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Turkai eina pirmyn

Vienna. 19 rugp. Naujai 
paskirtasis karališkas komi- 
sijonierius į Crotą, šiandien 
užmuštas Agrame.

Užmušėjas Steponas Dra- 
jero dar jaunas žmogus, tu
rįs vos 19 metų, ir tūla laiką 
buvęs Amerikoj.

Egypte neramu

Pirmeiviai negali veikti 
be socijalistų.

karčiausią vargą, per pora 
dienų prieš lošimą
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kiniai, kiti sako, kad Laka; 
buvo nenormališkas.

Eina dusyk’ savaitėj: Utarninkeir PetnyčIoJ

\.>£'ir ūnln& 'Inos ant užklausimo

Kanadoje ir žiuost

Ar tik nebus muzikantų ii 
irtistu streiko?

ofidw.-* So. Boston, Mass

Baisi tragedija! Visas 
kambarys buvo kraujuose 
paskendęs. Dabar visaip 
kalbama apie priežastį tra
gedijos. Vieni sako, kad šei-

Iš priežasties smarkaus 
lietaus ir audrų Vokietijoj 
daugely vietų upės išsiliejo 
iš krantų, apsemdamos ap
linkines apygardas. Ypač 
daug nukenčia nuo palvinių 
gyventojai rytinių provinci
jų. Smarkiai išsiliejo Vys
la ir kelios kitos upės Silezi-

Amsterdam (Olandija). 
Kadangi soči jai i s tai atsisa
ko būti ministe rials, tai kara 
lienei Vilhelminai nepavyks
ta sutaisyti ministerių kabi
netas.

Vargšai pirmeiviai, kurie 
be socijalistų pagelbės neį- 
jiegia sudaryti savo ministe-

Mitingai A. Bobelio 
atminčiai.
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Turkai nesnaudžia. Jiems 
dabar laimingas momentas. 
Veik pusė milijono kareivių 
traukia į Frakiją.

Jiems pavyko užimti svar
bų punktą Dedeagatch.

Bulgarai skundžiasi ki
toms valstijoms, kad juos 
skriaudžia.

žmones 
karštai

Nekurie kapitalistiški 
laikraščiai pradėjo skelbti, 
jog Vokietijoj puola socija
listų skaitlius. Tai neteisy
bė. Iš atskaitų matyt, kad 
šiais metais narių skaitlius 
paaugo ant 12,000.

Visoj Vokietijoj ir daugely 
kitu šalių eina didžiausi mi
tingai, kuriuose apkalbama 
nuopelnai Augusto Bebelio. 
Daugelis žmonių taip susi
graudino, kad negali susilai
kyti nuo ašarų.

licija tuojaus įsakė visiems 
tos miesto dalies gyvento
jams išsikraustyti. Visa to
ji miesto dalis išrodo dabar 
lyg išmirus. Gyventojai išsi
nešė su savim visą mantą; 
daugelis namų griaunama.

Haagoj (Olandijoj) atsi
vėrė dvidešimtas iš eilės su
važiavimas dėl įvykdymo vi- 
sasvietinės taikos.Suvažiavo 
delegatai nuo 16 tautų. Išvi
so ponų delegatų yra 800.

Iš Suvienytų Valstijų pri
buvo 50 delegatų. Pribuvo 
taip-pat milijonierius Car
negie.

Dėlei to viso męs ir vadi
name minėtą konvenciją pa
prastų žaislų komedija.

Saugoja buvusį karalių.
Sigmaringen (Vokietija.) 

Kadangi čja tuo tarpu vieši 
buvęs Portugalijos karalius 
Manuelis, todėl čia jo apsau
gojimui sutraukta daugybė 
policijos

Nors

nes, sta- 
bažnyčios mokslu, 
turį būti kasami 

Krematorijose gali- 
de ginti

dūlius ir vaikus, kurie yra 
negyvi arba pirm laiko gi-

noma.
Iš Chinijos vis daugiau pa

bėgėlių dumia į Japoniją. 
Jeigu dabartinei Chinijos 
valdžiai pavyks apveikti su
kilimą, tuomet ten galima 
laukti despotizmo sugrįžd-

Septyniolikos metų mer
gaitė ganė pagiryje kaiminę 
ir, beganydama, užmigo, tuo 
tarpu prišliaužė gyvatė ii 
per mergaitės burną įšliaužė 
j vidurius.
Mergaitė pabudo ir baisiau
siame persigandime pradė
jo šaukti, bet buvo jau vėlai. 
Už trijų dienų mergaitė mi-

Sinodas esąs neprielankus 
krematorijų (kur lavonus 
degina) steigimui 
čiatikių 
lavonai 
žemę, 
ma esą

maldingesnės, negu 
vyrai. Vietinis jaunimas su
manė rengti vakarus atlai
dams. Prašymą buvo pada
vę net balandžio mėnesyje. 
Galinga ranka vakaro nelei
do... Atsakyta. Sužinota 
šiaip netaip, kad vietinė dva
siški ja nenorinti vakarų ir 
pranešusi, kad liaudis vaka
ri! nenori, o sueinanti mels
tis. Čia, kaip tik, matyt, ne
geruoju kvepia: niekas ir 
nebuvo klaustis liaudies, ar 
reikalingas jai vakaras ar 
ne... bet liaudimi pasivadi
no gerbiamiejie dvasiškiai. 
Jaunimas, nenorėdamas 
pralest savo užmanymo, per

žiuose.....
S EI METŲ

Aliaskos pakrašty nu
skendo senas garlaivis 
“State California”, o su juo-

Ust-Sysolsko, Solvyčega- 
do ir Jarensko pavietuose 
dega valdžios miškai. Ačiū 
karščiui ir vėjui su Ugne ko
voti negalima, užgesinus 
vienoje vietoje, ugnis prasi
deda keliose kitose vietose.

jau ir ne karalius 
osi, kad kas nenu-

Hamburg-American linija 
dalyvaus parodoj.

Nors Vokietijos valdžia ir 
atsisakė dalyvauti tarp tau
tiškoj parodoj San Francis
co, vienok Hamburgo-Ame- 
rikos garlaivių linija nutarė 
įrengti ten savo skyrių.

Balsupiai, Marijampolės 
)av. Pas Kaz. Baltrųkonį 
3uvo didelė krata. P^r kra- 
;ą dalyvavo patsai viršinin
kas ir septyni žemsargiai. 
škretė viską, .patį K. Bal- 
rnukonį norėjo suimti, bet 
io nebuvo namie. K. Baltru- 
<onis buvo išvažiavęs į Vil
nių, iš ten į užsienį. Dėlei 
<o krata buvo, niekas neži
no, bet grįžusio iš užsienio 
laltrukonio nesuėmė.

Iš mažųjų Balkanų valsti- 
jėlių, kurios taip baisiai sa
vo tarpe susirovė, ateina ži- 

už kita liūdnes
nės. Bulgarijos spėkos vi
siškai išsemtos. Ji nieko ne
gali padaryti ir tik maldauja 
pagelbos didžiųjų valstijų.

Graikijai gręsia finansi
nis krizis.Apie baisų sodie
čių vargą praneša ir iš Ser
bijos. Nepaprastai nuken
tėjo Albanija. Kur ‘seniau 
buvo sodybos, dabar patįs 
griuvėsiai teliko

Tai, mat, prie ko priveda 
brolžudiškos karės. Tauti
ninkai išpradžiu labai gėrė
josi tomis karėmis. Ar ir 
dabar jie gėrėsis.

Maxim Gorky nenumirė.
Iš Rymo buvo paleistas 

gandas, būk M. Gorky numi
rė, bet tas gandas yra netei
singas. M. Gorky tik smar
kiai susirgęs.

Buvęs pietinės Chinijos 
republikos prezidentas, dak
taras Sun-Yat-Sen išvažiavo 
per Japonijos uostą Jokaha- 
ma i Canada, o iš ten ketina 
vykti Anglijon. Kokiu tiks-

Dėlei pranešimo apie dakta
rą Serdcevičių.

“L.” N 65 buvo pranešta, 
kad Šiaulių daktaras atsisa
kąs gydyti žydus.

Mums praneša ko^ipeten- 
tiškas žmogus, kad Serdce- 
vičius yra pado ras daktaras 
ir atsisakęs jisai gydyti ne
laimingą žydą tiktai todėf, 
kad neturėjęs reikalingų o- 
peracijai instrumentų. Tuo- 
mi jisai parodė savo sąžinin
gumą.

Sinodo nuomone apie 
materijas.

Cincinnati. Teismo istori
joj šioje valstijoje retai ka
da buvo tokie nežmoniški 
nuosprendžiai prieš strei- 
kierius, kaip tie, kuriuos iš
davė teisėjas Fricke prieš 
du streikuojančius vežėjus. 
Tiktai už tai, kad jie.kalbi
no vieną savo draugą prisi
dėti prie streiko — juos ap
kaltino raginime kelti riau
šes ir nuteisė užmokėti kelis 
šimtus dolerių pabaudos, at
sėdėti 30 dienų kalėjime ir 
atlyginti teismo lėšas. • Ka
dangi streikieriai pinigų ne
turi — tai jiems reikės sėdė
ti veik po du metu.

Ar ne barbarizmas!
Amerikos socijalistai ir A. 

Bebelio mirtis. Moterįs vis labiau užima 
valdiškas vietas. Taip, vie
noj tik Vokietijoj moterų, 
pačtos valdininkų, yra 166 
tūkstančiai.
Ugnis ir kardas nieko neiš-

Seinų “Šaltinis” praneša, 
kad šį rudenį Kauno gub 
bus pardavinėjama daugybe 
miškų: Raguvos miškai bm 
parduoti už 20,000 rublių 
Radviliškio miškai už 30,001 
rub., Dusetų miškai už 20,- 
000 rub., Ežerėnų miškai u? 
50,000 rub., Telšių miškai u? 
40,000 rub., Varnėnų miškai 
už 30,000 rub., Rumšiškės 
miškai už 30,000 rub., Pane
vėžio miškai už 50,000 rub. 
Kauno miškai už 90,000 rub.. 
Tauragės už 40,000 rub., Uk- 

’mergės už 80,000 rub.
Bus pardavinėjami dai 

Keidainių, Viekšnių, B rosią- 
vos ir Kuršėnų miškai.

O jeigu tuos miškus nu
pirks girių pirkliai? Naiki
na jie be pasigailėjimo mūsų 
šalies turtą!

Už tą savo pasišventimą 
žmonių labui Korolenko te
ko pabuvoti ir Sibire.

Lietuvių kalbon Korolen
kos veikalų tėra išversta tik 
“Miškas ūžia”.
Gyvatė įšliaužė per burną.

Išdavė užmušėją.
Jersey City, N. J. Užmu

šėjas savo žmonos, kuris, 
pabėgęs iš Italijos, norėjo 
pasislėpti Amerikoj, išduo
damas Italijos valdžiai. Jo 
pavardė Charlton. Jisai už
mušęs savo žmoną ir įmetęs 
jos lavoną į ežerą.

Jojo tėvas gyvena Ameri
koj ir yra artimas Tafto 
draugas, bet nei didelės pa- 
žintįs neišgelbėjo. Jisai ta
po išduotas.

Ministcrį sužeidė.
Vengrijos pirmasai minis- 
ris grafas Tisza sužeistas

Saratovas slenka upėn.
Saratovo miestas dešinia 

jam Volgos upės krante. Fa 
skutimais laikais, 
graužus krantus, 
slinkti žemyn jos 
drauge su pastatytais tei 

Neseniai

Telefonas*
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Socijalistų partijos pil
dantysis sekretorius iš Chi
cago sykiu su visų kitų tau
tų soc. organizacijų sekreto
riais pasiuntė sąjausmo tele
gramą Vokietijos socialde
mokratijai iš priežasties A. 
Bebelio mirties. Tokias jau 
telegramas nusiuntė veik vi
sų valstijų soc. partijos pil
dančios įstaigos.

Latvių soc. kuopų centra- 
linis komitetas pasiuntė iš
reiškimus savo apgailėjimo 
skyrium.

O lietuviai?
Visi prieš bėdiną Sulzerį.
New Yorko valstijoj vis 

dar nėra gubernatoriaus. 
Teismas dar nepasakė Sulze- 
ris ar Glynn’as turi valdyti 
New Yorko valstiją. Bet 
viskas išsirodo, kad Sulze- 
riui nepasiseks.

Generališkas prokuroras 
Carmody irgi palaikąs Glyn- 
no pusę, o jo nuomonė gana 

. daug reiškia.
Nuskendo garlaiviai ir žuvo 

daug žmonių.

Kai]) matyt iš Vilniaus 
aikraščių pranešimų — tai 

šią vasarą Lietuvon atvyke 
xeli žymesni svečiai iš Ame
rikos.

Suvalkiją aplankė du A- 
jnerikos studentai. Trečias 
oasak “Dilgėlių” stud. Žel
vys dabar važinėja po Škoti
ją, o rudenį bus ir Lietuvoj 
Taip-pat važinėja po Lietu 
vą ponia Olšauskienė 
duktė iš Chicagos.

Miškų nebus.

Šiaulių apielinkėj neseniai 
atsitiko net penkios žmog
žudystės. Netoli Šeduvos 
rasta išpjauta žydų šeimy
na. Šiauliuos užmušė Sera- 
fimavičių ir sužeidė jo sese
rį, apiplėšė ir smarkiai su
mušė gatve beeinantį žydą 
ir dar buvo užpuolimai ant 
žydų namų ir kapinių sargo 
Kairiūkščio. Policijos šunįs 
susekė 6 darbininkus senti
kius, kuriuos policija ir suė
mė.

