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PennsyJvanijos mainos.
Washington, 29 rugp. 1912 

metais kietosiose ir minkšto
siose anglyse iškasta 246 mi
lijonai tonų anglies, kas sie
kia 400 milijonų dolerių ver
tės. Užpereitais gi metais 
iškasta u z. 25 milijonus dole
rių mažiau. Pereitais me
tais iškabta daugiau, negu 
užpereitais 11 milijonų to
nu.

Angliakasių kietose ang
lyse dirbti 174,030, tai yra 
ant dviejų tūkstančių dau
giau, negu tai buvo 1911 
metais. Minkštosiose gi an
glyse dirbo darbininkų ant 
keliu tūkstančiu mažiau.v

kietosiose anglyse jų buvo 
231, o minkštosiose — 152.

Išviso mainierių Pennsyl- 
vanijos kasyklose 1912 me* 
tais buvo 339,17 L
Amerikos soeijalistai ir Me-

Atkreipiame alydą visų 
“Laisvės” skaitytojų į že
miau talpinamų rezoliuciją, 
kurios paduodame svarbiau
sias ištraukas.

Tasai nutarimas pridera 
Bostono soči jalistams. —

Amerikos milijonieriai 
jau seniai taikosi prie gau
sių Mexikos turtų (kasyklos

Ypač dabar, kada pravestas 
Panamos kanalas. Tūkstan
čiai milijonų dolerių Ameri
kos kapitalistų sudėta į Me
xikos biznius.

Mexikos žmonės jau se
niai veda kovą su savo val
džia, kuri veik dovanai pave
da užsienio kapitalistams 
puikiausias žemes ir jos tur
tus.

Plieno ir parako trustas 
agituoja už apsiginklavimą, 
nes tuom į jo kišenių paklius 
milijonai. Bankieriai nuo 
Waal strecto (didžiausia pi
niguočių gatvė) buvo net 
nusisamdę buvusį ambasa
dorių Wilsona, kad tik tasai 
keltų suirutę Mexikoj. Jisai

mil. dol. dėl ginkluoto įsiki
šimo į Mexikos reikalus.

—Dėlei to viso, socijalistų 
partija reikalauja nuo prezi
dento, kad Su v. Valstijų 
valdžia negintų Amerikos 
kapitalistų. Kaip jie nori, 
taip tegu! elgiasi, bet darbi
ninkai savo lavonais nepri-

Gelžkelių nelaimėse žuvo 
2,341 žmogus.

Washington, 29 rugpjūčio. 
Pirmame ketvirtdaly šių 
metų, kaip praneša tarpvals- 
tijinė komercijos komisija, 
gelžkelių nelaimėse žuvo 
2,341 žmogus. Sužeistų gi 
skaičius siekia 47,634.

Šiemet truputį buvo ma
žiau nelaimių, negu perei
tais metais tuo patim laiku.

Kompanijom laike nelai
mių pridirbta nuostoliu ant 
$3,019,309.
Darė kratas restauracijose.

nė komisija ištyrimui valgio 
produktų padarė revizijas 
daugely restauracijų, valgy
klų ir tt. Rezultatai tos re
vizijos yra tokie: konfiskuo
ta šimtas tūkstančių svarų 
mėsos, tūkstančiai kiaušinių 
ir daug kitokių netikusių 
produktų Prieš daugelį re
stauratorių užvesta bylos.

Taip pat atimta ir sunai-
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kinta 40,000 svarų paukštie
nos, kuri buvo pardavinėja
ma, kaipo šviežia.

Pagal naujų teisių kaltieji 
bus baudžiami $500.00.

Geras darbas, nors nedi
delės bus pasekmės.
Smarki socijalistų agitacija.

Springfield, Mass. Soči j a- ’ 
listai šio miesto, kaip ir ki
tų miestų Mass, valstijoj, 
rengiasi prie smarkiausios 
agitacijos laike rinkimų 
Mass, valstijos urėdninkų. 
Kalbėtojais bus pakviesti to
kie žynius vyrai, kaip G. 
Kirkpatrick iš New Yorko, , 
John Sparge iš Bennington, 
V t., ir Oskar A me ringe r iš 
Milwaukee!

Connecticut soeijalistai.
Conn. Valstijos socijalis- 

tai irgi gana smagiai ren
giasi prie spalių mėn. rinki
mų. Po valstiją važinės su 
prakalbomis tokie garsus 
kalbėtojai, kaip Kirkpa
trick, Jacob, Harrison Jr 
kiti.

Partijos savaitinis laik
raštis Waterbury labai 
smarkiai kįla savo cirkulia
cijoj. . i

Tik. lietuviai soeijalistai 
Conn.’ ne taip smarkiai kįla.
Nori išimti Thaw ant paran

kos.
Milijonierių pabėgėlį 

Thaw, kuris dar vis randasi 
Scherbrooko (Canadoj) ka
lėjime, jo apgynėjai rūpina
si išimt ant parankos. Cana- 
dos viršininkai nėra tam la
bai priešingi.

Thaw draugai sako, kad 
jeigu tik jį paleistų ant pa
rankos, tai jisai tu o j aus 
dumtų į Europą.
Krematoristų suvažiavimas.

Detroit. Mich, čia prasi
dėjo pirmas suvažiavimas 
Amerikos krematoriumų 
draugijos. Suvažiavimą pa
sveikino miesto majoras.

Krematoriumai (lavonų 
deginimo vietos) vis labiau 
įeina madon, bet prieš tai 
smarkiai kovoja bažnytiniai 
žmonės.

Kiek išleista ant Panamos 
kanalo?

Kaip apskaitoma, tai ligi- 
šiol ant perkasimo Panamos 
kanalo išleista 185 milijonai 
suvirs.

Giria moteris-teisėjas.
Chicago, Ill. Teisėjas Ken

dall labai giria moteris, iš 
kurių viena .buvo išrinkta 
i Jury dėl nuosprendžio tū
loj byloj.

Jisai sako, kad moterįs 
daug sąžiniškiau atsineša 
prie savo priedermių, negu 
vyrai.

Malioriai laimėjo.
6,000 New Yorko mali orių 

puikiai laimėjo savo streiką 
prieš bosus. Jie iškovojo 
unijos pripažinimą.

Indijonų pasidaugina.
Pagal statistiką, kurią 

surinko Thunderwater, in
dijonų skaičius Suv. Valsti
jose metas į metą pasidaugi
na ant viso tūkstančio.

Ligišiol manyta, kad indi- 
jonai visai išmirs.

“Imperatorius” išplaukė.
30 d. rugp. iš New Yorko 

uosto išplaukė didžiausias 
pasažierinis garlaivis “Im
peratorius.”

Ketvergo ryte ant “Impe
ratoriaus ' kilo didelis gais
ras, laike kurio žuvo oficie- 
ras, betgi gaisras, nors ir 
atnešė nuostolių ant daug 
tūkstančių, bet laiku buvo 
užgesintas.

Ką tai reiškia susipykti su 
kunigu?

Chester, Pa. Vienas para- 
pijonas lenkas susipyko su 
vietiniu kunigu. Tuomet 
per pamokslą kunigas iškei
kė parapijoną žodžiais: 
“Cholera, cholera ir dar sykį 
cholera.” Paskui pasirūpi
no, kad parapijonas niekur 
negautų darbo.

Tai, mat, ką reiškia pyk- 
tiesi su kunigu!

Kur New Yorkas gaus 
vandens?

New’ Yorko inžinieriai jau 
užbaigė savo tyrinėjimus iš 
kur geriausia gauti vandens 
dėl Dodžiojo New Yorko.

Vanduo manoma traukti 
net iš Catskils kalnų. Grei
tu laiku prasidės darbai. Ka
nalas turės ilgio 150 mylių ir 
pereis per daugybę ežerų- 
ežerėlių ir dirbtinių rezer
vuarų; paskiaus požeminiu 
kanalu per upę Hudson iki 
pagaliaus pasieks didžiojo 
Kensico rezervuaro. Įren
gimas vandentraukių 
tuos, kaip apskaitoma, 
$160,000,000.

Sako, kad vanduo 
skills kalnuose nepaprastai 
geras.

ĮVAIRIOS NAUJIENOS.
Clevelandas be musių.

Cleveland, Ohio. Cleve- 
landiečiai giriasi, jog jie ga
li gyventi be musių. Tur
gaus vietose būk tik dvi mu
sės atrasta, kur seniau bu
vo milijonai. Nuopelnas už 
musių išnaikinimą priguli 
mokyklų vaikams, iš kurių 
buvo sutverta specijališka 
policija. Vaikai visupirmu 
naikino veisimosi vietas, 
ypač arklydėse, nes ten 
daugiausia užsiveisia musės. 
Taip-pat buvo naikinama ir 
kiti nešvarumai.

Geras ėdimas.
Tūlas Kristupas Gsanger 

iš New Yorko susiginčyjo su 
kitu žmogum, kiek kas ko 
gali suvalgyti. Jie ėjo laižy
tų iš 20 dol.

Gsanger suvalgė 39 vėžius, 
du bakanus duonos, 9 bulves, 
pustuzinį karčių pipirų, iš
gėrė 10 bonkų alaus. Tat ir 
išlošė 20 dol.

10,000 mylių keliavo — bet 
vyrą areštavo.

Chicago, Ill. Tula perse 
Hasha Baba atkeliavo iš sa
vo tėvynės į Chicago tik tuo 
tikslu, kad suareštavus sa
vo vyrą, kuris čia apsivedė 
su kita m o te re.

Jinai keliavo-10,000 mylių.
Ekspliozija ant garlaivio.
Pittsburgh, Pa. Ant gar

laivio “Alice”, kuris plaukė 
Ohio upe, buvo smarki eks- 
pliozija. Žuvo 9 žmonės.

Prakeikė Canadą.
Rusai persikėlėliai Cana- 

don pranešė apie didžiau
sius vargus, kuriuos jiems 
teko pakelti.

200 rusų bedarbių pėsti 
atėjo iš Quebeko į Montre
al, padarę 150 mylių kelio
nės. Jie stačiai badavo. Ke
li žmonės pabaigė saužudys- 
te, pasiskandinę šv. Lawren- 
tijaus upėje.

Irgi Teisėjas.
Ačiū Bergerio pasidarba- 

i vimui iš Seattle’io turėjo 
i prasišalinti teisėjas Han- 

fordas, kuris savo laiku ne
norėjo duoti sočijalistams 
pilietiškų popierų.

Dabar gi jo vietą užima 
naujas teisėjas, bet ir tas ne 
daug kuomi geresnis. Pagal 
jo paliepimo Seattle’iuj ne
valia pardavinėti socijalis- 
tiškų laikraščių.

Kraujo ir geležies diktatū
ra Chinijoj.

Veidmainiui . Yuan - ši- 
Kai’jui pavyko ąpgalėt suki
lėlius; dabar prasideda bai
sus keršysimas Visiems liuo- 
sybės mylėtojams. Pekine 
suareštuota devyni veikliau
si parlamento nariai, kurie 
buvo artimi revoliuci j eme
riams. \

Pekine apskelbtos kariš
kos teisės Žmonės areštuo
jami miniomis. Daugelis 
žymesnių veikėjų pabėgo iš 
Pekino, nes bijojo už savo 
galybę.

Paskolą, kurią gavo Chi- 
nijos valdžia, ji sunaudojo 
ne dėl pagerinimų, bet dėl 
užgniaužimo sukilimo. Daug 
pinigų suvartota revoliuci- 
j o n i e r i ų p ap i r k i m u i.
Deimantų viešpačiai ir dar

bininkai. —
Johannesburg, Pietų Af

rika. Baisios žinios iš Jo- 
lannesburgo buvo sujudinu
sios visą civilizuotą pasaulį, 
kada atėjo gandas, kad 100 
žmonių — aukso kasėjų ■— 
nužudyta ir dar daugiau su
žeista.

Šiuomi laiku dar tebesėdi 
kalėjimuose visi žymesni 
unijos vadovai ir socijalis- 
tai. Mainų viešpačiai neturi 
pasigailėjimo.

Dabar jie užkvietė pulki
ninką Gorgą, kuris prižiū
rėjo apsaugos dalykus, ka
sant Panamos kanalą. Jisai 
turėsiąs įvesti didesnį ap
saugojimą nuo nelaimių ir 
Afrikos aukso kasyklose.

Reikėjo nuo to pradėti. 
Tuomet nebūt reikėję taip 
daug žmonių nuvaryti į ka
pus.
Soeijalistai miestuos, mies

teliuos ir kaimuos.
Berlynas, 28 rugp. Val

džia išleido oficiališką sta
tistiką apie pereitų metų 
rinkimus Vokietijos seiman. 
Miestuose, kur yra daugiau, 
negu 10,000 gyventojų, soci- 
jalistai gavo pusę balsų už 
savo kandidatus. Taigi jų 
įtekmė didesniuose miestuo
se jau labai didelė. Mažuose 
miesteliuose socijalistų įtek
mė jau mažesnė. Iš 100 bal
suotojų nebe pusė, o tik 35 
padavė balsą už socijalistus. 
Kaimuose gi soeijalistai ga
vo 19 procentų balsų.

