. Sirvydas, A. Ba- 

atsto-ranauskas (LSDP, 
vas), J. Baltrušaitis (“Dil
gėlių” redaktorius), “Var
po” red. (pavardės negarsi- 
nam), A. Karalius (“Lietu
vių Žurnalo” redaktorius) ir 
daug kitų.

Užtikrinti esame, kad bus 
straipsniai P. Grigaičio, A. 
Lalio, J. Stropaus, Paukščio, 
Strazdo, Barabošiaus ir 
daugybės kitų veikėjų, kaip 
iš Amerikos, taip iš Lietu
vos. Neužilgo pranešim apie 
“Laisvės” moterų numerį 
dar plačiau.

Ant mūsų prašymo su
teikti žinių apie moterų 
draugijas iš daugelio miestų 
jau gavome. Bet iš daugelio 
miestų žinių trūksta (ypač 
iš Pennsylvanijos). Susimil
dami, pasiskubinkit su ži
nioms.

Redakcija.
Daugelis pavienių agentų 

ar šiaip jau prijaučiančių 
žmonių, daugelis kuopų jau 
užsisakė “Moterų numerio” 
po 10, 25, 50, ir 100 egz. Pra
šome visų savo agentų, kuo
pų, draugijų iš anksto užsi
sakyti tiek numerių, kiek, 
jūsų nuomone, galėsit par
duoti, nes męs spausdin
sime tiek, kiek bus užsaky
ta. Iš anksto spėdami apie 
pasisekimą, bijomės, kad tū
liems pirkėjams nepritrūk
tų vėliaus “Laisvės”. Minė
tas numeris bus iš 12 ar 16 
puslapių. Šiuom tarpu dar 
negalime tikrai pasakyti 
kiek. “Moterų numeris” dė
lei savo turinio niekados ne- 
pasęs, todėl jį visuomet ir 
vėliaus galima bus parduoti.

Todėl, draugai ir draugės, 
pasiskubinkite su užsaky
mais.

Nors buvome pažadėję iš
leisti “Moterų numerį” lie
pos pabaigoj, bet kadangi 
daugelis draugų nurodė, 
kad daug parankiau išleisti 
parudeny, tat męs su tuomi 
sutikome.

Administracija.

Kaip kokiam užburtam ' 
rate sukamės męs. Ir suk
simos tol, kol viešpataus ta 
sistema.

750.000 žmonių užmušama 
ir sužeidžiama kas metai 
mainose, dirbtuvėse, ant ge
ležinkelių ! Kiek tai reikėtų 
kapinių, kad palaidojus tuos 
lavonus!

Apsidairykime aplinkui ir 
pamatysime, kad męs gyve
name tarpe kapinių. Gyve
name ir nematome jų.

Nueikime ant Binghamto
no kapinių ir įsižiūrėkime į 
kapus. Žiūrėkime į tuos nau
jai supiltus kapus, apkaišy
tus gėlėm ir vainikais. Bū
kime žmonėmis nors ant va
landėlės. Prieš mūsų akis 
turės kilti peklos ugnis, kur 
blaškosi merginos. Jos lau
žo rankas, jų akįs klajoja ir 
įieško išganymo, išeigos. 
Ugnis vis smagiau liepsno
ja. Ugnies liežuviai lypsto 
jų kūnus; ugnis gailesčio 
neturi.
^9 gyventi taip norisi, gy

venti ir kęsti. Kaip brangi 
ta gyvybė, kada ją atima, iš
plėšia.

Ant Binghamtono kapi
nių ir akmens širdis turėtų 
pravirkti, šešėliai žuvusių 
merginų pavirto į šmėklas, 
kurios grąsina giltinės dal
giais. Tos šmėklos sako: 
“kodėl męs turėjome žūti 
pačiame žydėjime, kodėl 
męs ne tarpe žemės vaikų? 
Bet užtat męs keršysim 
jums, ir jums ateis keršto 
diena!”

Taip, ir mums ateis kerš
to diena. Dar ne karta ir ne 
du męs vaitosime ant Bing
hamtono kapinių. Šiandien 
rytuose, ryt vakaruose, po
ryt pietuose, užporyt žie
miuose! Vieni žus mainose, 
kiti verdančiuose plieno ka
tiluose, treti peklos ugnyj, 
ketvirti palviniuose ir kiek
vieną metą mūs žus apie mi
lijonas, apie milijonas žmo
nių, kurie nori gyventi.

* * *
Ant Binghamtono kapinių 

žalia veja dar neapdengė 
baltojo smėlio kapų. Užaugs 
ta žolelė, pridengs kapelius, 
bet nepridengs ji tos žaiz
dos, tos kruvinos žaizdos, 
matušių krūtinėse. Jos vai
tos, jos raudos savo dukre
lių, bet dukrelės nesugrįžš 
jau, nesišypso.s jau!

Žalia veja nepridengs, ne
užgydys tos žaizdos, tos kru
vinos žaizdos jaunikaičio 
krūtinėj, kuris mylėjo mer
giną! Ji neateis pas jį, nesu
ramins jį savo aukso šypsą.

Nukris lapeliai, atžels ir 
kiti.

Numirs mergelė — jau 
nebus kitos.

Numirs dukrelė — jau ne
bus kitos.

Nueikite ant Binghamto
no kapinių. Įsiklausykite, 
ką vėjalis jums pakuždės, 
[tempkit girdą, žiūrėkit bu
driai, bene pamatysit šmėk- 
klos, beneužgirsit rūstaus 
keršto žodžių:

“Kodėl męs turėjome žū
ti?’

kiti jau seniai pastojo kapi
talistiškais politikieriais. 
Dabartinis prezidentas AD. 
Federacijos S. Gompers taip 
pat yra ne darbininkų klesos 
apginė j as. Kas matė uni
jos vadų'blogus darbus, tam 
neduodavo nei-prasižioti.

Dar patėmysiu, kad Ame
rikos Darbo Federacija vi
suomet šnairavo į darbinin
kus'atėjūnus. Jinai nesirū
pino juos organizuoti, nors 
tai buvo tiesioginis jos pri
valumas. Jau seniai mar
mėta prieš ADF. taktiką. 
Pagaliams • reikėjo organi
zuoti naują uniją ant tvirtų 
darbininkų vienybės ir kle- 
sų kovos pamatų. Tokiu Dū
dų ir užgimė IWW- (pasau
lio darbininkų industrijališ- 
ka unija). ' Žinoma, ne visi 
IWW. vadai prisilaiko vie
nodų pažvalgų. Vieni nori 
veikti išvien su socijalistų 
partija ir dalyvauti kaip po
litiškoje, taip ekonomiškoje 
kovoje. Kiti sako, kad ne
galima yra pasitenkinti K. 
Markso skelbiamais princi
pais ir negalima užsiganė
dinti vien “Socialist Party” 
platforma. Toji dalis IWW. 
priėmė revoliucijonišką tak
tiką ir jai rūpi organizavi
mas darbininkų į plačią pra
moninę uniją.

Tuomet daugelis socijalis
tų pradėjo šaukti, kad IWW. 
negera, nes atmetė politišką 
kovą. Bet aš pasakysiu ir 
faktai kalbės už mane, kad 
IWW. niekados nebuvo prie
šinga socijalistų partijai. 
Štai kada Milwaukee valdė 
socijalistai, IWW. niekados 
nestojo kovon su jais. Tą 
patį matom Schenectady, N. 
Y. Niekados IWW. nariai 
nebuvo socijalistams prie
šais.

Todėl man rodosi, kad. L 
WW. turėtų p ri j austi visi 
socijalistai. Toji unija or
ganizuoja žmones į vieną di
džiulę uniją (ne tas amati- 
nes unijas, kurios šiandien 
nieko nereiškia, nes yra silp
nos ir išblaškytos). Ji nori 
įkvėpti žmonėms kovos dva
sią, revoliuci joniškas pa- 
žvalgas. Ji neskiria darbi
ninkų į ateivius ar ameriko
nus. Visi jai lygiai bran
gus.

Rugsėjo mėnesį atsibus I- 
WW. Suvažiavimas Chica
go j. Reikėtų ir lietuviams
darbininkams prie to reng- 
ties. Reikėtų apkalbėti, kaip 
tai padaryti, kad abi broliš
kos organizacijos eitų išvien 
po viena raudona vėliava, 
kad būtų bendrumas tikslų 
ir taktikos. Tik išvien eida
mi, męs pagerinsime savo 
būvi, v

Tiems, kurie aklai tiki į 
Rymo Vatikano “geradėjus” 
ir “geraširdžius”, pagami
nau Čia pluoštelį žinių.

Jau popiežius Jonas I pa-l 
sakė, kad liaudis turi tikėti 
visam, ką nurodo bažnyčia. 
Bet bažnyčia kalba jo paties 
lūpomis.

Garsusis Konstantinas, 
tasai krikščioniškas kara
lius, paskandino savo pačią 
verdančiame vandenyje, nu
kirto galvą savo sūnui Cris- 
pui. Vėliaus jisai nužudė 
du vyrus savo sesers Kons
tancijos. Taip-pat nužudė 
savo uošvę ir 12 metų sese
rėną! Kągi apie panašų Is- 
karijotą galima pasakyti? 
Vienok jisai garbinamas, 
net į padanges keliamas!

Popiežius Steponas nupjo
vė liežuvį vyskupui Teodo
rui ir įmetė jį kalėjiman, 
kad kęstų alkį ir troškimą.