Berlynas. Šiame mieste 
yra 50,000 bedarbių. Jie 
įrengė daug mitingų ir rei
kalauja nuo valdžios, kad 
darbininkai būtų apdrau
džiami nuo bedarbės.

Taip-pat reikalauja, kad 
miesto valdžia suteiktu be
darbiams darbo.

Manoma, k a
skaičius padidės, kuomet 
ateis žiema.

ja su nemažu būriu maldi
ninkų nuo Šiaulių ir kitų vie
tų. Daugiausia atkeliavo 
moterėliu, nes šios karštes
nės

mi sykiu ir 20 ypatų. Antras 
garlaivis nuskendo laike au
dros Mississippi upėje. Žuvo 
7 žmonės.
Užmušė angliakasių vadovą.

Trinidad, Colo. Du detek
tyvu užmušė' Gerardą Lip- 
piatą, kuris yra vienas iš 
vadovų United Mine Wor
kers ir buvo organizatorium 
ant Colorado valstijos. Į jį 
paleista keli šoviniai, kuo- 
net jis ėjo gatve ir Lippiat 
mto negyvas ant vietos.

Lippiatt pribuvo į Trini
dad pakeliui į Denver, kur 
airėjo dalyvauti mainierių 
konvencijoj. Kadangi te
nykščiai 
kiai rengiasi streikan — tat, 
natomai, kompanijos ir nu
tarė atsikratyti nuo gabaus 
vadovo.

Tai matot, kas atsitinka 
Amerikoj!

Kraujas jau prasiliejo.
Nors ir ramiausia strei

kuoja Calumet, Mich, mai- 
nieriai vario kasyklose, bet 
gi milicija jau įrengė sker
dynes. Keli streikieriai jau 
nušauta; nepasigailėta net 
vaikučių.

Tardymas neva pradėtas, 
bet ar sugrąžįs jis gyvybę 
nekaltai užmuštiems 
nėms ?!

Darbininkai laikosi drū
čiai. Piktoji galybė jų neap
veiks. Jie vis daugiau stoja 
po socijalizmo vėliava.
Darbininkus varo iš miesto.

Minot, N. D. Vietinio mie
stelio valdžia ir patriotai su
manė išgabenti iš savo mies
to visus susipratusius dar
bininkus. Už laisvas prakal
bas ant gatvių ligišiol suare
štuota 145 darbininkai. Keli 
šimtai unijistų buvo priver
sti apleisti miestą.

Artistai kelia maišia.£
Kuomet pabūgęs iš Suv. 

Valstijų negras - pugilistas 
išsirengė į Londoną, tuojaus 
prieš jį subruzdo muzikan
tai ir artistai tų įstaigų, kur 
jisai turėjo rodyti savo spė-

jui, yra žymiausias rusų že
mės rasėj as. Bet Korolenko 
užsipelnė didžiausią visuo
menės pagarbą ir savo veiki
mu ant visuomeniškos dir
vos. Jisai buvo puikus, pa
vyzdingas pilietis.

Kada rusų valstiečiai ba
davo — jisai pirmas organi
zavo pagelbą. Kada Rusijos 
valdžia be jokio atsižvelgi
mo net į savo teises pradėjo 

Korolenko

is jau trečią sykį šaudosi
Tarpiau tiškus taikos kon 

ferencija.

Dienraščiai su žaibo grei
tumu pagarsino žinią, kad 
milijonierius Thaw pa
bėgo iš Mattewan ligonbu- 
čio. Minėtas milijonierius 
1906 m. buvo užmušęs Whi- 
tą. Teismas jį pripažino be
pročiu ir jam nereikėjo atsi
durti ant elektriškos kėdės, 
bet pasirodė, kad tariama
sis beprotis išdūmė, turėda
mas pinigų ir talkininkų.

Suv. Valstijų policija buvo 
pastatyta ant kojų ir ėmėsi 
pabėgėlio jieškoti. Per dvi 
dienas jo nesučiupo.

19 d. rugp. Thaw su dviem 
sėbrais suimtas Canadoj. Ji
sai pasisakė, jog norėjęs per 
Canada ir vandenyną drožti 
į užsienį. Dabar Thaw nu
gabentas į kalėjimą mieste
lio Coaticook.

Ar išduos Thavvą Cana
da? Suvienytų Valstijų val
džia tikisi, kad išduos.
Užmušė žmoną, keturis vai

kus ir patsai nusižudė.
Brooklyne ant Wyckoff o 

gatvės, rūme, kuriame gyve
no Lakų šeimyna, atrasta 
nužudyta žmona, keturi vai
kai ir patsai Lakas, kuris, 
nuvežtas ligonbutin, tuoj pa-

Yra daugumui žinoma, nes 
garsi savo atlaidais, į ku
riuos atplaukia iš visų kraš
tų daug maldininkų. Jauni 
m o irgi nemažai iš apielin 
kės čia sueina pasimatyti 
pasižiūrėti 
to laiko “štukomis”. Kuni
gi! būrys irgi suvažiuoja: 
nes čia daug turi darbo su 
griešninkais, reikia išspa- 
viedoti, rišti iš griekų, saky
ti pamokslus, graudinti už
šalusias griešninkų širdis... 
Bet dievas žino', kodėl kas
met pradėjo mažėti ateivių 
skaičius. Šįmet, kai]) žmo
nės sako, net mažiau žmonių 
buvę, gal kad darby metė? !... 
Žmonės nebeturi laiko bėgti 
mėtavot už nuodėmes, bet 
metavoja prie šieno ar kito 
kokio nors darbo.

namais. Neseniai nusmu
ko upėn gerokas gabalas va
dinamojo “Sakalo kalno”, 
apgyvento pačių biednųjų 
žmonių. Manyta, kad tuo ii 
pasibaigs. Bet dabar toj] 
miesto dalis pradėjo vėl to
liau slinkti. Vieną vakarę 
pasidarė didelis platus ply-

išgavo 
leidimą 

lošti Sedos ugniagesių drau
gijos naudai. Leidimą ga
vus jau nebegalėjo ir beįma- 
nyt, kur ir ]iult, nes vieta — 
paprasta daržinė, užversta 
visu kuom. Prisiėjo jauni
mui daug naktų nemiegot, 
bet dirbt ir naudotis proga 
(leidimu). Apsisapnavo iš 
kasžin-kur ir kunigai. Vie
nas riebaus kūno kunigas iš 
sakyklos įkaitęs, paraudęs, 
sudavė pipirų įvairiems va
karams ir jų rengėjams ne
sigailėjo savo dvasiško pra
kaito lieti. Kuomet jau pa
matė išlipintus apgarsini
mus, tuomet aiškiai pradėjo 
plūsti ant vakarų: pasakė 
vargšėms avims, kas vaka
rus lankys, tų nuodėmės ne
bus atleistos ir neapturės 
“atpuskų”. Vakarų rengė
jai gi visiškai esą dingę. 
Tai]) kunigai sakė pamoks
lus vieną po kito, karščiavos, 
vargino savo nekaltus, dva
siškus kūnus! Bet kur tau 
ir nekarščiuotis? ! Juk sta
toma dar ir Žemaitės “Apsi
riko”. Ten užgaunama ne
kalta širdelė (klebono pane
lė) ir ji prieš griešninkus pa
juokta bus. Prieš lošimą tą 
dieną, kunigai kreipėsi prie 
antstolio (pristovo), kaipo 
užtaryto jaus, kad šis už
draustų lošti laike atlaidų. 
Bet antstolis pasakė nebetu- 
rįs teisės sustabdyti, nes gu
bernatoriaus leista. Kuni
gai pradėjo antstoliui įkalbi
nėti, kad, girdi, galįs iš to iš
kilti maištas, nes minia suė
jusi galinti sukilti ir būsią 
nemalonumų. Antstolis pa
sigyrė, kad turįs apginkluo
tų bent 30 sargybinių, pasta
tysiąs ir nieko minia nepa
darysianti. Bet čia kunigai 
prirodinėja, ką, girdi pada
rys miniai ta sauja sargybi
nių. Antstolis trugdyti 
griežtai atsisako — neturįs 
valios. Davė dvasiškiems 
tėveliams patarimą kreiptis 
prie gubernatoriaus, bet ar 
kreipėsi — nežinau. Tik ant
stolis virš minėtą kalbą vis 
kartojo per vakarą. Žaislai 
su dainomis per vakarą taip 
pat buvo užginti. Buvo mė
ginta antram vakarui prašy
ti isp rauni ko, kad leistų
žaislus su dainomis, bet is- 
praunikas neleido, ir taip 
nemalonumų iš to vakaro tu
rįs. Kunigai nei papietuot 
ramiai neduodą, vis apie va
karą prikaišioja.

Jaunimas prikišęs prie va
karo savo 25 rublius.

Abelnai pereitu pusmečiu 
latvių laikraštija buvo nu
bausta ant 1,700 rubliu.

Taip praneša “Strahd- 
neekš.”

Korolenko sukaktuves.
Šiomis dienomis suėjo 60 

metų amžiaus garsiam rusų 
rašėjui Korolenko. Visi 
pirmeiviški rusai ir jų laik
raštija iškilmingai apvaikš
čiojo tas sukaktuves. Koro
lenko, mirus grafui Teisto-

Latvių laikraštija.
Pereitu pusmečiu latvių 

laikraštija buvo sekančiai 
baudžiama: soči jalistiškas

“DzihvesBals” buvo nubaus
tas ant 600 rub. ir kelis sy
kius konfiskuotas. Unijų 
laikraštis “Arodn 
baustas ant 700 rub. Kiti 
laikraščiai mažiau nukentė-

Mexika ir Amerika.
Mexikos dabartinė val

džia nenori visiškai pripa
žinti speciališko p. Wilsono 
pasiuntinio Lindo.

Iš tos priežasties santikiai 
tarpe Mexikos ir Suvienytų 
Valstijų smarkiai paaštrėjo.
Patsai muša, patsai rėkia.
Jau žinome apie tai, kad 

Seatll’io mieste jūrininkai 
įtaisė socijalistų ir I. W. W. 
butuose muštynes. Dabar 
laivyno departmento virši
ninkas Daniels, kuris iš da
lies pats ir sukurstė prie 
riaušių savo prakalbomis, 
prižada nubausti tuos jūri
ninkus, kurie buvo nurody
ti, bet sykiu su tuomi jisai 
betgi visą kaltę meta ant so
cijalistų, kurie būk tai įžei
dę garbę Suv. Valstijų vėlia-1 
vos ir tt.

Taip ir išeina: patsai mu
ša, patsai ir rėkia.

Milicija ir skebai.
Calumet, 21 d. rugp. Mili

cija uoliai saugoja skebus. 
Jie yra po pilna milicijos 
prieglauda.

Dalis streikierių įėjo į na
mą, kur gyveno daug skebų 
su tikslu juos gražumu per
kalbėti.

Tuojaus buvo . pašaukta 
milicija, kuri bjauriai už
puolė ant streikierių.

Nors Egypte nėra dar tik
ros revoliucijos, vienok 
egyptiečiai smarkiai neri
mauja. Tiktai ką susekta 
suokalbis užmušti žymų 
Anglijos generolą, lordą Ki- 
tehinerį, kuris faktiškai, yra 
valdytojas viso Egypto. Ta
me suokalby dalyvauja daug 
žymių egyptiečių.
Ponia Pankhurst gydysis.
Paryžius. — Anglijos ka

riaujančių sufragisčių va
dovė Pankhurst, kuri pabė
go iš Anglijos, sakosi norin
ti gydyties, nes jinai daug 
nukentėjusi 
Anglijos valdžios.

Anglijos policija džiaugia
si, kad ta neramioji moteriš
kė išdūmė, nes ji jos vienos 
nevaliojo apveikti.
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Katalikiškų draugi
jų konvencija.

Katalikiškų draugijų kon
vencija Milwaukee, Wis. pa
sibaigė su tokiom jau cere
monijom, kaip ir prasidėjo. 
Išlaukinė tos konvencijos 
pusė buvo nepaprastai ži
banti. Keli tuzinai vyskupų 
ir arcivyskupų, vienas kar
dinolas su paties popiežiaus 
pasveikinimu, visa eilė tur
tingų “gentlemanų” dabino 
savo “cnatlyvom” figūrom 
taip garbingą konvenciją.

Kovojanti katalikų baž
nyčia lūpomis kardinolo 
Gibbonso iš Baltimorės pa
sakė, kad nariai šios kon
vencijos, tikri sūnus katali
kų bažnyčios, yra surišti 
tarpe savęs kuodrūčiausiais 
ryšiais, čia visi lygus, ar 
jie bus bėdini, ar turtingi, 
stiprus ar silpni, dideli ar 
maži, bėdžiai ar turtuoliai.

Gražiai kalbėjo Baltimo
rės kardinolas, bet pat savo 
prakalbos pabaigoj jisai pri
segė kelis žodelius: “Kiek
vienas išmūsų turi likties 
tame tarpe, kuriame gi
mė.” —Vadinas, prastai kal
bant—žinok, svirply, savo 
plyšį!

Katalikų bažnyčia dar vie
ną kartą patvirtino, kad ji 
pilnai sutinka su ta sistema, 
kuri skirsto žmones į vilkus 
ir avis, išnaudotojus ir iš
naudojamuosius.