Kariški šnipai.
Dabar tai tikrai karišku 

šnipų dienos. Jie labai ma-

rė ambasadorių į Bulgariją 
;ulą Chicagos saliunų kara
lių ir stambų bravo minką.

Na, čia užprotestavo blai
vininkai ir Austrijos val
džia.

Nekarfinuoti karaliai.
Milijonierius Carnegie su 

didžiausia garbe buvo pri
imtas Olandijos karalienės 
Dabar jam prakilnų priėmi
mą rengia Belgijos karalius.

Kitas karalius dar ir pa- 
dapčiukauja prieš Carne
gie.

Popiežius vėl prakeikė.
Rymas, 29 rugp. Tasai 

popiežius turi daugiausia 
darbo. Jisai vėl prakeikė 
raštus profesoriaus Henri 
Bergson. Sako, kad to pro
fesoriaus filosofija juo blo
gesnė, nes pridengta gra
žiais žodeliais.

Profesorius Bergson per
eitais metais lankėsi Bosto
ne ir įgijo daug šalininkų. 
Paryžiuj, kada jis skaito 
ekcijas, tai negali rasti at
sakančios salės, kad sutilp
tų publika, kuri nori jo klau
syti.

Bergson sakosi atsakysiąs 
ant popiežiaus rašto.

Ramybės rūmas.
Haaga (Olandija.) Kara

lienė Vilhelmina, akyvaizdoj 
2,000 visokiu valdininku ir 
delegatų, atvėrė ramybės 
rūmą.

Graži komedija! Tą rūmą, 
statė tie, kuriems užvis ma
žiausia rūpi ramybė.
Stebuklinga davatkoms vie

ta Lourdes.
Tam tikra komisija Rymo 

kardinolų pripažino, kad 
verta tikėti tam, jog Berna- 
detta Soubiraus turėjo šven
tą pasikalbėjimą su panele 
švenčiausia. Dėlei to Lour- 
des’o vieta esanti stebūklin-

retkarčiais suklumpa.
Versaille (Francijoj) are

štuotas kapitonas Guiev už 
pardavimą svarbių kariškų 
sekretų Austrijai.

Baisi pavietrė Japonijoj.
Tokio apygardose siautė 

baisi pavietrė. Daugelis 
žmonių užmušta. Daug til
tų ir namų išardyta. Tokio 
apsemta 15,000 namų.

Bosai neužganėdinti.
Barcelona (Ispanija.) 

Daugelis oudinyčių savinin
kų pyksta ir grąsina užda
ryti dirbtuves, nes neužga
nėdinti valdžios tarpininky- 
ste. Jie saka,kad valdininkai 
perdaug palaiko streikierių 
pusę.
Nenori priimti ambasado

riaus.
Wilsonui tikras vargas su 

tais ambasadoriais. Kada 
paskyrė ambasadorių Angli- 
jon, tai protestavo unijų 
darbininkai. Dabar pasky-

Telefonas:
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Toks yra kardinolų dekre
tas. Reikia tikėties, kac 
Lourdes’e dabar dar geriau 
seksis davatkų bizniai.

Naujos aukso vietovės.
Kongo (Afrikoj) atrasta 

naujos aukso vietovės. Žmo
nės iš visų kraštų pradėjo 
tonais miniomis plūsti.

“Milwaukee Leader” tal- 
)ina telegrama iš Peterbur
go nuo 27 d. rugp.

Valdžios priešai nurodo, 
kad rusų valdžia užsiima si- 
stematišku žmonių nu gy dy
mu, Rusijos biudžetą gali
ma pavadinti girtu biudžetu. 
Metinis pardavimas alkoho- 
inių gėralų pakilo 

milijonų galionų, 
čiais metais valdžia gaus iš 
monopolių 400 milijonų dole
rių. Tai yra (langiaus, negu 
ketvirtadalis 
įeigų.

Kada 1895 
monopolijos, 
sumažinsianti girtybę, 
išėjo atbu'ai.

metais įvesta 
valdžia gyrėsi 

bet 
Nuo laiko įve

dimo monopolių, valdžia 
pardavė žmonėms daugi aus, 
nei tris bilijonus galionų vie
nos tik “vodkos.”

Geria ne vien suaugę žmo
nės, bet ir maži. Pusė mo
kyklų vaikų vartoja alkoho-

Ar dienraštis turėtų užtekti
nai ėmėjų?

Galima drąsiai sakyti, kad 
nuo atsiradimo šioj pusėj 
lietuvių pirmutinio dienraš
čio, t. y. nuo 1904 m.,—laik
raščio skaitytojų bent trigu
bai pasididino, šiais metais 
nesunku nuspėti, kas šiek 
tiek numano apie mūsų laik
raščiui padėjimą, kad 9 lie
tuvių laikraščių (“L. Ukin.”, 
“L. Žin.”f “šalt.”, “Vilties”, 
“Vienyb.”, “Ryg. Garso”, 
“Ryg. Nauj.”, “Spindul.”, 
“Aušros“) ėmėjų skaičius 
daeina iki 33,000. Sulygini
mui primenu, kad prieš 9 
metus (1905) “Vilniaus Ži
nių” tiražas buvo pasiekęs 
8,000. Jei dar prie to pridėti 
“Lietuvių Laikraščio” ėmė
jus, tai gausime apie 11 tūk
stančių ėmėjų. Tokiu būdu 
per 9 metus laikraščių ėmėjų

Šitas sistematiškas žmo
nių nugirdymas, veda Rusi
ją prie išsigimimo.

Velnio išvyjimas.
Šv. Paraskievos bažnyčioj 

(viename Rusijos kaimely) 
susirinko tūkstančiai svieto, 
kad išvyti velnią iš vienos 
merginos. Merginą nuren
gė nuogą, pastatė ties šv. 
Paraskievos paveikslu ir 
pradėjo šaukti: “Laukan 
piktoji dvasia!” Paskui jos 
galvą mušė sienon ir viso
kiais balsais šaukė.

Kada velnias iš merginos 
buvo ' išvytas, atsirado ir

Dublinas. Policija išdavė 
varentą ant suareštavimo 
gatvekarių streiko vadovo J. 
Larkino; vienok minia jo ne
davė suareštuoti.

Taip-pat areštuoti du Bel
fasto soeijalistai.

Ką jau besakyti, kad ir 
Airijoj socijalizmas randa 
pasekėjų!
Buvusio karaliaus vestuvės.

Sigmaringene (Vokieti
joj) buvo išvytojo iš Por
tugalijos karaliaus Manue- 
lio vestuvės su kunigaikščiu- 
te Hohezollern. Vestuvėse 
dalyvavo apie 80 princų ir 
princessų.

Palaiko, mat, saviškį 
Nors ir nusmuko nuo sosto, 
bet visgi karalius.

Serum prieš vėžį.
Vienas Vokietijos dakta

ras iš Essen išrado serum, 
kuriuo būk tai pamatingai 
galima išgydyti vėžio ligą.

Dabar Berlyno daktarai 
daro su tuo serum bandy
mus.

Bomba iš keršto.
Tryeste (Austrijoj) vie

name name labai smagiai 
linksminosi. Staigiai spro
go bomba. Pasirodo, kad tą 
bombą padėjo kaimynas, ku
ris baisiai supyko, kad jo ne
užprašė ant baliaus.

Keli svečiai sužeisti.

Velnius vijo per visą diefią 
ir per visą naktį.

Tai dar fanatizmas, net 
baisu pan i išlyti!

Didelis vandens kelias.
Vyriausybė ketinanti su

jungti vienu dideliu keliu 
Baltijos jūrą su Juodąja. 
Tasai kelias eisiąs dviem ša
kom: Ryga - Chersonas ir 
Peterburgas - Chersonas. 
Pirmoji šaka turėsianti il
gumo 2,200 verstų ir apsiei
sianti 2600 milijonų rublių, 
antroji turėsianti ilgumo 2,- 
500 verstų ir apsieisianti 325 
milijonus rublių. Tasai ke
lias eisiąs iš Juodosios jūros

šos; iš čia« ligi Dauguvos 
(ties Vitebsku) būsiąs iškas
tas kanalas apie 100 verstų 
ilgumo. Nuo Dauguvos ke- 
las turės išsiskirti: vie
na šaka eisianti Dauguvos 
upe tiesiai Rygon, antroji— 
ligi Suražo, iš kur prasidė- 
sią naujas kanalas taip pat 
apie 100 verstų ilgumo ligi 
Lovatės upės, Ladogos ežero 
ir, pagalinus, Nevos upe ligi 
Peterburgo.

Mirties bausmė.
Krasnojarskas. Karo tei

smas už žmogžudystę pas
kyrė mirties bausmę Leibai 
Livčikui, jo žmonai ir moti
nai, 95 metų, ir Magometui 
Sachidkamovui.

Baku.
Darbininkai įteikė ekono

minius reikalavimus 16 fir
mų. Metė dirbus darbinin
kai 5 firmų, išviso 600 žmo
nių. c

Suėmė redaktorių.
Gubernatoriui liepiant pa

sodinta vienam mėnesiui ka
lė jiman redaktoriuj Urna- 
niaus laikraščio “Provinci- 
jalny Golos” Berlynas.

pats pasidarė per 7 metus ir 
su “L. Ūkininko” ėmėjais, 
kurių skaičius irgi bent 
tris kartus padidėjo. Laik
raščių ėmėjų augimas tai vi
sai suprantamas pas mus 
dalykas. Laisvamečio idėjo
mis sukratytas gyvenimas 
prisėjo mokyklų, lietuvių 
miesteliuose pačtų, draugi
jų. Pasidarė daug daugiau 
lietuvių inteligentų, kuriems 
be laikraščio sunku jau apsi
eiti. Žinoma,, kad toliaus 
jų dar daugiau turi būti.

Tokiu būdu, atmetus iman
čius ])o 2-3 ir po daugiau 
laikraščių, visgi laikraščiu 
ėmėjų priskaitysime apie 30 
tūkstančių, iš jų pirmeivių 
bus vienas trečdalis ir du 
trečdaliai klerikalinių. Pri
menu dar. kad anuose 33,000 
ėmėjų neįdėta nei “Vadovo”, 
nei “Draugijos”, nei “Pa
siuntinio”, nei užsieninių 
laikraščių ėmėjai. Tat ne- 
persūdysime pasakę, kad 
vienų pirmeivių laikraščių 
ėmėjų dabar turime apie 10 
tūkstančių.

Jeigu taip, tat ar neaišku, 
kad pirmeivių dienraščiui 
ėmėjų bene užtektų. Juk ge
rai vedamas dienraštis (ne
perdi delis) galės apsimokėti 
turėdamas 3,000—4,000 ėmė
ju-

“Viltis’ N88 praneša, kad 
ir ji žada pradėti ęliėnrastį 
leisti. Labai gerai. Lai jie 
sveiki sau leidžia.-O męs to 
nepaisydami leiskime savo. 
Statistika rodo, kad ėmėjų 
ir vieniems ir kitiems gali 
užtekti. Jei pirmais metais 
dienraštis ir duotų deficito, 
tai toliaus jis tikrai patsai 
iš savęs apsimokės.

Estai, latviai — mažesnės 
skaičiumi tautos, turi po ke
letą dienraščių. Kodėl gi 
lietuviai negali turėti vieną 
arba du.

(•'Lietuvos Žinos.”)

Dar apie garsųjį apgaviką.
“Laisvės” N 65 jau buvo 

rašyta apie garsųjį raganių, 
kurį ūkininkas A. R. užsima
nė parsivežti pas save į na
mus Dabar sužinojau dėl 
ko jisai tai nori padaryti. 
Mat tasai raganius priplepė
jo A. R., kad jo sūnus metęs 
seminariją ir įstojęs vaisti- 
nėn, vėl grįžšias seminari- 
jon, jei tiktai raganius gaus 
su juomi nors keletą minu
čių pasikalbėti. Girdėti, kad 
A. R., kuris labai nori, kad 
jo sūnus liktų kunigu, netru
kus parsigahęs tąjį apgavi
ką, kuris prisakė niekam ne
pasakot apie atsilankymo 
dieną. Matomai tasai raga
nius visgi, prisibijo mūsų 

* policijos.
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Kaip gi pasielgti?j
(Unijų klausime.)

Pirmiausia “Laisvėj” 
skui ‘‘Pirmyn”, o dabar ir 
“Kovoj” atsiliepta apie tų 
IWW. vadovų taktika, ku
rie priešingi yra politiškai 
darbininkų kovai.