Nepaprastu žvėriškumu 
atsižymėjo valdžia Jono VII. 
Girtuokliavimas, paleistu- 
viavimas, svetimoteryste — 
pilnai pražydėjo prie to po
piežiaus. Jį užmušė vyras, 
kurio moteris buvo sugėdin
ta.

Popiežiui Jonui XVI buvo 
akįs išluptos, nosis nupjaus
tyta, net liežiuvis ištraukta. 
Abelnai kalbant, visi popie
žiai, kurie turėjo Jonų var
dą, taip baisiai susitepė, kad 
dabartiniai popiežiai, už
žengdami ant savo trono, 
jau nenori vadintis Jonais.

Šiurpas ima žmogų, kada 
pradedi skaityti apie popie
žių Benediktą IX. Žmonės 
jau neištesėjo toliau žiūrėti 
į tą baisiausi paleistuvį ir 
sukilo prieš jį.

Popiežius Urbonas nudė
jo savo septynis kardinolus, 
kuriuos jisai įtarė norint jį 
nuo sosto nustumti. 
Kadangi viešai kaltės nega
lėjo išrast, tai slaptai įmetė į 
jūres, sukimšęš visus į mai
šus. Jisai nužudė Aųuillą 
ir pasakė, jog atskirsęs nuo 
bažnyčios visus, kurie mė
gins palaidoti jo kūną į ka
pus.
Sakykit, už ką gi tuos žmo

nes męs turime guodot? Čia 
aš surašiau tik mažiausią 
dalelę jų kruvinų darbų. Vi
so gi ir ant jaučio odos ne
surašyčiau.
■ Liaukimės tat garbinę 
stabus, o eikime vely teisy
bės ir mokslo keliais.

J. Adams.
San Francisco, Cal.

(Pabaiga.)
Ant galo pasirodo ir Kristaus įpėdinis, 

kad palaiminti nelaimingas aukas. Častni- 
kovas, Gladkovas ir Antonenko neprisileido 
prie savęs Kristaus įpėdinio ir nepriėmė jė
zuitiško palaiminimo.

Leitenantas Šmitas ilgai žegnojosi, atsi
sukęs į rytus, pabučiavo Kristaus įpėdiniui 
ranką ir priėmė nuo jo palaiminimą... Vi
sos ceremonijos atliktos...

Nelaisviai stovi tvirtai ant savo vietų, 
apsiausti ilgais baltais apsiautalais. Jie 
žiūri stačiai ir drąsiai į akis savo užmušė
jams. Pas juos nesimato nei mažiausios bai
mės ir nusiminimo bei susijudinimo.

Pasigirsta pirmoji kapitono Radeckio 
komanda ir išsitiesia ilga eilė šautuvų.

Tuom tarpu pasigirsta garsus, galingas 
leitenanto Šmito balsas:

“Draugai matrosai ir oficieriai! Aš 
visą savo gyvenimą praleidžiau drauge su 
jumis, jūsų jūrinėj šeimynoj, ir aš jus visus 
neišpasakytai myliu.

“Aš norėjau visą savo amžių pragyven
ti šioj, gerai pažįstamoj ir mylimoj šeimy
noj, bet likimas mane priverčia atgulti į šį 
juodą grabą ant visados, kurį jūs įmesite į

Čion Kristus (sūnus žydų gimines) ap
siverkė, bet kad aniolas nebūtų liudininku 
jo ašarų, užsigryžęs šluostė trinyčio ranko
ve. Toliaus Kristus liornetą pasuko ant 
Amerikos ir pradėjo tyrinėt Suvienytas 
Valstijas. Tai išsvajota šalis, šalis pui
kiausia pasauly, kur liuosybė, laimė, kur 
vargai nespaudžia žmogų. Darbininkui, 
turtuoliui alkis nežiūri akysna. Bet kas 
ten matosi? Ten juda, bėgioja ir prigįja 
“bundo” diegas! Žmonės tie, tai žinomi vi
sur, — socijalistai, išdalies, visokios rųšies 
unijistai.

Tėmija Kristus ir akimis savo netiki! 
Visoj šaly, kur tik nepažvelgia, išnaudoji
mas, apgavystė! Mato, kaip už pinigus jo 
tarnai apgaudinėja žmones, kaip policija 
streikieriams skaldo galvas buožėmis ir 
kaip nuolat darbininkų kraujas plauna tą 
laimės šalį. Nuolat policija ginkluota stovi 
sargyboj prie bažnyčių. Kunigai šventeny
bes pardavinėja, kaip muilą,’ir kala žmone- 
liams į galvas būti paklusniais ponui. Tuos, 
kurie nori pagerinti būvį, gauti kąsnį ska
nesnės duonos — prakeikia ant amžių:

—“Jūs niekad neišvysit dangaus karaly
stės!”

Kada Kristus tai išgirdo, pašėlęs piktu
mas apėmė jį visą. Iš visų jiegų pašoko bėg
ti per kalnus ir griovius ir greit atsidūrė 
rūme Jehovos.

“Atleiskite man, jeigu aš ką nors nety
čia nuskriaudžiau arba įžeidžiau. O tu, Ko
lia, — kreipėsi jis prie savo buvusio seno 
draugo dar iš mokyklos laikų, — paliepk ka
reiviams šaudyti kuogreičiausia ir lai jie 
taikosi stačiai į mūsų širdis, kurios visados 
geidė vien tik laimės ir gero dėl žmonijos, 
geidė valstiečiams išgauti žemę, bet rado 
mirtį ant šios tuščios salos!”

Pradėjo trenkti būbnai ir tolimesnių 
leitenanto Šmito žodžių negalima buvo gir
dėti.

Oficieris “Kolia”, su užtaisytu rankoj 
brauningu, apėjo visą rotą ir paliepė taiky- 
ties tiesiog į “priešus caro ir tėvynės.”

Būbnai nutilo. Grabinė tyla. Tik 
paukščiai čiulbėjo, lekiodami ant pasmerk
tųjų mirtin galvų.

Pasigirdo komanda ir baisus, stiprus 
zalpas sudrebino visą salą...

Išsipildė rusų carizmo geidulys ant 
žmonijos kovotojų.

Šmitas, Gladkovas ir Častnikovas tapo 
užmušti išsyk; jų galvos nusvyru ant su
varstytų kulkomis krūtinių.

Tik matrosas Antonenko dar nebuvo 
išsyk užmuštas ir iš jo žaizdų bėgo kraujas.

Oficieris “Kolia” akies mirksnyje pri
bėgo prie jo ir iš savo naujo brauningo nu
šovė Antonenką...

Kareiviai ir matrosai slapta šluostėsi 
skvernais savo purvinų šinielių ašaras.

Sušaudytųjų kūnus įdėjo į juodus gra
bus ir sumetė į vieną brolišką duobę. Ir

viso, kas atsitiko, pradėjo užkasti žeme.
Atsirado keliatas matrosu ir kareiviu, 

kurie užbėrė po žiupsnelį žemės ant viršaus 
grabų...

Viskas pabaigta...
Garlaivėlis išlengva traukiasi nuo 

kranto salos, nuveždamas budelius ir užmu
šėjus...

Ir vėl ramu ant šios salos: paukšteliai 
čiulba, žolelė žaliuoja ir bangos mušasi į 
krantus, palikdamos baltas muilines putas.

Darbo Federacija 
ar I.W.W.?

Ant Binghamtono 
kapinių.

. Kelios sugraudinanciOxS 
prakalbos ant kapinių, keli 
tūkstančiai aukų, keli miela- 
širdingos veidmainystės žo
džiai, šioks - toks tyrinėji
mas — tai ir visa, ką kapita
listiška visuomenė padarys 
akyveizdoje buvusios Bing
ham tono tragedijos. O at
eityje lai tas viskas iš naujo 
atsikartoja! Ir vėl bus su
mesta keli tūkstančiai ir vėl 
busv išlieta keli kibirai kro- 
kodilinių ašarų.

Kuri iš tų unijų geresne?

Abidvi iš paminėtų unijų 
turi savo pasekėjų, nes, su
prantamas daiktas, šian
dien be unijos sunku jau bū
ti darbininkams.

Amerikos Darbo Federa
cijai susiorganizavus, prasi
dėjo kova darbo su kapitalu. 
ADF. turi daug nuopelnų 
praeity. Su jos pagelba 
daug kas iškovojo geresnį 
duonos kąsnį, įgijo darbo 
dienos sutrumpinimą. Uni
ja daugeliui pasirodė, kaip 
kelias prie stataus išgany
mo.

Bet neilgai tas traukėsi. 
Prie darbininkų organizaci
jos prisiplakė visokių dyka
duonių, kuriems visai ne- 
galvoj darbininkų reikalai. 
Jiems terūpėjo pripildyti sa
vo kišeniai. Tą gali pastebė
ti kiekvienas protaujantis 
darbininkas. Mitchelis ir

Kaipgi padarius su 
tom unijom?