Pirmininkas sufederuotų 
katalikiškų draugijų p. Ch. 
Denechaud, atverdamas tą 
garbingą susirinkimą, pasa
kė: “Paskutiniai rinkimai 
prezidento turėjo pertikrin
ti galvojančius žmones, kad 
socijalizmas virsta stambiu 
apsireiškimu mūsų šalies 
gyvenime, jeigu darbinin
kai neatsikratys nuo nesvei
kų sapnavimų apie sutvėri
mą rojaus ant žemės.”

Kapitalistiškas Milwau
kee’s miesto majoras irgi 
kviečia kovoti visus su rau
donuoju pavojum ir nariai 
katalikiškos konvencijos ža
da bėdinam majorui pagel- 
bą.

Dabar jau skaitytojams 
aišku, kokia buvo pakraipa 
minėtos konvencijos darbuo
se: jai rūpėjo užlaikyti da
bartinę išdirbinio ir valdy
mo sistemą ir kovoti su tais 
žmonėmis, tai yra soči j ai is- 
tais, kurie kovoja už naują 
sutvarkymą.

Kokį klausimą jie pasiim
davo gvildenti, tuojaus pri
kibdavo prie socijalizmo, ku
ris, ponų delegatų nuomone, 
veda žmones iš kelio, sėja 
neapykantą. Tat dar vieną 
kartą pasirodė, kaip stip
riai katalikiška bažnyčia su
sijungus su viešpataujančia 
klesa. Ne vargdienių reika
lai, ne jų kova už geresnį bū
vį, ne apgynimas žmonių 
nuo kapitalistų sukčių rū
pėjo vyskupams ir kuni
gams. Visiems, kas trokšta 
duonos — buvo duota ak
muo ir liepta nelaukti ro
jaus ant žemės, nes tai esą 
nemorališka.

Tai ve ką atsako bažny
čios vadai savo avelėm.

Katalikiškos konvencijos 
bosai, kaip ir visuomet, rū
pinosi pakelti įtekmę katali
kų bažnyčios, paglemždami 
po savo kontrole darbininkų 
judėjimą ir mokyklas. Jie 
supranta, kad tvirtos, nors 
ir bepartyviškos unijos, yra 
galingos priešės kapitalo. 
Todėl jiems norisi skelti tas 
unijas, įkurti savo geltoną
sias, skebines unijas, kur 
viskas būtų daroma su lyg 
paliepimo iš klebonijos. Jie 
supranta, kad mokykla pa
daro didžiausią įtekmę ant 
vaiko, todėl jie nori pakelti 
įtekmę parapijinių mokyk
lų, gauti toms mokykloms 
iždo pinigų. Tose mokyklo
se, kur mokina vaikus gra
žiosios Elenėlės, iš minkšto 
molio galima viskas nulipin
ti. Todėl ponai vyskupai J r 
nutarė iškelti į padanges sa
vo mokyklas.

Visur turi viešpataut baž
nytinė dvasia! Kiekvienas 
parapijono žingsnis turi bū
ti po jų valdžia, socijąlizmo 
smakas turi būti sumindžio-

tas! Taip sako vyskupai ir 
kunigai.

Bet ar palengvės nuo to 
katalikiškam darbininkui jo 
kasdieninis vargas vargti, 
ar palengvės jo vaikučiams 
ir žmonai, kurie nežino, kas 
rytojuj juos laukia?

Atsakykite patįs. Mums 
nereikia jau atsakyti. Jūs 
turite todėl liauties tikėję į 
savo vadovus, nes jie, siūly
dami jums dangaus monus, 
veda į žemės peklą.

Klesos gamtoje ir žmo
nių draugijoje.

Mokslas, filozofiją ir abel- 
nai išradimai, nuo pat pra
džios, visuomet buvo val
dančiųjų klesos rankose, vi
suomet darbininkams labai 
mažai, arba daugiausia nie
ko nesuteikė.

Profesijonaliniai moksli
ninkai visuomet valdančiųjų 
klesos reikalus palaikė, už 
juos užtarė. Jie net ir mok
slą stengėsi taip skelbti, kad 
jis parazitų gyvavimą patei
sintų, o darbininkams nuo
latos paklusnybę skelbė, ži
noma, taip elgėsi ne visi, 
bet didelė dauguma. Norin
tiems faktų, galima net ir 
šiandien nurodyti daugu
mos profesijonalinių moks
lininkų linkui darbininkų 
klesos pasielgimą.

Kas iš mūsų, • darbininkų, 
nežino, kaip dauguma pro- 
fesijonalų, gerai pamokintų 
žmonių, kaip tai: advokatai, 
universitetų ar šiaip mokyk
lų profesoriai atsineša prie 
socijalizmo — to praktin- 
giausio ir mokslingiausio 
žmonijos išganymo įrankio? 
Pridėkim prie tos armijos da 
ilgaskvernius parazitus ir 
prie progos “tautybės” fa
natizmu prisidengusius mū
sų tautiečius “inteligentus.”

Bet-gi gana juokingai jie 
ir patį mokslą bandė iškrai
pyti, ypač susidūrus su so
cijalizmo teorijomis. Štai 
kokį “atrėmimą” socijaliz
mo augimui tūli “mokslin
čiai” skelbė.

Kadangi socijalizmas 
skelbė, tarp kitko, visų drau
gijos klesų lygybę i y panai
kinimą, ir kadangi tas ga
mino pavojų išnaudotojų 
klesai, tai atsirado reikalas 
“moksliškai” klesų skirtu
mus apginti.

Išeina geri parazitų gy
vavimo apgynėjai ir maž-

jalizmas yra nepraktiškas, 
net visai negalimas, nes jo 
pamatai nėra moksliški. 
Klesų skirtingumai visur 
gamtoje gyvuoja. Štai, pa
vyzdžiui, paimkim kad ir 
bičių draugiją. Tenais gy
vuoja klesos; paimkim 
skruzdžių draugiją — tenais 
gyvuoja klesos. Dėlto ir 
žmonių draugijoj klesos gy
vuoja ir jos turės gyvuoti, 
pakol draugija gyvuos...

Pridėkim prie to da tokias 
teorijas, kaip bažnyčios lė- 
pintinio Cuvier’o “katakliz
mai”; “fiziologiška socijolo- 
giją” ir tt.

Gi da ir šiandien randasi 
tokių “gamtininkų”, ypač iš 
ponų su doleriu ant pakau
šio, kurie, “kritikuodami” 
socijalistų skelbiamą klesų 
panaikinimą žmonių draugi
joj, priveda, kaipo aksijo- 
mą, klesas tarp bičių ir gi
riasi savo “faktiškumu.” 
(Man teko skaityti vieną to
kią “filozofiją” lenkų kleri
kalų laikraštpalaiky.)
Bet bandykim sulygint kle

sas gamtoje ir mūsų drau
gijoje. Pavyzdžiui paimkim 
bites. Pas bites gyvuoja trįs 
skirtingos klesos: motina bi
tė (bitinas), tranas ir darbi
ninkės bitės.
bites gyvuoja 
vuos patolej, 
bitės gyvuos.

pinigų. Tose mokyklo- 
kur mokina vaikus gra-

Tos klesos pas 
tvirtai ir gy- 

pakolei pačios 
Kodėl? Štai 

dėlko: motinos bitės kūnas 
fiziologiškai taip subudavo- 
tas, kad ji daugiau nieko ne
gali veikti, kaip tiktai dėti 
kiaušinius; tranai gali tiktai 
motinas bites užvaisintį; 
darbininkės bitės turi atsa
kančius organus žiedų dul
kelių bei medaus rinkimui. 
Ir kitokias funkcijas (užda
vinius) nei viena iš tų klesų 
negali atlikinėti. Dėlto bi-

čių draugijoj jokiu būdu ne
galima socijalizmą įvykdin- 
ti. Tas tiesa.

Gi dabar, ar gali kas už
ginčyti, kad kokis karalius, 
ar šiaip kapitalistas, reika
lui prisiėjus, negalėtų gatvę 
šluoti? Kad angliakasio pa
ti, reikalui prisiėjus, negalė
tų karūną nešioti?

Anaiptol. Pas žmones nė
ra jokių fiziologiškų keblu
mų, kurie kenktų klesų pa
naikinimui bei žmonių tarpe 
lygybės įvedimui.

Dėlto ir visi panašios rų- 
šies socijalizmo “kritikavi
mai” jokio neturi pamato. 
Negana to, socijalizmas, vi
suomet rėmėsi ir remiasi ant 
tvirtų mokslo pamatų. Tū
li kapitalistų klesos užtarė
jai - profesijonalai “moks
linčiai” nors ir bando iš tikro 
kelio moksliškus išvadžioji
mus iškraipyti, bet, pasak 
drg. Arthur M. Lewis’o, 
žmonės atėjo prie to punkto, 
kuomet liuosybės vartai jau

vieno didelio ir galingo pasi
stengimo, idant tuos vartus 
plačiai atidaryti, kad visi 
žmonės į liuosybės, socijaliz- 
mo karalybę galėtų ateiti.

A. J. Karalius.

Draugijine įstatymda- 
vyste Europoj.

Franci jos darbo depart- 
mentas praneša, kokie įsta
tymai yra išleisti 1912 m. 
įvairiose valstybėse kaslink 
algų ir darbo sąlygų. Svar- 
biausis iš visų yra Anglijos 
minimum algų įstatymas, 
kuris liko įvestas po didžio
jo kalnakasių streiko 1911 
metais.

Austrijoje išleistas įstaty
mas nusako, kad angliaka
siams algos būtų kas dvi sa
vaitės išmokamos, ir už
draudžia darbdaviams imti 
nuo savo darbininkų už dar
bo įrankius daugiau, negu 
tie įrankiai kainuoja pačiam 
darbdaviui; taipgi uždrau
džia išmokėti algas smuklė
se ir t. p. Antras įstatymas 
pakelia neužstatomosios al-

10 vai. į dieną. Moterims gi 
—maximum — 10 vai. į die
ną. Subatomis nevalia il
giau dirbti, kaip 8 vai. Taip
gi turi būti duodama dvi va
landos į dieną atsilsiui. Nak
tinis darbas kaip kūdikiams, 
taip jau ir moterims visai 
uždraudžiamas.

Ispanijoje įstatymas už
draudžia moterų naktinį 
darbą dirbtuvėse. Kitas įsta
tymas prisako, kad krautu
vėse ir kontorose būtų įtai
syta dėl moterų - darbinin
kių sėdynės.

Vokietijoj uždrausta kū
dikiams iki 14 m. ir mote
rims dirbt metalo liejyklose.

Danijoje įvesta įstatymas, 
kuris nusako darbo laiką 
kepyklose maximum 10 vai. 
į dieną, neturintiems dar 18 
metų, uždraudžia dirbt nak
timis, duoda per savaitę 24 
valandas pasilsiui. Antras 
įstatymas išleistas, kad pri
daboti ateivių darbo sąlygas.

Rumunijoj įvesta abelna 
obligatoriška valstybės ap- 
drauda laike ligos, nelaimės 
atsitikimuose ir senatvėj.

Tokie tai įstatymai yra 
įėję galėn. Žiūrint j tai iš 
šalies, išrodo, nors ir men
kos, bet visgi džiuginančios 
apraiškos dėl darbininkų, 
jeigu tik tie įstatymai bus 
pildomi. Barabošius.
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Graikijoje įėjo galėn įsta
tymas, kad darbininkams 
algos būtų išmokamos pini
gais ir kas savaitė, arba, ma
žiausia, 3 sykius per mėne
sį. Kitas įstatymas nusako, 
kad visi darbininkų susirė
mimai su darbdaviais dėlei 
algų būtų prašalinami tai
kos keliu.

Italijoje išleistas įstaty
mas nusako apšvietus laips
nį 12—14 m. senumo pramo- 
nijoj dirbantiems kūdi
kiams.

Iš 8 valstybių praneša apie 
naujus įstatymus kaslink 
moterų ir kūdikių darbo 
dirbtuvėse, krautuvėse, ka
syklose ir ant gelžkelio; 
apie higijeniškas sąlygas, 
apsaugą ir kas savaitinę at
silsiu dieną. Septyniose val
stybėse panašus įstatymai 
dar tebesvarstoma 
mentuose.

Švedijoje išleistas įstaty
mas, kuris papildo senuo
sius darbo sąlygų įstaty
mus; apima visus pramoni- 
jos darbininkus ir nusako 
darbo higijeniškus reikala
vimus. Ten uždraudžiama 
kūdikiams, nepasiekusiems 
12 m., dirbti dirbtuvėse, o 
kasyklose iki 15 m. Mote- 
terims tas pats įstatymas 
suvis uždraudžia eit į kasyk
las... Apie darbo laiko ilgu
mą tas pats įstatymas sako: 
kūdikiai, nuo 12 iki 13 metų, 
negali būt laikomi prie dar
bo ilgiau, kaip 8 valandas; 
nuo 14—18 m. maximum — 
10 vai. į dieną. Moterims — 
10 vai. į dieną.

Graikijoje, 24 d. sausio š. 
m., įėjo galėn įstatymas, ku
ris reguliuoja moterų ir kū
dikių darbą naminėj, smul
kiojoj išdirbystėj. Kūdi
kiai, neturinti 12 metu, ne-* C Z

turi būt imami prie by kokio 
darbo prameni jo j. čia įsta
tymas padaro išėmimą: jei 
kūdikis eis dirbti ton pačioj 
dirbtuvėm, kur jau dirba jo 
tėvas — galima ir nuo 10 
metų. Darbo laikas: kūdi
kiams, nuo 12 iki 14 metų, 8 
vai., bet jau nuo 14 iki 18 m.,

parla-

Išvogimas kalinių iš Paviako
Sulietuvino J. Europietis.