Mann ir Haywood su savo 
draugais susilaukė smar
kaus pabarimo veik nuo visų 
lietuvių soc. laikraščių. O 
kadangi tie laikraščiai at
stovauja susipratusių darbi- 
ninku nuomonę, tai męs 
drąsiai galime sakyti, kad 
didžiuma lietuvių darbinin
kų nesiduos susivadžioti tuš
tiems išvadžiojimams apie 
tariamąjį kenksmingumą 
politikos.

Skaitytojams, kuriems rū
pėjo klausimas dalyvauti ar 
nedalyvauti politikoj, dabai 
turi apie jį pilną supratimą 
“Laisvė”, “Kova” ir “Pir
myn” yra tos nuomonės, jog 
mums reikia dalyvauti poli
tikoj, kad paėmus politiškos 
valdžios vadžias į savo ran- 

-kas.
Bet kada taip rūsčiai atsi

liepta apie Haywooda, dau
gelis darbininkų gali pamis- 
lyti, kad lietuviai socijalis- 
tai abelnai jau yra priešingi 
IWW. unijai. Tuomet dau
gelis gali pasakyti: nejaugi 
mums eiti į eiles Amerikos 
Darbo Federacijos? Tie abe
jojimai gali kilti ir kįla. Męs* 
gi žinome, kad daugelis lie
tuvių darbininkų, kaip iš 
kriaučių, taip audėjų tarpo, 
net paskutiniu laiku iš mai- 
nierių tarpo, labai įpykę ant 
“federeišių” ir jų suktų va
dovų.

Tai kaip gi dabar pasiel
gus?

Man rodosi, kad reikia at
skirti atskirus vadovus nuo 
organizacijos. Pačiai 1WW 
labai tankiai reikia simpati
zuoti. Jos priimtas organi
zavimosi principas (pagal 
plačias pramonijos šakas, 
ne pagal amatus) yra teisin
gas. Kuomet A. D. Federa
cijai priklausančios unijos 
yra išsiblaškiusios į skyrių- 
skyrelius ir tankiai laike 
streiko toj pačioj dirbtuvėj 
vieni dirba, kiti streikuoja— 
tuomet visiems metasi į akis 
unijos silpnumas. Su IWW. 
to nėra. Principas organi
zavimosi pagal plačias pra
monijos šakas pasirodė gy
venime labai praktišku. 
Darbininkai laike kovos ta 
supranta ir todėl męs mato
me, kad didžiuma darbinin
kų - lietti-uų pritaria IWW.

Todėl, man rodosi, Hay- 
woodo pasmerkimas nėra 
pačios unijos pasmerkimu. 
Haywoodas niekados nebu
vo rimtu veikėju tikroje to 
žodžio prasmėje. Kada bu
vo jo paties ir jo draugų ta
sai garsusis teismas, jisai 
viešai pasakė teisme, kad jo 
geriausias ginklas - bomba 
—tai balsavimas laike rinki
mų už socijalistų partiją. 
Prieš kelis metus jisai dar ir 
buvo balsavimo šalininku; 
pernai metais lyg dvejojo, 
dabar gi, Mann’ui iš Angli

jos atvažiavus, galutinai pa
smerkė "balsavimą. Šita 
Haywoodo taktika pilna 
svyravimų ir tik parodo, kad 
jisai, nors tarpais gali būti 
geras organizatorius, bet 
blogas politikas ir dar bloge
snis ideologas. Žinoma, 
Haywoodas nėra vieninte
liu, kuris taip protauja, bet 
dar nereiškia, kad lietuviai 
šalintųsi nuo pačios unijos.

Atbulai. Reikia įeiti uni- 
nijon, kad įnešus jon savo 
įtekmę ir prašalinus blogą, 
jeigu męs tik pripažįstam, 
kad ta unija yra naudinga. 
Todėl tat lietuviški skyriai 
IWW. unijos, būdimi nariais 
didžiulės organizacijos, tu
ri daryti įtekmę ant visos 
organizacijos linkmėje pri
pažinimo politiško veikimo.

Didelė dauguma lietuvių 
darbininkų suprato, kaip 
svarbu mums dalyvauti po
litikoj. Tą, manau, supran
ta ir IWW. liet, skyrių va
dai. Jie turi suprasti, kad 
tik sutartingai veikiant su 
Socijalistų Par 
Kali naudingai 
tar>e darbininkų. 

ija, jie 
darbuotis 

Bet, jei-

gu jie norėtų pasekti Hay
wooda ir pradėtų keikti So
cijalistų Sąjungą, tuomet 
Jas išeitų ant naudos tik kle
rikalams. Koksai nors tam- 
sunėlis, nugirdęs niekinimą 
socijalistų, tuoj, rasit, prisi
rašytų prie unijos, bet ar u- 
nija iš to laimėtų?

Tai tokia mano pažiūra 
linkui atsinešimo prie IWW.

Brooklyno Dėdė.

Radikališkas šlamštas— 
“Rygos Naujienos”.

"Laisves” redakcija laikas 
nuo laiko gauna laiškų iš 
>avo skaitytojų, kur prašo
ma nurodyti adresas “Ryg. 
Naujienų.” Teko pastebėti 
lar, kad daugelis amerikie

čių, ypač tie, kurie seniau 
gyveno Rygoj, mena “Ry
gos Naujienas” esant laik
raščiu socijalistų. Kad už
bėgti už akių tam labai klai
dingam manymui ir išsklai- 
dinti neteisingą supratimą 
apie minėto laikraščio “soci- 
jalistiškumą” — norime pa
sakyti apie “Rygos Naujie
nas” kiek daugiau.

Mūsų giliausiu įsitikinimu 
tą laikraštį reikia priskaity
li prie gatvinių šlamštų, nuo 
kurių reikia saugoti mūsų 
laikraštiją. Laikraštinė do
ra to laikraščio stovi žemiau 
kritikos. Blogiausios rųšies 
demagogija ir bizniškumas, 
visiškas nepaisymas teisin
gumo — ve kas charakteri
zuoja tą laikraštį.

Nesakytume nieko, kad 
‘Ryg. Nauj.” perspausdina 
Amerikos žinias iš “Lais
vės”, “Keleivio”, “Kat.” ir 
tt. Išties, juk tų visų žinių 
telegrafiškos agentūros Ru
sijoj nepraneša — todėl 
negalima kaltinti “Rygos 
Naujienas.” Bet minėtas 
laikraštis ir visas užsienines 
žinias ima iš Amerikos liet, 
laikraščių, nors telegrafiš
kos agentūros tas žinias tuo
jaus ant vietos suteikia. 
Taip, kad užsieninės žinios 
“Ryg. Nauj.” labai tankiai 
visu mėnesiu suvėlinamos.

Bet tai dar vis mažmožis. 
Tiktai ką męs gavome pra
nešimą iš redakcijos “Lietu
vių Žurnalo,” kad “Rygos 
Naujienos” sistematiškai 
vagia Įvairias įdomias žine
les iš “L. Žurnalo”, nepažy- 
mčdamos, iš kur ima. Taip 
elgiasi ne vien su “L. Ž.”, 
bet, pasakysime nuo savęs, 
ir su “Laisve” ir su kitais 
Amerikos laikraščiais. Viso
kios įdomios žinelės, patari
mai, kurie telpa “R. N.” — 
yra tai sistematiška vagys
tė, kurios negalima toleruo
ti.

Męs dar patėmijom, kad 
“Rygos Naujienų” kores
pondencijų skyrius iš Lietu
vos labai tankiai susideda iš 
korespondencijų, paimtų iš 
“Vilties”, “L; Ūkininko” ir 
“Liet. Žinių.” “Ryg. Naujie
nos” perspausdina tas ko
respondencijas visa savaite 
vėliau, tik šiek tiek permai
no formą ir paduoda, kaip 
savo korespondento praneši
ma.

Suprantama, kad panašus 
“literatai” nesidriovi nu
čiupti kartais net didelį poli
tišką straipsnį, kaip tai jau 
kelis sykius ir buvo.

Pati pakraipa “Ryg. Nau
jienų” — gatvinė. Tai koše- 
liena visokių žinelių ir visiš
ka stoka principiališkų 
straipsnių. Bet kogi galima 
ir norėti nuo Žemaičių Kal
varijos ar Šidlavos bogo- 
mazninkų!

Su susipratusiais Rygos 
darbininkais minėtas laikra
štis jau seniai susipešė. Jį 
darbininkai boikotuoja, už
tat “Ryg. Nauj.” nei kiek 
neblogiau už kunigus šmei
žia susipratusių darbininkų 
organizacijas. Dėlei to viso 
daugelis demokratiškų ry- 
giečių jau seniai persiskyrė 
su “Ryg. Naujienomis.”

Prie to viso pridursime, 
jog techniškas “Ryg. Nau
jienų” apdirbimas dar blo
gesnis, negu taradaikos.

Dabar mūsų skaitytojai, 
kurie norėtų užsisakyti kokį 
nors laikraštį iš Lietuvos — 
žinos, kaip elgtis su “Rygos 
Naujienoms.”

Argi nekeista?
Mergina ir moteris yra 

samdomos už mažiausią kai
ną. Jų sveikata dora, darb
daviams nerūpi. Jiems tik 
rūpi, kad daugiau pinigiškai 
iš jų pasinaudoti.

Kiekvienas darbdavis, 
imant nuo mažiausio iki di
džiausio, lenktyniuoja ir jų 
lenktyniavimo ratas sukasi 
apie klausimą, kaip dau
giausia darbo ištraukti iš 
moteries ir merginos ir kaip 
mažiausia užmokėti.

Arklio savininkas geriau 
arklį užlaiko, negu darbda
vis pas jį dirbančią moterį. 
Savininkas arklį aprūpina, 
nežiūrint ar jis jį vartojo 
prie darbo ar ne. Moteris 
gi, kuri dirba pas tą patį sa
vininką, jam nerūpi.

Savininkas, samdydamas 
našlę moterį, kuri, palikda
ma alkanus kūdikius, eina 
pas jį dirbti už kelis centus į 
dieną, stengiasi jai mokėti 
kuomažiausia, nepaisinda- 
mas ar ji galės išmisti ar ne.

Arklio negali pasamdyti, 
už kiek jis nori. Arklio 
samdytojas turi prisidėti 
prie jo užlaikymo. O kada 
jis samdo moterį, jis gali 
mokėti,.kiek jis nori, nes jos 
gyvasties palaikymas nie
kam nerūpi.

Jeigu krautuvės savinin
kas reikalauja ekstra arklio 
dėl išvažiojimo pardavinių, 
jis paprastai moka $1.75 į 
dieną, ir turi prižadėti rū
pintis juom, važiuoti išpa- 
lengvo ir turi važiuoti tik 
paskirtą skaitlių mylių į va
landą.

Tas pats savininkas, kuris 
moka $1.75 į dieną už arklį, 
moka nekurioms merginoms 
tik 50 c. į dieną, kurios dirba 
pas jį krautuvėj už pardavė
jas.

Argi nekeista? Arklys 
reikalauja paprasčiausios 
pastogės. paprasčiausio 
guolio, nereikalauja apdan
galo, ir jį apmoka geriau, 
negu žmogų. Ir arklio savi
ninkas rūpinasi, kada jis su
serga?

Moteris negauna jai rei
kalingo atsakančio užlaiky
mo. Jos turi tankiausiai 
nukentėti laikines ligas sle- 
peningai — dirbdamos.

Darbdavis rūpinasi apie 
ją, kaip geriau galėtų išnau
doti, o vėliau pasiunčia glo- 
bon gatvės. Tada policija 
vėl areštuoja, kaipo gatvės 
valkatą.

Juo daugiau moteris bus 
išnaudojama, tuom sunkesnį 
smūgį mūsų ateinanti gent- 
kartė turės nukentėti.

Kiekviena mergaitė, pra
dedanti dirbti nepilnametė, 
pristatyta prie greitos elek
triškos mašinos, neapmoka
ma iki valiai, kad palaikyti 
atsakančiai gyvastį, tampa 
silpna motina. O silpna mo
tina gimdo silpnus ir kūdi
kius, nuo kurių priklauso 
mūsų ateitis.

Męs galim persitikrinti 
tuomi, kad Anglijoj, kur vai
kai yra nuvarginti ilgu dar
bu, merginos, užaugusios 
skurde, lieka motinomis, iš- 
auklėja vaikus taip-pat silp
nus irnesveikus, kad valdžia 
jau beveik negali gauti atsa
kančių vyrų dėl kariumenės.

Kurgi yra mūsų patrijotai 
moterų klausime? Dėlko 
nepakelia klausimo įstatym- 
davystėj, kad pastaroji at
kreiptų atydą į moterų rei
kalus? Jog čia svarbu. Tą 
smūgį* turi nukentėti visa 
tauta.