Redakcijos prierašas.
Laike kovos, kaip 

Lawrence, taip Patersone ir 
kitur, socijalistų partija rė
mė IWW. Taip bus ir visur, 
jeigu kova bus vedama taip, 
kaip ligišiol. Bet jeigu pra
sidės sabotažas (mašinų ga
dinimas), tuomet sunku bū
tų užlaikyti vienybė. Soci
jalistų partija nori taikiai 
sugyventi su- unijoms. So
cijalistų tikslas rūpinties, 
kad unijos persiimtų klesine 
ir socijalistiška dvasia. To
dėl nuo kritikos socijalistų 
partija negali atsisakyti vis- 
vien, ką reikėtų kritikuoti, 
tos ar kitos unijos vadovus. 
Bet kadangi męs turime 
skleisti socijalistišką susi
pratimą, tai negalime ap
leisti ir Federacijos. Drau
gas Bendokaitis galėjo ma
tyti laike pereitų metų kon
vencijos ADF. Rochesteryj, 
kaip smarkiai plečiasi toj 
unijoj socijalizmo dvasia. 
Jeigu toj unijoj yra daug 
blogumų, (“Laisvė” nesykį 
nurodė į tai), tai męs nepri
valome bėgti, sakydami, kad 
“tuščia jos”. Abelnai, męs 
ypač turime rūpintis Fede
racija, nes ten yra milijonai 
žmonių, o atiduoti juos'po- 
nui Gompersui ant suėdimo 
— negalime. .

IT.
—Tėve, — su skausmu tarė Kristus, — 

ant žemės dedas baisenybės! Tarnai mano 
—visi apgavikai, tarnauja doleriui! Jie iš 
seno jau tokį amatą varo! O aš, būdamas 
pertekliuj dangalus gėrybių, netėmijau, jog 
vargo, darbo žmonės apkvailinti, apvagiami 
ir tamsus! Už pasipriešinimą, jų išnaudo
tojai vaišina juos durtuvais, kulkomis ir 
buožėmis! O tuos, kurie nori išblaškyt nak
ties rūkus, apšaukė latrais, bedieviais! So- 
cijalistus, kurie veda atkaklią kovą už teises 
žmonijos — mina juos po kojų, iškeikia,- 
grąsina, persekioja, kaip valdžia kapitalis
tų, taip ir kunigija! Jie iškeikia darbinin
kus varde tavęs, dieve tėve! Sakramentus 
pardavinėja, tarp savęs varžosi, pešasi, pa- 
leistuviauja! Kaip į visą tą galima rimtai 
žiūrėti? Aš, mano tėve, ii gi aus kęsti nega
liu: paliepk nupint botagą iš penkių jaučių 
skūrų ir aš keliausiu ant žemės, kad išvyti 
tuos farizėjus, nes jie man gėdą daro. Im
siu rankon botagą ir vėl ant žemės žengsiu!

—Ne! — tarė Jehova. — Aš tavęs nelei
siu, mano sūnau; ten ant žemės kapitalistai, 
kunigai, tave pažinę, išnaujo nukryžiavotų 
už sudarkimą jiems “biznio.” Tu likis čion, 
danguj, nes kartą jau tave leidau, užtat aš 
ant žemės seniai buvau. Taigi aš pats tenai 
pribūsiu ir greit viską sutvarkysiu. Tuos 
netikėlius, kurie neverti būti tarnais tavo 
už kvailinimą žmonių ir tuos, kurie išnau- 
ddja artimą savo, siurbdami kraują ir pra
kaitą — tat aš, ponas dievas, kaip tik pribū
siu su vizitą, greit išardysiu tą lizdą pikta- 
dėjų! — Hei, čion! — galingu balsu Jehova 
šuktelėjo tarno. — Pucuok greitai man ba
tus! Ploščių parengk tą senesnį! Pypkę pri- 
kimškie tabako! Paduok akinius, lietsargį 
taipgi sujieškok ir liepk užkinkyti ketvertą 
geresnių arklių karieton, nes važiuosiu ant 
žemės!

Viskas danguj sujudo. Pulkai aniolų 
šen ir ten bėgiojo, skubėdami surengimą iš
važiavimui. Greit paauksuota karieta su 
ketvertu puikiausių arklių sustojo prie var
tų Jehovos rūmų.

Jehova išvažiavo.
III.

Nors kelias siauras, vingiuotas, bet ke- 
tvertas puikių arklių mikliai vengė visokių 
kliūčių ir karieta artinosi prie žemės. Taip, 
gražia, saulėta diena, dievas pribuvo Ame
rikon, kurs ir apsistojo viename iš didesnių 
miestų vakaruose. Kaip ant patyčių, apsi
stojo ten, kur buvo daugiausiai Macochų

Jehova j dievas j Amerikoj

Valandėlės

j

Tarpe mūsų ir “Tėvynes” kilo aš
trus susikirtimas. Iš tos priežasties 
norėtume paaiškinti:

“Laisvė” perspausdino "žinutę iš 
“L. Ūkininko” apie p. Smilgos šnipių 
nėjimus. Laktai tokie aiškus, kad 
niekas nieko negalėjo pasakyti. Pa
duodama tą žinelę,' “Laisvė” neišken: 
tė nesušukusi: tai kokių esama tautie
čių! Ir tuojaus viename.iš sekančių 
numerių buvo patvirtinta ta nuomonė. 
Ne Smilga vienas kaltas. Jisai virto 
tiktai “ožiu atleidimo”, nors už Smil
gos pečių yra visa kompanija. Tat 
pasirodė, kad turėjome pilną teisę taip 
sakyti. i

Ne dėl ypatii eina kova ir Smilga 
čia ne taip jau svarbus. “Laisvei” rū
pėjo nurodyti į tas sąlygas, kurios pa
gimdo visokius Smilgas.

Teisybė, ponas “Tėvynės” vedėjas 
Smilgos negynė. Tą męs mielai pažy
mime. Ko nebuvo — tai nebuvo. Bet 
kam reikėjo taip nepadoriai užsipulti 
ant “Laisvės”, vadinant ją ciniška? 
Kaip ten nebūtų, męs parėmėm savo 
žodžius ir p. “Tėvynės” vedėjas, vei
kiausia, irgi girdėjo apie paminėtą 
kompaniją.

Rasit, męs ir perašttų vieną - kitą 
žodį pasakėm, bet juk “Tėvynė” pir
moji išlindo su savo “cinizmu.” “Tė
vynė” gerai žino, kad paties tautiško 
jausmo męs niekad neužgavom. Tat 
jeigu męs nurodėme į tam tikrą rūšį 
nešvarių tautiečių, kamgi jai reikėjo 
šokti apgynimai! tų nešvarių tautiečių 
politikierių!

Męs pasipiktinom, kad “Tėvynė”, 
opganas progresyviškos draugijos, ku- 

i turėtų daboti pirmeivybės idealus, 
kaip tyčia visuomet elgiasi atbulai. Ji 
niekados nesistengia būti bešališka 
linkui socijalistiškų laikraščių: visuo
met užtyli jų nuopelnus ir stengiasi 
juos įgilti prie bile progos. Bet ant 
savo patronų, nors jie ir nešvariausia 
pasielgtų, nei per pusę lūpų neprasi
taria.

Susivienyjimo Lietuvių Amerikoj 
nariai, kurie myli teisybę ir progresą, 
privalytų sudrausti “Tėvynės” vedėją 
nuo to politikieriavimo. “Laisvė” nie
kad neužgavo SLA. ir nėra jam prie
šinga. Bet jeigu “Tėvynė” ir toliaus 
nesiliaus taip elgusis, Tai męs privers
ti būsime jieškoti kitokių kovos įran
kių.

Kartą būdams geram ūpe, Kristus šuk
telėjo pas save aniolą, kurs tuomet skraidė 
dangaus erdvėse ir tarė:

“Nušok gi pas Dievą Tėvą ir atnešk 
man liornetą (žiūroną). Aš noriu matyti, 
kas dedas ant žemės skritulio, ka veikia ma- 
no išpažintojai? Kaip meldžiasi? Kokios 
apeigos? Ar taip, kaip ir męs ant dviejų 
kojų vaikštinėja? O gal tas stonas jiems 
nubodo? Gal visi sparnuoti, štai, kaip ir 
jūs, aniolai? Sens jau laikas, bus jau XX 
amžių, kada aš buvau ant žemės ir, lai r nu- 
kryžiavojo mane ant kalno Golgota, taigi 
nuo to laiko turėjo virsti atmainos, — pa
skubėk mano brangus.”

Aniolas, pildydamas pereigas tarnys
tės, gražiai atiduodams garbę, tarė:

“Pagal paliepimą” — ir greitumu vily- 
čios atsidūrė prie rūmų Jehovos. Sugriebęs 
liornetą, akimirksny buvo prieš Kristų.

Sūnus dievo, ramiai atsisėdęs, pradėjo 
tyrinėti.

Ant žemės buvo giedra, ramu, saulutė 
švietė. Taigi iš dangaus aiškiai matėsi, kas 
dedasi ant žemės paviršiaus. Po valandai 
observacijos, Kristus abiem rankom nutvė
rė lornetą, reguliavo, atydžiai prisižiūrinė- 
jo, tai prisitraukdamas, tai atitolindamas. 
Veidas jo persimainė, prakaitas apipylė 
kaktą:

“Kas tai po velnių, — lyg būtų žemė, 
lyg ne žemė? Pažįstu kalnus, upes, jūres, o 
ir ledynus, nors tai viskas ir persimainė po 
įtekme Golf Štromo. Upių vagos, bėgys tru
putį persimainė mano gimtiniam krašte. 
Kokios didelės atmainos! Nėra to puikaus 
rojaus, kaip seniau... O žydai, tie mano 
viengenčiai, tie, kurie pirmiau buvo išmin
tingiausiu galingiausi — šiandien Vilniuje, 
Karaliaučiuje pardavo j a silkes, pipirus, čes
nakus ir, kaip tyro smiltįs, išblaškyti pasau
lin.”



