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AMERIKA
Ir vėl baisiausia katastrofa 
ant New Haveno gelžkelio.

2 d. rugs, ant New York & 
New Haveno gelžkelio atsi
tiko viena iš didžiausių ka
tastrofų. 26 ypatos užmuš
ta, 32 sužeista, kada White 
Mountain ekspresas, esant

stovinčio Bar Harbor eks- 
p reso.

Pasažieiiai abiejuose trau
kiniuose buvo ekskursantai. 
Kada ant New Yorko cen- 
trališkos stoties gauta žinia, 
jog atsitiko katastrofa, sun
ku ir apsakyti, kas dėjosi su 
žmonėmis, kurie buvo atėję 
palaukti savo vaikų ir gimi
nių, Sugrįžtančių iš vakaci-

Laike paskutinių dviejų 
metų ant New York-New 
Haven gelžkelio užmušta 
68 ypatos, sužeista gi 411 
ypatų. Neiaimių — buvo 18.

Laikraščiai tvirtina, kad 
ši, paskutinė nelaimė, atsiti
ko todėl, kad inžinierius bu
vo persidirbęs. Kaip inži
nieriams, taip daugeliui ir 
kitų gelžkelio tarnautojų, 
kompanija duoda labai ma
žai laiko poilsiui. Bet tikrai 
galima pasakyti, kad nelai
mės tada sumažės, kada ge
ležinkeliai pereis tautos nuo-

Japonai Mexikoj.
Japonai labai rūpinasi 

Mexika. Iš Japonijos jau 
pradėjo keliauti išeiviai į 
VIexika. Įtaisyta net nuola
tinis pasažierinis susi neši
mas tarpe Japonijos ir Me- 
xikos.

Gatvekarius turi valdyti 
miestas.

Washington, D. C. Atsto
vi! butan įneštas billius, kad 
sostamiesčio gatvekaųįai 
pereitų iš privatinių kompa
nijų rankų miesto nuosavy
bė n.

Sunkus padėjimas.
Dėdė tūlo Tawnsedo iš Mi

chigan valstijos užrašė jam 
didelius pinigus su sąlyga, 
<ad iki 15 d. spalių apsivestų 
su išmintinga mergina. Jei 
neapsives su atsakančia, tai 
visai pinigų negaus.
Amerikos pilietis — Rusijos 

kareivis.
Į miestą Lodz ant vestu

vių savo giminės parvažia
vo tūlas Škap, 46 metų am-

UŽSIENIS

K osc iuškos pa m i nklas.
West Point, N. Y. čia su

važiavo daugybė lenkų, kad

amerikonėjęs žydas, aplei
dęs Rusiją dar prieš prizivą. 
Būdamas Amerikos piliečiu, 
jis nemanė, kad jam gręsia 
<oks nors pavojus iš Rusijos 
)usės. Bet jo taip manant 
apsirikta. Lodziuje jį sua
reštavo. Policijai pasisekė 
surasti-dokumentą apie ne
atlikimą kareiviškų pareigu 
ir 46 metų amžiaus ameriko

kla garsiam lenku ir lietuvių 
patriotui, kuris taip-pat ko
vojo už Amerikos liuosybę.
Kiek užmušta darbo dienoj?

Vienas Chicagos dienraš-

nus parodose automobiliai 
užmušė 14 ypatų, o' sužeidė 
27. Žinoma, ne vienoje 
Chicagoje, bet visoj plačioj 
Amerikoj.

Kolioja socijalistus.
Kunigija pasinaudojo dar

bo dienos pamokslais, kad 
bjauriausiais žodžiais iško
neveikti socijalistus.

3,000 ypatų klausėsi New 
Yorko šv. P atriek o bažny
čioj keikimų ant socijalistų 
Pamokslininkas matąs išga
nymą vien katalikų bažny
čioj' ir koliojęs socijalistus 
įvairiausiais būdais.

žibalo trusto pelnas.
Nors valdžia ir sakosi ko

vojanti prieš trustus, bet 
trustų pilvas vis rundinyn 
eina, štai garsusis žibalo 
trustas, kaip apskaitoma, 
pabaigoj šių metų duos pel
no savo šėrininkams $100,- 
000,000. z

Pelnas jau siekia 100% 
ant įdėto kapitalo.
Teisėjai turi būti skiriami.