Ant galo jie išlenda, kaip 
Pilipai iš kanapių, su mote
rų balsavimo teisėms ir tai 
padėkavojant socijalistų pa
sidarbavimui. Kiek darbo, 
kiek agitacijos pridėta, iki 
keliose valstijose iškovojo 
moterų lygias balsavimo teL 
sės! O kiek dar reikės kovo
ti iki bus pakeltas klausimas 
linkui moterų darbo ir už
mokesčio ?

Matyt, jog karštiemsiems 
patrijotams mąžai rūpi tau
ta ir jos gerovė. Jiems rū
pi tik kapitalas.

Ant galo turiu pasakyti,

LAISVE

jog šis surėdymas yra geras 
tam vyrui, kuris nori sutver
ti sau laimę iš moteries ma
žai apmokamo darbo.

Nesakau ant tų vyrų, ku
rie patįs dirba už algą ki
tam.

T. Klevelis.

Kas bus, kada anglių 
nebus?

' Daugelis žmonelių nugąs
tauja dėlei pasaulio pabai
gos. Vieni, kurie tiki į ku
nigų skelbiamą mokslą, lau
kia tos valandos, kada 
aniuolas pakvies mus į Juo
zapato pakalnę. Jie nieko 
nesvarsto ir pilnai atsideda 
ant dievo valios.

Kiti pranašauja kokias tai 
didžiausias katastrofas, su- 
sikūlimą žvaigždžių ir tt. 
Treti nugąstauja, kad šilu
mos nebus, saulė mūsų nebe
šildys ir tuomet visa gyvybė 
turės nusibaigti.

Šiuo kartu aš noriu pasa
kyti dar apie vieną naują 
baimę, kuri yra gana didelė.

Kas bus, kada anglių ne
bus? Sakoma, kad Anglijoj 
anglįs pasibaigs už kokių 
dviejų šimtų metų, ar dar 
mažiau. Rusijoj anglių 
sluogsnių, kurie dar nepa
liesti, yra daugiaus, bet, su
prantamas daiktas, kad ir 
tiems sluogsniams ateis pa
baiga. Tas pats, beabejonės, 
bus ir kituose kraštuose.

Tat ką męs tąsyk darysi
me? Kokia tuomet spėka 
męs varysime mūsų šios ga
dynės gigantiškas mašinas? 
Jeigu męs neatrasime jokios 
naujos spėkos, tuomet turės 
ateiti liūdniausia pabaiga 
mūsų kultūriškam gyveni
mui !

Mokslininkai irgi dėlei to 
laužo sau galvas. Beabejo
nės, pirmiausia męs turime 
atkreipti akį į vandens spė
ką. Ji dar, palyginamai, 
mažai vartojama.

Vienas Paryžiaus profeso
rius nurodo į naują energi
jos šaltinį — radijų. Dar 
gerai neištirtos visos radi- 
jaus ypatybės, bet faktas y- 
ra, jog radijus—didžiausias 
energijos šaltinis. Minėtas 
profesorius sako, ka’d ener
gija (spėka) vienutėlis tik 
tonas radi jaus, jeigu ją var- 
tot per tris metus, yra taip 
didelis, jog galima pre 30 
metų judinti garlaivį, kurio 
mašinos turi tiek pajiegos, 
kiek" 15 tūkstančių garinių 
arklių.

Juk tai milžiniška spėka! 
Kad tą atsiekus reikėtų pus
antro milijono tonų anglies.

Tat, matote, kokią baisią 
spėką turi radijus. Kaip sa
kiau, ligišiol nevisos radi- 
jaus ypatybės ištirtos. Dau
gelis mokslininkų laužo sau 
dėlei to galvas.

Nenuilstantis žmonijos 
genijus-mokslas išgelbės 
mus nuo pražūties.

Žūt-Būt.

Zinių=žineles.
šunis krutančiuose pa

veiksluose.
Londone, viename teatre 

krutančių paveikslų, rodė 
paveikslus specijališkai de
šimčiai atsižymėjusių šunų. 
Norėta patirti, kokį įspūdį 
padarys ant šunų paveiks
lai.

Išpradžių parodyti šunįs, 
išstatyti pereitų metų paro- 
'doj. Šunįs tuoj prisiartino, 
pauostinėjo, bet, pamatę, 
kad ęia melas, pasitraukė. 
Paskui dar jiems parodyta 
dramblius, erelis ir tt. Šu
nis nemielaširdingai lojo.

Po viskam, šunim įtaikyta 
vakarienė. Tą viską suren
gė tūlo dienraščio redakci
ja.

“Kruppo karalystė.”
Kruppas — tai armotų ka

ralius Vokietijoj.
Pažiūrėkit, kaip jis galin

gas. Jo plieno fabrikoj Es- 
sene dirba 38,000 žmonių. Jo 
anglių kasyklose dirba — 
9,872 žmonės; rūdos kasyk
lose — 4,334; garlaivių dirb-> 
tuvėse — 5,500 žmonių.

Tiek tūkstančių turi tar
nauti vienam žmogui.

D, L.

Išvogimas kalinių iš Paviako.
Sulietuvino J. Europietis.

i (Tąsa.)
Nuilsinta vaidentuvė piešė jam paveik

slus vieną baisesnį už kitą. Jam jau rodėsi, 
kad štai, šiojfe minutoje ateis budeliai ir iš
ves jį nužudyti. Jisai, įtempęs girdą, klau
sėsi, beneatlėks koksai garsas, kuris lemia 
jam mirtį.

Atgarsio nebuvo.
Geriau jam pačiam numirti, ne kaip 

būti nužudytu kitais. Tarpais jam jau ro
dėsi, kad negalės perkęsti sopulio, kuris 
draskė jo kūną ir sielą.

Paskui, nei pats nežinodamas, ką da
rąs, 'sučiupo rankšluostę, susuko virvę, ku
rios vieną galą pririšo prie lango grotos, o 
iš kito padarė kilpą, užmetė ją ant kaklo 
ir... būtų jau žuvęs amžinai, bet sargas ta
tai pajuto. Trenksmingai atsivėrė durįs ir 
sargas šokosi gelbėti nelaimingąjį. Tuoj aus 
pranešta apie tai kalėjimo viršininkui ir pa
didinta sargyba ties jo kamera.

Kažin kodėl, bet net rusiška valdžia ne
nori, kad kaliniai žudytųsi. Jai gaila, kad 
kalinys patsai žudosiy nes jai smagiau, kad 
galėtų jį nužudyti legališkai.

Jisai gulėjo ant lovos, įsmeigęs akių 
žvilgsnį vienon vieton. Jisai nesijauto gyve
nąs ir kenčiąs. Jisai jau tik pamojo ant gy
venimo, nes žinojo, kad niekas negali jo iš
gelbėti.

Kada paprastame laike atnešė jam pie
tų, paliko juos nepajudinęs. Kada pavaka
rėj atnešė jam virinto vandens arbatai — 
atsisakė imti.

Kada dešimtoj valandoj vakare kalėji
mo administracija įėjo jo kameron, jisa' 
gulėjo, nei nepasijudindamas.

Atėjo naktis. Jį apėmė lyg ir snaudu
lys. Vėliaus užmigo. Miegas atgaivino jo 
nuilsusią vaidentuvę, tarytum, balza
mu patepęs jo skaudulius. Prieš jį ki
lo puikus vaizdai išsvajotos laimės. Ko žmo
gus netenka ir gauti negali ir kas jau nie
kad nesugrįžk — apie tai jisai ir sapnavo, 
saldindamas gyvastį linksmais atminimais.

Staigiai koridoriuj subildėjo ir durįs 
trenksmingai atsivėrė.

Vyresnysis sargas ramiai pasakė:
.—Paimk, tamsta, savo daiktus ir eik- 

šian su manim!
Jisai, kaip perkūno trenktas, pašoko 

iš lovos ir dairėsi aplinkui, tarytum, norė
damas žinoti, kur beesąs. Kas tai per žmo
nės ir ko jie nori? Kada jisai suprato viską, 
jam pasirodė aišku, kad tai budeliai, kurie 
turi vesti jį ant nužudymo. Tuomet jaunas 
sušuko ne savo balsu:

—Už ką? Ką aš jum padariau? Kuom' 
prasikaltau?

Jam rodėsi, kad ne kur kitur, bet tik 
nužudyti jį veda. Dabar aplinkui gili nak
tis greitai betgi pradės švisti. Sargas ty
lėjo Jo veido išvaizda buvo šalta, nejauki; 
jam visai neapėjo, kad čia stovintis jo arty- 
mas turi jaustis nelaimingiausiu pasauly 
žmogumi.

Kalinys taip povaliai rengėsi, kad sar
gas pradėjo net rugoti.

Nelaimingas vaikinas! Jam nei nesi- 
mislijo, kad kanceliarijoj jo laukia ne rau
donais rūbais ^apsivilkęs budelis, bet... 
draugai - išgelbėtojai.

Nejausdamas beveik žingsnių po sa* 
vim, jisai povaliai sekė paskui sargus 
kanceliariją. $

Įėjęs kanceliarijon, tuoj patėmyjo, kac 
ten ir daugiaus kalinių yra. Juos, turbūt, 
laukia irgi panaši bausmė. Čia jau buvo ka
lėjimo sargyba ir žandarmerijos oficieras.

Žandarų oficieras atydžiai pažiūrėjo į 
jaunuolį. Jisai tuojaus suprato, kaip daug 
anas turėjo perkęsti.

Baime nežinojimo.
Tuojaus atvesta dar daugiaus areštan- 

tų ir mažame kanceliarijos kambary pasi
darė visiškai ankštu.

Baronas Budbergas budriai sekė kiek
vieną kalinių pasikrutinimą ir tik laukė tos 
valandos, kada pasibaigs prisiruošimas.

Ant kalinių veidų galima buvo išskaity
ti didelis sujudimas.

“Kodėl mus išveža dabar, nakties vidu
ry? Kur mus gabens?”

O kadangi jie visi buvo svarbus prasi
kaltėliai valdžios akyse, tai ne vienam iš jų 
atėjo galvon baisi mintis apie paskutinę va
landą.

Baronas Budbergas įsmeigė savo akis į 
vieną iš areštantų ir, kada jų akįs susitiko, 
tai vienas kitą pažino.

Kalinys tuojaus suprato, kokiu tikslu 
jo draugas persirėdė žandaro uniformon ir 
kur juos dabar vežš. Mat, kadaise, juodu 
abu dirbo lenkų socijalistų partijoj, todėl 
turėjo progą ne vieną kartą susieiti.

Ant kalinio veido atsimušė jausmas ne
išpasakyto džiaugsmo, bet tai buvo nege
rai. Kas nors iš sargų galėjo tai patėmyti 
ir dasiprotėti, kame čia dalykas.

Todėl baronas Budbergas susiraukė, 
nusikreipė į kitą pusę ir smarkiai subarė 
vyresnį sargą, kad jisai taip ilgai triusinė- 
jo su kalinių išvedimu, o dėlei to išėjo tik 
bereikalinga gaišatis.

Reikia patėmyti, kad, kalėjime labai 
žiūrima disciplinos (grąsos). Todėl vyres
niojo subarimas taip įdilgina žemesnį, kad 
tasai jau paskui visai netenka galvos iš bai
mės. Taip buvo ir šiuom sykiu. Sargai tik 
tėmyjo, kad nesupykinus kuo daugiau po

ną žandarų rotmistrą. Jiems jau nerūpėjo 
dairytis ir tėmyti.

Rotmistras išėjo ant gonkų, kur buvo 
susėdę ir neva miegą tariamieji policistai. 
Jisai rūsčiai sušuko kalėjimo sargui:

—Pasiskubink! Išveskite areštantus!
Tą paliepimą išdavęs, nuėjo ant kiemo 

pažiūrėti, ar vežimas jau yra priruoštas. 
Čia jisai galėjo lengvai atsidusti, įgauti ty
ro oro ir, bent truputį, nuraminti savo ner
vus.

Nakties tyla, tarytum, pridavė jam 
daugiau energijos ir vilties, kad tasai jų ne
paprastas pienas, kaip stebuklingai prasi
dėjo, taip stebuklingai ir užsibaigs.

Vežimas buvo ant vietųs. Tuomet jisai 
išdavė komandą savo policistams:

—Tuoj važiuosim. Stot į eilę!
Tariamieji policistai sustojo eilėn tar

pe gonkų ir vežimo, taip kad joks kalinys 
nei nemanytų pabėgti. v

Šita minuta, galima sakyti, buvo pati 
įdomiausia.

(Toliau bus.)

J. Reda.

Tyrlaukio žiedas.