20c.
.. 2Dc.

20c.
.. 20c.

Laisvė

Darbai

Laiškas į Redakciją.

Korespondencijos

PAJIEŠKOJIMAI.

Socijalistų partijos. 
reikaluose.

—Kodėl taip, mama, užsi- 
mislijus šiandien? Vaikš
čioji, tarytum žemę būtum 
pardavus. Juk šiandien dar

“Aušra”—kultūriškas 
Chicagos centras.

Hartfordo socijalistai 
nekalti.

minkie popiežių istoriją, at- 
siminkie, kaip didžiuma jų 
paleistuviavo, atsiminkie 
klioštorių praeitį, o tu pa
matysi, mama, kad kunigija 
neišlaiko savo žodžio. Aš 
misliu, kad ant tūkstančių 
jaučių odų nesurašytum tų 
slaptųjų meilės istorijų, ku
rios dedasi po dievobaimin
gom skraistėm!

—Oi tu, mazgote, tu bez- 
bažnike!

—Kada negali rimtai at
sakyti, tai išsikolioji ir pati 
save į balą klampini.

liūsti!
—Nebaderiuok mane, Ro

žyte! Galva man sukasi, 
kad pradedu galvoti apie 
žmones. Viskas sukasi, kaip 
kokioj didžiausioj viešnioj. 
Kaip apie viską apdumoji, 
tai, rodosi, prašytum dievo, 
kad greičiau mirtį atsiųstų.

—Visgi aš, mama, nesu
prantu, ko tu nori ir kas ta
ve liūdnina?

—Jeigu jau taip nori pa
tirti, tai še tau: šiandien, 
Rožyte, pasauly didesnis pa
tvirkimas, negu laikuos So
domos ir Gomoros. Štai dar 
šiandien skaičiau apie vieną 
raganą iš Pennsylvanijos, 
kurią patupdė į kozą. Ta gy
vate per 10 metų turėjo 12 
vyrų! Taip mokėjo veidmai
niauti, kad tie meitėliai 
nei nepajuto, kaip ji jiems 
visiems nosis nušluostė. 
Dar visai neseniai tūla rusė 
buvo nugabenta į Sibirą. To
ji tai su vyru gyvendavo po 
6 mėnesius, paskui nušvilp
davo jo turtus ir dingdavo, 
kaip akmuo vandeny. Vie
na afrikietė turi net 49 vai
kus, o anūkų tai net 237. Tai 
matai, ka tie cicilikai pridir
ba!

—Viską, mama, tu čia su
minėjai, tiktai Macochą su 
Macochiene užmiršai! Pri
dėk jau ir juos ant magary
čių. Kasgi tau sakė, kad tos 
visos moterįs socijalistės? 
Jos, veikiausia, tiek išmano 
apie soči jai izmą, kaip ver
šiai apie mėnulį. Socijalistai 
nori pataisyti šeimynišką 
gyvenimą. Jie sako, kad 
šiandien šeimyniškas gyve
nimas iširęs, ypač pas kapi
talistus. Kada žmonės netu
ri kur dingti nuo dykaduo- 
niavimo, tai jie užsikrečia 
amžinu palestuviavimu. Pas 
juos meilės nėra. Štai veik 
visos Amerikos milijonier- 
kos parsiduoda Europos nu
susėliams ponams.Jos duoda 
jiems milijonus,o už tai gau
na grafienių ar kunigaik
štienių vardus. Tai matai, 
kur yra Sodomija su Gomo- 
ra! Socijalistai sako, kad 
jie nori šeimyniško gyveni
mo, paremto ant meilės!

—Meluoji, raganiuke! Ta
šu “Keleiviu”ve ta “Laisvė”.

visai iš proto išvarė. O ko
dėl gi tas Biznieraitįs išdū
mė su merga?! Ve tau ir 
faktas; o juk jūs, socijalis
tai, sakotės visuomet remia
tės faktais.

—Na tai kas, mama! At
skiras žmogus, tai dar ne vi
sas socijalizmas. Atskiras 
žmogus gali išklysti iš kelio, 
bet tuomet dar toli gražu 
negalima visų socijalistų 
niekinti. Nereikia užmiršti, 
mama, kad daugelis socijali
stų tiktai iš vardo tokiais y- 
ra; tat čia vėlei visos parti
jos negalima kaltinti. Žiūrė- 
kie, kaip gražiai sugyvena 
didžiuma socijalistų šeimy
noje, nors jie ėmę tik civiliš
ką šliūbą. Jie nenori prie
vartos ir smilkalų, jie nori 
tiktai tikros meilės.

—Ot aš tave ir nučiupsiu 
bemeluojant. Sakai, kad dėl 
vieno žmogaus nusidėjimo 
negalima kaltinti visų. Tat 
kodėl jūs, socijalistai, visuo
met prikišat mums Macochą 
ir tą Eleną?

—Žinoma, mama, negali
ma sakyti, kad visi o visi ku
nigai ir zokoninkai yra pasi
leidėliai. Bet Macochas, ta 
ne pirmutinis diegas. Jisa. 
išdygo ant klioštorinės dir- 

varė 
Atsi-

Kiekvienas pirmeiviškas 
chicagietis supranta tą nau
dą, kurią neša “Aušra.” Ji 
neša naudą šiandien, ji turi 
didžius nuopelnus praeity. 
Ji sušelpė ne vieną, kurie ne
šė susipratimo mokslą į pla
čiąsias minias. “Aušron” 
susieina visokių žmonių ir 
kiekvienam iš jų kuogra- 
žiausia patarnaujama. Jie 
supranta,kokį baisų ir didelį 
nuostolį turėtų, jeigu “Auš
ros” nebūtų.

Tuo tarpu “Aušra” teturi 
vos 50 narių. Tai maža, la
bai maža. Prijaučiančiųjų 
“Aušrai” žmonių skaičius 
kur kas didesnis. Kodėl tat 
jie tyli ir nenori aktyviškai 
dalyvauti ir “Aušros” reika
lus svarstyti?

“Aušra” savo pelno nežiū
ri. Žmonės, kurie prie “Au
šros” arčiau stovi ir dirba, 
turi daug jiegų dėti, kad iš
laikius “Aušrą.” Pati teisy
bė reikalauja, kad męs jiems 
padėtume. Juo daugiau bus 
spėkų, juo daugiau talkinin
kų — juo didesnę veikimo 
dirvą apims “Aušra”; o ta
tai išeina mtims patiems ant 
naudos.

“Aušra” šelpia mokslei
vius. Ji šelpia moksleivius, 
kurie tarnaus • visuomenei. 
Visos narių duoklės eina 
moksleiviams šelpti fondan. 
Kad pačiai “Aušrai” išsilai
kyti, reikia dar koncertėlių, 
vakarėlių, paskaitų. Kad ta
tai įkūnyti, reikia žmonių, 
reikia padėjikų. Tuomet 
padidės “Aušros” kasa; pa
ti draugija jausis neprigul- 
mingesnė esanti, ant kojų 
tvirtai atsistojusi.

Tamsus žmonės “Aušrai” 
nepadės. Dideli ponai “Au
šrai” nepadės. Tai kasgi ją 
rems, jeigu ne \jūs, darbo 
Žmonės? Gi jums, o ne sve
timiems dievams “Aušra” y- 
ra įkurta.

“Aušra” rūpinas mokslei
viais; jos pastogėj būna 
įvairių - įvairiausių susirin
kimų, koncertų, prelekcijų, 
joje męs turime daugybę 
laikraščių, daugybę knygų. 
Tonais jau mūsų suėjimo 
centras, mūsų pasitikimų 
vieta.

Ar už tą visą, ką “Aušra” 
duoda, jūs neatsilyginsite 
niekuom? Tai būt negražu, 
tai būt nedėkinga.

Tat remkite “Aušrą”!

Rajono komiteto rezoliu
cija sekanti:

“Męs, žemiau pasirašiu
sieji, šiuomi pranešame: 6 d. 
liepos š. m. 3 vai. po pietų, 
tam tikslui sušauktame susi
rinkime, laikytame 49 kuo
pos LSS. svetainėje — iš
klausėme kuopiečių, kaipo ir 
pašalinių liudytojų ir priėjo
me prie sekančio išvedimo: 
visa tai, ką rašė Keistučių 
Augis, yra vaikiški ypatiš- 
kumai ir bjauri neteisybė. 
Kad arčiau supažindinus 
skaitytojus su K. Augiu, čia 
paduodame vieną ištrauką 
iš jo ‘faktų’. Jisai rašo: 
‘Kuopos narys Kiškiūnas, 
saliūnų agitatorius ir tt...’ 
Tuom tarpu drg. Kiškiūnas 
yra vienas iš darbščiausių 
kuopelės narių. Jisai ypač 
platina socijalistų laikraš
čius kaip visur, taip ir saliū- 
nuose. Tą patį galima būtų 
pasakyti ir apie kitus jo fak
tus, bet neužsimoka, kad ne
su teršus jais lapų socijalis- 
tiško laikraščio.”

“Laisvė” elgėsi negerai.
Toliaus rajono viršininkai 

sako, kad “L.” elgės negerai, 
talpindama nepamatuotus 
šmeižimus be parašo kores
pondento. Tai padaro iškaš- 
čius ir sugaišina laiką. Po 
raportu pasirašo:

Org. J. V. Stalioraitis. 
Sekr. J. A. Žukauskas.