Montrealy (Canadoj) at- 
sibūna Amerikos advokatų 

, su važiavimas. Buvęs prezi
dentas Taftas laikęs prakal
bą ir pripažinęs, kad daug 
geriau yra skirti teisėjus, 
nekaip juos rinkti.

Nors žmonės Taftą nume
tė nuo prezidento kėdės, bet

pasigailėjimo paimtas ka- 
riumenėn. ’

J. D. Taunis.
Progresyviškas nutarimas 

San Francisco piliečių.
Sap Francisco, 31 d. rugp. 

Čia pasibaigė referendumas 
dėlei municipalizacijos mies
to gatvekarių. Didele balsų 
dauguma pripažinta, kad 
gatvekarius turi valdyti pat
sai miestas. Išpirkimui gat
vekarių linijų iš privatiškų 
rankų reikės daugiau, nei 
trijų milijonų dolerių.

Tirinėja bibliją.
Tarpe Amerikos lenkų su-

Streikas vario kasyklose.
Streikas vario kasyklose 

Calumet, Mich., tebesitęsia. 
Tarpe mainierių ir kapitalis
tų sargybos tolydžio vis bū
na susirėmimai. Penkiolikos 
metų mergaitė, streikierio 
duktė, nušauta budeliais.

Dvasia streikierių gera.
Illinois mainierių unija 

suteikė streikieriams gausią 
auką, nes paskyrė $100,000.

draugija. Ponai biblijos ty
rinėtojai skelbia, kad kiek
vienas žmogus dar antrą 
kartą turės progą atsiversti 
ant tikro kelio, kada atsi
kels iš grabo.

Pakvaišo žmogeliai!
Taftas — advokatų prezi

dentas. j
Taftas buvo Suv. Valstijų 

prezidentu, dabar gi Ameri
kos advokatų asociacija iš
rinko jį advokatu preziden
tu.
Milijonieriaus pabėgėlio rei

kalai blogi. i
Canados teismas milijo

nierių - pabėgėlį Thaw pa- 
liuosavo, bet jį tuojas suėmė 
immigracijos viršininkai.

4 d. rugsėjo jį išgabeno 
automobilium prie Suv. Val
stijų rubežiaus. Dar vieną 
kartą bus svarstoma apie jo 
likimą.

Abelnai, kiek galima sprę
sti iš paskutiniausių prane
šimų nuo ketvirtos dienos 
rugsėjo — Thaw bus išduo
tas.

Dabar jau jisai sako, kad 
norįs tik numirti.
Japonai ir chiniečiai gana 

pamokinti.
Tarpe atvažiuojančių į 

Suv. Valstijas japonų tiktai 
9 procentas bemoksliai, tar
pe chiniečių — 25 proc.

Tuo tarpu tarpe italų ir 
portugalų veik pusė nemoka 
skaityt - rašyt.

29 žmones užmušta.
Derby (Anglija.) Netoli . 

stacijos Aisgille šiaurinės : 
Anglijos ekspresas susikūlė 
su kitu pasažieriniu trauki
niu. 13 žmonių užmušta, 7 i 
sužeista.

Nelaimės vietoje buvo šir
dį perveriančiu scenų.

Antroji gelžkelio nepalai
ma buvo ties Solinikais (ant 
Balkanų) taip pat iš prieža
sties traukinių susikūlimo. 
Žuvo 16 ypatų ir daugelis 
sužeista.
Airiai ■ darbininkai sujudo.

Dubline (Airijos sostinėj) 
triukšmingai tęsiasi gatve- 
kariu darbininku streikas.

31 d. rugp. buvo smarkus 
streikierių susirėmimas su 
policija. Vienas streikieris 
užmuštas, daugelis sužeis
ta. Policijos brutališkumas 
įpykino net ramiausius pi
liečius. Policija užklupo ant 
minios beginklių žmonių, 
kurie susirinko paklausyti 
prakalbų streikierių vadovo 
J. Larkino. Sakoma, kad 
taip smarkaus susikirtimo 
žmonių su policija dar nie
kuomet pirm to nebuvo Ai
rijos sostinėje.

Į Dubliną atvažiavo vado
vas Anglijos socijalistų Keir 
Hardie pagelbėti streikie
riams. \

Ispanija ir Moroco.
Jau keli metai, kaip Ispa

nijos kariumenė veda kovą 
su įvairiom Moroco taute
lėm. Daug morociečių iš
žudyta, bet ispanams visgi 
nekaip sekasi.