Kuomet tyrlaukiuose užtinki žydintį 
^iedą, tai lyg kas tartum traukte traukia 
prie jo. Nors darželiuose auga daug pui
kesnių, malonesnių, vienok jie taip nevilio
ja, nežavi, nesukelia tiek minčių, ant kiek 
tyrų žiedas. O juk visiems yra žinoma, 
kaip prižiūrėtas yra darželio žiedas: palie
tas, paramstytas, kad neišgrūtų, kad vė
jas nenusuktų.

Tyrlaukių žiedo nieks nepalieja, nepa- 
ramsto, šakelių nenuskina, kad dailiai 
augtų. Bet jis auga dailus, nors beširdis 
vėjas pučia, lanksto į visas šalis,' o jis tik 
siūbuoja, lyg dėkavodamas gamtai, lyg 
vaitodamas ir išduodamas balsą: “aš naš
laitis, aš našlaitis”.

Kada prisilenkęs pirštais sugnybi 
ploną liemenį, norėdamas nuskinti — per
stoją siūbavęs, lyg pasiduoda tavo valiai. 
Tik jo smulkus lapeliai mirga, rodos mal
dauja pagailos nesuprantamu tyrų balsu.

Tyrų žiedą gali skinti, niekas nebaus, 
neužstos, jei tik sąžinė daleidžia. Jis kal
tas tik tuomi, kad gamta jam suteikė tyruo
se grožybę ir išskyrė jį toli nuo darželio.

Tokį vardą tyrlaukio žiedo bobutė da
vė Aišai dar mažai bebildamai. Ji spėjo iš- 
anksto, kokis Aišos laukia likimas. Suka
kus 16 metų Aišai, jo'Š tėvas, Jusupas, bus 
arti 70 metų senelis. Negalėdamas dirbti— 
badaus. Jo tėvą jau seniai užmušė ir dar 
iki šiam laikui nekeltos šermenų ceremoni
jos, neužmušta arklys ir nevalgyta mėsa, 
vien tik dėlto, kad neturėjo arklio ir nebuvo 
už ką pirkti.

Diedukas buvo tikintis, viską dalinosi 
su Allachu; jį godojo visi muslos. Jis visą 
savo gyvenimą pašventė kelionėms į Afri
ką, kur gaudė negrus ir pardavinėjo vergi- 
jon. Daug jis vargo matė, daug kartų jam 
gręsė pavojus nuo negrų.

Vienoj iš tokių*kelionių jis ir žuvo. Žu
vo neatlankęs švento miesto, nepasimeldęs 
ant kapo šventojo.

Jis buvo drąsus it liūtas. Prieš kapų 
šventę, su keliolika tokių pat drąsuolių, iš
keliavo gaudyti negrų. Nusisekė gerai. 
Saulei nusileidus, viename klonyj užtiko ne
mažą būrį negrų, tarp kurių matėsi gana 
stiprių ir prie visokių sunkų darbų tinka
mų. Nežinia, ar jie pakvaišę, ar iš kokių 
savo tikėjimiškų apvaikščiojimų, šoko, spie
gė, dainavo savo barbariška nesuprantama 
kalba dainas. Moterįs su merginomis ir vai
kais apie ugnį triūsė.

Diedukas tuom laiku buvo baisiai per
pykęs, negalėjo susivaldyti žiūrėdamas į to
kį reginį. Jį erzino negrų linksmi šokiai ir 
dainos, ypač barbariškoj, jam nesupranta
moj, kalboj. Juk Allachas negrus sutvėrė 
ne dėl to, kad jie linksmintųsi, šoktų, bet 
vien tik dėl darbų baltiemsiems. Ilgai nelau
kus užpuolė. Prasidėjo kova. Kovojo taip, 
kaip kas išmanė ir galėjo. Moterįs ir tos, 
mažus kūdikius laikydamos, gelbėjo Vy
rams.

Negrai likosi nuveikti. Vietoj linksmu
mo. vietoj iškilmingos puotos, tapo baisus 
reginys: aplinkui guli dar šilti lavonai vy
rų, moterų ir kūdikių. Keliolika stipresnių 
vyrų ir moterų suraišioti, kad nepaspruktų^ 
Maži vaikai, likę našlaičiai, krūmuose 
vaikščiodami kaukia lyg maži šunyčiai.

Diedukas buvo linksmas, dėkavojo Al- 
lachui už gerą ir pelningą laime, taip leng
vai gautą.

Pradėjo eiti; kilo vergų klikimas, 
vaitojimas. Prie vienos vergės prikibo jos 
mažas sūnus. Abudu su motina vaitojo, ne
norėjo skirtis ant visados. Diedukas, šaltai 
juokdamasis, nutverė vaiką už rankos, me
tė i medžius ir užmušė, v

Pradėjus jiems eiti, iš krūmų pasipylė 
vilyčios; viena užnuodyta įsismeigė dieau- 
kui krūtinėn ir jis mirė. Vergai likosi pa
mosuoti, o jų gaudytojai išmušti.

Jusupas nežudė vilties. Jis anksčiau ar 
vėliau tikėjosi iškelti šermenis savo tėvui.

(Toliau bus.)
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ORAKULO
Klausimas 

pas žmogų 
užsivaisina,

čia susitvėrė T 
Prisirašė 12 narių.

Ome r.

Pas mus
Kai-ku-

apleist svetainę. 
*L ir tuos išplūdo, 
ųo ir “L.” korespon- 
Pikta jam, kad dėlei

Stoughton, Mass.
Pereitų pavasarį iš visos 

apielinkės katalikai anglai, 
airiai ir kiti turėjo savo, su- 
ygžiavimą. Tarėsi; kaip ko-

WORCESTERIO NAU
JIENOS.

Kapitalistu piknikas.
23 d. rugp. viena dratų 

dirbtuvė parengė savo dar
bininkams pikniką. Viskas 
buvo uždyką. Dabar klau
simas, kodėl kapitalistai bu
vo tokie mielaširdingi, kac 
išmetė kelis šimtus dolerių? 
Atsakymas aiškus: todėl, 
kad norėjo pasididžiuoti ne
va geraširdyste.

Štai, kada toj pačioj dirb
tuvėj sužeidė darbininką, tai 
tuomet atlygino vos kelis do
lerius.

Kewanee, Ill. 
darbai sumažėjo 
riose faundrėse dirba tik po 
3-4 dienas į savaitę, o nakti
nius darbininkus daugelis 
dirbtuvių visai atleidžia. To
dėl pranešu visiems “Lais
vės” skaitytojams, kad nuo 
važiavimo į mūsų miestą su
silaikytų. Kaip pradės dar
bai gerai eiti, tai pranešiu 
per “Laisvę.”

Jurbarko Jonas.

moterims, ragindama orga
nizuotis, privesdama pavyz
dį iš kitų miestų moterų 
draugijų. Jos kalba žmo
nėms labai patiko.

Toliaus kalbėjo S. V. Ba
ranauskas apie organizaci- 
; as. Taip-pat ragino ir mo
teris organizuotis.

Po to deklamavo N. K. ir 
j-lė Oliukiūtė.

Ant pabaigos S. V. Baka- 
nauskds skaitė paskaitą: 
“Kas tai yra socijalizmas ir 
socijalistai?”

Be to reikia pažymėti, kad 
žmonių buvo atsilankę virš 
200 ir užsilaikymas buvo ga
na puikus. Visi buvo užin- 
;eresuoti prakalbomis, o y- 
pač paskaita.

Prie Šv. Juozapo draugys
tės prisirašė 24 nauji nariai 
ir susitvėrė moterų drau
gystė iš 14 narių, kuriai var
do ten pat neduoda, atideda 
ant toliau. Bus parengtos 
prakalbos, tada viskas bus 
sutvarkyto atsakančiai.

Čirukas.
Nuo red. Labai smagu 

girdėti, kad Worcesterio 
žmonės rūpinasi pakelti kul
tūriškai ir kitų miestų lietu
vius. Taip visuomet reikia 
elgtis sustiprėjusioms kuo
poms.

PATARIMAI.
Kada dūšia 

ateina: kada 
ar kada gema?

J. Pūkas, Cal.
Atsakymas. Biblija skel

bia, kad dievas žmogų pa
darė didelį ir dūšią ipūtė, 
nes dumplių dar nebuvo. 
Bet kunigai sako, kad dūšia 
ateina pas kūdikį tada, 
kaip tik užgema ir išsižioja 
rėkti, tai’ esą, dūšia, žaibe 
greitumu, tik šmakšt ir sė
di viduj kūdikio. Kada tų 
dūšialių dievas milijonus 
privėlė, ir ar jos vaišinasi, 
kaip vištos iš kiaušinių, ai 
kaip kralikai — biblija ne
pasako. Turbūt ir ji tik tiek 
težino apie dūšias, kaip ir 
męs.

HAVERHILLIEČIAI SU
SILAUKĖ KUNIGO.

Haverhill, Mass. Ant ga- 
o taip ilgai laukiamas kuni
gas pribuvo. Atvažiavo iš 
Chicagos, bet kolei kas gyve
na Lawrence pas Jasaitį 
Parapijonįs pradėjo krutėt, 
sartais pasibara visai pie
meniškai.

Laisvamaniai taip-pat 
ruošiasi prie kovos, kadangi 
juos iš šventų draugysčių 
ketinama išmest. Socįjalis- 
tus giriasi visai iš miešto iš
varys, o kalbėtojus akme- 
nais daužys.

Pamatysime.
Mūsų miestas užima pir

mą vietą pasauly pagal kur
pių išdirbimą. Lietuviai veik 
visi kurpiai. Uždirba pusė
tinai.

Neseniai
M. D

Pašelpos draugija susitvė
rė pradžioj šių metų. Jau 
parengė porą balių. Gal 
vėliaus parengs ką naudin
gesnio.

Nuo red 
tas turi teisybę 
tuvių didžiausi girtuokliai— 
tai akli fanatikėliai. Išmo
kinti juos kovoti su kapita
lu, apšvieskit juos, tuomet 
jie daug geriau supras ir 
blaivybės naudą.

KUNIGŲ BLAIVININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Ne<v York, N. Y. 19 d. 
rugp. buvo čia suvažiavę 
dvasiški tėveliai ant kokio 
tai kongreso. Jie aiškina, 
būk tai del labo blaivybės su
bildėję į mūsų didįjį miestą. 
Buvo čia kunigų iš Waterbu
rio, Chicagos, Worcesterio, 
B rook lyno ir tt. Buvo ir su 
patinusiom pagurklėm ii 
truputį Tiesesnių.

Tą pati vakarą Rymo ka
talikų kuopa parengė baliu
ką, kur si

“ŠAKEI” SEKASI.
Chicago. Ill. Mums pra

neša, kad mėnesiniam juokų 
laikraščiui, Chicagoje išei
nančiai “Šakei”, pradeda vis 
geriau sekties. Sekantis 
numeris bus jau didesnis. 
Užtat svečiams iš Lietuvos 
nekaip sekasi. Pirmeivišk 
žmonės pradeda visai šalta 
į juos žiūrėti. Aureolė, kuri 
gaubė juos, pranyko.
Hudson ir Maynard, Mass.

24 d. rugp. atsibuvo pra
kalbos, parengtos per šv. 
Juozapo draugystę.

Kalbėtojai ir deklamato
riai buvo atsilankę iš Wor
cester, Mass. Prakalbų 
programas: pirmiausia dek
lamavo N. K., po to kalbėjo 
M. Dusevičia temoje “kultū
riškas žmonijos gyvenimas”. 
Po prakalbų padeklamavo p. 
A. Oliukiūtė. Po deklamaci
jos p-lė A. Oliukiūtė savo

Toj pačioj dirbtuvėj dar
bininkai baisiai išnaudoja
mi. Baisu ir pamislyti, nes 
.dirba sunkiausius darbus, 
o gauna tik 15 c. pvalandą. 
Tai matot, kokia jų gera šir 
dis! Jie tyčia numeta šun- 
caulį, kad paskui dešimte
riopai sau už tai grąžinti. 
Nei vienas save gerbiantis 
darbininkas neprivalo lan- 
cyties tokiuose piknikuose. 
Tame piknike tarpe kitų 
tautų, buvo ir 100 lietuvių.

Zanavykas.

Royalton, Ill.
Mūsų miestely yra apie 

2,000 gyventojų. Daugiau
sia yra italų. Pastaruoju 
laiku privažiavo labai daug 
slavų, o kadangi namų apsi
gyventi nebuvo, tai kasyklų 
kompanija tuomi pasinaudo
jo ir pradėjo nukėlineti nuo 
ratų senus tavorinius vago
nus. Dabar tuose vagonuo- 
se-lindynėse daugelis jų ir 
gyvena. Nuo jų ima po 6 dol. 
į savaitę. Vandens gi ne
sant, žmonės pradėjo sirgti. 
Kompanijai tatai negalvoj, 
nes juk yra karčiamos.

