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Jeigu žmogus ir taip jau 
pasižemina vagyste, tai pla
kimas rykštėmis visiškai pa
naikina žmoniškus jausmus.

Milijonierius - pabėgėlis dar 
neišduotas.
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namo, viso
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Trumpai pranešama iš Is
panijos, kad ten pasibaigė 
streikas audinyčiose ir dar
bininkai grįžta darban.

Kaip ir ant kokių sąlygų 
susitaikė

milijonieriaus - pabėgėlio iš 
beprotnamio Mateavan, N. 
Y. (kuris, kaip jau žinoma, 
1906 m. buvo užmušęs Whi- 
tą, bet ačiū milijonams, ne
buvo nužudytas, o pripažin
tas bepročiu).-

dalyvavo daugiau, negu 250
Tasai susirinkimas paro

dė, kaip daug dar Prūsų lie
tuviai persiėmę atžagarei
vy bės dvasia. Koks tai Kni-

savo kalbą
— tai Die-
- tai kara
tai lietu-

Pittsburge areštuotas D. 
Scott, kuris kauly jo pinigų 
nuo praeivių. Pasįrodė, kad 
tasai tariamasai ubagas tu
ri beveik pusę milijono dole-

Hūrrisburgo piliečių kliu- 
bas, kaip jau gana seniai 
buvome rašę “Laisvėje”, pa
skyrė dovanų tiems, kurie 
daugiausia musių sunaikins. 
Dabar apskaitoma;, kad mu
sių išviso sunaikinta 
milijonai.

Pastaruoju laiku 
Yorke priviso labai

giau, negu vyrų, tik 8,489, 
dabar gi moterų daugiau 
jau net ant 82,845.

Senmergių Berlyne. yra 
dvigubai, negu senbernių.

Berlyne (Vokietijoj) 
langiau pradedama vartoti 

Užpereitais 
tais buvo užmušta 5,000 šu
nų, o pereitais jau net 8,000. 

tamIš pradžių buvo grasinę 
teismais ir tt., bet dabar nu
tilo. Sako, neprigulmingų- 
jų vyskupas pataręs, kad ve- 
ly apsieiti be teismų, nes jei
gu žmones paduot į teismą, 
tai išeis dar didesnis apšau
kimas.

Kada po to nelaimingo va
karo, sekančią diena kuni-

p/e Rėjas gyvuoju
Jį kaltina skalbėja iš Vien 
nos; kuri yra vyriausia liū 
dininkė prieš kunigaikštį.

m-io laimingo karaliavimo 
sukaktuvėse, užtat, kad jūs 
mus užlaikote, sergite... (ir 
tokiu būdu eina ištisa “lita
niją”:/^ mes ištikimi, o jūs 
geri...”) Męs. stovime už 

valdoną ir stovėsime

“Rygos Nauj.” rašo:
Ir vėl prie Šaduvos stoties, 

iepos 2 d. iš ketvergo į pėt- 
nyčią naktį, krito trįs aukos 
nuo užmušėjų rankų. Vienas 
žydelis pardavė arklį ir ga
vo 60 rub., kas ir sukėlė gei
dulį pasipelnyti. Vyras žy
delis tapo ant vietos užmuš
tas, o jo žmona mirė ant ry
tojaus. Kūdikį 9 metų ir 
vos gyvą nuvežė į Panevėžio

Christiania (Norvegija) 
Pirmutinė moteris teisėja y- 
ra aprinkta Hainmerfeste 
Jos pavardė Sorensen. Ji tu- 

•i 36 nietus ir dar neištekė
jusi. Per paskutinius 14 
lietų ji advokatavo.

Būk tai žydai norėję papjaul
'Mums rašo iš Vijniaus:
Dabar Vilniuje gana tan

kiai kįla paskalos, kad vie
noj, tai kitoj vietoj, žydą: 
būk tai norėję papjauti 
krikščionį. Dabar nekurie 
iš to nori net “biznį” daryti.

Kokis tai vaikinas, jau keli 
metai tarnavo pas gana tur
tingą žydą, kuris jam tan
kiai duodavo pinigų bankan 
nunešti. Vaikinas pavogė 
kelis šimtus, paslėpė juos ir 
pakėlė triukšmą, kad ant jo 
žydai užpuolė. Pirm to, ji
sai prasidrėskė sau gerklę,

Washington, D. C. Fede- 
rališkas biuras apskelbė 
kiek immigrantų atėjo į 
šį kraštą nuo pereitų metų 
liepos mėn. iki šių metų lie
pos mėn.

Ateivių skaičius stebėti
nai didelis. Vienais metais 
pribuvo milijonas ir šimtas 
devynios dešimtįs šeši tūks
tančiai. Tai rekordinis at
eivių skaičius, kada nors pri
buvęs per vienus metus, išė
mus tik 1907 metus.

Sulyg tautų, pirmą vietą 
užima italai, kurių pribuvo 
231,613; antrą vietą lenkai 
— 174,000; trečią žydai — 
101,303.

Pagal savo užsiėmimą, 
žemdirbių daugiausia buvo

New 
daug 

burtininku. Jie visokiais bū
dais vilioja iš žmonių pini
gus, atspėdami ateitį ir tt.

Neseniai vienas iš burti
ninkų “karalių” nubaustas 
teismu užsimokėti $500.00.

bėgo žmonės ir jau buvo be 
norį eiti mušti žydų. Be' 
vėliaus išsiaiškino kame da 
lykas: pinigus atrado pas 
slėptus ir vaikinas viską iš 
pasakojo.

— 320,105, paprastų darbi
ninku — 140,218, kriaučių— 
22,934, pirklių — 13,910.

Atgal sugrąžinta per tą 
laiką 19,938, taigi daugiau, 
negu pereitais metais.

Paskutiniai mėnesiai 
do, kad ateivių skaičius

išgirstas.
Negrai pykstasi su Wilsonu.

Wilsonas jau labai aiškiai 
pradėjo rodyti savo neprie
lankumą negrams, neužtvir
tindamas juos augŠtesnėse 
valdiškose vietose. Seniau 
to niekad nebuvo. Wilsonas 
taip elgiasi, pataikaudamas 
pietų bosams, kurie dar at
mena vergijos laikus. z Neg
rai subruzdo smarkiai pro
testuoti.

Kaip apskaitoma, tai neg
rų turtai labai smarkiai kįla. 
Jų nuosavybė verta veik bili
joną dolerių, tai yra dau
giau, negu visų Rusijos vals-

atsvėrė 
cukraus. Mat, anot jo, cuk
rus taipgi saldus. Antras 
krautuvninkas “liberališkes- 
nis”, mėgsta klausti: “čėgo 
pan čeba”. Pastarasis par
veža pačtą, kurią jis yra ypa 
tingu būdu sutvarkęs, bū
tent: mergaitės suvis negau
na laiškų, arba kad ir gau
na, tai perskaitytus, nes žin
geidus vyrukai pervaro per 
cenzūrą, kad kartais nebūtų 
nuo “kavalieriaus”.

Areštuota 49 fabrikantai.
New Yorke pastaruoju 

laiku areštuota 49 fabrikan
tai, kurie nepildo įstatymų 
apsisaugojime nuo gaisrų.

Ar tai jiems galvoj, kad 
laike gaisrų žmonės žūsta!

Kiek ateivių atėjo peri 
metus? *

Dviejų svarų kūdikis.
Garnys atnešė Smithams 

iš Huntingtono, Ind. kūdikį, 
kuris sveria vos du svaru. 
Kūdikio rankutė yra taip 
maža, kad ant jos lengvai 
galima užmauti motinos žie
das. Daktarai sako, kad kū-

Baigiant ruošti “Laisvę” 
spaudon, atėjo žinios, kad 
m i 1 i j o n ie r i u s p abėgėl is
Thaw, kuris dabar randasi 
Canadoj, bus deportuotas j 
Vermonto valstija. Mato-

Padirbo A. Bobelio laišką.
Vienas Londono dienraš

tis pagarsino laišką, kurį 
būk tai A. Bobelis rašė prieš 
pat mirtį. Tame laiške A. 
Bobelis būk sako, kad Vokie
tijos kaizeris bijosi karės, 
nes žinąs, kad jo kariumenės 
viršininkai yra neatsakanti. 
Taip-pat kaizeris būk ma
nęs, kad jeigu Vokietija pra
dėtų karę su Franci ja, tai ši. 
pastaroji, paimtų viršų.

Vokietijos socijaldemo- 
kratų partijos centro orga
nas “Pirmyn” skelbia, kad 
tasai tariamasis A. Bobelio 
laiškas yra ne kas kitas, kaip 
tik nesąžiniškas melas ir ap
gavystė, ir jog A. Bobelis to
kio laiško niekad nerašęs.

Tai, mat, gatvinė kapitali
stų spauda moka padirbti 
jai reikalingus dokumentus 
ir daryti iš to biznį, keliant 
kuodidžiausia triukšmą, v- v

Lenkų viršininkai prieš iš- 
eivystę.

Policijoj sakoma, kad jei
gu bent dalis to viso, ką gir- 
(įėjo ir matė policmanas, pa
šauktas gaspadinėsr yra tei
sybė, tai kunigas vistiek tu
rės duoti paaiškinimą. Da 
bar jo išlaužtą petį ir kulšį 
gydo d-ras Šliupas. Ant už 
klausimų reporterių, d-ras 
šliupas pripažįsta, kad bu
vusi nelaimė, bet kokia—ne 
sako.

Boikotuoja alų.
Čechijos soči jai istai išlei

do atsišaukima, kuriame 
kviečia boikotuoti alų, nesV 7 
bravorninkai pakėlė kainas. 
Tokiu būdu fabrikantai ma
no pelnyti 32 milijonu kro
nų. Darbininkai jau pradė
jo pildyti boikotą.

“Viltis” praneša apie tokį 
atsitikimą:

Rugpjūčio 10 d. du žmonės 
sėdėjo sodnely ties Pranciš
kaus mūrais (Vilniuje) ir 
skaitė laikraštį “Aušra”. 
Mergaitė kokia 10-12 metų, 
eidama pro šalį, sušuko: 
“ Aušra”, “Aušra”. Many
ta, kad tai lietuvaitė, todėl 
ją ir užkalbinta, bet ši, kad 
sušuks: “chamai, chamai, 
pabučiuokit!”

Tai - kokie baisus vaisiai 
lenkų kunigų ir davatkų fa
natizmo.

musu 
ir ginsime nuo visų priešų 
męs jus... Jei jau jūs/iie'į 
kur neturėtumėt vietos, tai 
įeikit pas mus ir visad jus 
lietuvis gerbs ir už jus stos... 
Bandyk, kaip nori mus lie
tuvius ir visada rasi mūsų 
viernybę... Lietuvis su sa
vo žirgu, kur tik stos, visur 
sunaikins priešą mūsų švie
siausio Viešpačio karaliaus”.

Ir taip, tokioj dvasioj, tie 
“pašlovinimai” tęsėsi gerą 
valanda.

mai, jo apgynėjai nuspren
dė, kad Vermonte jam bus 
geriaus kovoti už išsiliuosa- 
vimą ir jog jisai nebus New 
Yorko valstijai išduotas.

Baudžia rykštėmis
Wilmington

tų senelis James Thompson 
nuteistas už vagystę ne tik 
kalėjiman, bet ant viešos 
pabaudos rykštėmis. Jį pri
rišo prie stulpo ant kiemo ir

gani merginą. Matomai, ji 
gavo gero vėjo nuo gaspadi- 
nės. Kada reporteris laik
raščio “Scrantonian” pribu
vo pas kunigą, tai jį gaspa
dinė neįleido prie ligonio, e 
pati šnekėjo nei šiaip, nei 
taip. Ji tik patvirtino, kad

Galicijos (dalis Lenkijos 
po Austrijos valdžia) vieti
ninkas nutarė pradėti kovą 
su vis augančia lenkų vals
tiečių išeivyste. Daugybė 
Galicijos lenkų plūsta į Su v. 
Valstijas ir į Canada ir ta iš- 
e i vystės banga metas į metą 
eina smarkyn.

Vietininkas įsakęs areš
tuoti vyrus, kurie nori ap
leisti Galiciją, jeigu jie dar 
nėra atbuvę kareiviškos tar
nystės.
Bulgarų kariumenės žiau-

Kunigaikštis Stanislovas 
Sulkovskis yra uoliai/pajieš
komas Suv. Valstijų polici
jos. Jisai neseniai. Apsivedė 
su turtuole Mar/ Freese ir 
kur tai trankosi, praleisda
mas medaus laiką. Tuo tar
pu policija jį gaudo, nes ji
sai yra kaltinamas, kaipo 

tavoru.
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šuo prarijo pinigus.
Šiaulėnai (Kauno g.). Čia 

vienas žmogelis besidžiaug
damas pūslėj sudėtais pini
gais, išmetė iš rankų ir sale 
stovintis šuo prarijo pūslę ir 
pinigus. Kitas ūkininkas 
laikė pinigus po krosnim, 
kurie ir sudegė apie 160 rub.