Lietuvių Mokslo 
Draugija.

Veik visuose laikraščiuose 
tilpo pranešimas, po ku- 
riuom pasirašo pp. J. Basa
navičius ir M. Yčas. Tame 
pranešime kalbama apie 
Lietuviu Mokslo ir Dailės 
draugijų namus 'Vilniuje ir 
apie pačią Mokslo Draugiją. 
Mūsų skaitytojai, veikiau
sia, jau turi suprasti apie 
tautos namus, apie ką jau 
pirmiau buvome patalpinę 
pp. Basanavičiaus ir Yčo 
pranešimus.

Šiuo žygiu pranešime apie 
pačią Lietuvių Mokslo Drau
giją

Kokios kas pasauliažval- 
gos neprisilaikytų, bet ligi- 
šiol Mokslo Draugijoj sutil
po visi. Tai yra vienintelė 
draugija, kur bendrame kul
tūros darbe susiduria įvai
rus gaivalai.

Lietuvių Mokslo Draugija 
įsikūrė Vilniuje 1907 metais. 
Kasinėtai tame pačiame Vil
niuje Mokslo Draugija atlai
ko savo seimus, kur tuomet 
būna įvairios paskaitos įvai
riose mokslo srytyse. Moks
lo Draugija išleidžia savo 
metinę knygą, kur telpa
daug įdomių' raštų, ypač iš 
lietuvių praeities.1

Dėlei šito viso męs mano
me, kad Mokslo Draugi j on 
vertėtų prigulėti kiekvie
nam apšviestesniam lietu
viui ir lietuvei. Nario mo
kestis metams 3 rubliai.

Lietuv-Latvija.
Nėra to numerio “Laisvo

sios Minties”, kur gerb. 
d-ras J. šliupas nesvajotų 
apie Lietuv-latvišką republi- 
ką.

Męs galime pastatyti se
kančius klausimus.

1) Lietuv-latviška repu
blika, jeigu jau ji kada nors 
įvyktų, būtų didžiausias re- 
voliuci joniškas aktas, į vyks
tąs sykiu su Rusijos skilimu. 
Tat kas tą revoliuciją pa
kels: ar gerbiamas daktaras 
Šliupas su lietuviškais naci- 
jonalistais, kurie tu’ri “bla- 
gonadiežnų” vardą?

2) Ar negirdėjo gerb. dak
taras, kad socijalizmas la
bai įsigalėjęs Latvijoj ir, pil
nai liuošybęi esant, Latvija 
virstų antra raudonąja Fin- 
liandija? Ar nebūtų nuo to 
didelis pavojus gerbiamo 
daktaro vienamaniams ?

3) Ar nežino gerb. Šliu
pas, kad latvių buržuazija 
todėl meilinąs prie lietuvių, 
kad įgijus rinką savo tavo- 
rams atsilikusioj Lietuvoj?; 
O kas tada bus su Vilija?

Męs visai nesibaidom, at
bulai, męs kovojam už tokią, 
tvarką, kada tautos gra
žiuoju sugyvens, bet tai į- 
vyks revoliucijonišku būdu, 

darbinin-
k

susipratusiems 
kams veikiant.

Prisiruošimas.
Daugelis, veikiausia, girdėjo apie tai, 

kaip lenkų revoliucijonieriai 1906 metais 
persirėdę į valdiškus drabužius ir padirbę 
tam tikrus dokumentus, išvogė iš Varšavos 
kalėjimo Paviako dešimtį savo draugų, ku
riems gręsė mirties bausme. Tasai išvogi
mas taip puikiai buvo atliktas, kalėjimo 
sargai ir viršininkas taip puikiai buvo ap
gauti. kad istorija apie tą nepaprastą dar
bą žaibo greitumu aplėkė veik visą pasaulį. 
Daugelis netikėjo savo ausims, kuomet 
jiems pasakojo, kad revoliucijonieriai galė
jo taip puikiai nuduoti savo roles.

Bet pradėkime nuo pradžios. Devy
niems kaliniams buvo įteikti apkaltinimai 
pagal straipsnį 279. Jiems aiškiai gręsė 
mirties bausmė.

Draugai nutarė juos gelbėti. Bet kaip... 
užpulti ant kalėjimo, sukelti triukšmą? Ne, 
tas negalima buvo daryti, nes tai būtų bu
vusi beprotystė. Valdžia juk turi užtekti
nai sargybos ir tuomet — aiškus dalykas — 
sau jale drąsuolių būtų žuvusi, o draugai 
visvien būtų pamatę kartuves.

Todėl buvo nutarta gelbėti kitai]). Vie
nas iš jų turėjo būti žandarų rotmistru (of i- 
cierium.) Jisai turėjo atlikti svarbiausią 
rolę ir nuduoti puikų žandarišką oficierą. 
Jo stovyla buvo atsakanti, kareiviško užsi
laikymo jam nedaug tereikėjo mokinties, 
nes buvo su tuorn apsipratęs. Jisai pasiva
dino baronu Budbergu. Pagelbėti jam ta
me sumanyme turėjo dar šeši draugai, ku
rie turėjo persirėdyti p'olicistais.

Gelbėti buvo nutarta dešimtį draugų, 
kuriems aiškiai gręsė mirties bausmė. Apie 
vieną iš jų tik paskutinėj minutoj gauta ži
nia, kad ir jam gręsia kartuvės. Socijalis- 
tų partija, kuri rengė išvogimą, nutarė apie 
tai nei žodelio nepranešti tiems kaliniams, 
kuriuos turėjo išgelbėti. Tai buvo daroma 
atsargumo dėlei, kad, kartais, kaliniai, ži
nodami apie dalyką, neparodytų perdaug 
didelį sujudimą, neapreikštų perdaug dide
lės linksmybės jausmo, o tuomet kalėjimo 
sargai būtų galėję nujausti, kad čia kas 
nors tokio rengiama. Todėl buvo nutarta 
viską atlikti kuodidžiausioj konspiracijo.

sargams, kad tokius ir tokius kuogreičiau- 
sia išbudintų ir atvestų kontorom

Kalėjime pakilo triukšmas. Durįs pra
dėjo atsidarinėti, ir sykiu buvo išduodami 
paliepimai. Policmeisterio paliepimas, kad 
viskas būtų atlikta kuogreičiausia, padarė 
savo įtekmę.

Tarpe pačių kalinių pakilo sujudimas. 
Vidurnakty buvo visi sumigę, o čia pakilo 
;oks bildesys. Kaliniai dar labiau sujudo, 
tada išgirdo, jog gabenama tie, kuriems 
aiškiai gręsia mirtis. Daugeliui rodėsi, kad 
ateina paskutinė valanda, kad jau dauginus 
nereikės šiame pasauly gyventi.

Kuomet sargai budino ir ruošė kali
nius, patsai viršininkas, atsisėdęs prie sta
lo, rašė kanceliariškus paliūdyjimus kiek
vienam kaliniui atskirai, kad paskui tuos 
lapus įduoti žandarų rotmistrui, kuris čion 
už kelių minutų pribus. Tokia jau mada 
yra kalėjimuose, kad sykiu su kiekvie
nu kaliniu, pereinančiu į kito viršininko 
rankas, išduodamas oficijališkas praneši
mas. Taip-pat buvo išbudintas kalėjimo ve
žėjas ir jam liepta kinkyti arklius.

Už kelių minutų turėjo pribūti rotmis
tras su sargyba, kad nuvežti dešimts baisių 
prasikaltėlių į dar baisesnę citadelę.

Tai]) buvo prisakyta iš viršaus, taip tu
rėjo būti išpildyta.

Jie važiuoja į Paviaką.
Tamsu. Patsai vidurnaktis. Milžino- 

kalėjimo mūrai giliai snaudžia. Nakties gi
lios ramybės niekas nedrįsta sudrumsti.

Ten, už tų kalėjimo sienų, šimtai žmo
nių, kurie išrauti iš brangiui jiems žmonių 
tarpo, laukia sau žiaurios bausmės. Vie
niems gręsia Sibiras, antriems katorga, 
tretiems mirtis. Jų širdįs veržias prie liuo
sybės, kurią pasiekti nėra vilt’es.

.. Nakties tylą kada nekada sudrumzdžia

Kalėjimo vartų sargas miega. Jisai ne
girdi, kaip antroj valandoj nakties, prie 
vartų privažiavo vežimai ir apsistojo. Iš 
vežimų išlipo žandarų oficieras ir šeši poli- 
cistai.

Oficieras ir vyriausias policistas priėjo 
prie vartų ir smarkiai pabarškino.

Pirmas dalykas — ko reikėjo išsimokin
ti, tai buvo išlavinimas, kaip turi elgties 
tariamieji policistai. Jie turėjo žinoti pa
čius menkniekius. Jie išanksto, kartu susi
ėję, ne vieną kartą darė repeticijas (bandy
mus), kaip turės veikti, kaip darbuotis, 
kuomet jie ateis į kalėjimą, tarytum vyriau
sybės pasiųsti su tam tikrai padirbtais įsa
kymais, kad tokius ir tokius kalinius reikia 
pačiam vidurnakty išgabent iš Paviako ka
lėjimo į Varšavos citadelę. Turėjo būti pa
dirbti dokumentai su visom oficijąliškom 
ypatybėm (antspaudom ir tt.) O pirm to, tu
rėjo būti duota žinia nuo Varšavos polic
meisterio (policijos viršininko) į kalėjimą 
per telefoną, kad tokie ir tokie kaliniai tu
ri būti prirengti, nes naktį atvyks tam tik
ras oficieras baronas Budbergas /su polici- 
stais ir išgabens kalinius iš Paviako į Cita
delę. Reikėjo ne vien išmokti valdžios tar
nų rolių, ne vien padirbti dokumentai, bet 
Ir surasti žmogų, kuris per telefoną kalbė
tų tokiuo jau balsu, kaip ir tikrasis Varša
vos policmeisteris. Čia reikėjo apgalvoti 
kiekvienas menkiausis mažmožis, nes ir 
mažiausias suklydimas būtų galėjęs visus 
jų pienus išardyti. Tuomet ne tik kad drau
gai nebūtų buvę išgelbėti, bet visi mūsų ne
va policistai su tariamuoju žandarų rotmi
stru būtų buvę suareštuoti.

Paliepimų išdavimas.
Apie pirmą valandą nakties užtelefo- 

nuota į Paviako kalėjimą. Užtelefonavo 
būk tai Varšavos policmeisteris Mejeris, pa
šaukdamas dežurną (tą, kuris tuomet atbu
vo kalėjimo kanceliarijoj savo naktines va
landas — “dežurstvą.”) Prie’telefono tuo- 
jaus prišoko kalėjimo viršininko padėjikas 
ir, įtempęs girdą, klauso. Žinoma, tai buvo 
ne pirmutinis sykis, kad policmeisteris 
kreipėsi į kalėjimo viršininkus, todėl padė
jikas gerai jo balsą pažinojo. Ir kaip tjk 
šiuom sykiu balsas buvo lyginais toks jau 
pat, kaip visados. Todėl viršininkui anei į 
galvą neatėjo mintis, kad čia gali būti kas 
kitas, o ne tikrasis policmeisteris.

Per telefoną pasigirdo paliepimas. 
Kiekvienas žodis buvo povaliai ištartas:

—Kuogreičiausia paliepk, tamsta/ sar
gams prirengti dešimtį kalinių (čia buvo 
pasakyta pavardės.) Tie kaliniai turi būti 
pergabenti iš tamstos kalėjimo į dešimtą pa- 
vilioną citadelės*). Jie turi būti vežami ka
lėjimo vežime. Tik, tamsta, viskas turi bū
ti atlikta kuogreičiausia, nes už 20 minutti 
pribus rotmistras Budberg su policistais ir 
išvežš juos. Užlaikyti rotmistro ilgai neva
lia, todėl skubinkis, tamsta, kad kaliniai 
būtų surengti. Ar viską supratai, tamsta? 
Užsirašyk tą viską!

Kalėjimo viršininko padėjikas stovėjo 
kai]) ant žarijų, kalbėdamas su tokia “asa- 
ba.” Kada viskas buvo užbaigta, tai virši
ninkas strimagalviais šoko duoti paliepimus

* Dešimtas pavilionas citadelės — tai 
vieta, kur laikomi svarbiausi kaliniai. Len
kijos istorijoj 10 pavilionas labai garsus. Iš 
lietuvių ten trumpai sėdėjo, kiek man žino
ma, V. Kudirka ir tūlą laiką Z. Alejksa, ro
dosi, 1904 metais. , ’

Man liūdna...
Man ilgu ii1 liūdna... visuomet aš vienas: 
Nei žodžio, nei mislies nėr kam pasakyti...
Kad skausmas suspaudžia, rasoja blakstie

nos,
Nebėr kam tad skundo tylaus išklausyti...
Man liūdna... Krūtinėj’ tiek meilūs karšto

sios,
Tiek jausmo švenčiausio širdy uždaryta;
Tiek kiltos idėjos, svajonės saldžiosios — 
Vien skausmo bangose giliai nuskandinta.
Man liūdna... N’iužilgo juk viską taip bran-

Idėjas, svajonės, jaunyste skaisčiausia, 
Ir meilę, ir laimę, žydriausiąjį dangų — 
Likim’s paslėps viską į kapą liūdniausią...
Man liūdna... nuvargint’s skausmų aš di- 

[ džiausiu,
Be vilties, be tikslo dejuoju, vaitoju...
Tik niekas negirdi tų raudų graudžiųjų...
Ir kam dar vis taupo mirtis nelaboji?...
Man skurdu ir liūdna... visuomet aš vienas...
Nebėr kam nei skundo tylaus išklausyti;
Nebėr kam nušluostyt rasotas blakstienas;
Nebėr kam paguosti, mane suraminti...