Lietuvių čia randasi 21' 
šeimyna ir dusyk tiek pavie
nių. Apšvieta stovi neže
minusia. Daugelis prenu
meruoja net po kelis laikraš
čius. Draugijų yra tris. 
Kooperatyviškas kliubas tu
ri savo mūrinį namą, kuria
me laiko karčiamą. Sveta- 
nės labai reikia, bet ją ne
greit turėsime.

LSS. kuopa silpna. Mat, 
veik visi yra tos kooperaci
jos nariais, tai turi daug rei-

VOKIEČIAI PATRIOTAI 
IR SOCIJALISTAI.

Cleveland. Ohio. Rugp. 
24 d. prasidėjo Suvienytų 
Vokiečių Kariauninkų drau
gijų konvencija. Delegatų 
pribuvo 300 iš įvairių Suv. 
Valstijų kraštų. Kalbėto- 
tojai kalbėjo vien tik apie 
Vokietijos keizerį ir laimė
tas kares.

Vokiečiai socijalistai, su
sivieniję su kitų tautų soci- 
jalistais, (tik gaila, kad lie
tuvių soc. nebuvo) apvaikš
čiojo paminėjimą mirties 
Augusto Bebelio, to proleta
rę ato karžygio. Ap vaikš
čiojime dalyvavo arti 2000 
asmenų. Numaršavus ant 
Brockside Parko, atsibuvo 
prakalbos, angliškai ir vo
kiškai, o Suvienytų Vokiečių 
choras padainavo “Marselie
tę” ir kitas revoliucijoniškas 
dainas.

Mūsų patriotai visuomet 
būbnija laikraščiuose, kad 
vokiečiai soc. bendrauja su 
tautininkais, o tik lietuviai 
soc. “ištautėję”... ir t. t. 
Čionais pasirodo, kad vokie
čiai soc. su tautitiinkais taip, 
kaip ugnis su vandeniu skir
tingi elementai. Kuomet 
tautininkai - patriotai gar
bina keizerį ir patriotiškas 
dainas dainuoja, tuomet vo
kiečiai soc. pasmerkia kaize
rį, karias ir visą kapitalistiš
ką surėdymą, ir ’dainuoja re
voliucijoniškas dainas.

V. Jurkšietis.

Reinerton, Pa.
“L.” jau kelis sykius buvo 

rašyta apie baisią nelaimę 
E. Brooksid kasyklose, kur 
žuvo 31 žmogus. 19 lavonų 
išėmė, o du ilgai negalėjo 
rasti. Tik 15 d. rugp. juodu 
atrado jau apipuvusius.

Kas kaltas toj nelaimėj, 
niekas negali žinoti. Ta bai
si nelaimė paliko 10 našlių ir 
52 našlaičiu. Kompanija ža
da atlyginti, bet ar ištesės?

J. S-čius.

Peabody, Mass. Darbai 
eina neblogai, bet uždarbiai 
maži. Vidutiniškos algos, 
maž-daug apie 10 dol. Iš ki
tur pribuvusiam ir neturint 
artimų pažįstamų 
gana sunku gaut.

Milwaukee, Wis. 
pas mus nelabai gerai eina 
Daug žmonių be darbo.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS . RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeiti 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

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

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

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

PRASIKALTIMAI ir prasikaltS- 
1Oc. 
25c. 
50c. 
50c. 
15c. 
15c.

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo Macocho dar

bai. Su paveikslais.................... 15c.
JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji-

Pajieškau savo tėvo Stepono Vieš- 
čiuno, Kauno gub., Zarasų pav., Pa- 
nedėlio pav., Palavinečfa sodžiaus. 
Apie 20 melų, kaip Amerikoj. Pir
miau gyveno Baltimore, M d., dabar 
nežinau kur. Malonėk atsišaukti pats 
arba kas žino, pranešti šiuo adresu:

Marijona Viesčiunaičia,
7 Harrison st. Cambridgeport, Mass.

if Telephone So. Boston. 845 M <
| DR. F. MATULAITS
Q 495 Broadway ]
g SO. BOSTON, MASS. |
g Valandos: I
5 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. ;
p Nedaliomis iki 3 vai. po piet.

KAPITALO AUKOS.
%

Sudegė 18 darbininkų.
Youngstown, Ohio. Rug

pjūčio 26 d., 8 vai. iš ryto 
The Youngstown Steel anc 
Tube Co. patiko baisi nelai
mė 18 darbininkų. 12 tonų 
geležies skystimo pasiliejo 
tarpe darbininkų/ Tris veik 
visai sudegino ir nėra vilties 
apie išgijimą, o kita penkio
lika irgi baisiai apdeginti. 
Kol kas priežasties to viso 
nesuranda, bet tūli-primeta 
darbininkams, kad neapsi
žiūrėjo ar užtaisytas kati
las. Žinoma, kapitalistai ne
laužys sau dėl to visko gal
vos.

Vienas darbininkas taip 
pasakoja apie tą viską, gulė
damas ligonbuty: “vos tik 
pradėjom dirbt, tik štai pa
regėjau katilą su 12 tonų be- 
krypstant ant manės, nes po 
juomi stovėjau. Tik pasi
girdo didžiausias eksplioda- 
vimas, nes gazinė masa, pa
siekus šaltą geležį, eksplio- 
davo ir mane trenkė, pakė
lus nuo žemės su ugnia už1 maloniu balseliu pakalbėjo

Apsisaugokite!
Rugpjūčio 5 d. š. m. pabėgo nuo 

manęs mano vyras Juozas Sinkevi
čius, išsinešdamas visus pinigus 
($200) ir palikdamas mane su <> me
tų mergaite dideliame varge. Jis šei
myniškame gyvenimo visai netikęs 
ir aš jo neji-'škau, o tik persergiu ki
tas, kad1 neliktų nuskriaustos per jį. 
Jis yra 33 metų, 5 pėdų 7 J colių augš- 
čio. šviesių plaukų, mėlynos akįs; de
šinė akis nesava, bet įdėta. (72) 
Marijona Sinkevičienė-Lisčinskiutė. 
109 Emerald st., Gardner, Mass.

Pajieškau Agnieškos Vaišviliutės, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Paeglesino 
kaimo. Gyvena, rodos, Chicago, 111. 
Turiu svarbų reikalą.

J. Waišnor, 
47 Washington st., Cambridge

Pajieškau Juozapo Gaigalo, 
na, rodos, Philadelphia, Pa. 
svarbų reikalą, todėl 
šaukti.

K. Shurnytė,
2334 So. Oakley avė., Chicago, Ill.

Mass.

Gyve-
Turiu 

malonės atsi-

ošė “Gudri Naš
lė”. Sulošė apyprastai. 
Choras sudainavo vidutiniš
kai kelias daineles.

Paskui ėjo prakalbos. Kle
bonas pasigyrė turįs kalbė
tojų iš įvairių kraštų. Chi
cagos kunigas kalbėjo apie 
blaivybę neblogai. Worces
terio kunigas kritikavo soci- 
jalistus (dievas jam prote 
nedavė, nes mokslus eida
mas buvo garsus tarpe mo
kinių avigalvis. Žinančio 
prierašas). Jisai sakė, būk 
“cicilikučiai” daugiau nieko 
neišmano, tik skaityt bedie- 
viškus laikraščius ir gir
tuokliauti. Paskui pradėjo 
šnekėti, kad žmonės neskai
tytų bedieviškų laikraščių, 
nes, numirę, negalės nei prie 
dangaus vartų prisiartinti. 
Paskui kvietė prie blaivybės.

Žinoma, iš 
jos gali būti 
papiktinimo, 
sipratirno.

“PASAULIŲ RATAS” .............
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas 
KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” ... 
KIBIRKŠTIS šyiESOS”___
•GIEDROS KALENDORIUS.” 
SOCIJALDEMOKRATŲ . MOKSLO 
...PAMATAI” ............................ 20c.

“MEILĖS KARŠTLIGĖ”............... 20c.
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

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

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

STOUGHTONO STREIK
LAUŽIAI.

Stoughton, Mass. Aš tu
riu pranešti apie Stoughto- 
no streiklaužius, kurie vyks
ta į Montello ardyti streiką 
vinių darbininkų Crosso 
fabrikoj.

Žinot kas tie brolių parda- 
vėjai-streiklaužiai? Tai vis 
dievučiai, fanatikai, raugo 
nUmylėtojai, kapucininiai 
agentai.

Jų vadu yra Onušis.
Streiklaužiai niekur vie

šai nepasirodo ant gatvių. 
O jei pasirodo, tai juos sau
goja aniuolai—sargai. Ske- 
bams į Stoughtoną atveža 
valgį automobiliais.

Tie pardavėjai savo brolių 
užsipelno Kaino vardą. Lie
tuviai juos pažįsta.

Vargo Mergelė.

Apie Oregono valstiją.
Iš priežasties mano pa

duotos korespondencijos, 
gavau net 34 laiškus nuo tų 
žmonių, kurie norėtų apsi
gyventi ant ūkės. Jie visi 
klausia informacijų. Nega
lėdamas visiems laiškais at
sakyti, tai nors trumpai at
sakau per laikraštį. Kurie 
norite gauti valdiškos že
mės, tai paimkite iš Wa
shington ir Oregon valdiškų 
raštinyčiu knygeles ir parei
kalaukite. kad prisiųstų ma- 
peles (Neaišku. Red.). Ta
da patįs galėsite susirašinė
ti. Dabar pranešu apie kai
ną žemės. Kur buvo milži
niškos girios, ten galima 
gauti nuo kompanijos 'už 5 
dol. vieną akerį žemės, ge
resnėj vietoj už 10 dol. O ga
tava žemė, kaip antai Hud 
river, tai $2,400 už akrą 
(? Red.), o apie Norht, kur 
užsodyta trūktais — tai 700 
dol. už akerį. O apie mus 
tokia-pat žemė, tiktai su kel
mais, tai 25 arba 30 dol. už 
akerį. Žemė prie kalnų, ale 
labai viskas auga. Oras irgi 
labai sveikas. Čia nusipir
kus žemę, galima lengvai 
prasigyventi.

Joe. Apinaitis 
Necanicum, Ore.

Juokų kąsneliai.
Waterburio krautuvė.

Girdėjome, jog yra susi
tveręs informacijų biuras 
dėl nuteplveidžių. Taigi męs, 
Waterburio x nuteptveidės, 
visapusiškai dalyką ap
svarstę, su tvėrėm iš 1| ypa- 
tos ladžių (lodge), kurio 
tikslas bus uždėti krautuvę.

Bus užlaikoma ant parei
kalavimo dikti vyriški pe
čiai, tvirtos rankos, augštos 
krutinės, - storos, tvirtos ko
jos, o kas svarbiausia — tai 
tyros smegens pardavosis 
svarais (suprantania, be ko
pūstų).

Mūsų krautuvė bus užlai
koma atstu nuo karčiamų 
Dėlto taip elgiamės, kad 
šiandieniais surėdymas bai
siai išbjaurojo išvaizdą mū
sų vyrų. Mums, nutepta- 
veidėms, susitikus tokį vy
rą, gėda ir pasikalbėti, nes 
jeigu būna apsisiautę pane
šiotu siū toliu, tai pečiai ap
smukę — vienas augštesnis. 
kitas žemesnis, mat, vata 
susiguli. Sprandas ilgas, plo
nas, o tankiai ir kreivas, ta
rytum, tinkamas tik maka
ronams lesti. Kelinės nu
siūtos iš (levy n iii maišų, ku
riose gali visas vyras pasi
slėpti. Blauzdos, it šeivos, 
kojų pėdos — 15—16 colių 
ilgio — tai ir vyras, kuris 
tankiai turi pretenziją prie 
nuteptaveidžių.

Mųsų ladžiaus nariai nu
tarė nedraugauti su pana
šios rūšies vyrais, pakol ne
taps kostumeriais viršminė- 
tos mūsų krautuvės.

Taigi, vyručiai, palaiky
kite mūsų biznį.

Jūsų Jauna Nuteptaveidė.

Royalton, III. čia yra dvi 
anglių kasyklos. Vienoje 
darbai eina vidutiniškai. 
Antra gi nuo pavasario tai
koma ir, kaip girdėt, greit 
pradės dirbt. Pastaroji bu
vo uždaryta suvirš du metu 
dėlei neišmokėjimo algų 
darbininkams.

New Britain. Conn 
me mieste darbai nekuriose 
dirbtuvėse sumažėjo. Kito
se dirbtuvėse nors ir pilnas 
laikas dirbama, bet sunku 
čia darbas gauti naujai at
vykusiam. Prie dirbtuvių 
vartų kasdien matomi pul
kai bedarbiu. Moteris.