San Sebastjane (Ispani
jos kurortas) buvo ministe- 
rių tarybos susirinkimas. 
Nutarta pasiųsti Morocdn 8 
naujus kareivių pulkus.
Korėja nori pasiliuosuot nuo 

Japonijos globos.
Kad pasiliuosavus nuo ja

ponų antplūdimo, korėjie
čiai sutvėrė slaptą patriotu 
draugija, kuri rūpinasi Ko
rėjos išliuosavimu. Toji 
draugija turi savo skyrius 
daugely miestų Suv. Valsti
jų ir Europoje.

Pačioje Korėjoje toli gra
žu neramu. Korėjiečiai dau
gely provincijų kovoja su 
ginklu rankoje už savo ša
lies neprigulmybę.

Užtat, sugavus savo prie
šus, Japonijos valdžia elgia
si barbariškai. Šimtai ofi- 
cierių ir tėvynės mylėtojų 
sėdi kalėjimuose. Su jais el
giamasi taip, kaip.katalikiš
ka inkvizicija elgėsi su baž
nyčios priešais.

Žmogėdros suėdė moksli
ninką.

1 Brisbane (Australija.) Iš 
čia gautas pranešimas, kad 
papuasai - žmogėdros suga
vo žinomą mokslininką - mi- 
neralogistą Warnerj ir suė
dė jį.

Warneris mokslo tikslais 
keliavo po Naują Gvinėją, 
kuomet jisai buvo sugautas 
žmogėdromis, Du jo drau
gai laimingai pabėgo.

Mainų nacionalizacija.
Į Išviso apsieitų išmokėti 
$675,000,000 mainų baro
nams, jeigu Anglijos visos 
mainos pereitų tautos nūor 
savybėn. Agitacija už mai
nų nacionalizaciją vedama 
gana smarkiai.

Į Bus sutverta tam tikra 
kompanija, kurion įeis 
mainierių, kompanijų ir 
valdžios atstovai. Manoma 
net sutverti tam tikras mai
nų departmentas.

Laukiama bedarbių.
Vokietijoj laukiama be

darbių. Jau dabar tik vie
name Berlyne yra 50,000 be
darbių. “Vorwaerts”, soci- 
t alistų dienraštis, taip - pat 
nurodo, kad artinasi didelės 
bedarbės. Ypatingai galima 
aukti bedarbės1 namų staty

mo pramonijojA
Motinos gaus pensijas.
Franci jos ministerial su

barė įnešti parlamentan bil- 
ių apie suteikimą motinoms 

pensijų.^ Tai yra pasekmė 
socijalistų agitacijos. Yra 
Tvirtinama, kad parlamen
tas prielankiai parems tą 
3111111. k.

Unijų suvažiavimas.
Manchestery (Anglijoj) 

prasidėjo Britanijos unijų 
delegatų suvažiavimas, ku
riame dalyvauja 563 atsto
vai, kurie kalba varde dvie
jų milijonų unijistų.
žydai nori grįžti Ispanijon.

Prieš 300 metų daugybė 
žydų bėgo iš Ispanijos nuo 
religiškų persekiojimų Tor- 
<emados laikais. Daugiau
sia tuomet jų susispietė So- 
onikuose ir Palestinoj, bet 
dabar iš priežasties baisiai 
nepastovaus savo gyvenimo, 
žydai rengiasi- grįžti Ispani
jon. Tuo tikslu Ispanijoj 
dabar vedama labai 'smarki 
agitacija, kad įsileisti žy
dus. /
WnarČ jįį suvažiavimas.• • * •

Paryžiuj (PVancijoj) pa
sibaigė anarchistų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 
34 anarchistiškų kuopų at
stovai. Taip pat yra ir kitų 
šalių atstovai.

11 u r žu azi n i ai 1 a i k r ašč i a i 
praneša, kad anarchistai mi
tą rę kelti prie bile progos 
visuotinuosius streikus.