Tai mat, kur amsiu žmone
lių pinigėliai žūva, kurie bi
josi bankų?

jai sugiųzus 
šviesos buvo užgesintos. Ji 
dar pasakė, kad merginos 
pavardė Jurokiūtė, duktė 
zakristijono. Ant kitų klau
si imi gaspadinė nenoriai at
sakinėjo, patėmijusi, kad 
“trubelis” pabaigtas. Re
porteris paklausė jos, ar tei
sybe, 'kati ji turi vyrą, bet su 
juo negyvena? Tai ir ant 
to klausimo gaspadinė neat-

ISV E ”
So. Boston, Mass

labai 
bjauriai elgiasi su žydais. 
Tenais didžiuma žydų veik 
neturi jokių teisių. Kada 
Ruminijos valdžia pradėjo 
karę su bulgarais, tuomet 
jai rūpėjo kuodaugiausia 
žmonių sutraukti kariume- 
nėn. Kad pritraukus žydus, 
jiems buvo pažadėta pilietiš
kos teisės, bet dabar, kada 
jau karė negręsia — tai žy
dams teisių neduoda. Iš treč
dalio milijono žydų, vos 15,- 
000 gaus pilietiškas teises.

Prancūzų pinigai Rusijoj..
Kodėl taip sėbrauja Fran

ci jos valdžia
Ogi todėl, kad Franci jos biz
nieriai savo pinigus sudeda 
j visokius biznius Rusijoj. 
Taip pereitais metais Fran
cija įdėjo į Rusijos biznius 
367 milijonus rublių. Kur 
tik nepažiūrėsi —visur fran
cūzų pinigai ir miestų ižduo
se, valdžios bizniuose, kasy
klose ir 11.

Todėl tat pinigingi fran- 
cūzai dėlei savo bizniškų rei
kalų palaiko caro valdžią.

Net kalėjime gaus pinigų.
Įdomų nuosprendį išdavė 

apeliacijos teismas Londone. 
Vienam sužeistam darbi
ninkui kompanija mokėjo po 
$5.00 į savaitę, bet tasai dar
bininkas napuolė kalėjiman. 
Kompanija, žinoma, tuoj at
sisakė mokėti. Prasidėjo 
byla ir apeliacijos teismas 
galutinai nuspendė, kad ir 
kalėjime reikia mokėti atly
ginimas, jeigu jau taip pir
miau buvo teismo nuspręsta.

Paskutiniame laiške, kuri 
gavome iš mums brangaus 
katoržano, pasakyta, kad 
nors dar du metu reikės 
vargti katorgos kazemate 
vienok kalinys yra tikras, 
kad jisai pabaigs terminą.

Z. Aleksos sveikata nėr: 
blogesnė, o rasit, dar truputį 
geresnė, ne kad Suvalkuose 
buvo.

šauksmu: “Dievo
vui! Karaliaus-
liui! Lietuvių —
viams!” Gaigalaitis savo 
kalbą užbaigė: “Bijokites 
Dievo, garbinkit karalių ir 
mylėkit brolius!’

Kuršaitis perskaitė lietu
vių pasveikinimą, kuris bu
vo įteiktas per jubilejų Prū
sų karaliui:

“Šviesiausias Viešpatie,

gas turėjo eiti bažnyčion 
dėl atlaikymo visokių apei
gų ir tt. — tai, nabagas, gu
lėjo lovoj.

Kaip ta visa istorija nusi
baigs — pažiūrėsime. Kiti 
mėgina apginti kunigą. Jie 
sako: ar tai dyvai, kad žmo
gus tropais nuvirto?” “Ma
žu, mergina atėjo klausti pa
tarimo pas tėvelį!” Taip, 
tai taip, — sako “Scranto
nian” — “bet kodėl nuvirto 
t repais būdamas apatinėse 
drapanose ir su čebatais? Ir 
kodėl tos šviesos buvo užge
sintos, jeigu reikėjo to pata
rimo?”

Scrantoniečiai dabar vi
saip šneka apie tą atsitiki-

Pietiniai plantatoriai ir 
kapitalistai pageidauja dar
bininkų ateivių. Ypač jiems 
norėtųsi, kad žmonės va- 4. 7

žinotų į Mississippi, Tennes
see ir Louisianos valstijas. 
Immigracijos viršininkai iš 
tų valstijų tuo tikslu net tar
sis su geležinkelių ir laiva
korčių agentais.

Mums praneša apie gi 
žiausią pavyzdį 
draugiškumo. Jau keturi 
metai, kaip Marijampolėje 
(Suv. gub.) buvo suimti 
Verbylai — vyras ir žmona. 
Tris metus jiedu išbuvo ka- 
ėjime, o dabar amžinai nu
teisti Sibiran už priklausy
mą prie Liet. Socijaldemok- 
ratų Partijos.

Viena Marijampolės mer
gina katalikė taip jų išsiilgo, 
kad nesigailėjo pinigų ir su 
savo jaunikiu nuvažiavo į 
Sibirą'Verbylų atlankyti. Ji 
pasakė: “nors jūs ir socija- 
istai, bet geri žmonės ir aš 
negalėjau susilaikyt* nuc 
noro jus pamatyti”;

Dar esama gerų, širdingų 
žmonių. Ką ant to pasaky
tų kapucinai?

Kuniginė Šv. Kazimiere 
draugija sumanė leisti dien
raštį. Tuo tikslu ji tarsis 
su Vilniaus “Viltim”. Šv. 
Kazimiero draugija turinti 
arti 10,000 nariu, z 6

Suvalkijoj gyvuoja kita 
bendrija laikraščiams ir kn> 
goms leisti. Ta bendrija 
leidžia “Šaltinį”, “Spindulį”, 
“Vadovą”. Bendrija giriasi 
per metus išleidusi 450,000 
egz. Apyvartos pereitais 
metais turėjusi 63,532.

Kaip matot, klerikalizmas 
tarpsta Lietuvoj. Auga spė
ka, kuri yra amžinas priešas 
žmonių veržimosi prie lais
vės.

Joniškėlio (Panevėžio ap
skričio) miestelis nedidelis, 
>uli ant dešiniojo Mažupės 
kranto 
tąsi praeiviui į akis graži 
mūro bažnyčia su augštu 
bokštu. Greta jos stovi 
liaudies mokykla, a. a. vieti
nio dvarponio J. Karpio įs
teigta. Yra vaistinė ir ligon- 
butis, prie kurios gyvena gy
dytojas Petkevičius. Krau
tuvės daugiausia žydų, is 
kurių* susideda beveik visas 
miestelis. Be žydų yra dar 
dvi lietuvių krautuvėlės. 
Ant vienos iš jų iškaba gar
sina “Lietuvio krautuvė”. 
Paprašius to apsiskelbusio 
lietuvio saldainiu
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Londonas. Tyrinėjimas 
patvirtino, jog bul 
ties žvėriškai elgėsi su tur
kais, kada anuomet buvo už
ėmę Adrianopolį. Dabar vė 
pasitvirtino, kad kurdų ka
valerija, kuri tarnauja bul
garų kariumenėj, išardė 10 
graikiškų sodžių ir išskerdė 
daugybę moterų ir vaikų.

Barcelonos streikas pasi
baigė.

Garbina Prūsų ciesorių.
“Birutė” praneša apie 

Prūsų lietuvių susirinkimą 
ant Senojo Rambyno kalno. 
Žmonių tame sūsirinkime

si Sherbrooko kalėjime, ku
ris labai uoliai saugojamas. 
Jau pereitą savaitę būtų bu
vę nutarta išduoti ar neiš
duoti jį Suv. Valstijoms, bet 
Thaw’o giminės ir advokatai 
dėjo visas spėkas, kad tik už
vilkinti dalyką. Todėl ap
svarstymas apie išdavimą ar 
neišdavimą, atidėtas ant sa
vaitės. Thaw’o draugai, 
būk tai nori padaryti jam 
pabėgimą iš kalėjimo, todėl 
kalėjimas labai saugojamas. 
Thaw’o giminės mano pra
šyti užtarimo Anglijos kara
liaus. Canados daktarai 
pripažįsta Thaw’a protiškai 
sveiku.

Kapitalistiški dienraščiai 
zaunija apie tai be pabaigos, 
bet visiems aišku, kad čia 
veikia milijonai. Už pinigą 
galima likt bepročiu, pabėg
ti ir būt keliamu į padanges.

100 amerikiečių užmušta.
Hearsto laikraščiai ap

skaito, kad nuo pradžios su
mišimų Mexikoj, yra jau už
mušta 100 Suv. Valstijų pi
liečių.

Bet kiek užmušta pačių 
mexikieciu, tai, turbūt, 
pats Jehova nesuskaitys.
Amerikos moterįs ir, Pana- 

kanalas.
Tarptautiškame taikos su

važiavime Haagoj (Olandi
joj) Amerikos delegatė pa
sakė: “du milijonai Ameri
kos moterų protestuoja 
prieš apginklavimus ant Pa
namoj kanalo. Panamos ka
nalas turi būti papuoštas 
liuosybės stovyla, bet ne ka- 
nuolėmis; jisai turi būti 
liuosas dėl visų tautų”.

Žinoma, tas balsas nebus

Londono dienraštis “Dai
ly Mail” sako, kad didžiosios 
valstijos negalinčios priver
sti Turkijos apleisti Adria
nopolį. Rasit, tokiu būdu 
turkai ir ant toliaus liksis 
valdytojais to puikaus mies-

Istorij 
kun. Mickevičium.

Visi Scrantono lietuviai 
labai sujudę. Su neprigul- 
mingosios parapijos kunigu 
S. Mickevičium atsitiko nei 
šiokia, nei tokia istorija.

Atpasakosim tą istoriją 
žodžiais laikraščio “Scranto
nian” (rugp. 17 d.) Kad 
vieną vakarą kunigo gaspa
dinė sugrįžo namo, ji rado 
visas šviesas užgesintas. Ką 
tai nujausdama, ji tuoj už
bėgo ant antro augšto: čia 
tai ji ir užtiko viską. Štai 
ką papasakojo gaspadinė po- 
licmanui, kurį ji pati buvo 
pašaukusi per telefoną: ka
da jinai įėjo į kunigo kam- 

ji rado jį lovoj 
apatiniais drabužiais.

psiavusį. Jinai taip-pat 
užtikusi kunigo kambary 
jauną merginą. Kada gas
padinė pradėjo jam išmeti- 
net, kunigas pašoka ją vy
ties, bet taip buvo įkaušęs, 
kad nugriuvo t repais, susi- 
žeizdamas kulšį ir petį.

Kada pribuvo policmanas. 
tai kunigą nutempė atgal į 
lovą. Aplinkiniai žmonės 
matė kuosmarkiausia bė-

Berne (Šveicarija). Čia 
atsivėrė 9-tas tarp tautiškas 
esperantistų suvažiavimas. 
Esperantistai — tai šalinin
kai tarptautiškos kalbos es
peranto. Delegatų dalyvau
ja 1,100, kurie atstovauja 
net 23 tautas.

Dalyvauja taip-pat ir pat
sai daktaras.. Zamenhof, ku
ris sugalvojo tą kalbą. Šie
met sueina 25 metai, kaip 
jisai darbuojasi ant esperan
to dirvos.

Delegatai visas tarybas 
veda esperanto kalboj.

Tunelis apačioje Lamanšo.
Londonas. Askvitas priė

mė parlamento atstovų de
putaciją, kuri reikalavo kas
ti apačioje Lamanšo tunelį. 
Askvitas pripažino, kad ačiū 
Francūzijos ir Anglijos susi
draugavimui apie šitą užda
vinį galima rimčiau pamąs-

Domazas Macochas miršta.
Pranešama, kad Čensta- 

chavo klioštoriąus karžygio 
dienos jau suskaitytos. Ji
sai .serga džiūva ir beveik 
neišeinąs iš kalėjimo ligon- 
bučio. /

Macochas jaučiasi labai 
blogai.

žuvo 50 aukso kasėjų.
Bangalore (Indija) 50 

mainierių žuvo čionykštėse 
aukso mainose, kada kelia
moji mašina nupuolė šaftan.

Nėra tos savaįtės, kad ne
atsitiktų nei ai
Moterų daugiau, negu vyrų.

Seniau Paryžių vadindavo 
moterų miestu, bet dabar to
kiu miestu pilnai gali būti 
Berlvnas. Prieš 40 metu
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SPAUDOS BALSAI
šmeižikams.