Pa jieškau bavo vyro Motiejaus Ci- 
Lro, kuris mano apleido iŠ Šiaulių 16- 
važiuodarnas jau penkti metai. Aš 
jau antri metai, kaip Amerikoj gyve
nu ir jo pajieškau kelintą sykį, bet jis 
neatsiliepia. Girdėjau, kad iš Pitts- 
Imrgo išvažiavo j Californiją su kokia 
lai motoro. Jis yra nedidelio ūgio, ne
šioja ūsus ir viską dirba iš kairės ran
kos. Paeina iš Kauno gub., Rami go
to s valsčiaus. Jeigu kas žino, meldžiu 
pranešti. Nesulaukus nuo jo ar nuo 
kitų apie jį jokios žinios, išvažiuosiu 
Lietuvon arba išeisiu už kito vyro.

Ona Cigienč, (72)
1232 Nectar iro st., Philadelphia, Pa-

Aokia 12 pūdų. Po tam dau- 
giaus nieko nejaučiau.”

Išsykio pasklido žinia, kad 
sudegino gyvus iki 30, tai 
būriai moterų, su didžiau
siais verksmais bėgo prie 
dirbtuvių vartų. Tai matot, 
broliai, kaip tai paprastas 
kapitalizmo gadynėj vaizde- 
is. Ar ilgai dar taip bus? 

Tokios tragedijos turi atver
ki akis.

Youngstowno Steel and 
Tube Co. kiekvieną dieną su
žeidžiama apie 10 ypatų, o 
ant dvieju dienų vienas už
mušamas. Tik tas taip ne
simato, nes ten kur dirba 15 
tūkstančių, tai 10 visai nežy
mu. •

O už vartų vėl būrys mal
daujančių darbo. Draugai 
r broliai, ar ilgai taip bus?

Užmušti ir sužeisti atei
viai, išėmus vieną. Visi veik 
slavai. A. Z.

L. PRUSEIKOS PRA
KALBOS.

Chelsea. Mass. Lietuvos 
Sūnų draugija parengė pra
kalbas ant 17 d. rugp. Kal
bėjo L. Prūseika. Žmonių 
buvo daug. Kalbėjo dvie
juose atvejuose, apie šios 
gadynės reikalus ir apie Lie
tuvą. Prakalbos žmonėms 
abai patiko, ką liudijo gau

sus delnų plojimas. Prisira
šė prie draugijos 14 naujų 
narių.

Tik vieni mūsų dzūkeliai 
snaudžia. Jų čia daugiau, 
<aip kitų tautų, o vienok tik 
vienas dzūkas priguli prie 
draugijos. Kitų miestelių 
dzūkai jau smarkiai darbuo
jasi, tik mūsiškiai neatsime
na nuo buteliuko.

Narys?-
Peabody, Mass. 24 d. LS- 

S. kuopa parengė prakalbas 
ir koncertą. Kalbėjo L. 
Prūseika labai aiškiai ir su
prantamai apie darbininkų 
reikalus.

Deklamavo E. šidiškiūtė, 
O. Budrevičiūtė, M. Lepa- 
niūtė, S. Žalis ir A.Daubauc-

Pajieškau Adolfo Zakaracko, Liš- 
kevos parap.. VilkenČinių kaimo. Pas 
mane atvažiavo sesuo Juzė.

J. Kraucevičius,
P. O. Box 79, Middleboro, Mass.

Pajieškau merginos dėl apsivedimo. 
Turi būt laisvų pažiūrų ir nebijanti 
civiliško šliūbo. Senumo galį būti 
nuo 30 iki 45 metų. Geisčiau tokios, 
turi išmanytų apie vištų auginimą. 
Merginos atsišaukiančios malonės ap
rašyti savo gyvenimą ir iš kur paei
na.

C. Paulatis,
P. O. Box Lr>9, Scalp Level, Pa.

Pajieškau brolio Antano Motuzo. 
20 metų, kaip Amerikoj. Pirmiaus 
gyveno Dertalb, I1T. Girdėjau, kad 
)irkęs fariną Turiu reikalą, todėl 
meldžiu jo pačio arba kas apie jį žino 
atsišaukti šiuo adresu:

George Motuz,
31 Stoke st., Rochester, N. Y.

Pajieškau draugo P. Staluno. Ka
darų sodžiais Papilio parap. Alek- 
.-.andravos pav, Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti jį patį arba kas apie jį ži
no šiuo adresu:

P. Walukonis, 
2<>1 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau draugų F. K. Gromblio ir 
J. A. Platakio, Vilniaus gub., Trakų 
pav., Romėnų kaimo. Meldžiu atsi
šaukti.

A. Trunco,
P. O. Box 188, Monessen, Pa.

Pajieškau pažįstamų Antano ir 
Jurgio Gudžiūnų, Kauno gub., Rasei- 
seinų pav., Birbeliškrų kaimo. Keli 
metai gyveno apie Gilberton, Mass. 
Kas žino, malonės pranešti.

Jonas Puidokas,
377 Second st., So. Boston, Mass.

‘Laisves’Administracijoj 
galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius: 

“KOVA” ' 
Savaitinis

Kaina metams . . ,
,, pusei .... 

“PIRMYN” 
Savaitinis 

Kaina metams
,, pusei ....

“KELEIVIS” 
Savaitinis 

Kaina metams
,, pusei ....

“DILGELES”
Eina kas dvi savaitės 

Kaina metams
,, pusei ...»
Norėdami užsirašyti vieną iš 

kraščių, adresuokit šitaip: 

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

TAMSUS BUFFALO 
LIETUVIAI.

Buffalo, N.Y. I š mūsų' v

miesto laikrąščiuose jokių 
žinių nėra, tarytum čionais 
visai lietuvių nebūtų. Dėl 
buvimo kurgi čia jų nebus. 
Man rodosi, kad Buffalo y- 
ra keli šimtai lietuvių, o dar 
daugiau tokių, prie kurių 
sunku .prieiti, nes jie save 
lenkais vadina.

Laikraščių užrašyti jiems 
nei nemėgink. Sako: “daug 
geriau tuos du doleriu pra
gersiu”. Taip daugiausia ir 
elgiasi, o paskui vaikščioja 
su juodais antakiais. Abel- 
nai, buteliukas čia turi dide
lę galybę. Yra, tiesa, iš jau
nimo ir daugiau susipran- 
tančiu, bet jų mažai.

P. P.
Nuo red. J“igu Buffalo 

yra bent keli susipratę žmo
nes, tai męs būtinai patartu
me jiems nenuleisti rankų, 
susispiesti į kokią draugiją 
ar kuopą ir varyti apšvietos 
darbą. Keliems visuomet 
lengviau, negu vienam. Tik 
reikia nęnuliūst. Ir kitur 
sunku buvo pradėti darbas. 
Pirmutiniams veikėjams bus 
didžiausia garbė.

vot su bedieviais, kurie čia 
smagiai pradėjo kilti. Tai 
dabar netik socijalistai, bet 
ir atžagareiviai negali gauti 
svetainės.

Dėlei to, sumanyta statyti 
savo svetainę ir jau susitvė
rė Labdarystės D r-j a.

Išvytasis iš Montello tūlas 
Ver-as už pardavinėjimą 
svaigin. gėralų, dabar čia 
apsibuvo. Lietuviai, mums 
smuklių nereik.

24 rugp. čia vėl atsibala- 
dojo Juškaitis ir kitas. No
rėjo sutvert rymo-kat. kuo
pą, bet, matyt, fanatizmo 
medis neprigyja. Tik gėda 
;iem, kurie ėjo aukų rinkt. 
Juškaitis turėdamas medi
nio zuikio gabumą, liejo sa
vo tulžį ant bedievių. Šmei
žė pirmeivius, kaip drūtas. 
Žmonėms tas nusibodo ir 
jradėjo 
Tuomet 
Neužmi 
dento.
jo paties bukaprotiškumo ir 
jo partijos atžagareivišku- 
no, nepavyksta sutverti 
<uopa.

Ir gerai. Tegul nepjudo 
žmones.

“GRAŽIAI APSIRENGT 
BET BLIOVĖ, KAIP 

VERŠIAI”.
E. Arlington, Vt. 24 rug

pjūčio čia buvo vestuvės. 
Svečiai, prisitraukę, bliovė 
nesavais balsais. Nei vienas 
neturėjo jokio supratimo a- 
pie gėdą. Vienas žmogus, 
neseniai atvažiavęs iš Lietu
vos, tik stebėjosi. Jisai man 
pasakė: “Žmonės apsirengę 
gražiai, bet bliauja, kaip 
veršiai ir nežinia prie ko 
juos prilyginti”.

Kiti pajuokia grinorius, 
bet daugelis grinorių dau
giau išmano, negu didžiuma 
mūsų sportų.

Mažutis.

Dėl Montello streikierių 
suaukauta $4.65, už ką išta
riame ačiū. '

J. Ramonas.
Milwaukee, Wis.

Lietuvių darbininkų cho
ras 23 d. rugp. surengė balių 
su dainomis. Dainavo tau
tiškas ir socijalistiškas dai
nas. Vyrai vieni dainavo: 
“Prancūzų marsalietę.’’Mer
gaitė viena dainavo: “Per 
amžių męs aukso sukrovėm 
ir tt.” Paskui dainavo sykiu.

Atliko viską gerai, nors ir 
jauni choristai. Buvo ir 
meilės krasa su laimėjimais: 
veidrodis, albumas ir lietsar
gis. Visi laimėjimai buvo 
neprasti. (Kodėl ne laikraš
tis, gera knyga ar dailės al
bumas? Red.)

Dovanas laimėjo: Baltu
tienė, Liaudanskaitė ir O. 
Baužaitė. Žmonių buvo pu
sėtinai daug. Atžagarei
viai bijojo eiti ant darbinin
kiško baliaus.

Velijam geros kloties dar
buotis ir ant toliaus jaunam 
Lietuvos darbininkų chorui.

Pas mus atvažiavo drg; S. 
Dementis iš Grand Rapids’o. 
Vis didinas mūsų šeimyna.

Paukštytė.

Klausimas. Ar teisybė, 
kad jeigu katalikas pavagia 
antro kataliko kokį daiktą, 
o pastarasis duoda trirublę 
ant varpų ir kada varpai 
pradeda bimbaliuoti, tai va
giui, kaip kūjais muša į gal
vą ?

P. Margis, Vilkaviškis.
Atsakymas. Nors męs ir 

pasakysime, kad netiesa, tai 
tamsta vistiek netikėsi, nes 
tą galima spręsti iš paties 
klausimo. Jei nori tikrai ži
noti, tai pavogk paties kuni
go kokį nors daiktą, o jis. 
beabejonės, trauks varpus, 
kaip durnaropių užsiėdęs. 
Jeigu pradės kūjai kristi/ant 
tamstos galvos, tai bus tie
sa. Bet męs netikini todėl, 
kad Macochas tokią baisią 
klastą padarė, apvogė net 
Motiną Dievo, o jo galva li
ko sveika. Nejaugi Maco
chas nebuvo kataliku?

6
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in
I :

Jau praslinko apie trejatą metų ir

lankėsi labai

mmmmmhmhmhhhhhwhhbm
■. ......................................................................................

ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus, 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis 
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias 
ir tižsiscnčjusias — vyrų, moterų ir vai-

fT j
I

i

1815 E. Moyamensing Avė 
PH11.ADELPHIA, RHININ’A 
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Influenzos arba irme- 
dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

D r, 
Richter’io

Pain 
Expelled

! savo namuose ir 
i tuojaus imsite
vartot. 25c. ir 50c.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-
W ----------CjO, F. HD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street. Hew York 

A'iT N ; Richter’io Congo Pillč-s yra gero* nuo
viduriu sukletAjimo. 25c. ir .’>oc

Šiuomi pranešu D. L. K. 
Vytauto draugystės* na
riams, kad 7 d. rugsėjo 2 
vai. popiet atsibus DLK. 
Vytauto dr-jos susirinki
mas Labdarystėj Draugijos 
name (kampas E ir Silver 
sts.) Ant šio susirinkimo 
visi nariai turi būtinai pri
būti, nes yra daug svarbių 
reikalų ant apsvarstym > iš 
priežasties kėlimosi į naują 
svetainę.

Aparto, Vytauto dr-jos 
nariams yra žinoma, kad 
nutarta kiekvienam nariui 
prigulėti į labdarystės d r-ją, 
užsimokant po $5. Tuomet 
jau liekasi amžinu tos drau
gijos nariu. Ligišiol neku- 
rie vytau tėčiai lyg ir bijojo
si, nematydami nieko, 
dabar bi joties nėra ko, 
turime puikią svetainę 
rią visokeriopais būdais pri
valome remti. Kiekvieno 
lietuvio So. Bostone ir apie- 

yra pn- 
nariu ir 
savinin-

don. Vaikai mokinasi rim
to darbo ant gryno oro.