28—VI—1913. P. Posmyla.

Sapnai.
Sparnuoti, mylimi sapnai! 
Vai skriskite tenai, 
Kur ilsis jinai...

Ant gėlių krint rasa. 
Ir žėri dausa—

Myluoki! vėl... ir .vėl... 
Neklauskit — kodėl!

Ir skverbkitės gilyn 
širdužėn, m i n tin:
Nuo kasdienybės purvinos

Sparnuoti, mylimi sapnai! 
Vai skriskite tenai, 
Kur miega jinai...

Klajūnas.

I mano jausmus.
Jausmai mano išauklėti
Mokykloj vargų,—
Gėda būtų jiems tylėti
Prieš skriaudas vergų.

Jausmai mano suvaržyti 
Retežiais kančių— 
Baisu būtų neklausyti 
Gailiai verkiančių.

Jausmai mano surakinti
Beširdžių žmonių —
Sunkiai buvo jie kankinti
Be kaltės žymių.

Jausmai mano šaukit-rėkit 
Dėl brolių šviesos— 
Spėkų savo negailėkit 
Dėl žmonių tiesos.

A. J. Našlaitis.
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Lawrence, Mas

Redakcijos atsakymaiViską girdėjęs.

S. Dalinskui. — Netilps.

i

j

North Abington, Mass.
7 d. rugp. atsilankė čia du 

katalikiški agentai moksla- 
eiviai ir surengė prakalbas. 
Pirmas kalbėjo apie lietu
vystę. Sakė, kad męs, lietu- 
viai-mokslaeiviai, turime 
mylėti lietuvių tautą, bet ne
pasakė, ar tik kuniginiai 
tautą kelia. Kasgi lietui 
viams spaudą iškovojo, jeigu 
ne pirmeiviai?
Antras kalbėjo apie draugi
jų reikalus, daugiausia iš- 
girdamas Rymo Katalikų 
Susivienijimą. Tai ir žada 
Čia kuopa išdygti. Buvo ir 
aukos renkamos.

Merginoms siūlė užsirašy
ti kokį tai garnį. Tai jos taip 
ir padarė. Garnių bus, tik 
neturėsime ką duoti lesti.

Matot, draugai, kąip jie 
mums akis dumia. Apie 
žmonių vargus ir kaip nuo 
jų gelbėties, nieko neužsime
na. Todėl aš patarčiau vely 
mokinties nuo pirmeivių, 
skaityt “Keleivį” ir “Laisvę” 
— tuomet tik mums bus ge
riau.

dikė kaltininkę pavadino ku
nigo gaspadine, o toji atrė
žė, jog ji pirmutinė nemora- 
liškai elgėsi. Tuojaus. ant
roji paaiškino, kad ir ji buvo 
kunigo gaspadine įr tt. Tuo
met teisėjas pasakė, kad 
juodvi abi lygios ir lygiai ir 
turi užsimokėti pabaudas.

31 d. rugp. mūsų socijalis- 
tų kuopa rengia pikniką, ku
ris atsibus ant Buffalo par
ko. Kviečia visus atsilanky
ti. Kalbės drg. J. Kačergius 
ir vienas drg. anglas.

Labdarys.

New Britain, Conn.
Vienas draugas rašo:
“Laisvei” žinių nesutei

kiau, nes, užstojus vasarai, 
visas judėjimas nutilo. Taip 
kad neskaitant kelių ne vi
sai pavyzdingų piknikų ir 
klebono plūdimų ant socija
listų, jų raštų ir tt., veik nie
ko nebuvo.

Stoughton. Mass.
10 d. rugp. atsibuvo pra

kalbos, kad šutvert SLRKA. 
kuopą. Kalbėjo p. Juškaitis 
ir mokslaeivis Vermanaus- 
kas. Abu atvažiavo iš Mon
tello. Nats p. J. gyrėsi kalbė
siąs dviejose temose, bet abi 
buvo lygios, nes pervien 
šmeižė pirmeivius. Apie to
kius plepalus neužsimoka 
nei rašyt, nes tai paprasta 
fanatizmo košė.

Reikia pažymėti, kad 
draudė žmones nuo skaity
mo Bostono laikraščių, užtat 
bruko tokius, kaip “Saulė”, 
“Vien. Liet.” ir tt. *

Kada užklausė, ar daug 
kas nori čia sutverti SLRK- 
A. kuopą, tai tik vienas ka
pucinas pakėlė ranką.

Iš laikraščių tik viena da
vatkėlė užsirašė kokį tai 
šlamštą.

Dabar jie vėl atsibalados 
čia 24 rugp. su savo prėsku- 
čiais, bet, turbūt fanatizmo 
medis Stoughtone neprigis.

skyriaus IWW. unijos atsi
buvo mėnesinis susirinkimas 
ir prakalbos. Kalbėjo J. 
Shmitas. Savo prakalboje 
nurodė, kaip darbininkai, iš- 
laimėję kovą su kapitalu, jau 
pradeda atšalti nuo organi
zacijos, rodos, kad jau dau- 
giaus neprisieis' kovoti. 
Taipgi agitavo tuos atšalu
sius iš naujo prisidėti prie 
organizacijos ir laikytis 
stipriai, nes streikų banga 
dar galutinai nepasibaigė. 
Baigdamas prakalbą pasa
kė, kad jis dabar vakarais 
rašąs prelekcijas, ku
rių tikisi sutaisyti apie 15 
įvairiose temose ir, prisiar
tinus žiemos laikui, Lawren- 
ce’o lietuviams skaityt. La-

North Abington, Mass.
Kada čia kalbėjo Juškaitis 

ir Vermauskas, tai nei pusę 
žodžio neprisiminė apie 
Montello streikierius. Jiems 
rūpėjo vien patiems pasišie
nauti. Juškaitis ypač nieki
no soči jai izmą, sakydamas, 
kad tai tuščia svajonė.

Aš paklausiu, kas išganys 
darbininkus: socijalizmas

Juškaitis turi ubagauti.
Ypač gyrė “Draugą” ir 

tam panašius laikraščius, 
bet visi atsisakė nuo “Drau
go”. Kada vienas p rašė, 
kad jam užrašytų “Keleivį”, 
tai pavadino sąšlavynu.

Šidlausko Burdingieris.

rus, bet ji yra liuosa. Narių 
turi apie 20.

17 d. rugp. ji parengė pra
kalbas. Kalbėjo J. Neviac- 
kas, kuris gerai atliko savo 
priedermę ir kalba žmonėms 
patiko.

Rinkta aukos lėšų paden- 
visi išbėgo"; liko tik keli,"kiillgjmui ir Montello streikie- 
rie suaukavo veik $3.00. Gė-|riams. 
da užtat tauntoniečiams.

Kapucinuks.

pirmeiviškų knygų ir laik
raščių.

Ale ką čia! Mat, anot pa
tarlės: kokis medis,' tokius 
ir vaisius išduoda! Kokis 
piemuo, tokios jo ir avįs!..

A. J. Našlaitis.

skelbimus spausdinti “Ko
voje” ir tt.

Atmetėme 114 kuopos na
rių pasiūlijimus, kaipo nesu
tinkančius su mūsų tikslu, o 
tiktai patėmijome, jeigu 
kuopa nori duoti čarterį, lai 
duoda, bet nei jokios globos 
nereikalaujame. Jie sutiko.

Nežinia su kokiu tikslu 
nepasirašęs korespondentas 
nori prikergti mums LSS. 
114 kuopos globą? Ištikrų- 
jų gi tiktai tokie neprašyti 
tarnai pažemina jos vardą. 
Pasiremdami, kad panašus 
apsireiškimai įneša neužsiti- 
kėjimą jaunimu ir užkerta 
kelią geriems sumanymas, 
protestuojame prieš tai.

Surengimo pikniko ko
miteto nariai:

J. F. Andreliunas 
J. E. Karosas

A. K. Losevičius
M. D. Gudimausky 

P. Navadvarskaitė.
Nuo red. Talpindami šį 

protestą, męs, gali būt, ir ga
lime sutikti, kad piknikas 
nebuvo po kokios nors parti
jos globa, bet mums labai 
keistai skamba tasai šiurkš
tus tonas link socijalistų 
kuopos. “Męs nereikalauja
me globos!” — sako autoriai 
protesto. Formališkai, jūs, 
galbūt, ir nereikalaujate, 
bet mums išrodo,, kad tik tas 
jaunimas gali būti tvirtas 
kovoje už lietuvių žmonių 
teises, kuomet jisai nesišali- 

i na nuo socijalistų.
Jeigu jaunimas — tai vil

tis tautos, tat pasakykite, 
kas šiandien yra viltim visų 
tautų, jeigu ne socijalizmas?

i Jeigu jaunimas arčiau su
siriša su socijalizmu, koks I! t . 
tad neužsitikėjimas gali kil-L^J1.111?8;, 
ti? Rasit, iš kuniginių pu-1 zyerįs męs 
sės? Bet su nusivalkioju-

Taunton, Mass.
10 d. rugp. atsibuvo pra

kalbos. Kalbėjo P. Svotelis. 
Deklamavo Savickas iš Mon
tello ir vienas vietinis. Pra
kalbos publikai patiko. Ka
da pradėta kolektuoti Mon
tello streikieriams, tu o jaus

Zanavykas. ----------
Nuo red. Apie R-k. pikni- Worcester, Mass.. Nors 

Ik{l rašo dar (bT- Menkas mūsų mieste yra į 500 įvai- 
DeLEI CrllCzlGUb bUCI- Vargas, kad ten kalbėjęs p. H’ių dirbtuvių, bet dabarti- 
JALISTIJ REZOLIUCIJOS Ruseckas, kuris pagyrė kat. niam laike darbai silpnai 

Chicago, III. “L.” N 65 rymišką draugystę. Taip- eina. Daug_ darbininkų at- 
tilno rezoliuciia VIII raiono Pat sakė, kad reikia saugo- leido didesnės dratų dirbtu- 
LSS linkui dr J Basanavi- tis mums, katalikams, pešty- vės. Mažiukės mašinų dirb- 
čiaus ir M. Yčo: Jeigu nių, nes nekurie laikraščiai tuvės ir geležies liejinyčios 
“Laisvė” davė vietos taip aš-]uz tai katalikus pajuokia. dirba vidutiniškai, bet, abel- 
triai siirpdap’iiotai rezoliuci- Vieta buvus bloga, žaislai nai imant, dai b.is labai sun- 
jai, tai prašytume duoti vie- indi joniški. • ku gauti, nes ties prasčiau-
inq ir miKii keliems žo- ------------- Šiomis dirbtuvėmis, kur dar-
džiams. ? ■ Norwood, Mass. bininkai labiausia isnaudo-

Ligišiol visi socijalistiški 12 d rugp atsibuvo koo-r • V* .ter}ais
l‘iikr‘iščid rmrode kml ver : U • .aLS1DUVa K0° pulkai bedarbių, taigi, jei- laiKiasciai nuiooc, Kau vci- peraCrjos mitingas. Prane- * npnni.i<p nedidinti ciLii ta šelpti pati sumanymą, ne- kad iau čarteris gatavas ,?cn]01\ . Padidinti skai- 
nnicmf Lnvin iOid iy 1 / . - b į.’ ciu bedarbiu, tai patarčiaupaisant žmonių, kui le upi- Kacia sekretorius išduoda fi- n(ČVm/iiml i Worcesterin nasi sumanymo įkumjimu. nansu raportcl, tai pasirodo, ncvazluotl W°1C^“kas 
Galima kritikuoti žodžius ka(į pinigų da;. tiktai 200 dol. y
Basanavičiaus ir Yčo, bet, suvir§. Visuos kampuos agi- North Abington, Mass, 
rodosi, negalima kviesti, kad tuoja: prisirašykit, dėkit Šiame mieste yra 2 didelės 
neaukautų tautiškam na- penkines įr tt., bet žmonės čeverykų dirbtuvės ir 2 ma
niui. . Gi tautos namas yra ne ^aįp greiti su tom penki- žos dirbtuvėlės: viena audi- 
visų lietuvių reikalas. Vie- nėm. nių, kita saldainių. Čevery-
nokVIII rajono delegatai at- Ponas Kudirka verkia kų dirbtuvės priguli jirie 
sisako aukauti tautos na- krokodiliaus itšaromis, kad unijos, dėlto darbininkai ge
niui! Mums rodosi, tai klai- vįenas socijalistas apšmei- rai uždirba, maždaug nuo 
da. Ne_ ypatos, bet idėjakė kooperaciją “L.” Girdi, $15 iki $25 ant savaitės už 
svarbesnė. . _ . . kodėl jį socijalistai neišmeta 54 darbo valandas. Kitos

J aip-pat nnnėtoj rezohu- kuopos. Man rodosi, kad nepriguli prie unijos, dėlto 
C1j°.i yra pavartota žodis La koresp. grynai teisinga ir ten darbininkai labai išnau- 
“žvėris”. Kaip męs nežiū- faktiška. Argi netiesa, kad dojami. Daugumas gauna 

| retume į J. B. ir M-Y., bet|jUSų kooperacija yra krikš-| po 7—8 dol.
Šidlausko burdingieris.