Apie dar nepasirodžiusį 
/‘Laisvės” moterų numerį 
greitai susitvers visa litera
tūra. Šiuo žygiu męs neat- 
įakinėsime pseudonimams iš 
patvorio ir “Keleiviui”, ku
ris tuos šmeižimus perspau
sdino ant ištisos špaltos, o 
“Laisvės” nuomonę sudėjo 

‘ant trijų eilučių.
i “Laisvės” moterų numeris 
bus geriausiu atsakymu vi
siems mūsų šmeižikams.

Tai pirmas, turbūt, atsiti
kimas lietuvių socijalistų 
gyvenime, kad kerštu apim
ti priešai, kurie nieko prin- 
cipiališkai negali pasakyti 
prieš anketą, kurie dar ne
matė to “Laisvės” numerio, 
—taip bjauriai, taip besąži- 
niškai galėtų drėbti į akis: 
jus sėbraujate su išdavi
kais! Be krislelio faktų jie 
drįsta leisti į svietą tą pas
kalą, nors ir žino gerai, kad 
laisviečiai dar niekad nenu
sidėjo prieš idėją ir Sąjun
gą; drįsta juodinti žmones, 
kurie, gal, dešimt sykių dau
giau rūpinasi kaliniais, ne
gu visokie pseudonimai ir 
dievo mukų pardavinėtojai.

Šmeižikams bus atsakyta 
pačiame moterų numery, 
kurį turės progą paskaityti 
kur-kas didesnis žmonių 
skaitlius, negu paprastai. 
Kas vėją sėja—audrą pjaus.

Išpažintis nelaimingo 
lietuvio, pasmerk

to mirtin. ,

visi gerai, kad dabartinės 
valdžios užsiima žmonių nu- 
girdytnu. “Vely eik į kar- 
čiamą, o ne pas socijalistus” 
— sako išmintingi buržujai.

Laikraščiuose jau buvo I “Tegul vely jauni vaikinai
pranešta apie tris lietuvius, papaleistuvauja, negu Jie, | 
pasmerktus mirtin už žmog- dieve gink, eitų pas socijalis- 
žudyste viename miestely ^u.s ; taip sako daugelis is- 
Pennsylvanijos valstijos, mintingų buržujų, fabri- 
Vienas iš tu nelaimingų kant?1. įr uzveizdai tas 
žmonių rašo, turbūt, darbininkas yra geras, kat- 
paskutinį laiška į “Draugo” ras pavirsta į jungo jautį ir 
redakciją ‘ nepavirsta socijalistų. Ka-

Tasai ‘laiškas taip cha- PitalisJ.ui. įr jo talkininkei 
rakteriškas, jog jisai atkren- p)az?ycial daug smagiau ziū- 
pia į save kiekvieno protau- rpti į nudriskusią, paskendu- 
jančio žmogaus atydą. Jo- S1^ #girtybeje, pasinėrusią 
nas Sušinskas (pavardė nelaimėse žmonių mimą, ne
vieno iš pasmerktu ju mir- £u. i susipratusius, norinčius 
tin)rašo savo gyvemmo isto- s™s°s ir naujo gyvenimo 
riją. Atvažiavęs į šią šalį darbininkus socijalistus. 
jaunose dienose, žmogus pa- Ar suprantat jus tą viską, 
puolė į blogą draugiją, ku- P°Pai 1S oRl.’au1g0 *. . 
rioj išmoko visokių niekšy- . Susinskas. ir buvo 
bių ir blogų pasielgimų. Jį |^n ZJn?”
ta blogų žmonių draugija iš- "............"
vedė iš kelio. Sušinskas va
dina tuos savo 1______
draugus — pragaro drau
gija. Kad, būdavo, jisai no
rėdavęs eiti bažnyčion, tai jo

Su svetimais prieš 
savuosius.

Nekurie socijalistai turi 
paprotį rašinėti į laikraščius 
bei popiergalius, kurie turi 
specijališką tikslą: kuojuo- 
džiausia piešti socijalistus. 
Kuomet jiems tai užmeti, jie 
atsako, kad juo didesnė prie
šingų mums žmonių minia 
išgirs mūsų idėją, juo mums 
bus naudingiau.

Pirmiausia beveik nei vie
nas iš tų laikraščių netalpins 
straipsnių, aštriai priešingų 
jų pakraipai. Daugiausia jie 
talpins tokius raštus, kur 
koksai nors neužsiganėdinęs 
socijalistas pešasi su tais pa
čiais socijalistais. Męs jau 
žinome, kad taip daugiausia 
atsitinka.

Koks gražus nebūtų tiks
las, bet ne visi įrankiai tam 
tikslui pasiekti yra geri. So- 
cijalizmą mums nepadės iš
platinti žmonės, kurie visas 
spėkas deda, kad su juom 
kovoti. Męs turime pakan
kamai savo laikraščių, ku
riuose yra vietos išreikšti 
įvairiausioms nuomonėms. 
Nepatalpins vienas — rasis 
vieta kitur.

Teisybė, socijalistai, kar
tais, neatsisako rašinėti į be- 
partyviškus, nors, buržuazi
nius laikraščius, arba nau
dojasi suteikiama vieta ne- 
prigulminguose laikraščiuo
se, kuomet savo organų ne
turi. Vienok Amerikos lie
tuvių buržuaziniuose laik
raščiuose perdaug aiškaus 
partyviškumo, kad socijalis
tas galėtų juose rašinėti.

Kas turi didesnę įtekmę?
“Laisvė” pasakė, kad soci- 

jalistai turi didžiausią įtek
mę visuomenėj, kuomet iš
reiškė kelias mintis dėlei lie
tuvių dienraščio įsteigimo.

“Vien. Liet.” sako, kad 
kiekviena sriovė turi savo 
šalininkus. Niekas nesakė, 
kad neturi, bet tegul “V. L.” 
plačiau apsidairo aplinkui 
po tas lietuvių kolionijas ir 
sulygina savo įtekmę, kokia 
buvo seniau ir kokia dabar 
yra. Męs suprantame, kad 
nesmagu kalbėti apie nuola
tinį puolimą žmonėse tos 
ideologijos, kurią atstovauja 
“Vien. Liet.”.

Išvogimas kalinių iš Paviako
4) Ar reikia liet, socijalis- Sulietuvino J. Europietis,

tams remti aukom tautos -------------
namai? (Tąsa.)

Ats. Priverstino įsakymo Ilgai nebuvo jokio atsakymo. Mato-' 
negali būti, bet jeigu męs mai, vartų sargas miegojo. Reikėjo dar ’ 
nepriešingi pačiai ’idėjai, tai kelis sykius smarkiai subarškinti ir sargas, 
kodėlgi neremti! Būdas rė- atvėręs mažą langelį, parodė savo apskritą, i 
mimo priklauso nuo asme- susnūdusį veidą.
niškų įsitikrinimų. . Draugas, kuris nudavė vyriaus} poli-

Kodėl <4L ” tain nenrip- c^s^> Paktai suriko: i lanki atsiliepė ak Aa- dar “s-“?
SJšaS 3 ' pknęs ofieiero uniformą ir kelis poli- 

1 ? k J cistus, vartininkas skubiai atvėrė duris,
manymo. _ įleisdamas visus į kiemą ir melsdamas at-

Ats. Kiekvienas kultūros leisti jam, kad sugaišinęs visus.
darbas šiandien susiduria su Oficieras padarė jam šiurkštų išmeti- 
politika, ypač gi^Lietuvoj, nėjimą, kad negalima snausti prie vartų ii 
kur, ačiū carizmo šėlimui,ne- kad jisai, snausdamas, negali pildyti save 
gali normališkai kilti tautos priedermių. Ištaręs tuos kelis šiurkščius žo- 
kultūriškos spėkos.^ Jeigu džius, liepė tuoj pranešti viršininkui į ka- 
šiandien Lietuvoj yra nors įėjimą, kad pribuvo policmeisterio pasiun- 
šešėlis laisves, tai tik pasi- tiniai. Tuojaus ir patsai rotmistras nuėje 
dėkavojant 1904-5 metų re- vidun. — Vartai kalėjimo užsivėrė., 
voliucijai, kurios pirmose T> v. ,
eilėse buvo socijalistai. Šian- * aciame kalėjime.
dien Lietuva baisiai suvar- Policistai likosi kieme, kuris buvo nedi- 
žyta. Jai reik politiškos lai- delis ir visom pusėm apsuptas kalėjimo mū- 
svės, kad ji galėtu kultūroj rais. Jie atsisėdo ant gonkų ir lauke pribū- 
kilti. Bas. ir Yčas, nors ir nant kalėjimo vežimo.
nėra caro tarnais, bet jie I Policistai elgesį taip, kaip ir reikejt 
priguli prie tos dalies visuo- jiems elgtis; jautėsi gana laisvai, papras 
menės (kunigijos, kįlančios tai, taip, jog savo elgimosi negalėjo ątkreip- 
buržuazijos), ant kurios re- ti keno nors nuožiūrą.
miasi valdžia. Todėl vardan Kuomet vienas iš kalėjimo sargų bandė 
kultūros ir laisvės savo var- užvesti kalbą, vyresnysis pohcistas buk tai 
gingos tėvynės — męs priva- smarkiai išsigando ir pasakė, kad jų virši
jome nurodyti, kas stovi ant uinkas - rotmistras labai žiaurus ir todėl 
kelio tai laisvei. Ta suprato jiems pavojinga šnekėti.
ir Vilniuje ir labai daug Pa^to persergęjimo sargas - šnekutis 
Mokslo Draugijos narių jau daugiau nelindo su pakvietimu paplepet 
priešinosi ypač Yčo kelio- Vyresnysis policistas kelis sykius pere
nei. Pranešdami apie p. jo per kiemą, paskui vėl atsisėdo, saldžiai 

remiamės Vilniaus pažiovavo ir neva pradėjo snausti.
pirmeiviu (ne socijalistų. Dangus buvo apsiniaukęs. Aplinkui 
nes ju nėra) laikraščiais, viskas snaude. Policistai, nuduodami neva 
Kiek tas atsiliepia ant auku snaudžiančiais, po teisybei su didžiausiu 
gausumo — nežinom. Yra Įtempimu gaude kiekvieną sujudimą.

Čia viskas kybojo, kaip ant plauko, 
čia stačiai Vilniun. ’ Tai u'ž-1 Mažiausias menkniekis galėjo viską suju- 

dinti.
Viskas dabar prigulėjo nuo žandarme- 

„ , , v -o____  lliavimąsi su didžiausiais I rB0S rotmistro barono Budbergo. Ar pa
pratus} darbininką nori nu- žmonijos priešais — kuni- Jam kuogreičiausia išgauti kalinius is 
- - ■ - A - - - gais. * kamerų ir išvežti juos? Ar nesusivėlins,

• v i-i i-r i u . - kartais? O kas būtų, jeigu pribūtų tikrieji
v. . el . .1^rasciai žandarai su tuo pat tikslu išvežti kalinius, 

panašiai neatsiliepia. ne anį iįU0Sybės, bet į citadelę? !
Ats. Atsiliepia “Kova”, Tarpe jų buvo sutarimas, kad jeigu iš- 

išdalies “Pirmyn.” Prieš eitų kokia nelaime, ar juos pažintų, tuo- 
pačią idėją, kaip “Laisvė”, met eiti į kovą ant žūt-būt, ginklais paro- 
taip ir “K.” su “P.” nieko dyti savo galybę ir nepaisyti, kad gyveni- 
nesako.’ Toliaus ir daugiau mas bus pražudytas. Jie turėjo taip-pat at- 
atsilieps. sarges revolverius ir reikale galėjo įduoti

7) Kas svarbiau: tautos tiems kždinirims, kurie būtų suspėta atvesti 
namas, ar M. ir D. draugijų U kanceliariją, laip-pat jie buvo sutarę, 
atstovų politika? | esant reikalui, tuojaus nutraukti telefono
.. AĮs. Nors Jums siūlytų ir Kaip matote, pienai buvo gana gerai su- 
didziausius turtus melą- daryti, permatyta ir neužmiršta mažiausio 
gysfes keliu negalima Ppe dalyko. Pienai buvo sudaryti kaip geram, 
to eiti. Keikia sakyti taip, taip lyginai ir blogam pasivedimui, 
kaip sąžine liepia ir suprati
mas apie žmonių gerovę. 
Jeigu mūsų draugai Rusijoj 
ir Lietuvoj nebūtų kovoję su 
netikusia politika — tuomet 
męs nebūtume, mažu, galėję 
nei svajot apie tautos na
mus. Jie savo nenuoalsiu 
darbu iškovojo nors tas ma
žiausias kultūriškas galimy
bes. O pamislykit, kaip drū- 

I ti, kaip galingi męs būtume, 
kaip šviesus męs būtume, 
jeigu męs galėtume nusikra
tyti visus tuos politikierius, 
kurių politiką męs vadiname 
nešvaria? Tuomet męs turė
tume ne tokius tautos na
mus !