(Antspauda.)

“Laisvė” tikisi, kad šitų 
nesusipratimų išaiškinimas 
prisidės prie spartesnio plė
timosi socijalistų propagan
dos Hartford, Conn. Dir
bant socijalistišką darbą, 
kaip pavieniam žmonėm, 
taip ir redakcijom, tankiai 
prisieina atsidurti tokiam 
padėjime, kad nežinai keno 
teisybė. Taip buvo ir šiuo 
kaTtu. Prisilaikyti užtylė- 
jirno taktikos nei vienas so- 
cijalistas negali, juo labiau 
laikraštis. Ištyrimas — ge
riausias vaistas gelbėtis nuo 
intrigų ir vaidų. Pačiai “L.” 
labai rūpi, kad,pergyvenę tą 
nemalonumą, mūsų Hart
fordo draugai imtųsi kuo- 
smarkiausiai už darbo, ku
rio taip daug yra Hartforde.

Centrališka valdyba soci
jalistų partijos Illinois vals
tijoj ragina Veikiantį Komi
tetą liet, skyrių S. P., kad jis 
pasistengtų suorganizuoti 
daugiau narių ir sutvarkytų 
reikalus L. S. S. P. Reikėtų, C z

Nuo red: Atnaujinam 
žinių skyrių apie darbus. 
Dauguma skaitytojų to no
ri. Męs pildom jų valią. Ko
respondentų prašom žinias 
apie darbus suteikti sky
rium. Tik tėmykit, mel
džiamieji, kad klaidų nebū
tų, nes tai baisus žmonių su- 
vadžiojimas.

Lawrence, Mass. Darbai 
dar vis labai pamaži eina. 
Daugelis žmonių į kitus 
miestus išvažinėjo.

Detroit, Mich. Darbai la
bai sumažėjo. Prieš kiek 
laiko darbai ėjo labai gerai. 
Darbų sumažėjimas įvyko 
todėl, kad privažiavo dau
gybė ateivių. Ypač daug at
vyko neorganizuotų rusų. 
Rusai važiuoja ne pavieniai, 
bet kuopoms. Jų darbas 
daug pigiau apmokamas. 
Darbininkai dar labai men
kai organizuoti Detroite.

S. S—as.
Michigane. Gerb. “Lais

vės” redaktoriau. Duodu ži
noti, kad So. Range sustrei
kavo 3,765 darbininkai va
rio kasyklose. Netik pas 
mus, bet ir visame Michiga
ne. Todėl, darbininkai ne
važiuokite čion. J. Jlla.

lawrencieciai, kurie norite 
išsiimt ūkėsiškas popieras, 
tai ateikite ant susirinkimų, 
kurie yra laikomi kas antras 
nedėldienis, 345 Common 
gatvės, o tenai jums patar
naus visai dykai — nieko ne
kaštuos.

~~ S. VeČkys.
Philadelphia, Pa.

8 d. liepos 1-ma LSS. kuo
pa turėjo parengusi pirmas 
po atviru dangum diskusi
jas, kurios atsibuvo Fair
mount parke. Temos disku
sijoms buvo: “Ar reikalinga 
žmogui puoštis?” ir “Kodėl 
žmonės nors ir jaučia save 
esą skriaudžiamais, bet ne
kovoja?”

Pirmas klausimas po visa
pusiško apkalbėjimo ir karš
tų debatų pripažinta už rei
kalingą puoštis, nes tai esą 
žengimas linkui progreso. 
Antras gi klausimas išaiš
kinta šiokiu būdu, kad aplin
kybės, girdi, pačios privers 
juos kovoti.

piknikų, bet juk piknikai 
dažniausia rengiama did
miesčiuose, kur žmonės, at
ėjus šventadieniui, nori pa
kvėpuoti tyru oru. Čia gi 
męs ir taip turim tyro oro.

Visų mylintis.
E. Chicago, Ind.

20 liepos čia atsibuvo ba
lius, parengtas jaunuomenės 
pasilinksminimo kliubo. Aš 
nieko neturi prieš tą 
kliubą, bet turiu pasakyti 
tvarkos vedėjams, kad taip 
negražiai nesielgtų. Viską 
spardo, stumdo, lipa ant ko
jų žmonėms. Argi dėl pasi
tyčiojimo sukvietėt publi
ką? Kada socijalistų kuo
pa norėjo išgarsinti savo iš
važiavimą į mišką, tai lenkų 
valkatos kliudė ir nuplėšė 
lietuvių išlipintus apgarsini
mus. Kodėlgi tas kliubas 
prisileidžia prie darymo to
kios betvarkės?

Juozas Kertukas.

žinoti,'ar jis dar gyvas. Meldžiu jį 
patj arba kas apie jį žino pranešti. 
Pranešimo išlaidos bus sugrąžintos.

Alena JanaviČienS, ~"'
P. O. Box 463, Spring Valley, Ill.

Pajieškau Meres Valušiutės, nes 
noriu su ja apsivesti. Seniau gyveno 
So. Boston, Mass., dabar gyvena, ro
dos, Philadelphia, Pa. Malonūs ji pa
ti tuojaus atsišaukti arba kas žino 
pranešti. (62)

F. Keizer,
1 Fourth st. Court, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo draugų Jono ir An
driaus Melnikų, paeina iš Kauno prie
miesčio Aleksoto, Suv. gub., Mar. pav. 
Labai būtų geistina sužinoti.

Frank Kownicki,
3 Chever st.,. Worcester, Mass

Pajieškau J. Vaisiuno, Kauno gub., 
Panevėžio pav., Biržų parap. Nese
niai atvažiavo iš Lietuvos į Chicago.

Christ Gasiskis, 
P. O. Box 967, Raymond, Wash.

Pajieškau savo brolio Petro Banio, 
Iš Lietuvos atvažiavo j Racine, Wis.^V 
vėliaus išvažiavo j girias. Dabar, ro
dos, gyvena Detroit, Mich.. Jau metai, 
kaip atvažiavau iš Lietuvos ir nesu
laukiu jokios žinios nuo brolio. Turiu 
svarbų reikalą.

Miss A. Baniukė, 
1126 Mound avė:, Racine, Wis.

Pajieškau pusbrolio St. Bajorino. 
Taipgi pajieškau B. Gedgaudo ir J. 
Petrikio. Visi Kauno gub., Raseinių 
nav., Kaltinėnų valsč. ir parap. Mel
džiu atsišaukti.

Paul Daukshas, 
Box 161, Pocahontas, Ill.

Pajieškau draugo Juozapo Zabloc
kio. Lietuvoj buvom susiedai. Metai, 
kaip atvažiavo Amerikon. Aš esu 
Kauno gub., Panevėžio pav., Tičkunų 
kaimo.

M. Posavičius,
69 Cherry st., Naugatuck, Conn.

Pajieškau draugo Vinco Kudaraukc- 
ko. Merkinės valsč., Vertelkų kaimo, 
Vilniaus gub. Jis pats arba kas kitas 
malonės pranešt šiuo adresu:

M. Alianskas, 
144į Pecan st., Los Angeles, Cal.

Pajieškau brolio žibinsko, Kauno 
gub., Zarasų pav., Pavariškių viensė- 

>. Seniau gyveno North Adams, 
Mass. Atsišauk greitai, nes aš mir- 

.<siu, tai palieku daug pinigų.
Taip, 1)1’0- Ona ŽilinskiutS,

~ ’ 99 Willow st., Lawrence, Mass.

Triksas.
Montello, Mass.

Liepos 25 d. atsibuvo mo
terų draugystės Nuolatinės 
Pagelbos Panelės Švenčiau
sios mass mitingas su p ra- < 
kalbomis. Pirmutinį kalbė
toją perstatė mokytoją kle
boną K. Urboną, kuris, atsi
stojęs prieš publiką, pasisa
kė, jog neturįs ką kalbėti, 
nes viską esąs iškalbėjęs per 
pereitas prakalbas. Bet nors 
neturėjo ką naudingo pasa
kyti, tai pradėjo publikai 
miglą pūsti į akis.

Štai jis sako: “Pirm ma
no atvažiavimo į Montello, 
lietuviai buvo visai iškrypę 
iš katalikiškų vėžių ir net 
katalikai nebegalėjo nei ant 
gatvės pasirodyt.” Turiu pa
stebėti, kad pirm jo atvažia
vimo buvo pas mus kunigas 
Dragūnavičia, tai parapijo- 
nįs, nors jam nedavė kasos 
laikyti ir neaprašė bažny
čios vyskupui, bet leido dar 
nors mišias laikyti lietuvių 
Roko bažnyčioj ir jam algą 
mokėjo. Bet dabar Urbonui 
netik kad neišpildo jo visų 
reikalavimų, bet neduoda, 
vyrukui nei mišių laikyti lie
tuviškoj bažnyčioj. Dabar 
laiko mišias anglų svetainėj. 
Žmonės į tą svetainę telan- 
kosi patįs tamsiausi, nes ge
ras žmogus nenor landyt po 
užkampius. j

Antras kalbėjo kokis tai 
klierikas Juškaitis. Tas pa
sisakė kalbėsiąs apie moterų 
istoriją. Bet ištikro, keliais 
žodžiais pasakė be jokių 
faktų, kad moterįs iki penk
to šimtmečio buvo lygios su1 
vyrais ir visur jos dalyvavo 
politikoj. Bet tolesniai, kaip 
pradėjo kalbėti, kad net ir 
pats Salemonas nebūtų su
pratęs, ką jisai norėjo pasa
kyti. Nuo istorijos temos 
visai nuvažiavo ant socija- 
listų kalbėtojų, ir paskui 
pradėjo girtis, kad katalikai 
turi daug mokytų vyrų savo 
pusėj. Išsitarė, kad moterįs 
tur kovoti prieš politiškų 
tiesų gavimą. Ant galo pa
sakė, kad ‘joms reikia tik 
prigulėti prie katalikiškų 
draugijų ir jos tuomet bus 
kaip Lietuvoj kad buvo ir 
nereikės jokiu principu, nes 11Y1OIY1 v uaiov. Zenium- . t u cm *• ? v -- JU darbas esąs tik pečiu ziu-

anpi soe laikraštis retl lr bulves skustb clllvl oUt. lcllx\l dollo. rn i • .r*i i? i - i................ - Tokiems filosofams butu CIOVICU VlCll IdlUUlI • 1 *1 A* 1 n ‘Tokiu būdu tas genaus laikyti prakalbas 
cirkuose, kas bent publiką 
prijuokintų. Tarpais buvo

Malonėkite surasti vietą 
jūsų gerbiamam laikrašty 
dėl atsakymo p. M. Akelai
čiui, kuris mane taip begė
diškai šmeižia.