Aberdeen, Wash, čia yra 
n(-»? ’ Iapščiai lentų pjovyklų. Bet

Aš visai kitaip rašyčiau, sb-iom laiku trįs dirbtuvės 
jeigu jūs nusiimtumėt tą sustojo. Bedarbių yra daug, 
klerikalizmo kaukę. k^ur pribuvusiam sunku

> A. Pratašius. S‘autl geresnis darbas. 1

Laiškai į Redakciją
Gerb. RedJ
Labai malonu girdėti, kad 

mūsų tėvynės Lietuvos gar
bingi vyrai užsiėmė taip nau
dingu darbu, kaip statymas 
tautiško namo. Tam tikslui 
atkeliavo į šią šalį pp. J. Ba
sanavičius ir M. Yčas. Tas 
labai gerai yra ir aš, norėda
mas įdėti kokią -plytą į mi
nėtą namą, prašau “L.” red. 
pagarsinti vardą komiteto 
budavojimo namo, nes ma
no nuomonės yra nusiųsti 
pinigus per pačtą, ne vien 
tiktai duoti aukas minėtom 
ypatom.

Rašydamas tai, nenoriu 
keno nors garbės užgauti.

W. Domashewich.
St. Louis, Mo.
Nuo red. Jeigu kas nori 

stačiai pasiųsti aukas Vil
niun— patogiausia per “Lie
tuvos Žinių” or “Liet. Ūki
ninko” redakciją. Tuomet 
aukos greitai pagarsinamos 
ir tuoj perduodamos. (Adre
sas: Semionovskaja N10, 
Vilno.)

nebūtų, bet prilyginti soc. 
kalbėtoją prie caro negali
ma. Reikia išmokti pado
riau kritikuoti.

Korespondentui iš Lynno. 
Minėto vaikino pasakojimo 
apie p. Yčą neskelbsime, nes 
to visko jisai negali prirody
ti.

tas vardas jiems netinka. Ičioniška (teisingiau katali- 
Du Socijalistai. kiška-klerikališka. Red.), o 

Nuo red. Davę vietos LSS. ne bepartyviška—demokrati- 
VIII rajono pranešimui,var
dan bešališkumo, duodame 

Dėlei pavadinimo 
jau tuomet nu

sistebėjome. Tai perskau- 01,0. OU I moi V CUIXIU I U- I . ' T
šia kuniginiu politika reikia ( Pavadimmas.
vesti aštria kova ir juo atvi-L Sa7lredak^1.]!^;<1nuom_ol]p 
vYm nŽinmU įsreiskeme N 60 Laisves .L IctLia lilt/ JL v 1 IclLla Į /p, -i.. •_____ 1 en nurodėme į sumanumo

PEIKIA NORWOODO se,l)tlnun]į______
LABDARIĘČIUS. Lewiston, Me.

Norwood, Mass.. 16 d. “L.” N 64 tilpo koresp. iš 
rugp. atsibuvo piknikas ant Lewiston. Naujas kores- 
Dean Svetaines pievos. Pik- pOndentas sako, kad tarp 
mkas nepavyko, nes žmonių Lewistonieciu nėra sutiki- 
buvo visai nedaug. Draugi- mo. Gal kame kitame, bet 
ja turi virš 100 narių, o ant nc §janlc dalyke. Kad kata- 
pikniko atsilankė kokia 15., hjkai trukdytų kooperacijos

Kitigi boles badinejo, ai’lgyvavima—tas netiesa. Aš 
ant bačkučių jodinėjo. Te- įįa nemanau pataikant kata- 
nais. tai negaila praleisti |ikams, arba išpeikt už jų ki- 
kad ir $5.00, o čia, kad pare- tokius pasielgimus. Šiuo 

... . nius idėją, gaila ir 25 centų, kartu tatai man nerūpi. Aš
ti kelis žodžius apie chorų Namą gi jau norime pradėti nurodysiu faktus, kaip ištik- 
užkvietimą. Gi tie chorai statyti šiais metais. ruju yra. Kad kooperacija
darbuojasi, kaip gali. Jiems Net jau parapijonai pra- nėra kenksminga katali- 
rupi pakelti musų dailė ir jie deda atjausti svetainei, nes kams, ta męs žinom, tat jie 
tam tikslui deda daug ener- keli atsilankė, o kiti buvo iš k. nekenkia jai. Darbuojasi 
gijos, eikvoja savo brangų Cambridge’iaus ir iš So. visi sykiu. Todėl ir negali- 
laiką. Todėl su jais nerei- Bostono. nia sakyti, kad katalikai ne-
kėtų taip elgtis, kaip su bau- Draugai 1 Sukruskime prisideda. Čia visi darinio- 
džiauninkais, kuri pribūna | bent nors kartą. P 1 
ant kiekvieno [ 
Argi galima išpradžių gar-1 Dirbkime su pasišventimu, I tuvę. 
sinti laikraščiuose (nors kad sulauktume 
choras apie tai nieko neži-1 svetainės, 
no), o tik paskui kviesti? 
Todėl aš patarčiau manda
giau elgtis su choristais. | SVEČIAI CHICAGO.IE. | 

Taip-pat labai gaila, kad 10 d b SUVengtos 
nors ir daug yra Brooklyne prakalbosWant i,8 ir Union 
jaunimo, bet maža, kas pri- ^atviu kert- bažnvtinėj 
sidededa prie chorų. Jau- fvetafngj. P lbHkos ' buVo 
nuo mene 1 Negražu atsihk- (1 ^at t visi nol.gjo I 
i! Imkime pavyzdi nuo sve- ma» didvyrius, na ir pa-1 

tunų, augsciau pakilusių matž J 
tautų jaunimo. Męs turi- PhLinndn n.lch.n^ vinH 
me atei i pagelbon visad, ka- nig kunjgas s'te))Onas. Ta- 
(|a 9 dnbamas naudingas Laį buvo taip baimes paim- 
'(ai as‘ 'tas, kad nei perstatyt atsa

kančiai negalėjo. Persta- 
.. T . .tydamas kalbėtojus net Ba-

Athoho Jaunimas pro- sanavičių su Yču sumaišė, 
testuoja. Matyt, bijojo, kad parapijo-

šalinasi nuo socijalistų. nįs nepakeltų triukšmą, nes 
“L.” N 65 aprašyta Atho- tarpe jų yra didelis nesutiki- 

lio jaunimo piknikas, kur mas* 
Gavėdama jaunimas LSS.114 Basanavičius trumpai v 
kuopos globai. silpnai kalbėjo. Yčas užtai

Rengdami pikniką 3 d. energiškas, buvaunas! Ji- 
rugp. pabriežėme griežtai. pasveikino visus varde 
kad pasilinksminimas bus pįsų močiučių, bet pasveiki- 
taisomas nenrisilaikant io- nimą publika labai saitai. . - - . . _ - .

7 ■ “ priėmė, nekurie tik susiner- vyko. Žinomų atsilankė apw
Toliaus nukalbėjo a- 150. Kalbėjo J. Neviackas,

- - - - 1 “Laisvės antrasis redakto-
galinti džiaugtis savo didvy-1ldus- p rakai bai prie ūke
liais, ypač p. Basanavičium 3ll .k!iub(? .pi’Jsmase 8 nauji 
Paskui nuvažiavo prie fab- ,narJaL f aiP-Paf rinkta au- 
rikos “Vilijos”. Abelnai nuo klJ. Montello streikieriam.
tokios prakalbos jaučiausi, Rymo - katalikų Sus. kuo- 
kaip nesavas: nei šis, nei tas. Pa irp rengė pikniką. Zmo- nn/LAiin' 11 n i

K. ž. (Worcester.) Negra
žu svetimas eiles savintis. 
Tik teršiat savo varda. v

S. Večkys.
Rašote gerai, tik tema apie 
kūmus netinka. Neišpuola

BROOKLYN!) CIIRO- 
NIKA. 

Piknikai.
Mūsų lietuviai myli vasa

ros laike daryti išvažiavi
mus į giraites ant tyro oro. 
Gaila tik, kad tie išvažiavi
mai nepavyksta atsakančiai 
sutvarkyti. Daugiausia pa
rengia LSS. 19 kuopa, bet 
vis išeina keblumai: tai vie
tą negali surasti atsakančią, 
tai komitetas pervėlai at
vyksta, tai kas kitas nepasi
veda.

Aš noriu taip-pat pasaky-

Maryville, Ill. |
Turime pašelpinę draugi

ją Šv. Antano, kuri liuosa 
nuo burtų ir kurion gali pri
gulėti kiekvienas lietuvis. 
Taipgi turime LSS. 106 kuo
pą. Gyvuoja gerai ir turi 
daug prijautėjų. Turime 
viltį, kad ir jie su laiku prisi
dės prie kovos.

Lietuviai stovi apšvietoj 
neblogiausia. Yra ir fana- 
tikėlių, bet jie nebando daug 
kenkti. |

Laikraščiu pareina: “Ko
vos” 10 egz., “Kel.” 8, “Lais
vės”^, “Liet.” 3 ir tt.

Artymiausias avelių kir- 
pikas nori sutverti čia tarp- 
tautišką parapiją ir renka 
pinigėlius nuo tamsių žmo
nelių be jokio komiteto, bet 
ir iš tikinčiųjų yra nelabai 
duosniu, išskiriant kelis biz- 
nierius.

Socijalistai nėra taip prie
šingi bažnyčiai, bet tas ne
gražu, kad kunigas vaikščio
damas po stubas, varo agi
taciją prieš socijalizmą, 
tamsina žmones ir dalina 
klerikališkas knygas.

Užtat męs išreiškiame 
tam kunigui didžiaūsią pa
nieką.

14 d. rugp. buvo čia įdomi 
byla dviejų moterų. Skun-

Todėl su jais nerei-| Bostono.
Draugai! Sukruskime

— i . .Supraski- jasi, nepaisydami ,pažvalgų,
pasvilpimo.| me gi, kad snausti negražu. | j<a(] įp; grečiau įkūrus krau- 

Gal ir randas kelios 
greičiau I ypatos, trukdančios darbą, 

bet anaiptol negalima saky- 
Bizunėlis. ti, ka(J taip elgiasi visi kata- 

I likai.
Aš šiuo žygiu tik atitaisau 

klaidą. Saugokitės rašinė
ti tam panašias korespon
dencijas, nes galite sukelti 
didelius vaidus tarpe drau
gų. P. O. Kapickas.

Detroit, Mich. Springfield, Ill.. Anglių
Lietuvių skaitoma apie kasyklos pradeda po trupu- 

580 šeimynų ir du syk tiek tį geriau dirbti, bent po tris 
pavienių. Iš merginų čia la- dienas į savaitę. Iš kitur 
bai mažai yra, o jei iš kur pribuvusiam darbo negali- 
ir pribūna, tai iš sykio gau- ma gauti, nes ir vietiniai ne 
na bent keletą “linšniu” nir-lvisi dirba. Viena kasykla 

stovi uždaryta.
Viršutiniuose darbuose 

taip yra: karpenderiai strei
kuoja ir streikas nežinia ka
da užsibaigs. Nekurie kon- 
traktoriai pristoja išpildyti 
darbininku reikalavimus.

J. Žvingilas.
W. Lynn, Mass. Darbai 

pas mus -eina nelabai kaip. 
Iš kitur pribuvusiam ir ne
mokančiam jokio amato, 
darbas gauti sunku, čia pas 
mus daugiausia čeverykų 
dirbtuvės, kur daugiausia 
dirba amatninkai. Yra čia 
viena didelė plieno ir gele
žies liejykla, kurioj dirba 
apie 16,000 (? Red.) darbi
ninkų. Uždarbis prastokas, 
nes darbininkai neorgani
zuoti. Daugiausia dirba len
kai. Pereitą pavasarį buvo 
pasisukę keli organizato
riai iš A. F. of L. su tikslu 
organizuoti žmones. Sakė, 
būk būsiąs streikas, bet ve- 
liaus visi tie organizatoriai 
dingo. Turbūt, gavo nuo 
kompanijų riebų kąsni.

na bent keletą “lipšnių” pir-l 
mameiliu kavalierių, kurie 
besivaržydami už “meilę”, ir 
susendo arba nudėvi merge
les. v Paskui jos šaukia: 
“Meilutis mano berneli, kur 
dingai? !” Bet esti pervėlu...

Kaslink'švietimosi į>ei ki
limo civilizacijoj mūsiškių— 
tai persilpna! Tamsumas 
visur viršų ima ir kur neat
sikreipsi m, ten pamatysim 
gaujas apgynėjų tamsos. 
Apšviesteniam ? žmogui ir 
gatve negalima praeiti. Mat, 
karštieji krikščionįs - kata
likai, lyg puslaukiniai šau
kia: “Bedievis”! “cicilis- 
tas”! ir tam panašiai. Mat, 
mūsų “tautiečiai” katalikai 
dar nėra pažinę socijalizmo 
mokslo.