Parodo!v 
daug žmonių ir daugelis ga
vo dovanu.

.Labor Day parodoje di
džiajame Bostone dalyvavo 
apie 20,000 žmonių. Ypatin
gai, žinoma, dalyvavimą 
ėmė unijistai, tarpe kurių 
buvo gana daug lietuvių.

bet 
nes 
ku-

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.

PIRMYN PAVEIKSLAI

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politikų ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslų klausimais, tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN“.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $ 1.50
Užsieniuose $2.00

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

Romanas Parašytas Garsaus Raštininko EMILE ZOLA 
z Tamsta jieškai laimes ir geroves sau ir bendrams. Jau

ti neteisingumą surėdymo ir nori jį pakeisti. Tamsia esi 
vienu iš kovotoją, kurią darbu žmonija žengia į geresnę, 
laimingesnę ateitį. Ir todėl tamstai reikia apsipažinti su 
šitoje knygoje išreikštomis didžiomis mintimis, su nuro- 
dvmais ir pamokinimais. Nes joje aprašomas aiškiai, 
vaizdžiai darbininką ir turčių gyvenimai, nurodoma, kaip 
senas, netikęs surėdymas pakeičiamas nauju, kuris teikia 
laimę ir gerovę visiems.— Knyga interesinga ir pamoki
nanti nuo pradžios iki galo, nedėsi jos iš ranką pakol ne 
perskaitysi visos. Išmoksi daug, apšviesi protą, praplatinsi 
regratį ir džiaugsiesi iš jos puikaus turinio. Knyga trijuose 
tomuose, tomas 300 puslapią Kaina tomo 75c, visi 3 tomai 
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybės 
iki Civilizacijos. Paraše PAUL LAFARGUE. Kaina 50c. 
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN SPARČIO. Kaina 50 Centą.

“I’iramidn Kapitalizmo Sistemos 
ir “Medis Nedorybes’’

Gaunami “Laisvės“ Spaustuvėje

J. M.TOPILIS,
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y

Feeling ’’l it** Every Day

linkėse gyvenančio 
derystė likties L. D. 
tikru tos draugijos 
ku.

Jeigu gi kurie 
matot naudingumą 
ir esat pasiturinti 
to — tai įneškit $25 
site garbės nariais tos drau
gijos.

Taigi, draugai, sukruskim 
visi, sustokim petys į petį, o 
mūsų namas bus išpirktas, 
kaip matai.

draugai 
to narna 
ant tur- 
— ir lik-

Primename So. Bostonie
čiams, kad kiekvieno darbi
ninko yra 'privalumas pa
gerbti šviesią atmintį Augu
sto Bebelio. Todėl užkvie- 
čiame atsilankyti ant pra
kalbų, kurios atsibus Lab
darystės Draugijos salėje 
2 d. rugsėjo (utarninke) 
7:30 vai. vakare.

L. Pruseika padarys platu 
pranešimą apie A. Bobelio 
gyvenimą ir darbus.

Prakalbas rengia 162 LSS. 
kuopa, susidėjus su naujai 
įsikūrusia LSS. kuopa.

Subatoj, 6 d. rugsėjo, at
sibus koncertas ir šokiai, pa
rengti LSS. 162 Bostono 
kuopos svetainėje po N730 
Vashington st., Boston, 
Mass. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

I mano Tautiečius:
Jus Ir jūsų draugai esate nuo 

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

į\ t u ros darbų, kurios padarė Lie* 
tuvos artistai, su išvalzdinimu 
švairlų kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

Jus čia galite studiuoti žmo
nijos giminūs kilmę ir Išsilanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, Ir 

matyti Indomlausius gamtos išgamas; taipgi 
navdtnumus Ir pabalsuollus._______________

Vienų valandų praleisti tarpe grupių šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtų į galvų čielam gyvenymuĮ.

Jus čia galite studiuoti pasekmes ligų Ir 
Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodinėįa bei 
atsakinėta ant bile kokių klausimų. Atvira 
kasdienų podraug su Nedčldlenlais Ir Šventa
dieniais, nuo 8-nių Iš ryto iki Vidurnakčiui

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

New York.

Parmos!

“KOVA“ talpina moksliškus, jw>litiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

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

“KOVOJ“ rašoma apie visk:) teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

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

Dr. Ignotus Stankus
htimbugieris, kuris tarnauja apgavingatnc New Yorko žydbertūų gy
dykloje. Visi jau girdėjome, kad užvydčtojai, lietuvių — 
niai-valkatos su New Yorko žydbertiiais *<vailino vieną bi 
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai 
patraukė, kad, buk to žmogelio moteriškė numirusi nuo jo 
jos. Už tokį melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ig 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog 
i <ly<lyji teismą.

HY“ Padykavo n <Ts Daktarui Stankui.
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios pndSkavo- 

nes talpinusi su pavelijimu paeit] pacijcntų. Kitos visos padčkavončs yra užlaikomos didžio j 
slaptybėj. Aš Marijona Pocienė, 4443 Gratz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einantį iš viršaus koji] į 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 Chesnut st., Newark, N. J., ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
už prisiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulį] ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kadmio just] gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauju. Vietoje padčkavončs aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažįstamus. Ona Masauskienč, 2 Hulcltinson St., 
Jobstown, N. J. likos išgydyta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
su niežėjimais ant kūno. Aš likaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ai.t kūno. AšJuoza- 
pas Vinkeviče, 40 Cross st., Boston, Mass., širdingai dėkavoju daktarui Stankų i už išgydymą 
manęs nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jauni] dienų. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonas Saurusailis, 3206 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė daktoras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant veido. AšJmgis 
Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago, III., buvau labai silpnas! r turėjau kosulį, net buvau 
pametęs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, jis už pirmo pri- 
siuntimo gyduolių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gaslinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, => Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki8 vaL 
Nedčliomis nuo 9 i k i 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

aptiekose.

* w

Jei nori keliaut j 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes
tai visada pirk pas

Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi
chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę 145 Lietu
viai Earmieriai, 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 žemės, bet dar neišdirbtos, 
kur galima nusipirkt už pigių 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 trotyt. 
Atvažiuokite dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant farmos. Būda
mas pats farmeriu, galiu duoti teisin
gų patarimų, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabar galėsite pralesti va- 
kacijas pas mus ant rarmos ant svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotų žemės. 
Atvažiavę į Peacock, tuojaus telefo- 
nuokit į mano farmų, o aš atvažiuosiu 
automobilium ir apvežšiu po tas vie
tas, kur galėsi išsirinkti sau farmų. 
Parašyk laiškų, prisiųsiu knygutę ir 
mapų tų plotų dovanai.

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

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Toliaus
Ad re

558 Broome Street .
NEW YORK CITY, N.Y.

CJHROH K1NYC1OS:

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais...............................2F>c

MEILES KARŠTLIGE knygeki" apie

meilę.......................................................................................30 v.

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

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

Samdome darbininkus
AKIS

Telefonas Richmond 22126
C* 1

310 Broadway, So. Boston, Mass.

Griuvėsiuose

ant gry-

Bostonas

Kas nori

vieną
I.dumiido Steponaičio i

♦ »
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti

rime 
ir prirenka
mo Akinius

THE 
MAGIC 
SILENT w

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

PnbuiRusI kurtuj Woman* Medical 
College, Baltimore, MJ.

Panekmlnxal atlieka savo darbu prie 
Kliudymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
paK«‘lba invairioso moterų Ii uosis.

6 Loring st., 
, erti E ir 7tlt sts.

| Akušerka! 
u I lz ii r a it Wninnnt Miulirnl ka

§ F. Stropiene
gį SO. BOSTON. MASS.

1 butelis Rusiškos Višniuvkos........ $1.00
1 butelis Orandžiu Vyno..................  Stic

Viską atiduosime tik už...$1.00

VYNAS IR LIKERIAI
Kad Išgarsinti męs gerinusį vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men

1 butelis Aprikote Brendęs..............$1.00
1 butelis Pyčiu Vyno ............................ 50c

Viską atiduosimo tik už...........$1.00

IIMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE I.IKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

feEiv.'V*

SL:

31 d. rugp. ir vėl buvo iš
važiavimas į Spot Pond, kurį 
surengė LSS G0 kuopa. Da
lyvavo labai daug žmonių. 
Viskas gražiai apsiėjo. J. 
Gegužis pasakė trumpą pra- 
kalbėlę. Savanorių choras 
padainavo kelias daineles.

Linksmintasi labai gra-
V • •ziai.

So. Bostono Labdarystės 
Draugystės susirinkimas 
atsibus seredoj, 3 d. rugs., 
1913 m., 8 vai. vakare, Liet. 
Labdarystės svetainėj, kam
pas E ir Silver St.

Gerbiamieji lietuviai ir 
lietuvaitės, prigulinti ir ne
prigulinti prie minėtos 
draugijos, malonėkite visi 
be skirtumo atsilankyti dėl 
apsvarstymo gana svarbių 
visuomenės reikalų.

Su guodone Sekretorius
J. Lekavich.

Nekuriu bostoniečiai agi
tuoja, kad būtų įtaisytos pa
grindęs miesto sodne dėl 
koncertų ir operų 
no oro.

Tuomi žvilgsniu
yra labai atsilikęs nuo kitų 
miestų.

Panašus sumanymas bus 
įneštas artymiausioj legisla
tures sesijoj.

Buvome pranešę “Laisvė
je”, kad Bostonan atvyksta 
drg. A. Baranauskas su tiks
lu apkeliauti Mass, valstijos 
lietuvių socijalistų kuopeles.

Gavome žinoti, kad A. Ba
ranauskas staigiai apsirgo 
Brooklyn^ ir jo darbą atliks 
vietiniai socijalistai.

Jau užsibaigė paroda, ku
rioj buvo išstatyta įvairiausi 
produktai, užauginti “vai
kų sodnuose.” Tokie vaikų 
sodnai” vis labiau įeina ma-

Akių SpccijaliKttiH

399 a Broadway S™
"*■ act i K .Street

del geležinkeliu, Canadon 
fabriku ir farmy.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

ĮGYTI TURTUS IR LAIMI)?
Tūkstančiai žmonių įlj'jc* 

turtus, milijonai žmonių sn 
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir įerovę, j.n^u nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi kn, v teles: 
“Kuipo žmogus marint o" ir "Iš tir 
dies”. Turinys šilų knygelių per-

Ahton Kiedis, 
Peacock, Lake Co., Mich.

Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

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
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.l

mename. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų inusų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžių grynos literatūros sriovii, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j 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.

Į D Tninila 822 Washington St.
• 1 UlllllCXy BOSTON. MASS:

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisomo ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikuliškus 
instrumentus. Vai
kams keriėiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodam? 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAIT1S 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

DAKTARAS“

šnutus, tūkstančius tiems, kurie no 
ri būti gyvenime pi: r. k m ingo is ir 
I limingais. Pasiskubink pnrsilrau 
kti. Kaina kiekvienos 15c, abi 3Oc.

J. I L G A U D A S
1841 S. Halsted St. Chicago.
(Paminėk kokia n laikrašt

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

B

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston <i(>5

LIETUVIŠKAS

Advokatas

TEISINGIAUSIA < mr’IT’!/' A 
IR GERIAUSIA A M I I H K A

LIETUVIŠKA

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

BENJ. CANNER
336— 338 Broadway,

So. Boston

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

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

(Įvarantuojame, jog męs vynus yra tyriausia Irgcrlausls.
Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtinės pilnos mieros 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 pasilinksminimų nuleidžiamo labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Štora^ su žemiausiomis kainomis’’

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

ŽITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokių ligų gerai 
Išsigydyti, bet tolp-pnt labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir'kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS" labai daug ap
rašo apio vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdė-tiiiėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui Ir motore! 
laitai reikalinga turėti, kad žinoti kaip irkų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskę negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

AITĄ KNYGA illiustruotii pnikiais moks- 
sliskais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimųsu visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai ražo.

YPATINGAI serganti, tiusilpueję, stiklių- 
rj?, pasigadinę per jaunystės klaidas Ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisetiėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, žiloje knygoje atrasite t ikrų rudų.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt, knygų „Daktaras", ims didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė Sitų knygų, ižsi- 
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del ialsi visuome
nės ižduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris Uit atsiųs keletu štampų už. prl- 
siuntlmų.

REIKALAUK DAR AlANDIB, iškerpant 
Sitų apgarsinimų ir adresuok telpt

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

TBMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pageliais, kad trumpam 
laike galėtum ižsigydyt, tai atsiSaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rąžyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10Iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. liti 3, o Utar. Ir Pėtn. vakare nuo 
6 Iki 8.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptiekh Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expre.su.

Aptiekorius ir Savminkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

i Ar nori pirkt Šipkartę?

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

expre.su