Užtiko ginklų sandelį.
Po i ‘tu gal i j os republikonį š- 

ka policija užtiko slaptą gin
klų ir amunicijos sandėlį ir 
daugybę revoliucijinių atsi
šaukimų. Tai parodo, kad 
Portugalijos monarchistai 
dar vis tikisi grąžinti kara
liškąją valdžią.
Sionistų konvencija prasi

dėjo.
Viennoje jau atsivėrė po

sėdžiai žydų' Sionistų kon
vencijos. Pirmininku išrink
tas David Wolfson iš Londo
no.

Sionistai nori neprigul- 
mingos žydų valstijos.

Ispanijos karaliaus gudri 
taktika.

Madrid, 4 d. rugs. Ispani
jos karalius mato, kad žiau
rumu nieko nepeš, todėl da
rosi meilesniu. Rafaelį Ale- 
gro, kuris norėjo nušauti 
karalių 13 d. bal. ir kuris nu
teistas mirtin, Alfonsas 
XIII nedavė nužudyti ir pa
keitė mirties bausmę kalėji
mu.

RUSIJA
Dalinsis Mandžūrija.

Peterburgas.
<ad Japonijos vyriausybė 
sakiusi savo
?eterburge susitarti su Ru
sija, kad bendrai pasidalinus 
sau Mandžūrija.

Gy ven toj ų su r ašy m as.
1915 metais, kaip žinoma, 

dus daromas visos Rusijos 
gyventojų surašymas. Bus 
;ai dar antras išviso toks su
rašymas Rusijoje. Vidaus 
dalykų ministeris įsakė dėl
to padidinti statistikos kur
sų klausytojų skaičių ligi 
300 žmonių

Uždare laikraščius.
Peterburgo teismo rūmai 

nutarė uždaryti ligi teismo 
šiuos patrauktus teisman 
Peterburgo laikraščius: “Ži- 
vaja Žizn” ir “Rabočaja 
Prawda”. vTai Peterburgo 
soči j ai i stų dien raščiai.

Gubernatorių nubaudė.
“Rieč” praneša, kad gu

bernatorius Bantiševas, ku
rio gubernijoje yra žinomos 
Lenos aukso kasyklos, kelia
mas blogesnei! Jakucko apy- 
gardon gubernatorium už 
tai, kad viešai skelbęs savo 
pritarimą senatoriaus Ma- 
nuchino revizijai dėl Lenos 
skerdynių,

Esperantistai.
Kievas. Šiomis dienomis 

prasidėjo Rusijos esperan- 
tistų suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvauja studen
tai, aficierai, šventikai ii 
darbininkai. Gauta telegra
ma nuo esperantų kalbos

ranesa,

pasiuntiniui

Streikas.
Baku. Žibalo darbininkai 

vis dar streikuoja. Strei
kuotojų skaičius vis eina di
dyn. Telegramos praneša.

visų darbininkų, t. y. 38,000 
žmonių. Dėl tos priežasties 
žibalo gauna per parą 1,200 
tūkstančių pūdų mažiau. 
Vietine administracija bijo, 
kad neiškiltų visų Bakų dar
bininku streikas, v

Japonijos svečiai.
Maskvon . atvyko iš Japo

nijos parlamento narys Si- 
mensu ir Tokijo įgaliotinis 
Fukuda susipažinti su Mas
kvos miesto valdybos tvar
ka.

Pjausto paveikslus.
Paryžiuj randasi tūlas 

Petras Vigoru, kuris turi 
ypatingą ligą — maniją nai
kinti puikiausius paveikslus 
muze juose. 1910 m. jisai 
perpjovė puikų Angelo pa
veikslą, dabar tą pat norėjo 
atlikti Trocadero.

Bulgarija nusileidžia.
Apie Bulgarijos valdžią 

pilnai galima pasakyti: “lė
kė kaip sakalas, nutūpė, 
kaip vabalas!”; Jinai jau su
tinka turkams atiduoti 
Adrianopolį. Sutinka su 
tuomi net Bulgarijos parla-ietį- t u unit no 

* I mentas.

Publlnbvtl by 
“LAISV H ” PUBLISHING CO.

Every Tuesday and Friday at Boston, Mass

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

LIETUVA

į

Telefonas;
So. Boston 21013.

O)

§ 
§ 
g 
§

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
In the United States.............................. $2.00
To Foreign Countries.................................3.00

Advertising rates < n application.
All communications should be addressed to:

< ‘ I A I CVf » J

242 W. Broadway, So. Boston, Mass

J. Gabrys protestuoja prieš 
lenkus.

Londono atsibuvo neseniai 
didžiųjų valstijų ambasado
rių konferencija. Kalbėtasi 
daugiausia apie Balkanų 
reikalus.