“Laisvės” N 59 jis, neva 
atsakydamas kokiam tai ko-., 
respondentui, apdrabsto 
purvais Norwoodo biznie
rius socijalistus, o ypatingai 
mane. Jisai sako, kad biz-|įjos 
nieriams apeina tik biznis, o 
ne socijalizmas'. 
lau, kaip tau apeina užsi
dirbti kąsnį duonos, dirbanti Merginų atydai.
iiji c L a tu f a 11 af o cni'ilni'TiPi Merginos žinokit, kad as esu senas pas Kupliausią smailai nej, kava|ieriuS( baiKiu Kristaus amžių ir 
taip ir mums, biznieriams, -su pasirengęs uždėti savo biznį, bet 
rūpi daryt pragyvenimą iš nort‘či?u aPslv’®8tl- Mano už- L . 1 . J 1 . siemimas sulig pavardes. Merginosbiznio, patarnaujant žino- atsi^aukit ir pastatykit visą eilę kiau
nėms. Jeigu tamista ne- o aš atsakysiu. Galit atsišaukti 
. , . . ° .*i •, t ir nasles, tik nesenesnes 35 metų,lenksi galvos pries kapitalis- a. l. siuvėjas,
tą, būsi pavarytas iš darbo. 155 plumer s(- Detroit, Mich. 
Taip lyginai ir męs: jeigu —----------------------—

“Laisves” Redakcijoj
(ne vien socijahstams, bet .. . v.
lygiai visiems), tai negalė- galima gauti ŠIOS
sim varyti biznį. Argi tas Lnvrrnc
neaišku? Knygos.

Toliaus p. Akelaitis UŽme- Čenstakavo .KlioStoriaus Slaptybes 
. . 1 . . . . . arba kruvini Doniazo Macocho dar-ta man, kad as, persiškirda- bai. su paveikslais.................... i5c.
mas su B. A .T., drabščiau Jėzaus draugija arba jezuji- 
jį purvais, vkad tik katalikai LI\ai„>iEs dainos................ U
eitų pas mane solderius M()KSLAS .rankžinystės arba 
pirkti. Tai bobiškas plepa- kaip pažinti žmogaus praeitį ir at- 
las, į kurį aš nieko neatsaky- eit‘............................... y ]5c*

kill Tiiin nni n/motimną LEKCIJOS apie atskinmą ženklų 15c.SIU. Laip pat UZniCLlilias, VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką
kad męs aukavom parapijai, ir iškeliaujantiems ..............   15c.
irgi yra tuščias. O ant ko- PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo- 
kių pasilinksminimų męs ei- revoliucijos atbalsiai. Dai- 
nam (katalikiškų ar socija- lūs apsakimėlis iš revoliucijos lai- 
iistiškų), tai nuo to, lodos, BEž|)žlONuj prezidentas. Juo- 
nei vienam socijalistui gal- kingas apsakymėlis.................. 10c.
vos neskauda, tik vienas A- teatras žmonijos gyvenime. 
kelaitis kasžinko serga. ........

; Ant pabaigos Akelaitis iiai.......................
užmeta, kad socijalistai biz- -pasaulių ratas” 
nieriai skundė kooperaciją “audėjai.”. Puikus veikalas, 

I valdžiai ir net į State House. “KAS įganys liaudj.” ...
Čia tai yra stačiai krimina- nedori its
liskas šmeižimas. Pasakyt -socijaldemokratų 
bile ką yra nesunku, bet kur ....pamatai” .........
darodymai? Nieko tikro ‘meilės karštligė” 
nežinant, daryt tokius bjau- “GRK,Č1AI SIAS 
rius užmetimus kuopoj ir a- 
pie tai per laikraštį bubnyt, 
tai yra negražu. 

| Patartina p. Akelaičiui^ 
nešokinėt su savo princi
pais, lyg katei su pūsle, bet 
būt truputį rimtesniu. 
viskas. Ant tolesnių pliovo- 
nių nepaisysiu.

.........  20c. 
prasikaltS- 

10c. 
25c. 
50c. 
50c. 
15c. 
15c. 

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

PAMOKINIMAS 
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c. 

Taipgi galima gauti Šie puikus pa
veikslai : 
“PASKUTINIS STREIKAS.” 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” .. 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 
“MEDIS NEDORYBĖS.” ....

Reikalaudami knygų arba paveiks- 
Tai I rašykite sekančiu adresu: 

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

Exeter, N. H.
“L.” N 59 tūlas slapyvar

dis kad drožia, tai drožia 
man, kaip tai aš drįsęs per 
“Kel.” papeikti tuos, kurie 
vieton atiduoti centą ant 
laikraščio ar knygos, neša 
viską į saliūnus.

Ponas T. M. matytis tuo- 
mi užsigavo. Negalėdamas 
atsakyt “Kel.” —rašo “Lais
vėje”, jog matęs mane taip 
nusigėrusį, kad buto negalė
jau surasti. Tamsta remies 
tuomi, kad matei mane stu- 
boj, kur alų gėrė.' Buvau, 
nes privertė reikalas. Bet 4 
liepos, kone visą dieną dir
bau, nes kaipo užduotį turė
jau surašyti Š. J. D. proto 
(kolą. Red.) ir tt. ir kaip 8 
vai. vak. nuėjau ant susirin
kimo.

Tai aiškiausias melas! 
Patvirtinkit, kada aš klai
džiojau, nerasdamas buto. 
Netik 4 d. liepos, bet bile ka
da. Darodykite, tai aš duo
siu 15 dol. politiškiems kan
kiniams. Jeigu to nebus, tai 
bus jum gėda. J.’Genys.

Lawrence, Mass.
Liepos 24 d. IWW. unijos 

lietuviško skyriaus laikyta
me susirinkime tapo pakel
tas klausimas, paimti kokį 
lietuvišką laikraštį už orga
ną. Priešingų beveik neat
sirado. Po trumpo apkalbė
jimo, tapo išrinktas susine- 
šimo su kitais lokalais komi
tetas. Kokį laikraštį imti 
už organą, dar galutinai 
nenutarta. Kuomet buvo 
įnešta, kad reikia imti “Pir
myn”, arba “Laisvoji Žmo
nija”, (? Red.) tai didžiuma 
pradėjo nerimauti, kiti net 
pradėjo eiti laukan. Tas 
reiškia, kad nekuriems dar
bininkiški (“Laisv. Žmoni
ja” i__  ___ _________
kas, anei soc. laikraštis. 
Red.) laikraščiai dar išrodo 
baisiais. L'..!.. __
klausimas tapo uždarytas.

Geriausia būtų tam tiks-1 dainos ir deklamacijos. Dai
lu;, kad Lawrence’o ir kitų nos nusisekė gerai, bet dek- 
miestų lokalai pasirūpintų lamacijos kitoms visai nepa- 
su rengt prakalbas ir užsi- vyko.
kviesti gerus kalbėtojus, Rožytė,
idant nurodyti IWW. orga
no svarbą. Gal tada grei- De Kalb, III.
čiau susitaikytų? * “L.” N 59 patėmijau netei-

Reikėtų agitacijos, kurią, singą korespondenciją iš De| ■ 
tiktai organą turėdami, ga- Kalb. Toje^ korespondenci- 
lėtume sparčiau pavaryti, joj labai įžeidžia vietinius

P. Tuomet S. P. duotų ver
tėją ir męs galėtume svars
tyt S. P. reikalus lietuvių 
kalboj. Tam tikslui męs ren
giame visą eilę prakalbų po 
Illinois valstiją.

Lietuvių gyvenimas eina 
pirmyn. Mums nėra jau rei
kalo stovėti nuošaliai Suv. 
Valstijų politikos. Męs tą 
gerai žinome, kad Lietuvių 
Šoc. Sąjungos gyvuojančios 
kuopos visuomet prisidėda
vo prie agitacijos už S. P. 
kandidatus. Bet laikas jau 
atėjo, kad imti aktyvišką 
veikimą eilėse Socijalistų 
Partijos. Gyvendami šioj 
šalyj, turime ginties nuo iš
naudojimo kapitalistų.