Tik dėlto, kad męs 
norime kultūros kilimo 
(tautos namų ir tt.) — męs 
ypatingai Rusijos gyvenimo 

pąlygose — turime skelbti 
mirtiną kovą mažesniems 
ar didesniems valdžios pa
taikūnams.

Pagalvokit apie tai, įsigi- 
linkit! Įsigilinkit į istoriją 
kultūros kilimo ir jūs supra
site, kaip ankštai kultūra 
sujungta su politika.

Nesididžiuokite.
Vienas “L. Žinių” rašyto

jas kritikuoja tūlą gana 
svarbią mūsų raštijoj kny
gą, kuri neseniai pasirodė 
Amerikoj.

Sako: “Kalba dar paken- 
čiama.” Ar tame neišdidu- 

t mas? Męs pasakysime, kad 
puse milijono Amerikos lie- 

į tuvių visais žvilgsniais jau 
^pradeda pralenkti suvirs 
Idų milijonu D. Lietuvos Iftrtuvių.

nių, kuris, sykiu su tūkstan- 
činis kitų, kvatojo, plūdo ir 

buvusius |keikč, nes buvo nustoję žmo
gaus pajautimų. Tuos žmo
gaus pajautimus atėmė jam 
jūsų veidmainystė ir jūsų 

draugai tyčiojasi iš jo, skelb-1 ant jnelo paremta sistema. 
darni, kad žmogus gali gy- s^aiv kodėl šiandien taip 
venti, kaip gyvulys ir niekas daug žmonių nusigeria, ga- 
negali užginti taip gyventi, lutuiai nusidėvi, ir nustoja 
Iš pradžių jisai lygir baidėsi paJautimo savo garbės. . Jie 
tos kompanijos, bet vėliaus Jaij tuomet į nieką netiki. Jie 
priprato, amžinai paskendęs sPJauJa an^ pacnv, bet 
girtuoklystėj ir paleistuvys- SP tuom jie pajuokia ir 
tėj. Nebuvo kam jį pambkin- buteliais bei klausimais grą- 
ti. Pagyvenęs taip kelis sina socijalistui, kuris-atei- 
metus, pradėjo menkyn eiti. na Pas ju?s su nauja idėja. 
Tuomet buvo bebandąs susi- peįjįegia, jie negali jau 
laikyti nuo gėrimo, bet P.^ti virs to dumblyno, į 
smuklininkas, kuris buvo iš- kapitalas juos nutren- 
gavęs jam darbą, prigrąsi- ke- .
no,jog nustosiąs darbo ir Su- *askui gi, kada ateina 
šinskas vėl pradėjo gerti. tragiška . pabaiga ir vienam 

Žmogžudystė buvo papil- 1S tk1 nelaimingų užneria vir- 
dyta, kada jisai buvo girtas, vut.ę ant kaklo, visi nuo jo žmonių, kurie pinigus siun- 
bet apie tai liudininkai teis- atsisako. Ten, kur doros ir čia stačiai Vilniun. Tai u'ž- 
me užslėpę. ‘ teisybes visą amžį nėra— jautimas idėjai ir protestas

Papuolus į kalėjimą ir ta- n^ra jos ir paskutinėj valan- prieš negirdėtą dar bičiu- 
pus pasmerktu mirtin, visi doj. Tuo tarpu, jeigu susi-11 
buvusieji butelio draugai jo 1 . .- . v. . , . .
išsižada. Jie apleido jį, jie 11 “ tūkstančiai sukila 
tyčiojasi iš jųjielaimiu, jie uz ji- L t . ..J
neturi nei kibirkštėlės užuo- TAAr suprantat jus, ponai is 
jautos dėl savo buvusiojo Draugo , kas kaltas yra, 
draugo. Dabar, paskutinėj kad žūsta ne vienas Sušins- 
valandoj,-jį raminąs vien ku- kas, bet tūkstančiai Sušins- 
nigas, atleidžiąs jam visus kų- 
nusidėjimus.

Tai toks, trumpai sugiau- Įdomus klausimai ir 
dus, turinys J. Misinsko laiš- . i
ko. Vienok kiekvienoj eilu- milSU atsakymai. | 
tėj savo laiško jisai mini ~ ~ J
vien apie pijokelių draugiją, , 1) Ar . Jjaisve . tarnauja 
apie bliuznytoju kompaniją. v^en socijalizmui, ar po- 
Tiktai pat laiško pabaigoj (lrauS ir Pačiai visuomenei? 
įrašyta keli žodeliai: “ne- Ats. “Laisvė” tarnauja 
skaitykit bedieviškų knygų darbininkiškai visuomenei, 
ir laikraščių”, šitas išsita- kuri yra didesnė dalis tarpe 
rimas taip nedera prie viso abelnos lietuvių visuomenės, 
turinio, jog, matomai, tasai Kiekviena visuomenė yra 
priedas įteptas mitria ranka pasidalinusi į klesas. Dar- 
klerikališko agitatoriaus, bininkiškoji gi klesa turi 
Klerikališkam agitatoriui, daugiausia teisės kalbėti vi- 
kuris stovi už nelaimingo sos visuomenės vardu. 
Sušinsko pečių, norėtųs taip 2) Ar priešingas socijaliz- 
pei kieipt visą tą dalyką, mag tautos ir kultūros kili- 
kad juomi paskui galima bu- muį? 
tų badyti akis susipratu- m . i -siems darbininkams. A^s’ Tauta, pagal mu-

Ne, ponai iš “Draugo”, at-LS-1J nuomonę, yra tai ne dale- 
sakomybėuž Sušinsko ir jo le ?ykaduonių, šūkaujančių 
draugu gyvenimo- tragedija 3pie Patnjotizm^Lat vargo 
pilnai ‘ puola ant jūsų, ta p ™ones: artojai darbininkai, 
garbinamos ir keliamos vir- 1.0Sx1()S .faVtos 
šun kapitalo ideologijos. nių) \c;ikall?s socijalistai gi- 
šiandien labai daug yra na' Hz visas gi tautos tei- 
žmonių, kurie mato bažny- sės socijahstm. kovoja, rei- 
čios ir kapitalo veidmainys- kalaudami Paslėgtom tau- 

; v., n.,,,;;.* tom liuosybes. tautiška tę. Jie mato, l ką pavirto L > H J . f 
bažnyčia ir kuomi virto di- Ul zua ?t pres os tau 
džiuma kunigu. Juk klebeni- to-s mindžioja teises silpnes: 
i'i dT/ninnoin nndnrn -/mno-n nes tautos- Socijalistai gi ja uazniausia paaaro žmogų i • • nthnini 
bedieviu, nes jisai arčiausia e • ....,*
gali matyt, koks geseftas 
ten daromas. Jis mato taip 
pat, kad geriausia gyvenai“- 
tie, kurie nieko neveikia, ne
prisilaiko jokios taisyklės. 
Prie tokios rūšies žmonių 
prigulėjo ir Sušinskas ir visi 
jo sėbrai. Liovęsi tikėję į 
senus dievaičius, jie-atsikra
tė ir tos senoviškos doros.

Bet jie neturėjo suprati
mo, kaip ir tūkstančiai lietu
vių, apie naują dorą, naują 
kovą, naują gyvenimą. So- 
cijalizmo agitacija tuos žmo
nes neužkliudė ir todėl nega
lėjo pamokinti, kaip kovoti 
už savo būvį, negalėjo tų ne
laimingų prikelti iš to dumb
lyno, į kurį šiandien kapita
las įtrenkia milijonus nelai
mingų. Todėl tat Sušinskas, 
kaip ir tūkstančiai kitų, yra 
aukos to prakeikto gyveni
mo, tos tvarkos, kuri jame 
viešpatauja. Męs žinome

Laiškas iš katorgos

■t)

. Todėl tat 
rusai socijalistai kovoja už 
pilną Lietuvos liuosybę daug 
^augiau, negu lietuviai ku
niginiai, kurie viešai sako 
(kaip Laukaitis Dūmoje), 

J jog padėjo valdžiai malšinti 
revoliuciją. Faktai rodo, 
kad šiandien už skriaudžia
mas tautas vien socijalistai 
kovoja. (Persija, Finliandi- 
ja, Lietuva.) Lietuviai soci
jalistai eina katorgon ir Si
biran, jie reikalauja Lietu
vai laisvės, Seimo Vilniuje, 
teisių lietuviškai kalbai.

Socijalistų judėjimas yra 
sykiu didžiausias kultūriš
kas žmonijos judėjimas, ko
kio dar pasaulis nematė. Ji
sai kovoja, kad dvasiškos ir 
materiališkos kultūros vai
siais naudotus tie, kurie ga
mina turtus.

4) Ar naudinga Lietuvai 
įstaiga tautos namai?

Ats. Naudinga, todėl męs

Blogi dantys gadina akis.
Paskutiniu laiku pradeda

ma pastebėti, kad blogi, pū
vanti dantys tankiai gadina 
akis. Tankiai akių gydytojai 
pataria savo pacientams pir
miausia gerai dantis išgydy
ti.

Sakoma, kad viršutiniai 
negeri dantys daugiau ken
kia akims, negu apatiniai.

Pridėdami prie to, jog nuo 
nesveikų dantų daug visokių 
ligų ir ligelių atsiranda, tu
rėtume tikrai rūpinties savo 
dantų sveikata. Ypač turė
tų būti rūpestingai prižiūri
mi kūdikių dantys. (‘R.N.’)

Dabar pažiūrėkime, kaip sekasi pa
čiam žandarų.rotmistrui, baronui Budber- 
gui, kuriam juk reikia atlikti pati sunkiau
sia rolė.

Budbergas įėjo kanceliarijon drąsiais 
žingsniais, su didžiausiu pajautimu savo 
locnos garbės. Jisai pasisveikino su dežu- 
ruojančiu (atliekančiu savo tarnybos laika) 
viršininko pagelbininku, kurio pavardė bu
vo Maculevičius. Jam tuoj aus buvo įteiktas 
pakietas, adresuotas viršininko vardu, su 
antspauda kanceliarijos Varšuvos oberpo- 
licmeisterio; ant pakieto buvo atsakantis 
ekspedicijos numeris.

Adresas ant konverto buvo parašytas 
rašomaja mašina. Viskas buvo atlikta for- 
mališkai.

Budbergas, paduodamas Maculevičiui 
pakietą,paklausė:

—Ar visa kas priruošta kalinių išveži
mui ? • .

—Meldžiu atleisti man, — nuolankiai 
pasakė padėjikas, — tamstai reikės valan
dėlė užtrukti; dar ne visos popieros yra 
priruoštos. Meldžiu tamstos truputį pa
laukti.

Baronas supyko ir viršininko balsu pa
sakė :

—Gi tamsta jau persergėjo per telefo
ną patsai policmeisteris, kad minutoje ma
no pribuvimo visa kas būtų suruošta. Kam 
tat tasai užtrukimas. Ar tamsta jau užmir
šai, kaip reikia pildyti viršininkų paliepi
mai ?

—Meldžiu atleisti, pone rotmistrai, už
tikrinu jus, kad nesuspėjau... Kaip tik ga
vau prisakymą per telefoną, tuojaus išda
viau sargams paliepimus, o patsai sėdaus 
rašyti popieras. Tamsta paimi vienu sykiu 
taip daug areštantų, kad į pusę valandos 
aš jokiu būdu nesuspėjau atlikti visų for
mališkumų.

—Tat skubinkie tamsta ir išduok pa
liepimą, kad greičiau atvestų areštantus — 
jau malonesniu balsu pasakė Budbergas.

Maculevičius tuojaus išdavė paliepimą 
sargams, kad atgabentų kalinius, o patsai 
visiškai paskendo popierose. norėdamas 
įtikti žandarų rotmistrui, kuris pagal 
savo “ciną” daug augščiau stovėjo, negu 

I jis pats. ~ (Toliau bus.)

Ne kiekvienam katorgos kalėjime vie
nodos sąlygos ir ne vienodas prispaudimas. 
Tas viskas priguli nuo katorgos kalėjimo 
viršininko, kuris yra caras kalinių.

Iš vieno katorgos kalėjimo nuolatos ra
šinėjo man laiškus vienas mano draugas, 
kurio jau seniai išsižadėjo giminės, o baus
mės jis gavo 10 metų katorgos. Nors tie 
laiškai būdavo kaziono turinio, bet ant kiek
vieno laiško būdavo kalėjimo cenzūros ant
spauda, kad jie peržiūrėti ir praleisti.