Rugpjūčio 3 d. buvo su
rengtos LSS. 116 kuopos 
prakalbos, tai mūsų tikin
tieji katalikai pamatė, kad 
ir aš esu linkęs prie šviesos, 
jos trokštu, tai net pirmesni 
mano buvusieji draugai at
sisakė su manim draugavę!..

Tiek to su jais! Gal kuo
met laikui bėgant ir jie dasi- 
protės ir gailėsis už savo ap
sileidimą ir neprotavimą...

Taip antai, tūlas vyrukas, 
gavęs plakatą ir nežinoda
mas, kas per prakalbos, par
sinešė namo parodyti savo 

I šeimyninkui, kuris jam pa-

Budrilai Bašiliui (Tho- 
inas.) Laikrašty nelabai pa
ranku skelbti tokias žinias. 
Jeigu su rašyt pasielgimus 
visų moterų, tai reikėtų tam 
tikro laikraščio.

Brightono Vincui. Raštų, 
kur nėra autoriaus pavar
dės, nespausdinam.

Tam pačiam (Rumforde.)

lėtumėt geriau parašyt, bet 
dabar taip viską suveliat, 
kad sunku ir suprasti.

PAJIEŠKOJIMAI.
l'ajie.škau pačios Onos Ramanau

skienės, Kauno gub., Raseinų pav., 
Naumiesčio miestelio. Kokie 6 metai 
atgal atvyko is Lietuvos Amerikon. Ji 
pati arba kas apie ją žino, malOnžs at
siliepti. G?)

Antanas Ramanauskas,
291 — 3rd st. So. Boston, Mass.

i

*

W. K. Brolis.

' ' J,
"'Mini .....

kių partijų, draugijų.
“Laisvės” koresponden-1 vavo- .

tas nori prisegti mums glo- |pie.progresą^ sakė, Lietuva | 
bą, kurios męs neturėjome ir 
kurios nereikalavome.

Prieš rengiant pikniką, 
buvome nutarę paminėti, ne 
visai kuopai, bet atskiriem 
nariam, kad pavelytų čarte- 
rį, ką ir padarėme. Jie su
tiko duoti, bet tuojaus norė
jo uždėti ant mūsų pikniko 
savo spalvą, vertė mus ap-

Po viskam prasidėjo aukų 
rinkimas, bet surinkta ma
žai.

Laisvietis.

WORCESTERIO NAU
JIENOS.

$6,000 bausmių už girtybę.
Nėra tos savaitės, kad

mūsų miesto girtuokliai ne- ............... ...
papultų į belangę.^ Paskui, |sa^ kad tai cicilistų; tuo-1 
žinoma, reikia užsimokėti meį tas vargšas su baime ir 
bausmių ir dar advokatams drebančiomis rankomis kuo- 
ant magarycm duoti. greičiausiai metė lapelį į ug- 

Apškaitau, kad vidutinis- nj nesugriešijus laikant 
kai lietuviai kas savaite is- rankose
moka pabaudų . suvirs $100. ‘ M g ’' ti • j{ kutalikai 

^JSuskaitykit, kiek bus Pe>' vietoj ėiti ai{t p/akaibų, si/ 
mctus. , įsitaiso kas subata ir nedėl-

dienis tokias gužynes — šo- 
kius-vakaruškas, kur išlais- 
toma devynios galybės ru
džio bačkučių. Taip besi
linksmindami, žinoma, pri
daro daugybes visokių ne
geistinų “fonių.” Tuose pa
silinksminimuose tankiai at
sikartoja visokių nesusipra
timų, o kartais tos jų links
mybės, baigiasi iš “meilės 
artimo” peštynėmis. To, 
turbūt, išmokino katalikus 
vietinis “piemuo”, keikda
mas socijalistus ir drausda
mas nuo prakalbų, skaitymo

Piknikai.
Liet. Ukėsų piknikas pa-

nių buvo nedaug. Rudžio 
tai užteko.

Visų šventų draugija.
V. Š. D-ja ką tik susitvė-

z

Maryville, III. Darbai ang
lių kasyklose šiuo tarpu eina 
vidutiniškai. Kitokių darbų 
nėra, kai tik viena anglių 
kasykla. Darbas gauti nėra

Hyde Park, Mass. Prane
šam visiems lietuviams, kad 
niekas nevažiuotų čia darbo 
jieškoti, nes čionai streikuo
ja 1,500 darbininkų, kurie 
reikalauja pripažinimo uni
jos ir padidinimo algos; jau 
trečias mėnuo, kaip streikas 
tęsiasi. Streikieriai randasi 
vargingam padėjime. Buvo 
ir areštų ir nekurie streikie
riai nubausti po 25 dol. By
los atidėtos į augštesnj teis
mą. J. Gąlminas.

Binghamton, N. Y. Dar
bai čeverykų dirbtuvėse eina 
vidutiniškai, bet naujų dar
bininkų nelabai daug pri
ima. Kitos dirbtuvės taip
gi dirba paprastai. Lietuvių 

i bedarbių mažai yra. Bet 
kitų tautų žmonių apsčiai 
randasi be darbo.

I Stumk—trauk.

Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa" 
kėlė

Griuvėsiuose.
Toje apysakėlėje vienas iš 

gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdną pa
veikslą mūsų sodžiaus mer
gaitės gyvenimo.

Stasė — tos merginos var- 
'das — patogi, darbšti, gabi, 
širdinga. Atsakančiose są
lygose jinai galėtų puikiai 
pakilti savo išsilavinime. 
Bet ant nelaimės tą žiedą, 
kuris vos bepradėjo sprogti, 
nuskynė žiauri ranka dar 
žiauresnio žmogaus. Stasė, 
kurį pamylėjo tą žiaurų 
žmogų, visa savo širdies 
liepsna — nesusilaukė iš jo 
pusės jokios meilės. Jisai 
pasinaudojo Stase užganėdi- 
nimui savo gyvuliškų ins
tinktu ir užmiršo apie ją.

Tai liūdna ir graži istori
ja apie žuvimą merginos, 
kuri buvo taip širdinga, taip 
nekalta.

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.
“LAISVĖ”, 

242 Broadway,
So. Boston, Mass.

i

i

Lawrence Piknikas!
Lowrence’o Lietuvos SunŲ Draugystė 

parengė didžiausj PIKNIKĄ, kuris atai- 
busPanedėlyj t d. Rugsėjo (Sept.) La
bor day 1913 m. ant Country Club 
Kempes. Prasidės 9 vai. ryte ir trauk
sis iki nakties. Meldžiame atsilankyti 

r
ivvaus visos Law- 

rence’o draugystės. Pelnas skiriamas 
Vilniaus Tautiškam Namui.

Kviečia Komitetas.

t iš visų apielinkes miestieliy, nes bus 
j puikus piknikas. Dalyvaus visos Law-



VIETINES ŽINIOS
South Ende po N26 ant 

Berwick Park suareštuotas 
tūlas daktaras ir dvi mote
ris. Daktaro pavardė Frank 
Temple. Policmonus, kurie 
suareštavo minėtas ypatas, 
lydėjo valdžios daktaras- 
prižiū retoj as.

Minėtas namas jau kelias 
dienas buvo saugojamas po
licija. Buvo įtarta, kad ten 
atliekama nelegališkos ope
racijos vaisiaus panaikini
mo. Name atrasta trįs mo- 
terįs, kurioms operacija pa
daryta. Daktaras apkaltin
tas, kad daręs operacijas 
kurios yra įstatymais už
drausta daryti.

Nuo Režimų 
Viduriuose
kurie paeina nuo paliuosavimo 

imti

Severos Gyduole
nuo Viduriavimo
(Severn’s Diarrhoea Remedy

paprastoj dozoj ir susilaikyt per 
vienų dienų nuo ėmimo bile kokių 
valgių, išskyrus pervirinto van
dens pasekmė bus gera. Vieno 
bandymo užteks persitikrinimui. 
Kaina 25 ir 50c.

Už savaitės į Bostoną pri
bus iš New Yorko visa kom
panija sufragisčių. Tatai 
bus joms čia darbo. Josios 
mano įtaisyti mitingus ant 
tyro oro, kur agituos už 
moterų balsavimo teises.

Nuo Žaizdų
ir Susižaidimų

nuo užsidrėskimo ir apsi- 
šutinimo nėra nieko geres
nio kaip

Pigus Namai.
3 šeimynų su H kambarių, atskirai 

budavotas medinis namas prie II st., 
prie pat Griciaus bažnyčios. Kaina 
900 dol. Reikia įmokėti tik 100 dol.

3 šeimynų medinis 
Athens st., netoli D st. 
metus atneša 351 dol. 
dol. ant lengvų išlygų.

3 šeimynų su 12 kambarių ir visais 
įtaisymais medinis namas, prie G st., 
netoli Thomas Park. Kaina 3,200 dol. 

• 5 šeimynų su 25 kambariais medinis 
namas prie Second fr K sts, turės bū
ti parduotas ant licitacijos 6 rugsėjo 
(September), jeigu neatsiras kup- 
čiaus, kuris duotų pasiūlyjimą.

10 kambarių medinis namas su vi
sais įtaisymais ir garine šiluma, prie 
Thomas Park, 
klausioj vietoj So. Bostone, parsiduo
da visai pigiai ir ant labai lengvų iš
lygų. Pasiskubinkit ateiti j ofisą, o 
dažinosite visas išlygas.

Pigi farma, Danielson, Conn., ant 
pardavimo arba' išmainymo ant So. 
Bostono namo arba žemės netoli Bos
tono.

20 akrų žemės, 5 kambarių tvirtas 
namas ir naujas didelis vištininkas; 
taipgi apie 150 fruktinių. medžių. Kai
na 1,400 dol. ir Lik 150 dol. tereikia 
Įmokėti. Kreipkitės tuojaus visi, ku
rie norite pirkti pigių farmų iš 
agentūros.

LITHUANIAN AGENCY 
315 Broadway, So. Boston, 

A. Ivaškevič — manager. 
Tel. So. Boston <>05.

namas ant
Rendos per 
Kaina 1,300

gražiausioj ir paran-

mūsų
(69)

Mass.

Severos
Daugelis žmonių, turinčių 

pirmas pilietiškas popieras, 
bijosi eiti išsiimti antras pi
lietiškas popieras, nes ma
no, kad neišlaikys kvotimo. 
Ta baime neturi pamato; tik 
truputį pasimokinti kiek 
daugiau prisirengti.
tikslu Cambridge’iuj, pradė
jus nuo 26 d. rugpjūčio, 
utarninkų ir ketvergi! vaka
rais, bus tam tikri pamoki
nimai, kurie atsibus po N967 
Cambridge st. Pamokinimai 
atsibus anglų kalboj, taip- 
kad prie viso to bus dar pro-

ruo

Gydanti Mostis
( Severn’s Healing Ointment)

Yra tai naudinga mostis 
šimtuose atsitikimų. Laiky
kit jų po ranka. Galite jos 
reikalauti bile laiku.

Kaina 25c.

Nosies Kataras,
Šieninis drugys ir peršali
mus greitai prašalinami, 
jeigu jų gydymui pavartoti

Naujos Mados
CiRAMAPOINAf 

$20 vertės mašinų atiduoda tik už $17

Aš užlaikau Uohunbios gramafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias išgieda Išimi gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gera gramafonų. tai tuojaus 
rašykit pas mane. o. aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katulio- 
go, tai atsiuskit štampu už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogu, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trulsimis ir lie ti uliu.

K rcipkites šiuo adresu:
CHARLEY (IRANECKAS,

28 Essex st., Athol, Mass.

LAISVE

TIK VYRAMS

Z

Ar manai keliaut iš

KOVA
Hamburg

Libau

Hamburg

Geo. Bartaszius

ta

Didžiausias
Darbininkų 
Sųvaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

K 
V

F. AO. RICHTER & C0„ 215 Pearl Street. Now York
Į Riehterio Congo Pillės yra gema nuo 
J viduriu nuMletčjtiuo. 25c. Ir 5oc.

okių klausimu. vAtvira 
Nedeki leninis Ir Šventa-

JŽANGA_UŽDYKA.
461 Sixth Avenue, near 28th Street, 

New York.

_ --------- -------------.HM III

reeling ”Fif Every Day
Influenzos arba irme- 

įlies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
ino, uepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Or.

Iii: JOKIO PI-RSĖDIMO
Laivui išplaukia:

Cincinnati

I mano Tautiečius:
Jus ir jūsų draugai esate nuo 

širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo (ialerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatves, New Yorke, N. Y., kuras 
laikau parodą dalies Ir skulp* 
turos darbą, kurloš padarė Lie
tuvos artistai, su Išvaizdinlmu 
švairhį kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

Jus čia galite studluoti žmo
nijos gimines kilmę Ir Išsllanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, ir 

itin yti Indomiatislus gamtos išgamas; taipgi 
navatnutnus ir pabaisuolius.

Vieną valandą praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėt In ų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą Į galvų čielam gyvenymuį.

Jus čia galite studluoti pasekmes ligii ir 
ištvirkimo darbų, perstatomi; žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir Išrodlnėja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimi 
kasdieną podraug su L._,_____ _
dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui.