Nelaukime, kad lietuviški 
politikieriai senųjų partijų 
užbėgtų mums už akių. 
Žmonių kultūriškas kilimas 
traukia mus didesnėn vieny- 
bėn ir mums jau laikas įsi
traukti S. P. gyvenimo sū
kuriu.

Gerb. draugai! Jeigu jūs 
pavieniai prigulite prie S. P. 
—tat mlonėkit duoti mums 
ryšius ir mėginkit sutverti 
brenčių S. P. savo miestely. 
Męs pasiųsim jums kalbėto
ją. Tikimės, kad paduosi t 
mums brolišką ranką.

miestelio. 15 metų, kaip gyvena Ame- nam perskaityti. Naudokitės proga!
* •• • . . m • * i* i . ♦ 1—1 • • I juvucu zac? iitrociiicii odys aplikacijas ir tt Taigi, lietuviu^ delei , ne rengimo I atvaziayau iš Lietuvos, todėl norėčiau1 30 Hazel st,

vos. Ir ne jisai vienas 
tą biznį Čenstakavo j.

Prisiųsk $1.00, o šutau 
pinsi nuo $5 iki $10.
Mūsų aptiekoj randasi geriausios 

gyduolės, kurios sulaiko Šutimą Ir
naikina prakaitų. Vartodamas mūsų

Sekr. A. Karalius
Org. A.A. Wasilewski.

Adresas: A. Karalius, 32- 
30 Emerald Ave.

Chicago, Ill.
Adresuokite:

ST. JASILIONIS,
Binghamton, N. Y.

Pajieškau vyro Leono Janavičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Užvenčio

Korespondentas nupeikia

:'4vv

“Laisvės” N32 buvo patal
pinta korespondencija Keis
tučių Augio. Toje korespon
dencijoje labai smarkiai už
gaunama 49 kuopa LSS.

“Laisvė”, patalpinusi tą 
korespondenciją, tuojaus 
gavo pranešimą iš komiteto 
LSS. 49 kuopos, kad auto
rius pasirašytų savo vardu 
ir paremtų savo korespon
denciją faktais. “Laisvė” 
kreipėsi prie Keistučių Au
gio ir gavo iš jo pranešimą. 
Vienok tą pranešimą dėlei 
jo šiurkštaus tono ir labai 
smarkių kaltinimų “Laisvė” 
negalėjo patalpinti. Žino
dami, kad jau nuo seniau 
tarpe hartfordiečių eina vi
sokie kivirčiai ir norėdami, 
kad kokiu nors būdu tą vis
ką užbaigus, — męs pave- 
dėm ištirti visą dalyką Con
necticut rajono LSS. virši
ninkams. Rajonas maloniai 
tą atliko.

Redakcijos atsakymai.
Ch. II. Davis. Jokių politiškų ap

garsinimų, kurie nedera mūsų pakrai
pai, netalpinam niekad. Žinokit ant 
visados.

V. Račkauskui (New York.) Visą gyduoles suteiksi smagumą kojom, 
pluokštą pranešimų Jovaro ūkės rei- nes tos gyduolės užlaiko kojas sau- 
kaluose gavome. Turėdami daug svar- sas ir sveikas>. Kada kojos sveikos, 
bosnių reikalu, atsisakome minėtą su-1 . . , .......
manymą remti. ‘ lai ir autuvas xl£ai ^ojas.

A. V. P. Emigrantui. Klausimą apie Ilgai nelauk. Prisųsk $1.00 per 
immigraciją nušvieėiat nepilnai. Ne- pačtą money orderiu arba registruo- 

• zn re 1 XT V X • 1 T • J lu laišku> 0 m?s tuojaus prisiusime 
Sa™Sn^fe^Lr,,'U<>k'1 -pres, jums Keras gydu.lea.

J. R. Pušiniui. Jums dar persunku Siųsdami pinigus, adresuokite šitaip: 
rašyt straipsneliai. Panašios mintįs i a iv
jau nesyk j buvo išreiškiamos. P. J A I ULi AVICIUO

Susirinkimų Lankytojui. Pasivėli- ,o ... .. , onot 1 18 W. Broadway, So. Boston, Mass.
4 * v i- , i B. šidiškiui. Netilps. Jums keli žo- m _ .. . . , . . ■»Todėl, draugai darbininkai, lietuvius. Sakoma, kad musų džiai, o jūs 8 puslapius prirašėt. Pa- Taw mūsų aptiekoj randasi įvai- 

nepasigailėtam po kelis cen- lietuviai paskendę tamsybėj Sutinkkme.5“ J°SM v<'ikim° l’“krai|’!' 
tus viršaus užsimokėti, nes ir Vietoj . pasilinksminimų S. Dulinskui. Jūsų Žinutės netinka, aptiekorius P A J at Ulevičius
iš to turėsime kaip dvasiš- parsiveža bačką alaus ir ^X^s^^ TuKi Bt.
ką, taip ir medžiagišką nau- paskui, pasigėrę, sukauja. sitikimai tarp lietuvių nenaujiena. 
dą. Bet ar daug panašių atsi-1 stengėtės rašyt aiškiau,__________ _

LSS. 64 kuopa išrinko ū- tikimų buvo pas lietuvius? 
kėsystės komitetą, kuris pa- Yra čia keli karšti katalikai, 
gelbės išsiimti pirmas ūkė- kurie kėlė krikštynas, bet 
siškas popieras: atras lai- ir viskas. Kam gi dėl tų ke- 
vo vardą, kuris nežino, o lių žeminti visus? 
pats negali sujieškoti, išpil-

Naudokitės proga! .
Kas užsirašys per mane ant metui 

vieną iš šių laikraščių: “Laisvę,” “Ko
vą,” “Keleivį” arba “Dilgėles”, tas 
gaus puikią naują knygą “Kas Uga- j 
nys liaudį.”. Knyga yra suvirš 200 
puslapių ir labai naudinga kiekvie- ,

UM ............
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VIETINES ŽINIOS
Skausmai ir Laužymai

Severus

Vėl gali dirbti.

BOSTON, MASS

neatsižvelgiant į jų charakterį, duodasi greitai apgalet ir iš 
organizmo išvaryt, jeigu tiktai greitai ir laiku bus pavartotas

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJ!: LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

Išdirbinejarn dabar Severos Gothardišką Aliejų dviejuose didumuose: 
25 centai ir 50 centų aptiekose.

$1.00
60c 

$1.00

1 butelis Apribotu Brendęs
1 butelis Pyčiu Vyno . ...........

Viską atiduosime tik už

1 butelis Rusiškos Višniuvkos......... $1.00
1 butelis Grandžių Vyno.................... 50c ,

Viską atiduosime tik už...$1.00

kuris yra žinomas kaipo vienas iš geriausių linimentų, arba 
skysčių tepimui ir kaipo tokis randa sau labai platų lauką, nes 
vartojamas įvairiuose atsitikimuose. Pagelbėjo kitiems 
leiskit, kad pagelbėtų ir jums. Perskaitykit sekantį priro
dymą

Gothardiškas Aliejus
(Severn’s Gothard Oil)

Ak užlaikau Columblos gramafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išgieda 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 gerą gramafoną. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jum. pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go. tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trobomis ir be trubu.

Kreipkites šiuo adresu:

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

VVNAS IR UIKERIA1
Kad Išgarsinti męs gerlausj vynų, štai kokius įsileidimus męs padarėme Rugpjūčio mėn.

LAISV E
PARSIDUODA visai pigiai 5 kamba

rių forničius, savininkas išvažiuoja į 
Lietuvą. Kam reikia forničiaus ir gerų 
kambarių, • kreipkitės kuogreičiausiai 
pas:

A. IVĄŠKEVIČ, 315 W. Broadway
So. Boston, Mass.

IK VYRAMS

30 liepos Dahlgren svetai
nėj atsibuvo So. Bostono 
Labdarystės Draugijos pra
kalbos. Zmoniy atsilankė ne- 
perdaugiausia. Kalbėjo A. 
Ivaškevičia ir J. Neviackas. 
Auky ant šiy prakalbu surink
ta net 475 doleriai. Išsek-

. retoriaus raporto paaiškėjo, 
jog prie Labdarystės Drau
gijos priklauso suvirs 500 na
riu; tarp jy yra 18 garbės 
nariy, t. y. tokiy, kurie da
vė nemažiau, kaip 25 dol. Iš 
visy garbės nariy daugiausia 
paaukavo A. Ivaškevičia, nes 
net 325 dol. Nuo 31 liepos 
Dahlgren salė perėjo į Lab
darystės Draugijos rankas. 
Už ją įmokėta 8000 dol., o 
skolos lieka 9500 dol. South- 
bostoniečiai, mums sarmata 
būty, jeigu męs tos skolos 
neišmokėtume iki 1914 mėty. 
Jeigu visi So. Bostono ir Bo
stono lietuviai dėty tik po 1 
dol., tai skola būt ant syk 
atiduota.

Ateinančioj nedėlioj, 3 
rugpjūčio, atsibus susirinki
mas draugystės D.L.K. Vy
tauto, po num. 339 Broadway 
Pradžia 2 vai. po piety.

Pėtnyčioj, 1 d. rugpjūčio 
atsibus LSS. 60 kuopos susi
rinkimas. Tasai susirinki
mas bus mėnesinis. Todėl 
visi nariai privalo atsilanky
ti. Bus nominuojami kan
didatai ant revoliucijos ir 
kankiniu rėmimo komiteto. 
Pradžia 7:30.

Sek r. J. Klevas.