Šiomis dienomis gavau laišką, praplė
šiau ir neišpasakytai nudžiugau, nes laiš
kas rašytas ranka mano draugo, o cenzūros 
antspaudos ant jo nebėra. Dar neperskai
tęs sušukau, jog yra kokios nors permainos, 
jeigu tokį laišką gavau. Ir neapsirikau! 
Permainos yra... Štai čia talpinu ištisai vi
są laišką, tik praleidžiu tokias vietas, ku
rios kenktų jam arba man tolesniam mūsų 
susirašinėjimui.

“Sveikas mano V.! Rašau kelis žodžius 
apie tai, kas pas mus atsitinka ii' kokios 
naujienos. Pas mus dabar naujas katorgos 
kalėjimo viršininkas, kuris išleido paliepi
mą, uždraudžiantį katorginiams susiraši
nėti su savo giminėmis, jeigu jie turi kito
kias pavardes, negu kalinys. 'Tokiu būdu, 
jeigu sesuo yra ištekėjus, tai jau su jaja ne
galima susirašinėti, nes ji išmainė savo pa
varde; arba jeigu motina yra našlė, ir ište
kėjus už antro vyro, tai taipgi negalima su
sirašinėti su jaja, nes josios yra išmainyta 
pavardė. Tokiu būdu pagavau progą ir ra
šau tau slaptai, nes kitaip jau negaliu ra
šyti... Aš nuo tavęs galiu gauti laiškus, bet 
tau rašyti jokiu būdu negaliu, išskiriant 
augščiau nurodyto būdo.

“Dabar dar kelius žodžius apie mūsų 
padėjimą. Valgis yra labai prastas; taipgi 
ir drapanos neatsakančios, per tai reikia 
kęsti šaltis žiemos laike. Apat iniai drabu
žiai yra mainomi kas savaite, bet baisiai ne
švarus, kad net į rankas paimti bjauru. 
Reikia atsiminti, kad sergantieji visokio
mis ligomis dėvi tais pačiais drabužiais, o 
skalbimas jų yra toks: be muilo sudeda į blo
kinę, aplieja vandeniu, uždaro ir paleidžia 
iš apačios garą; palaiko valandėlę ir... džio- 
v i n a. P asku i pe rl e i d ž i a pe r m agi i u s ir... ga
tavi! Jeigu dar papuola nauji, tai nieko 
ypatingo ant jų negali pamatyti, apart pur
vo, bet kuomet pasitaiko gauti seni, po 
daug sykių “išskalbti”, tai ant tokių pama
tai visokių ruožų, kraujuotų plotinų ir tam 
panašiai. Patiems gi skalbti negalima, nes 
kamerose nėra kur, apart to, jose dar vasa
ros laike šiaip - taip galima gyventi, bet jau 
žiemos laike, tai didžiausias vargas. Gali
ma suprasti, koks kamerose žiemos laike 
gyvenimas, nes šilumos temperatūra nu
puola iki 10 laipsnių. Suprantama, jeigu 
geras apsivilkimas, tai ir prie tokios šilu
mos žmogus galėtum kęsti, bet koks gi mū
sų apsivilkimas?! Vasaros laike apsivilki
mas baltos “drobes”, o žiemos laike—mels
vos, bet vistiek plonos. Taigi vaikščioji vi
sai pusnuogis.

“Daktaęiškos pagelbos sergantiems 
kaip ir nėra, nors daktarų yra net keli, vie
nok jiems mažai rūpi kaliniai. Jie tik pri
žiūri ligonius iš formališkos pusės. Tiesa, 
vienas iš jų yra gana žmoniškas, bet jisai 
taipgi suvaržytas vyriausiojo daktaro ir tu-

link vyriausiojo daktaro Jeršovo, tai sta
čiai žvėris. Kuomet pradeda priiminėti li
gonius, tai daugiau nieko ir negirdi, kaip 
tik: “Štupai! stupai!” ir per tris-keturias 
minu tas kelias dešimtis ligonių“ peržiūri”. 
Antrasis, daktaras Blumeras, irgi negeres- 
nis. Po tokio daktariško vizito, žmogus ne
pasitaisai, bet labiau pabaigųsavo sveikatą, 
nes sugrįžti kameron perpykęs, sunervuo- 
tas ir tam panašiai. Tokiu būdu sergančių 
skaičius vis dauginasi ir katorginiai baigia 
savo dienas vieni iš priežasties ligų, kiti iš 
šalčio ir bado, bet visi prieina prie vienodo 
galo — mirties.

“Mielas mano, xbūk toks geras, išsiųsk 
antrąjį laiškelį, kuri sykiu gausi, nurody
tu antrašu, nes tai yra nuo tokio pat varg
dienio, kaip ir aš; taipgi meldžiu ir markę 
užlipinti. Toks jau mūsų dabartinėj valan
doj padėjimas, kad reikia maldauti net 
ant markės dėl laiško.

“Dar priminsiu apie mūsų guolį. Lovų 
ir mat rasų nebėra; yra tik geležiniai rymai 
brezentu (audeklu) apvilkti ir maža šiaudi
nė paduškute, siauru vilnone paklodė ir to 
paties audeklo užklodė. Žiemos laike bai
siai šalta gulėti. Baigiu rašyti, nes jau bai
giasi ir popiera. Laukiu nuo tavęs atsaky
mo. Tavo N.”

Sykiu su šiuom laišku, gavau dar vieną 
laiškelį, lenkiškai rašytą, kuris taipgi pana
šiai rašo savo draugui, su kuriuom pirmiau 
susirašinėjo, bet dabar jau priverstas per
traukti ryšius.

Visas kalinio džiaugsmas, tai gautas 
laiškelis, bet mažai kas juos tuom šelpia. 
Ant kiek man teko patirti, tai visi kaliniai 
maldauja rašyti spalvuotas atvirutes, iš ku
rių turi didelį susiraminimą. Bet ir tas ne- 
visuomet pasiseka gauti. Neseniai aš iš
siunčiau į vieną katorgos kalėjimą čielą al
bumėlį atviručių, bet... kalėjimo cenzūra 
pripažino jas už nelėgališkas ir neišdavė 
kaliniui. Mat, kalinys, gavęs albumėlg-ga- 
li pasidžiaugti, pasigėrėti gamtos grožybe 
nors ant atvirutės, tai reikia pasigailėti dėl 
jo ir to! V. Paukštys.
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Aukos

Perkūno Kulka.

Darbai

Harborietis.

nurodė,

Čia yra tik

MONTELLO NAUJIENOS.

20c.

Mirė

Nelaimes

šių lai-

buvo pa- 
K ai bėjo 
Westvi-

$1.50
90c.

$2.00
1.00

$1.50
80c.

$1.00
60c.

Mancheste- 
kartu nėra

20c.
20c.
20c.
20c.

242 Broadway, So. Boston, Mass.

e f 
0

“KOVA” 
Savaitinis 

Kaina metams
,, pusei

.......... 10c
Y VENĮ M E 
.......... 20< 
prasikaltę 

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

‘Laisves’Administracijoj 
galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius:

Męs įgaliojam K. Navickų, kaipo teisin
gų keliaujančiu agentu. Dabar jisai ke
liaus apie Brock tonų ir kitus apielinkės 
miestelius. Pas jį galima užsirašyti 
“Laisvę”, užsisakyti pas mus gauna, 
mas knygas, paduoti apgarsinimus, pa- 
jieškojimus ir kitus spaudos darbus.

“L.” ADMINISTRACIJA-

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
4 05 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12 2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.

J. D. Charna 30 
36c.; A.

B. Ka

li.
J..
A.

> ...

H
M

h
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M
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P. GRIGAITIS KALBA 
THOMAS, W. VA.

16 d. rugp. per pasidarba
vimą kelių draugų likosi su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
drg. P. Grigaitis, “Pirmyn” 
redaktorius. Žmonių susi
rinko į 150, kurie užsilaikė 
ramiai. Buvo dalinama do
vanai “Kova” ir “Pirmyn”. 
Kalbėjo apie darbininkų 
skriaudas ir kaip nuo jų išsi- 
liuosuoti. Prakalba patiko.

žada atvykti Ettoras ir ves
ti streiką.

Kompanija buvo parsive
žusi streiklaužį auti italu,

C 7 

kuriems buvo prižadėjusi 
mokėti $2.50, bet kaip išdir
bo savaitę ir atnešė bosas 
užmokestį, tai maišelyj te
buvo vos 7 dol. Tai italai su 
peiliukais išganiojo visus 
darbininkus.

Dabar vėl randasi keli 
streiklaužiai iš vietinių len
kų ir Stoughtono lietuvių.

Apie streiko užbaigimą 
nėra nei kalbos.

—Ot, Rožyte, angliški lai
kraščiai, tai bent laikraš
čiai, tai bent istorijų pasi
skaitai. Net už širdies tve
ria, kada pradedu skaityti. 
O lietuviški — tai tikros 
mazgotės, tik vienas su kitu 
ėdasi ir ėdasi.

—K agi tu, mama, radai 
tokio ypatingo, kad tave net 
už širdies tveria? x

—Ogi dabar tos istorijos 
npie milijonierių Thaw! Jė- 
zusėli brangiausias Tik iš
sižiojus skaityk ir daugiau 
nieko! Visi laikraščiai pilni 
įvairių - įvairiausių pasa-

kies. Ir apie jį, ir apie jo 
žmoną, ir apie seserį, apie 
motiną — viskas surašyta 
iki mažiausio dalykėlio. 
Man, Rožyte, taip smagu, 
kad Thaw pavyko pabėgti. 
Tik ir puikiai viskas buvo 
surengta, tarytum kokioj 
pasakoj. Tik ir drąsumas 
tų žmonių, tik ir pasišventi
mas !

—Nesikarščiuok, mama, 
palaukie, atvėskie truputį.

WORCESTERIO NAU
JIENOS. 

Laisviečius maloniai priima.
Subaioj, 16 d. rugp. atsi

lankė svečiai iš Bostono: 
“Laisvės” leidėjai J. Neviac- 
kas ir J. Naudžius. Su jais 
buvo ir drg. Strazdas; jiems 
visiems tapo parengta vaka
rienė vasariniame name ant 
salos Lietuvių Ukėsų Kliu- 
bo. ,

Po -vakarienei važinėtas! 
ant botelių po ežerą. Laiką 
praleido labai smagiai. Ant 
rytojaus buvo prakalbos.

Lietuviai darbininkai! 
“Laisve” prašo jūsų ateiti 
su pagelba Montello streikie- 
rianis. Męs buvome tenais 
ir sakome, kad pagelbos rei
kia. 20 rugp. męs išsiuntė
me drg. Vaitkaus, jifkasie- 
riaus, vardu $36.00 su cen
tais. Tai aukos iš Bingham- 
tono, Norwoodo, Chelsea ir 
Worcesterio.

O kur kiti lietuviai? “Lais
ves” skaitytojai, atsiliepkit!

si gerai apkuldašyta.
Kas bus toliau, pažiūrėsi

me, bet tarpe scrantoniečių 
didelis lermas.

Šiaip veikimas tarpe lie
tuvių yra menkas. Porą me
tų atgal dar gyvavo “Scran- 
tono Lietuvių Jaunuomenės 
Choras”. Buvo surengta ke- 
liatas koncertų, teatrų ir 
šiaip pasilinksminimų, bet 
per porą metų, chorui pai
rus, veik nieko nebuvo vei
kiama dailės srytije. Vienok 
pastaruoju laiku vėl liko su
tvertas choras, kuris vos tik 
ką pradeda lavintis. Sako, 
jį tveria dėl laukimo “ne
buvėlių” svečių/ Choro ve
dėju yra K. Šliupas.

Kazys Bikas.

rikalai tą naudingą sumany
mą ir per laikraščius šmei
žia ir mėgina atkalbinėt vie
ną kitą nuo prakalbų, balių 
r tt. Sulyg jų protavimo, 
<ur tik darbininkų reikalai, 
<ur tik bruzdėjimas, tai ten 
jau ir bedieviška.

Bet, išgirdę, kad pribuvo 
3 as. ir Yčas, tuoj aus suma
nė parengt jiems prakalbas. 
Nesuprantu, kokia tų žmo
nių liogika: juk tai vienas 
ir tas pats sumanymas, o jie 
vieną reikalą kelia viršun, 
kitą pažemina.

Gailutis.

naują kaulą į sužeistą ran
ką. Onutė.

Taylorville, Ill. Patiko ne
laimė Petrą Švedą. Tapo 
pervažiuotas automobiliu 3 
d. rugp. Liko sulaužyta 
įurna ir pečiai, bet po 8 die
nų jaučiasi geriau. Tik vel
tui džiaugėsi kryžiokai: 
“girdi, šliuptarnis galą 
gaus”, o čia, kaip ant paty
čių, šliuptarnis ir pardrožia 
namo iš ligonbučio.