Ro nunas Parašytas (iarsnus Raštininko EMtL E ZOLA
Tamsta jieškai laimės ir geroves sau ir bendra ns Jau

ti neteisingumą surėdymo ir no i jį pake.sti. Tamsta esi 
vienu iš kovotoją, kurių darbu žmonija Žengia j geresnę, 
laimingesnę ateitį. Ir todėl tamstai teikia apsipažinti su 
šito.e knygoje, išreikštomis didžiomis mintimis, Su nuro
ti vniais ir pamokinimais. Nes -joje aprašomas aiškiai, 
vaizdžiai darbininkų ir turčių gyvenimai, nurodoma, kaip 
senas, netikęs surėdymas pikeičiamas nauju, kuris teikia 
laimę ir gerovę visiems.— Knyga interesinga ir pamok • 
nanti nuo pradžios iki galo, nedėsi jos iš rankų pakol ue 
perskaitysi visos. Išmoksi daug, apšviesi protą, praplatinsi 
regralį ir džiaugsiesi iš jos puikaus turinio. Knyga trijuose 
tunuose, tomai 300 puslapių Kaina tomo 75c, visi 3 tomai 
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybės 
iki Civilizacijos. Paraše PAUL LAI-AR(iUĖ. Kaina 50c. 
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN SPARČIO. Kaina 50 Centų.

Pain 
Expelled 
savo namuose ir 
tuojaus imsite
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotą vaistą-

Panašios klesos kituose 
miesteliuose turi gana didelį 
pasisekimą.

Mostis nuo Kataro
<Severn’s Catarrah Balm)

Buvo pasklidusios žinios, 
kad gubernatorius Foss bus 
nominuotas ant republikonų 
tikieto. Paskutinėj minutoj 
pasirodė, kad taip nebus. 
Ar republikonai Fosso neno
ri, ar jisai pats nenori liktis 
persivertėliu, sunku žinoti...

Mažu, tuomi ir užsibaigs 
gubernatoriaus karjera?

Pamėginkit, o nesigailėsiu
Kaina 25c.

W. F. Severą Co
C&DĄfi/ IOWA ■;

Aptiekose, arba tiesiog nuo 
musų prisiimtus kiek kai
nuoja.

UIKI.o APDARU. - PRI -

I II PIMO. VISADOS PRI- 
Gt AU5TI K 5 TEMPĄ

PINIGUS SIUSI I MO- 
NfJMRDKR AS F ADRESO.

KIRPI.Ml I t v. I 
RlškU DRAIII Zll . G \ 6. 
COL. SO PP . 21 PAM IRS- r 
L XI. Al 1*1 kl>> APDARU.
• PRI k C >2 50

I

Parmos!
Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi

chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę 145 Lietu
viai Farinieriai, toj apielinkėj aš tu
riu paėmęs nuo anglų ant pardavimo 
daug gyvenamų farmų su triobomis ir 
sodais. Laukai lygus ir derlingi. Kar
mos visokio didumo ir visokių prekių. 
Akeris prekiuoja $20 ir daugiau. An
glai, nenorėdami gyventi tarpe užsi- 
gyvenusię lietuvių, pavedė savo far
inas parduoti pigiai. Todėl labai gera 
proga nusipirkti gerų farmų pigiai. 
Tose pačiose vietose turiu gražios ir 
derlingos žemes, bet dar neišdirbtos, 
kur galima nusipirkt už pigią prekę 
ir padaryti geras ir brangias farmas. 
Kiekvienas gali pirkt tiek akerių, kiek 
nori ir parsiduoda ant labai lengvų iš- 
mokesčių. Žemė traukiasi palei upelį 
arba palei ežerus, kuriuose yra daug 
žuvų. Dabar labai gera proga pama
tyti ir apkainuoti farmų vertę, kolei 
ant laukų javai, todėl kurie norit 
pirkti farmų, atvažiuokit pasižiūrėti 
tuojaus. Turiu farmų ant pardavimo 
su apsėtais laukais, visais padarais, 
mašinomis, ir gyvuliais, tik eik ir va
lyk sau javus, viskas gatava. Per
kant čia farmų nieko negalima trotyl. 
Atvažiuokite dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant farmos. Būda
mas pats farmeriu, galiu duoti teisin
gų patarimų, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabar galėsite pralošti va- 
kacijas pas mus ant Parmos ant svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvojoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotų žemes. 
Atvažiavę Į Peacock, tuojaus telefo 
nuokit į mano farmų, o aš atvažiu&siu 
automobilium ir apvežšiu po tas vie
tas, kur galėsi išsirinkti sau farmų. 
Parašyk laiškų, prisiųsiu knygutę ir 
mapų tų plotų dovanai.

A n ton Kiedis,
Peacock, Lake Co., Mich.

“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 Amerikoj ir kitur.

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

M ,

» Bostono stačiai; Lietuvą
M I
W I
V I

*

“Franconia 
ui g. 19. r

Kova99 1815 E. Moyamensing Avė.
PHILAOKUni-llA., r>L£ININ’A.

KV i
W 261 Broadway, So. Boston, Mass.
VI arba* i
lt i 558 Broome St., New York City

EAIVAKORČIU ir pinigu siuntimo agentūra
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes
tai visada pirk pas

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

'Poliaus

GEORGE BARTASZIUS
558 Broome Street

NEW YORK CITY
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Tik 1 doleris!
Samdome darbininkus

AKISr

Kaina 20c

Komitetas 310 Broadway, So. Boston, Mass.

Atsi-

$(89) 
Mass.

M IX 11 IK 1 1111 11

parodo, kaip nuo ilgų apsisaugoti

rime 
ir prirenka
me Akinius

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

1 butelis RusiškoH Višniuvkos......... $1.(10
1 buleliu Draudžiu Vyno................... 5<ic

Viski, atiduosime tik už...$1.00

WILLIAM I-. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus E. J. KavaliaiiakuH

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

g . 18
f Akušerka i

n.tk.J.v.* Wnmatia La

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

5^ Pabaigusi kursų Womans Medical
College, Baltimore, Md.

2 Pasekmingai atlieka savo darbų mHo 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodos ir 
pagelbų invairioae motoru ligose.

| F. Stropiene, BROADWAY

§ SO. BOSlOIN. MASS. 5

1 butelis Aprikotu Brendęs............. $1.00
1 butelis l’yčiu Vyno ............................ 50e

Viską atiduosime tik už..........$1.00

VYNAS IR LIKERIAI
Kad išgarsinti męs gerinusį vynų, štai kokius niileldiinus męs padarėme RugpjuCio mėn

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

MAGIC
SILENT
vau/ Wtv

f
Pastaruoju laiku prasidė

jo ermideris tarpe narių Lie
tuvos Dukterų Draugijos 
So. Bostone. Kad išaiškinus

kius, šaukiama 26 d. rugp. 
į Labdarystės svetainę mi
tingas 7 vai. vakare. Kelios 
davatkos sumanė išardyti 
draugiją. Todėl kam rūpi 
draugija, lai*ateina į tą su
sirinkimą.

Pėtnyčioj, 22 rugp., 7:30 
vai. vakare atsibus LSS. 60 
kuopos susirinkimas, todėl 
visus narius meldžiu būtinai 

, atsilankyti, nes bus balsavi
mas referendum 2-ras 1913. 
Priegtam bus apkalbama ir 
svetainės reikalai.

Sek r. J. Klevas.

Kaip kiekvieną nedėldienį 
So. Bostono socijalistai išva-

nedėldienį buvo išvažiavę. 
Reikia pasidžiaugti, kad šis 
išvažiavimas buvo labai 
draugiškas, nes nebuvo gir
dėti jokių ypatiškų ginčų ir 
prakalbos buvo labai geros. 
J. B. Smelstorius kalbėjo 
apie dorą, etiką ir estetiką. 
Aiškino gerai. Paskui kalbė
jo F. J. Bagočius apie var
gus darbininkų, nurodyda
mas, kad tik socijalizmas 
galės panaikinti tokią nely
gybę, kokia dabar viešpa
tauja. Žmonių šį kartą bu
vo daugiaus, kaip 400, kurie 
draugiškai žaidė ir dainavo.

Ateinantį nedėldienį vėl 
bus išvažiavimas. Nepa
mirškite atvažiuoti.

L. Pruseika kalbės.
24 rugp. Peabody, Mass. 

O’Shea Buildinge. Pradžia 
2 vai. po pietų. Be prakalbų 
vietinė socijalistų kuopa 
rengia ir gražų koncertą. 
Įžanga veltui.

31 rugp. North Abingto- 
ne, Mass. Kur ir kokioj va
landoj, bus pagarsinta ant 
vietos.

1 d. rugsėjo (Labor Day) 
Montello, Mass

21 (i. rugp. (ketverge) 
7:30 vai. vakare atsibus So. 
Bostono Liet. Ukėsų Kliubo 
mėnesinis susirinkimas.

J. Povilonis.

Akušerka F.Stropienė per
sikėlė naujon vieton, todėl 
turint kokį reikalą kreipkitės 
šiuo adresu: 6 Loring St., 
So. Boston, Mass., netoli 
kampo E ir 7th sts. Važiuo
jant imti karą: Bay View ir 
važiuoti iki kampo E ir 7-tos 
gatvių; išlipus paeiti pusę 
bloko 7-ta gatve iki Loring st.

Metinis Koncertas
Rengia Vytauto Benas Subatoj 30 d. 
Rugpjūčio (August) 1913 m. Dahlgren 
svetainėj kampas Silver Ir E gatvių. 
Pradžia ? vai. vakare. Meldžiame kitų 
draugysčių nerengti jokių pasilinksmi
nimų ant tos dienos.

Didelis Balius.
Rengia S. L. Sv. Kazimiero Draugija 
1 d. Rugsėjo Sept. (Laborday) 1913m. 
svetainėj Odd Fellows Hall, 515 
'Fremont st., Boston, Mass. Pradžia 2 
vai. po pietų. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apielinkės miestelių lietuvius ir lie
tuvaites atsilankyti ant mus puikaus ba
liaus. Įžanga 50c. porai, merginai 25c.

(89) KOMITETAS.

ISsiyadink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musą raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. pas

Susirinkimas
Lietuvos Dukterų Dr-tės atsibus Utar- 
ninke 26 d. Rugpjūčio (August) 1913m. 
Lietuvių svetainėj, kampas Silver ir 
E gatvių, So. Boston, Mass. Būtinai 
privalot atsilankyti ant extra susirinki
mo, nes turim apsvarstyti,kaip palaiky
ti musų draugystės tokių tvarkų, kokia 
buvo iki šiolai. Žinote, kad musų drau
gystė gali pairti ir musų pinigais pasi
naudos advokatai.

Parsiduoda Forničiai.
Parsiduoda geri forničiai dėlto kad sa

vininkas išvažiuoja į Lietuvą, 
šaukit greit po šiuo adresu:

JURGIS SKEPENIS
61 I St., 2nd fl., So. Boston,

Mokykla Šokių.
Męs išmokiname visokių teatro šokių, 

dainų, kaip lošti, taipgi balių šokių,kaip 
tai two-step, waltz ir schottische. Lai
kome atdara vakarais.
NEW ENGLAND AMUSEMENT CO. 
224 Tremont St,, Room 8, Boston.

Akių Specijalistas

399 a Broadway ggSoN
arti E Street

Nauja Lietuviška
KRAUTUVĖ

Užlaikome, parduo
dame ir pataisome ge
riausia S 1 U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikuliškus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Itai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir .J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

THE

del gelešinkeliy, Canadon 
fabriku ir farmy.
United States

Employment Office
43Portland st., Boston,Mass.

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

n n iz t n p n c h

Tūkstančiai žmonių įgijo 
flirtus, milijonai žmonių su 
rado laimę, pakilo iš va rijo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgys , 
laimę ir gerovę, j.lijju nusipirksi 
musų kų-1 i k išleistas dvi knsgele- 
“Kaipo žmogus nianato” ir “Ih sir 
dies”. Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gr ižesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no 
ri būti gyvenime p.>sesmaigais ir 
I.liming.lis. Rasi-.klibink parsitrau
kti. Kaina kiekvienos U>c, abi 30c.

J. I L G A U D A S 
1841 S. Halsted £t. Chicago.

rn-ite*.'

Telefonas Richmond 22:2b

Dr. David W. Rosen
321 Hanot e

TRIS OI2ROS KINTUOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių.

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

MEILĖS' KARŠTLIGĖ
meilę............................................................................-20

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

J. STROPUS
6 Lorin? St., So. Boston, Mass.

"50.000 Kataliogų DYKAI!
J’risiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksorišką Daiktą Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
šluboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 

a Reikalaukite tuojaus.

I D Tiiinilu Washington St. 
Uel . 1 UlUildy BOSTON. IMASH:

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

BENJ. CANNER
336— 338 Broadway, 

So. BostonGvaruntnofaime, jot; męs vynas yra tyriausls ir Kerbtasis.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos mieros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

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

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

“Storas su žemiausiomis kainomis”

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

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
Išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina Ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyveninių ir 
aiškiai, atvirai telp išdėuinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterel 
labai reikalingu turėti, kad žinoti kaip Ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion vis >ų negalimu aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illiustnpTta puikiais moks- 
sliškuis paveikslais ir apie žmogaus kūno su
bildu vojiinų su visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILĖS DALYKUS „Daktarus“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjį', stiklių- 
rji, pasigadiių-per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip uŽsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasiu* t ikrų rodų.

JEI sergi aut kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekurstas. reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugylxis 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, Išs.- 
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del lalxi visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teipt

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

TBMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam, 
laiko galėtum- išsigydyt, tai atsišaukto prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
plotų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir PGtn. vakare nuo 
0 iki 8.

Mano ofise galite susikalbėti 
sose kalbose.

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

Ar nori pirkt Šipkartę?

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.