30 d. liepos didžiajam Bo
stone siautė audra, kuri pri 
dirbo daug nuostoliu. Ypač 
daug nuostoliu pridaryta 
Everette ir Moldene. Evere 
tto gatvės netgi buvo apsem
tos.

Pranešame antru sykiu, 
kad neužmirštumėt atsilan
kyt 31 d. rugpjūčio ant mi
tingo Maynard svetainėje, 7 
vai vakare. Tai bus protes
to mitingas prieš žiaury el
gimąsi su Ipswich’io strei- 
kieriais.

Gubernatorius Foss’as la
bai pradeda aiškėti. 29d. lie- 
Cos, kaip pasakoja, buvo la- 

ai įdomus pasikalbėjimas su 
Bostono Central Labor uni
jos atstovais-. Ką jie šnekėjo, 
nežinia, bet pabaigoj Fossas 
pasakė: “aš viską užbaigiau 
su jumis!” Jam gi atkirto: 
“ir męs su jumis”! 
Tai reiškia, kad Fossas nei 
nemano taikyties su teisin
gais darbininky reikalavi
mais.

Pastaruoju laiku Fossas 
pradėjo linkti prie republiko- 
ny. Męs pasakytume: vil
kas maino savo kailį, bet 
klastos nemaino.

Hyde Park dabar smarkiai 
organizuojama darbininkai. 
Jokio užsitikėjimo valdžia 
nėra. Dabar bus žiūrima, 
kad Fossas negabenty savo 
darby atlikti į kitas dirbtu
ves.

1 mano Tautiečius:
J!|s ir jūsų draugai esate nuo 

širdžiai užkviečlami aplankyti 
mano Lluosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kuras 
laikau parodų dailės ir skulp- 

įV turos darbų, kurios padaro Lie
tuvos artistai, su išvaizdinhnu 
Švairlų kūno dalių kaip sveikų 
taip Ir sergančiu.

ENI VYRAI
VIDURAMŽINI VYRAII

“Pavartojus Severos Gothardišką aliejy, pa
sijaučiau daug geriau, skausmas kojoj pasi
liovė greitu laiku, o po savaitei jau galėjau 
grįžti prie darbo ir dirbu dabar kaip pirmiau. 
Skaitau jūsy Gothardišką aliejy vienu iš ge- % 
riaušiy hnimenty šios rūšies skausmams. įį

TOM TAMA, Box «, Gardiner, N. Mex.

W. F. Severą Co. V5Z!DS

(Įvarant uojiiuie, jog mijs vynas yra tyriu tįsis Ir geriausia.

Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos micros gorčius -$2.00 
Californijos Brendęs gorčius 2.00

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

kitų pasilinksminimų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, 6 užtikriname, kad iš mus patarnavimo imsite užganėdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis“

H. L. Golden & Co
352=354 Harrison Avenue

Jus čia galite studluoti žmo
nijos giminės kilmę ir Išailatiks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, ir 

mn yii Indoniiauslus gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabaisuolius.

Vieną valandą praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą į galvą čiclam gyvenymuĮ.

Jus čia galite studluoti pasekmes ligų Ir 
ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra či<a prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodinėja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimu. vAtvira 
kasdieną podraug su Nedėldleniais ir Šventa 
dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui.

JŽANGA UZDYKA.

461 Sixth Avenue, near 28th Street, 
New York.

Naujos Mados
(DRAMAI-OINA|

$20 vertės mašina atiduoda tik už $17

Mano ofise galite susikalbėti vi 
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak

Telefonas Richmond 22126 
„ 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATAL1OGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Musų kataliogas 
perstatų didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
šluboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tninila Washington St.J. I. lUllllld, tVIA.S.S:

Didžiausias
Darbininkų
Sųvaitinis
Laikraštis

KOVA” Leidžiamas

Sąjungos 
Amerikoje

V

e

8
o 
M 
e

“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 4f>2.CX) Amerikoj ir kitur.

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

Telephone So. Boston. 845 M

DR. P. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandų*:

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

O
OM
O)

O 
O

Vyrai kurie žada apsivesti—-vyčai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—Vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena iėtue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syflli. 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel* 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky- 

etirho; Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais,.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibcs, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
beverti s, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kenb ti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSA1 DYKAI. 
Męs užmotam ir pačia. Išrašik airfkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 3oG 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusli pasiuliminuf dykai 
Šluostos knygos ir norėt'iau, jou jus išsiustumet man

Vardas ir pavarde

Adresas ..

Stejtas

L’AIVAKORCIU IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA".
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siysti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ

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

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street .

NEW YORK CITY, N.Y.

Samdome darbininkus

18 rime
ir prirenka
mi“ Akinius

Aldą Spee.ijalistas

399 a Broadway SJį,
arti E Street

del gelesinkeliy, Canadon 
fabriky ir farmy.
United States

• Employment Office 
43Portland st., Boston,Mass.

AR NORI
gauti DYKAI dvi gera<< setu- 
kas ir Kntalioga visokiu Keru 
inagi<zkii sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

imi nori, o nežinai kur ju Kauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresą, o ase tuo
ju u s ta Kntalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

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

n n i/ T" n p n c u

Sučedyk savo sveikatą irpinigus
A

a

ir Biznieriai!

a

Spaustuvę KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap-

aiškini

i kiekvienam vyrui irmoterel

Aptirkorius ir Savininkas

Feeling Better Already
Kas nori YPATINGAI

ir
5

žmonių, kurie t ik perskaitė šit^ knygių, išs.-

Hamburg

Libau

Hamburg
e)

AITĄ KNYGA illiustriiotn puikiais moks- 
slinkais paveikslais ir apie žmogaus kūno su-

daryti, seniems ir 
gyventi. Čion vis'

,, IX 1 1 11 ( 1 1 1*. 1 ■ XX

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ m tik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų norai

“LAISVE”

Apie MEILŪS DALYKUS „Daktaras“

darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

e>

ca
*
Wc)c)4 c)M (DQ «4c) c) <4 c)it c)c) M c) M Nauja Lietuviška

KRAUTUVĖ
Užlaikome, pareina

JEI serui ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy-

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

W1I.LIAAI F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus l:. J. Kavulimiskus

315 W. Broadway
. SO. BOSTON, MASS.

MAŠINAS, puikiau
sius Grnmafonus ir ki
tokius muzikuliškus 
instrumentus. Vai
kams kerifinkus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panagius daiktus. Duodami,* 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKA1T1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

«O. liOMTOIN OVUl-li G
310 Broadway, So. Boston, Muss.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

i Akušerka j 3 (DPabaigusi kursų Womans Medical 
College, Baltimore, MJ.

Pasekmingai atlieku savo darbą prie 2 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir C?

į pagalbą invalidose moterų ligose. S

I F. Stropiene, BROADWAY q
SO. BOSTON, MASS. , g

THE
MAGIC

— ... .

Parsiduoda Forničiai
dėl 3 kambarių ir virtuves. Priežastis 
pardavimo išvažiavimas į kitą miestą. 
Atsišauki t greit,

A. DZEVENKAUSKAS
218 4th St., 1st floor, So. Boston, Mass.

S “Kova”M
1815 E. Moyamensing Avė
PHILADELPHIA, F»13ININ’A

Ar manai keliaut iš 

Bostono stačiai į Lietuvą 
BE JOKIO PERSĖDIMO

Laivai išplaukia: 

“Cleveland” į Hamburg 
july 29.

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

Franconia’ 
aug. 19.

“Cleveland” 
sep. 12.

Geo. Bartaszius
261 Broadway, So. Bostdn, Mass.

arba
558 Broome St., New York City

a 
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Draugijos SILENT

Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo EROSĄ 
ir atlik prosmimąi pu
sę laiko su mažais išlai
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas;žiluma 
reguliuojama, gali pro- 
svti lauke ar Vidute; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai rei kalingas. Rąžyk 
apie platesnias žirtias. 
Agent geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted SI. DepL4 Chloagl, III

l’RĮS OtiROS KINYOOSs

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

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

MEILES KARŠTLIGE
/meilę...................................................................................... 2<)O.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačios ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
idway, So. Boston, Mass.

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Di. Richter’io
Pain 

Expelleriu.

ThankjYou!
---------- ----------------- ........................................

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

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

Dingo skaudėjimas kaklo ir diegi
mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.’

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York 
Richter lo Congo I’illčs yru geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 60c.

2%ZZ2ZZZ<22^222ZZZ2ZZZ4^2ZrZZZ2ZŽ2Z2Z2Z22ZZ222ZZŽZZZZZ2Z^

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

TEISINtUAl ŠIA 4 A
IR GĖRIAI ŠIA ari I r K A

I.IEilAIŠkA *>1 1 1JL11VZTL

nusipirkti pigiai ir gerus 
i ličius, tai ateikite pas

, for 
mus

BEN.J. CANNER
388 Broadway,

So. Boston.
TODĖL, kad ta knyga del 1ii1k> visuome

nės IšduotAs* tai kiekvienas j^ apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiims kelelį štampų už pri- 
siuntimu.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, Iškerpant 
šita apgarsinimų ir adresuok telpt

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

THMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Ka<l 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumu ir r<>ika- 
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai utslšuukio prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rušyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
plotų. Nodėl. iki 3,o Utur. ir Potn. vakare nuo 
6 iki 8.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūriai, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gani,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš jn isiųsia per ex|.resą.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

phone So. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiy laivy ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.