Neklauso kryžiokų jųjų 
dievas. Motinos Vaikas.

Bobelis — tie tavo geltonla- 
piai pranešė apie tai trijose 
eilutėse, kada užmušė Galu- 
meto streikierius, jie vėl 
pranešė apie tai, kaip apie 
menkniekį, keliose eilutėse, 
bet jeigu nusičiaudės kokia 
nuplikusi milijonierka — tai 
užbūbnyja apie tai, tarytum, 
žemė griūva. Kaslink to pa
ties Thaw, tai aš manau, kad 
šis atsitikimas parodo iš
virkščia pusė Amerikos gy
venime. Kaip ten nebūtų, 
mama, Thaw užmušė žmo
gų. Jisai sako, kad mylėjęs 
savo pačią ir gynęs jos gar
bę, bet pati griežtai sako jo 
nenorinti. Aš nenoriu, ma
ma, girti Thaw pačią, nes 
ji neverta apgynimo, bet, 
rodosi, ji turėjo daugiau pri
sirišimo prie White (kurį 
Thaw užmušę), negu prie 
vyro. Ir štai Thaw užmuša 
Whitą. Kitus už užmušimą 
žudo. Streikierius ir jų va
dovus su didžiausiu noru no
ri užtempti ant elektros kė
dės. Bet Thaw — milijonie
rius ir milijonai jį padaro 
bepročiu. Jis nejaučia jokio 
sunkumo, jokio sąžinės 
graužimo ir tie patįs milijo
nai jam laisvę, gal būt,atneš.

—Oi tu kietaširde, kieta
širde. Tai tu pavydi žmogui 
laisvės, tai tu nori, kad jisai 
su savo motynėle pasimaty
tų, tai tau būt lengviau, kad 
jį nužudytų. Jeigu jo neti
kusi žmona gali pasilinks
minti, tai kodėl jam tai už
drausta?

—Aš nesakau, mama, kad 
jį nužudytų, nes aš priešin
ga baudimui mirtimi. Jo 
ypatiškai laimei aš nepavy- 

’ džiu, aš tik tau norėjau nu
rodyti, koks didelis skirtu
mas yra tarpe vargdienio 
ir milijonieriaus. Kada keli 
girti lietuviai viename Penn- 
sy Ivan i jos miestely papildė 
žmogžudystę — žiūrėk, kas 
už juos užstojo, niekas. Tik 
kunigas pašnibždėjo į ausį. 
O čia, kada milijonierius 
sveikame prote užmuša sau 
panašų — tai jisai, mat, be
pročiu pasilieka, o dabar 
net karžygiu darosi, nors 
patsai ypatiškai jokio kar- 
žygiškumo neparodė, nes 
veikė ne jo spėka, ne gabu
mas, bet jo milijonai. Tavo 
tie laikraščiai, kurie nutyl 
didžiausias žmonių nuo
skaudas, būbnyja dabar, ta
rytum skarbą atradę ir link
smi, kaip sekminių veršiai. 
O tu, mama, sykiu su jais 
droži mozūrą šokti!

, —Aš jau nežinau, Rožyte, 
koks tavo protas, kad viską, 
o viską savaip išverti.

Puikus nutarimas Worceste
rio socijalistų.

17 d. rugp. atsibuvo susi
rinkimas 40 LSS. kuopos. 
Buvo balsuojama nutarimai 
paskutinio Sąjungos suva
žiavimo. Vienbalsiai pasi
priešinta išleidimui teoretiš
ko žurnalo. Kvietimui su
sikompromitavusių kalbėto- 
. ų dauguma balsų (16 prieš 
8) irgi pasipriešino. Už pa
kėlimą algos Sąjungos Sek
retoriui balsuota vienbalsiai.

Bet kas svarbiausia — tai 
nutarta surengti penkias 
ekcijas laike penkių savai

čių, kad duoti klausyto- 
ams pilną supratimą apie 

socijalizmo dalykus. Įžanga 
ant visų lekcijų bus 50 c., už 
ką kiekvienas pirkusis tikie- 
tą galės gauti 2-3 mėne
siams “Kovą”, “Keleivį”, 
“Laisvę”, “Pirmyn”, “Liet. 
Žurnalą” ar “Dilgėles”. Po 
ekcijų visiems lankiusiems 
as, manoma sulošti veltui 

kokį nors veikalą 3-4 aktų.
Tasai nutarimas porodo, 

kad Worcesterio socijalistai 
nori smarkiai žengti pir- 
nyn. Laimingos kloties, 
draugai!

LAUKIA BASANAVI
ČIAUS IR YČO.

Rochester, N. Y. Roches- 
teriečiai irgi stengiasi neat
silikti nuo kitų. Iš anksto 
jau rengiasi iškilmingai pa
sitikti delegatus Basanavi
čių ir Yčą.

Pirmiausia pradėjo rūpin
tis bažnytiniai, paskiaus už
kvietė ir DLK. Gedimino pa- 
šelpinę draugiją. Bet mine- 
toj draugijoj randasi keletas 
priešingų — ne prieš tą su
manymą, bet prieš delega
tus, kaipo prieš caro ir kuni
gų biči uolius.

18 d. rugp., vakare, pobaž- 
nytinėj svetainėj atsibuvo 
delegatų susirinkimas. De
legatai buvo nuo Šv. Jurgio, 
Šv. Petro ir Povilo ir TMD. 
52 kuopos. Nutarta paimti 
didelę salę ir surengti margą 
programą. Taip gi sureng
ti dėl svečių vakarienę po- 
bažnytinėj svetainėj.

dar neprasitarė, turbūt visai 
neprisidės.

Iškalno jau. galima pasa
kyti, kad viskas atsibus, 
kaip kitur, taip ir pas mus: 
po kuniginių globa.

Visur esantis.

Nori pirkti svetainę Susivie
nijusios Draugystės.

17 d. rugp. Susivienijusių 
Worcesterio draugysčių at
stovai turėjo derybas su ne- 
prigulminga visų šventų pa
rapija atpirkimui nuo jų 
svetainės, už kurią norima 
$28,000. Klausimas atidėtas 
iki Susiv. Draugysčių susi
rinkimui. v

Worcesterio Žilius.

KAIP EINASI MONTE
LLO STREIKIERIAMS?

Teismų ir policijos elgimąsis
Jau aštuonios savaitės, 

kaip W. W. Crosso darbinin
kai streikuoja. Apie jų var
gingą padėjimą neberašysiu, 
nes jau daug kartų buvo 
apie tai rašyta. Turiu tik 
pastebėti, kad policija elgia
si kuobjauriausia, o teisėjai 
virto aklais kompanijos tar
nais.

Štai neperseniai Stough
tono streiklaužiai, pamokin
ti kompanijos, suareštavo 
keletą streikierių, būk šie 
norėję juos mušti. Stough
tono teismas nubaudė visai 
nekaltus streikierius ir vie
ną pašalinį užsimokėti po 25 
dol. Tą pačią savaitę Brock- 
tono teismas nubaudė tris 
streikierius ir vieną pašali
nį : dviems davė po du mėne
siu kalėjimo, kitiems dviems 
po keturis, būk tai jie buvo 
susikalbėję užmušti policis- 
tą. Tuom tarpu uždėta kau
cija ir dalykas perkeltas f 
augštesnį teismą. Tarpe ne
kuriu streikierių vienybė 
dar yra gera, bet kiti prade
da nerimauti, nes neturi ką 
valgyti. Todėl siųskite 
draugai darbininkai aukas 
ir iš kitų miestų.

Kada streikavo audekli
nės ir kriaučiai, tai monte- 
liečiai rinko aukas iš visų

Easton, Pa.
Užstojus karščiams, ap

mirė lietuvių visas gyveni
mas. Susirinkimai skysti, 
negirdėt prakalbų, žuvo visi 
neįvykinti sumanymai.

Kooperatyviška krautuvė 
valgomų daiktų, suspėjus 
prieš vasaros karščius užsi
dėti, laikosi pagal kantrų rė
mimą jos narių. Bet ir pa
starosios nekurie nariai per 
didelį užsikarščiąvimą, užsi
puola ant privatiškų pana
šių biznierių. Tuom gadina 
savo vardą, o naudos mažai.

Vienas pagirtinas dalykas 
daug labai eastoniečiams 
pranašauja — tai užsirašy
mas laikraščių. Vaikinai ir 
merginos sukruto prie to di
džiausio ginklo. Kiek teko 
sužinoti iš pereitos savaitės, 
randasi apie 20 asmenų, už
sisakiusių laikraščius. Dau
giausia užsirašo “Laisvę”.

Felix.

Indiana Harbor, Ind.
16 d. rugp. pp. J.Basanavi- 

čius ir M. Yčas kalbėjo pas 
mus. Pirmiausia kalbėjo 
vietinis lietuvių kunigas.

Basanavičius kalbėjo visai 
trumpai. Papasakojęs, kaip 
jisai gaivino Lietuvą, kaip iš 
Lietuvių buvo atimta spau
da, -kaip jisai pradėjęs Prū
suose leisti “Aušrą”, kaip ji
sai, būdamas Bulgarijoj, 
storojos dėl lietuvių. Pas
kiaus papasakojo apie L. M. 
Dr-jos namus.

nurodydamas, kaip svarbi 
Lietuvai mokslo draugija ir 
taip svarbu turėti Vilniuje 
savo tautos namai. Kvietė 
visus eiti išvien, ar tai bus 
socijalistai ar tai demokra
tai. Kvietė visus darbuotis 
dėl tėvynės. Publika plojo 
rankomis. Tolesniai p. Y- 
čas kalbėjo apie Dūmą.

Paskui rinko aukas. Ne
žinau kiek surinko, bet ant 
pažiūros galėjo būti apie 30 
dolerių.

SOCIJALISTŲ VIENYBĖ 
Rockford, III. 17 d. rugp. 

atsibuvo Rockfordo socija- 
istų tarptautiškas piknikas. 
Dalyvavo penkių tautų soci
jalistai: švedai, anglai, lietu
viai, rusai ir lenkai. Kalbė
tojai taipgi buvo nuo visų 
tautų. Prakalbos tęsėsi veik 
visą dieną. Labai malonų 
jausmą ir paskatinimą dar- 
je suteikė tokia vienybė 
dekvienam socijalistui, nes 
čia nežiūrėta kalbų skirtu
mo. Visi glaudėsi po mūsų 
drauge internacijonališka 
vėliava, paduodami vieni ki
tiems rankas. Publikos bu
vo prisirinkę tiek, kiek šioj 
vietoj dar niekad nebuvo. 
Tokia vienybė prole tari jato 
verčia pasvarstyti ir tuos 
darbininkus, kurie yra ma
žai susipratę.

Ta vienybė nepamokina 
tik šlico ir brandos mylėto
jus.

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 
pusū& jokios meilės. Jisai 
pasinaudojo Stase užganėdi- 
nimui savo gyvuliškų ins
tinktų 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.

Centralia, III.
10 d. rugp. D-ro Vinco Ku

dirkos draugystė 
rengusi prakalbas.
drg. Dundulis iš 
lie, 111.

Pirmoj kalboj

prie draugijų, ragino lietu
vius prigulėti prie Vinco 
Kudirkos draugijos.

Pertraukoje pardavinėta 
knygos.

Antru sykiu kalbėjo apie 
socijalizmą. Prakalba trau
kėsi apie tris valandas. Pub
likai patiko. Pačios publi
kos susirinko daug, kaip vy
rų, taip ir moterų, ko net 
nebuvo tikėtasi. Publika už
silaikė ramiai. Tai dar pir
mos prakalbos Centralia, Ill.

Centraliečiai, sukruskim. 
Gana, rankas sudėjus snaus
ti. Kitu miestu lietuviai, IV f

būdami mažesniame skait- 
liuje, daug daugiau nuvei
kia. Tegul pamato Ameri
kos lietuviai, kad jau ir męs

UŽTIKO KUNIGĄ PUPO
SE.

Scranton, Pa. Ne vienas 
iš “Laisvės” skaitytojų yra 
girdėjęs apie Scrantoną, o 
labiausia apie tą garsingą 
provą už bažnyčią su vysku
pu Hoban’u. Jie provojasi 
jau kelintas metas, praleido 
nemažai turto, už kurį būtų 
buvę galima pastatyti dar 
puikesnę bažnyčią. Bet toji 
jų prova nenuėjo ant tuščio 
—pavyko atimti iš airių vy
skupo bažnyčią ir gauti ne- 
prigulmingą kunigą S. Mic
kevičių. Bet dabar, kaip gir
dėti, nelabai gražiai elgiasi 
kun. Mic. Apie jį gana daug 
aprašo vietinis anglų laikra
štis “The Scrantonian.” Ji
sai išsisuko sau kulšį ir petį, 
kada vijo savo gaspadinę, 
užtikusią jį neatsakančiame 
stovy su zakristijoniute. Ki
lo toks triukšmas, kad su
bėgo net visa kaimynija. 
Sunku ir aprašyti, kas ten 

spėkų. Kaip girdėjau, tai [dėjosi. Zakristijoniute liko-

Rugp. 13 d. J. Skrickas ir 
Szleckus nuėjo pas tūlą T. iš
sigerti alaus. Begerdami 
nusižiūrėjo, jog žmogus ne
ša alų iš skiepo. Kaip prisi
gėrė, tai išeidami laukan, su
lindo pro skiepo langą į vidų 
ir išsirito bačkutę alaus, ku
rioj dar buvo 13 galionų a- 
laus. Užsidėjo ant kupros 
ir parsinešė į savo kambarį.

Išleidęs svečius, T. nuėjo 
daugiau įsileisti alaus, bet 
jau neberado. Pasiėmęs po- 
licistus, nuėjo pas tuos po
naičius, pas kuriuos ir atra
do savo bačkutę, padėtą 
lovą, o aniedu prieteliai su
gulę, girti.

Ant rytojaus atsibuvo 
teismas ir likosi nuteisti ant 
dviejų mėnesių kalėjimam

Skrickus jau antru sykiu 
sėdi kalėjime. Szeękus dide
lis katalikas ir neišpasaky
tai fain pijokėlis.

Gal ir dabar socijalistai 
bus kalti?

So. Manchester, Conn. 
Darbai pas mus šiom tarpu 
sumažėjo, taip, jog netik 
naujų nepriima, bet palei
džia ir seniau dirbančius, 
Todėl šiuomi tarpu neužsi
moka važiuoti į So. Man
chester} darbo jieškoti.

Abelnai So. 
riečiams šiuo 
kuom pasigirti.

Standard, III 
vienos anglių kasyklos. Da
bar dirba tik pusę laiko. Ne- 
užilgio pradės dirbti kaip 
reikiant. Dirbant nuolat, 
uždirbama daugiau, kaip 50 
^ąnt mėnesio, o kartais ir ma
žiau. W. P.

Donora, Pa. Šiuom tarpu 
darbai pas mus sumažėjo. 
Kitokių išdirbysčių čia nėra, 
kaip tik American Steel ant 
Wire Co. milžiniška vielų 
dirbtuvė. Darbininkų joje 
dirba virš 2000. Uždarbiai 
nekokie. Todėl patariu ne
važiuoti čion. Šiuom tarpu 
dirbama tik keturios dienos 
į savaitę. Tėvynainis.

Lawrence, Mass. Dauge
lis lietuvių darbininkų buvo 
išvažiavę, kuomet čia buvo 
tikra bedarbė. Sakė, kac 
vasarai baigiau ties, darbai 
eis geriau. Išties, dabar 
pradeda eiti geriau.

Žmogus.
Norwood, Mass. Mūsų 

miestely su darbais einasi vi
dutiniškai. Dar kas moka 
kalbos, tam geriau darbas 
gauti, bet jeigu kas tik iš 
Lietuvos pribuvęs, tam gana 
sunku darbas gauti. P.

Worccstery (40 kuopa LSS.)
M. Dusevičia ir J. Gayson — po $1; 

J. Zizas, J. Vitkauskas, J. Vidugiris— 
po 50c.; E. Valiukiutė, M. Aniuoliaus- 
skiutė, V. 1‘aulikonis, A. Palubockas, 
S. Bakanauskas, N. Kudarauskas, K. 
Astrauskas, A. Bernotas, P. Shiušas, 
P. Jurgeliunas, Karazia, Petronis, 
Karpavičia, V. Galiackas, Gudavi
čius, J. Kairaitis, K. Kaselis, Stan
kus, J. Simcškis, K. Pauliukonis, J. 
Janonis, Tumosa — po 25c. Mažiau 
aukavusių vardai nepriduoti. Viso la
bo $12.00.

Worccstery per piknikų kliubiečių ir 
V. šv. Draugijos prakalbose — $5.21.

Chelsea per prakalbas L. Pruseikos 
$528.

Binghamton, N. Y. 10 d. rugpjūčio 
surinkta per LSS. kp. pikniką ir kitur 
$4.46.

Aukavo sekanti:
St. Jasilionis 50c

centų; pikniko muzikantai 
Brazdžionis, K. Bajoriunas, 
minskas, J. Palilioniene ir A. Jodike- 
vičius po 25c.; Ig. Repčis 21 c.; 
Dacps 20c.; J. Vaicekauskas 18c 
Bučinskas ir G. Staugienč po 15c
Černienė He.; J. Bittman, J. W. Vai
cekauskas, L. šitnoliunas, A. Palilio- 
nis, M. Barvainis, A. Valentinas ir
A. Žvirblienė po 10c.; J. Mikelionis, E. 
Kaminskas, J. Žvirbliukas, J. černiu- 
kas, M. Murauskas, J. Ivanauskas ir
B. Charna po 5c.

Nuo red.: viršpaminėtos sumos pa
siųsta per “Laisvę” 20 d. rugp. A. 
Stankui, streikierių kasieriui.

Norwoods 10 d. rugp. LSS. 133 k]), 
savo susirinkime nutarė parinkti au
kų Montello streikuojantiems darbi
ninkams ir išrinta kuopos 2 narius A. 
Pratašių ir A. Saulėnų. ’

Aukavusių vardai:
V. Žilaitis, S. Simonavieius, P. Kru

čas, F. Motehen, S. Vaikasas, P. J. 
Babilas, K. Šiužąs, K. Lukšis, P. Svo
telis, K. Žiurinskas, D. Pavilionis, T. 
Auglienė, J. Tumavičia, J. Balkus, V. 
P. Repšis, J. Zbrautskis, 'P. Skaizgi- 
ris, J. Svilikas, M. Matičiunas, J. 
Guzautskas, B. Stanls, K. Klimavi
čius, F. Liutkus, A. Smolskis, F. Gle
bus, P. Spiridavičia, J. Dirsa, K. Pa- 
šakarnis, P. A. Vela, I). Stasiulaitis, 
J. 1*'. Janush, V. Pratašius, M. Jurė
nas, A. Šatas, M. Glebus, A. Kolaitis— 
po 25c. Smulkiu aukų surinkta $1.25. 
Viso labo $10.25.

Nuo red. Pasiųsta streikierių kasie
riui 20 d. rugp.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus tiovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bes”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, “Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi
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“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. | 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

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

BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS. Juo 
kingas apsakymėliu. .. 

TEATRAS ŽMONIJOS ( 
Labai naudinga knyga.

PRASIKALTIMAI ir 
- liai...................................

“PASAULIŲ RATAS” . 
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas 
“KAS IŠGANYS LiAUDJ.” .. 
“KIBIRKŠTIS ŠVIESOS” .... 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 
“SO Cl J A LI) E M OK R A T Ų MOKSLO 
....PAMATAI 
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............. 20c.
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS 

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

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

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

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

“L.” Administracija.

Klemensas Navickas.

■j?/'-’ Km!
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NORWOODO KLERIKA
LAI NENORI SVE

TAINĖS.
Norwood, Mass. Veik vi

si pažangieji Norwoodo lie
tuviai susispietė į Labdarys
tės Draugiją, bet mūsų kle-

Thomas, W. Va. 15 d. 
rugp. anglių kasyklose likosi 
užmuštas lietuvis Augustas 
Irkmanas, “Keleivio’ skaity
tojas. Jisai kritikuodavo 
kunigus, kaip lygiai ir soci- 
jalistus. Bažnyčią laikė 
šventa ir neklaidinga. G.

So. Manchester, Conn. 14 
d. rugp. Cheney Bros. Silk 
Mill dirbtuvėje eleveiteris 
sutrynė kojos du pirštu lie
tuvei Seliomijai Vizgirdžiū- 
tei per kompanijos kaltę. 
Taipgi tos pačios kompani
jos, tik kitoj dirbtuvėj per
eitą žiemą sužeidė ranką lie
tuviui A. Zokaičiui, kuris 
dar ir daba? randasi ligon

“PIRMYN” 
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei ....

“KELEIVIS”
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei ....

“DILGELES”
Eina kas dvi savaites

Kaina metams
,, pusei ....

Norėdami užsirašyti vienų iš
kraščių, adresuokit šitaip:

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

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kviętko- 
mis. Tais laiškais kiekvie-

inis 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00;

Taigi pasiskubinki t su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu
vėje.
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VIETINES ŽINIOS
24 d. rugp. buvo išvažiavi

mas So. Bostono ir Cambrid- 
ge’iaus soči jai istų į Spot 
Pond, kur buvo žaista, dai
nuota ir pasakyta prakalba. 
“Laisvės” choras padainavo 
keliolika gražių dainelių 
po vadovyste drg. B. Sima
navičiaus, kurios išėjo gerai. 
Reikia padėkavoti “Laisvės” 
chorui, kad netingi palinks
minti žmones savo dainų 
meliodijom, Paskui kalbėjo 
J. Smelstorius, bet jam be
kalbant tūli elementai pra
dėjo kelti lermą. Prašyta, 
kad atsitrauktų, bet prašy
mas nieko negelbėjo. Po 
prakalbos tuos vergus dva
sioje publika sugėdino, kad 
paskui, akis nu nėrę, vaikš- 
ciojo.

Oi jūs, vyručiai! Dar, tur
būt, neišaugot iš kapuciniš- 
kos doros?

Nors nekurie avinėliai ir 
įskundė piknikierius val
džiai, kad užgintų laikyti 
prakalbas ir neduotų dai
nuoti, bet pasirodo, kad 
šiame atsitikime net valdžia 
daugiau išmano, 
avinai.

Žmonių buvo 
kaip 600. Aukų
dėl merginos, kurią patiko 
nelaimė, $4.76.

Didelis Balius.
Norwood© Lietuviy Labdarystės Dr- 

ja parengė puikų balių, kuris atsibus 
30 Rugpjūčio (August), 1913 m., sve
tainėje Conger Hall,506 Washington St., 
Norwood, Mass. Prasidės 7:30 vai. va
kare ir trauksis iki vėlai nakties.

Kviečia KOMITETAS.

Didelis Balius.
Rengia S. L. Šv. Kazimiero Draugija 
1 d. Rugsėjo Sept. (Laborday) 1913m. 
svetainėj Odd Fellows Hall, 515 
Tremont st., Boston, Mass. Pradžia 2 
vtd. popiety. Kviečiame visus vietinius 
ir iš apielinkės miestelių lietuvius ir lie
tuvaitės atsilankyti ant mūs puikaus ba
liaus. Įžanga 50c. porai, merginai 25c 

(H9) KOMITETAS.

Parsiduoda Forničiai.
Parsiduoda geri forničiai dėlto kad sa

vininkas išvažiuoja j Lietuvi), 
šaukit greit po šiuo adresu:

JURGIS SKEPENIS
61 1 St., 2nd fl., So. Boston,

Atsi

(89) 
Mass’

Tautietes ir Tautiečiai!*!

Garsaus {

PUIKUS socijalistiSki

PAVEIKSLAI
“Piramida Kapitalizmo Sistemos’ 

Ir “Medis Nedorybės” 
Gaunami “Laisvės” Spaustuvėje.

PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

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

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

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

vaizdžiai

nanti nuo pradžios iki gaio, nedėsi jos is rankų pakol ne 
perskaitysi visos. Išmoksi daujt, apšviesi protų, praplatinsi 
r -.j<ratį ir džiaugsiesi iš jos puikaus turinio. Knyga trijuose 
tomuose, lomas 300 puslapių Kama tomo 75c, visi 3 tomai 
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybės 
iki Civiliz/icijos. Paraše PAUL LAPARtiUE. Kaina 50c. 
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS. 

»arašo JOHN SPARDO. Kaina 50 Centų.

kaip tie

surinkta

Lietuvių Ukėsų draugija 
savo paskutiniame susirin
kime svarstė apie laišką Lie
tuvių Mokslo Draugijos de
legatų. Draugija nutarė 
savo pinigais pirkti 3 sieks
nius žemės pastatymui tau
tiško namo Vilniuje.

Taipgi L. U. Dr-ja rūpina
si surengimu prakalbų, ka
da Bostonan atvyks d-ras J. 
Basanavičius ir M. Yčas. 
Taip-pat užkviečiama prie 
to ir kitos vietinės draugys
tės. Sekr. J. Povilonis.

Iš priežasties tūlų dalykų 
60 kuopoj LSS. kilo suirutė. 
Dėlei visapusiško suirutės 
priežasčių apsvarstymo ir 
nutarimo, kas daryti,šaukia
ma ekstra 
pėtnyčios, 
tame laike 
tai nė j.

Geistina, kad pribūtų visi 
kuopos nariai.

Parmos!
Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi

chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę 145 Lietu
viai Earmieriai, toj apielinkčj 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 gerą farmą pigiai. 
Tose pačiose vietose turiu gražios ir 
derlingos žemės, 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 farmą, atvažiuokit pasižiūrėti 
tuojaus. Turiu farmą ant pardavimo 
su apsėtais laukais, visais padarais, 
mašinomis, ir gyvuliais, tik eik ir va
lyk sau javus, viskas gatava. Per
kant čia farmą riieko negalima trotyt. 
Atvažiuokite dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant farmos. Būda
mas pats farmeriu, galiu duoti teisin
gą patarimą, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabar galėsite pralesti va- 
kacijas pas mus ant farmos ant svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotą žerires. 
Atvažiavę į Peacock, tuojaus telefo- 
nuokit į mano farmą, o aš atvažiuosiu 
automobilium ir apvežšiu po tas vie
tas, kur galėsi išsirinkti sau farmą. 
Parašyk laišką, prisiųsiu knygutę ir 
mapą tų plotų dovanai.

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

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

- gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias
VJ'l’Ų,

kU.

Dr. Ignotas Stankus 
humbugicris, kuris tarnauja a 
(tykioje. Visi jau girdėjome, 
niai-valkatos su New Yorko ; 
mokytų žmogeli, ir net (lakta

New Yorko

utimi rusi

Didžiausias £ Z M Y Ą

KOVA
Laikraštis

l.eidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
A menkoje

Riminių. 
, tai ži- 
neišinin-

opęraci-
jos. .Už lokį melagingą ir neteisingą skundą, daktaras I 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesio; 
j dydyjį teismą.

Padekitvonos Daktarui Stankui.
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavo- 

nės talpinasi su pavelijimu pačių pacijentip Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj 
slaptybėj. Aš Marijona Pocienė, 4443 Gratz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperaturą, skausmą einantį iš viršaus kojų j apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje, jautimą šalčio su prakaitavimais ir abelną nusilpnėjimą. 
Šaukiaus prie daug daktarų, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet .atsišaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir jis mane išgydė už 2 kartų atvažiavimo į mano namus. Ištariu jam šir
dingą ačiū ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kitus sergančius gelbėti. Aš Juoza
pas Gudauskas, 418 Chesi.ut st., Newark, N. J., ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
už prisiuntiiną gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo viduriu, skaudėjimą kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pinuos dienos pajutau, kadmio jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebcrcikalauju. Vietoje padčkavonės aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažąstamus. Ona .Masauskienė, 2 Hutchinson St., 
Jobstown, N. J. likos išgydyta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
su niežėjimais ant kūno. Aš lik.vis iš,//dytas nuo išbėrimo spuogais ai.t kūno. AšJuoza- 
pas Vinkeviče, 40 Cross st., Boston, A’ . širdingai dėkavoju daktarui Stankų i už išgydymą 
manęs nuo skaudėjimo galvos, s inkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonas Saurusaitis, 3206 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė daktoras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant veido. AšJuigis 
Lukoševiče, 128 B. Superior st., Chicago, 111., buvau labai silpnas! r turėjau kosulį, net buvau 
pametęs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas dūk tarą Ignotą Stankų, jis už pirmo pi i- 
siuntinio gyduolių mane išgydė. Dčkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gaslinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

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

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

pat raukė

A

A
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*
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“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 darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

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

*815 B. Moyamensing Avė.
I^OVCl PHILADELPHIA, PENN’A.

J. M. TOPILIS,

V

«
*

v 
n

Feeling ”Fif’Every Day 
tlnfluenzos arba irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr.
Richter’io

Pain
ExpellerIllO 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

■ ’ -
c, P F. AD. RICHTER &. CO., 215 Pearl Street. New York 

Richier io Congo Piltas yra geros nuo 
viduriu suktelėjimo. 25c. ir 5Oc

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

jei nori siusti

Laivakortes

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $10.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiaųsį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime, 
suokit šiaip:

Poliaus
Adrc-

310 Broadway, So. Boston, Mass.

GEORGE BARTASZIUS
558 Broome Street

I

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

ft.

NEW YORK CITY, N.Y.

I mano Tautiečius:
Jus Ir jūsų draugai esate nuo 

širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš 
laikau parodą dailės ir skulp- 

II? turos darbų, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su Išvalzdlnlmu 
švalrlų k n no dalių kaip sveikų 
taip Ir sergančiu.

susirinkimas ant 
‘29 rupg., papras
ti* paprastoj sve-

’l'RĮH (H'ROS KNYGOS:

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais............................. 2F»w

meiles karštlige
meile .t.......................................................................... -2<

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo ndresu.

J. STROPUS
6 Loriiiff St., So. Boston, Mass

Samdome darbininkus
AKIS

43Portland st., Boston,Mass.

Tik 1 doleris!

50.000 Kataliogų DYKAI!

Naujos Mados

$20 vertes mašiną atiduoda tik už $17

Kas nori

bu lietuvIA-

28 Essex st

M II 11 1 l 1 II 1 I
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti

rime 
ir prirenka
mi* Akinius

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

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

arba
558 Broome St., New York City

1 butelis Rusiškos Višniuvkos..........$1.00
1 butelis Grandžių Vyno.................... 60c

Viską atiduosime tik už... $1.00

Pabaigusi kursų Womans Medical 
College, Baltimore, MJ.

Pasekmingai atlieka buvo darbu Prie 
/mo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 

pagelta) invairiose motoru ligose.

6 Loring st.,
, arti E Ir 7th sts.

SO. BOSTON, MASS. 5

Ar manai keliaut iš

Bostono stačiai j Lietuvą
BE JOKIO PERSĖDIMO

Laivui išplaukia:

“Cleveland” į Hamburg 
sep. 12.

| Akušerka
— . I l . . t. .. I • 1 f Z . ■ M .k \V .S O a. A. 5 J . L'ikl

Dir-v
Kinui y
paRclbii»«»vim ius,

| F. Stropiene

JŽANGA UŽDYKA,
461 Sixth Avenue, near 28th Street, 

New York.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM I'. J. HOWARD 

LieluviAka pavanlė buvo 
Vincus l;. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Jus čia galite studiuotl pasekmes Ilgu ir 
Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir Išrodinčja bei 
atsakinėja ant bile kokių-^lausimii. vAtvira 
kasdieną podraug su Nedėldleniais ir Šventa 
dieniais, nuo 8-nlų Iš ryto Iki Vidurnakčiui.

VYINAS IR LIKERIAI
Kad išgarsinti mus gcriuusj vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men

i butelis Aprikotu Brendęs...............$1.00
1 butelis Ryčiu Vyno .............................. 50c

Vinką atiduosime tik už...........$1.00

Jus čia galite studiuotl žmo
nijos giminės kilmę Ir Išsilanks* 
tymų nuo lopšio Iki grabui, Ir 

ma yli indomlauslus gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabalsuolius.

Vienų valandų praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtų į galvų'čielam gyvenymuj.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKII1RIV PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

THE
MAGIC
SILENT
tu U/ W.TY

t tirti’ >

-- —....
„„.. .......... • ■ -............................................................................................. ..........

rystės draugijos komitetas 
nutarė prisidėti prie suren
gimo prakalbų Yčui ir Basa
navičiui.

Brightono draugija “Vie
nybė” rengia ant 31 d. rugp. 
dideles prakalbas, kurios at
sibus Roddy Hall svetainėje 
po N58 Market st. Prakal
bos prasidės 3 vai. po pietų.

Kalbės J. Smelstorius, V. 
Jakštys ir A. Ivaškevičia. 
Prašome visų atsilankyti. 
Per šias prakalbas bus pri
imami nariai už pusę įstoji
mo mokesties. Komitetas.

Tower Co. piano darbinin
kai (Cambridge’iuj), pri
gulinti IWW. unijai. 30 rug
pjūčio rengia gražų pikniką, 
kuris atsibus Oakland Grove 
darže, Dedhame, Mass. Pra
sidės 1 vai. po pietų. Įžanga 
vyrui su motere 35c.

Akin Specijalistns

399 a Broadway SSL

deJ gelešinkeliv, Canadon 
fabriku ir f army.
United States

{GYTI TURTUS IR LAIMĘ?

‘ rt u i po žinojo k muilyto 
dies’'

i r “ 11 
M knyg.

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

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

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

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

Nauju Lietuviška (
krautuve:

Užlaikome, parduo- 
daine ir pataisome ge- < 
riausia S I U V A M A S J 
MAŠINAS. puikiau-,1 
sius Gramafonus ir ki- / 
tokius niuzikališkus |* 
instrumentus. Vai-J 

I kailis kcričiukiis, Bai- J 
sikelius, visokius Įnik- J 

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame ! 
lekcijas ant visu muzikulišku instrumentu. j]

A. RAULUKA1T1S ir J. GIRDVAINIS 
. Lietuviai savininkai

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

r\ n 1/ t n p n c <<

lukštam ius tiems, kurie no 
Į',yvernine pasekmingais it 
jis. Itasitkiibink pat siti su

kti. Kaina kiek vii r..:s 16c. abi 3Oc.
J. I L G A U D A S

1841 S. Halsted St. Chicago.

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

Mano ofise galite susikalbėti vi 
sose kalbose.

V Al.ANUOS. Nuo 8 iki 10 vai. ryto

TEISINGIAl ŠIA « ITVf'ir’IZ AAriiEKA

Daktaras Basanavičius ir 
M. Yčas prašo visų laikraš
čių išspauzdinti žinią, kad 
tų vietų lietuviai, kur jiedu 
negalės atsilankyti, gali sių
sti aukų L. M. ir D. draugijų 
namams šiuo adresu: Dr. J. 
Basanavičius, 307 W. 30-th 
st., New York, N. Y.

Šiuomi pranešam, kad Vy
tauto Beno koncertas lieka 
atidėtas ant tolesnio laiko 
dėl tos priežasties, kad ne
gavom svetainės. Taigi 30 
augusto koncerto nebus.

Komitetas.

Akušerka F. Stropiene per
sikėle 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 
gatviy; išlipus paeiti pusę 
bloko 7-ta gatve iki Loring st.

AŠ užlaikau Columbioa uramafonus 
komis dainomis, kurias išrieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia daineld. Re
kordai yra padaryti stipriai ir Rali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeiuu norite turėti Keru uramafonų. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainų. Jeigu nori mano katalio- 
go. tai atsiuskit štampą už 2c.. aš nusiusiu jumis 
dideli pulku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir b« trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
Athol. Mass.

‘ <-.s

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

& Reikalaukite tuojaus.

I P TniniL 822 Washington St.
•J.l • 1 Ullllldy BOSTON, MASS:

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

BENJ. CAN NĖR
336 - 338 Broadway, 

So. Boston.

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

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo aplo vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip i šita-t i nėję, Jog kitose

rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterel 
labai reikalinga (urėti, kad žinoti kaip irkų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai

ŠITA KNYGA illlustruotn puikinis tuoks- 
slišknls paveikslais ir apie žmogaus kimo su- 
budavojimų su visokiom.s puslapi jis" mis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjį1. stiklių- 
rį-, pasigatlitiį-per jaunystes klaidas Ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis

mis, Šitoje knygoje ai rusite t ikrų rudų.
JEI serui imt kokios nors ligos, tai pir- 

'minu no kiUp kreipsies prie kokio nors gydy-

tyt. knygę ,,Daktarus“, nes didelės iliiugyta’s 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų. išs.-

Sutaisau n ceptus su didžiausia 'uty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktaru. Tai vie
natine lietui iska aplieka Bostone ir 
Massachuselts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios (ik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš-

Aptiekorius ir Savminkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, Lamp. C St.

. Boston 21011 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkarte?

Gvarantuojame, jog mus vynus yru tyriausis ir geriuusls.
Perkant gorčiais, nuleid^ūtme už žemiausias kainas

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

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

kitų pasilinksmininhų nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo imsite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis’’

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

g

£

§

TODĖL, k id ta knyua del Intai visttotne- 
nes išduota, tai kiekvienas apturės visai 
dovanai,kuris tikatsiąs keletu štampų u?, pri- 
siuntlinį.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
Sitį apcarsiiiimį ir adresuok ti‘ip:

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

TEMYKIT VYRA! IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pageltais, kad trumpam 
laike galėtum iBslgydyt, tai atslSuukio prie 
Profesionali Ako Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto Iki 4 po 
pietų. Nodul. Iki 3.o UUir. ir Pėtu. vakaru nuo 
0 iki 8.

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus j visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.