Nckurie lenkai, naudoda
miesi proga, įteikė ambasa
doriams savo memoriala

ja ir duoti jai autonomija. 
Lenkų memoriale buvo pa
žymėta, jog norima prie 
Lenkijos ir Lietuva prijung
ti.

mušė kontra-prašymą po
nams ahibasadoriams: “Jei
gu, girdi, ir duosite lenkams 
savyktovybę, tai susimilda
mi, neatiduokit tik mūsų!” 
— šaukė Gabrys. Žinoma, 
tie ambasadoriai nei lenkais, 
nei lietuviais nei nemano rū- 
pinties.

A. Bulotos tardymas.
“Liet. Ūkininkas” rašo:
Antroj Dūmoj buvo darb

štus atstovas žmonių užtarė
jas daktaras Karavajevas. 
Jis Dūmoje prigulėjo prie 
darbiečių kuopos, kur dabar 
priguli mūsų atstovai Keinis 
ir Januškevičius. Atsižymė
jo jis savo darbštuniu žmo
nių labui 
noslave. 
šimčiai. 
daktarą 
šė jo paties bute. Trečiosios 
Dūmos kairiejie - atstovai 
prirodinėjo, kad Karavajevą 
užmušė juodašimčiai, norė
dami prašalinti įtekmingą ir 
visuomenei naudingą žmo
gų. Po tais prirodymais pa
sirašė ir buvęs mūsų atsto
vas Bulota. Išviso pasirašė 
34 atstovai, visi, žinoma, 
kairieji. Pasirašiusius at
stovus patraukė atsakomy
bėn, neva tai už šmeižimą Z l
vieno tų juodamiščių, kurie 
tarėsi Karavajevą užmušti. 
Taigi patraukė teismo atsa-

ir namie Jekatęri- 
Nemego jo juoda- 
Kokie tai žmonės 
Karavajevą užmu-

Ill Meta
Draugija gana sparčiai žen
gia pažymėtu keliu.

1907 metais prie Draugi
jos prisidėjo vos 15 žmonių, 
šiandien gi Draugija turi 
jau 241 narį.

Pereitais metais Draugija 
išleido puikų albumą: “Lies 
tuvių kryžius”. Šiais metais 
sumanyta išleisti antrą al
bumą “ M i k ai o j us/Ču rlionis”. 
Šioj knygoj turės tilpti daili
ninko gyvenimas ir darbų 
•iprašymas, keletas straips
nių ir visa eilė jo paveikslų.

Savo nariams Draugija 
duoda kas metai kokią nors 
dovaną (“Lietuvių kryžius”, 
kokį nors paveikslą irtt.).

Abelnai, Dailės Draugija 
visais žvilgsniais remtina.

Mokslas ir mokyklos.
Ramygala (Panevėžio p ). 

Nedidelis miestelis, yra dvi 
liaudies mokyklos, bet nei 
vienoj iš jų, lietuvių kalbos 
nemokina, šiemet Ramy
galos valsčiaus sueiga, ačiū 
viršaičio p. Sabulo ir kun. 
Lumbio, rūpestingumui, nu
tarė prašyti valdžios, kad 
leisti! atidengti šiame mies
tely keturių klesų miesto 
mokyklą. Prašymas paduo
tas. Valsčius sutinka mo
kyklos namų pastatymui-su- 
dėti 3000 rub., ir dar kasmet 
duosiąs po 500 rub. remon
tui.

(“Viltis”)
139 metų senelis-bląivi- 

ninkas.
Dolovos sodžiuje (Terskos 

obl., Kaukaze) gyvena 139 
metų senukas, Nassievas. 
Jis pats dar aria, pjauja ir iš 
miško žabus veža. Senukui 
dar tankus plaukai ir visi

vas pasakoja, jisai nesąs per 
visą savo gyvenimą sirgęs, 
per ištisus 139 metus nesąs 
nei lašelio svaiginančių gė
ralų gėręs ir nerūkęs. Savo 
gyvenime mylėjęs skaityti, o 
po dienos kaitros, vakare, 
mėgdavęs pasivaikščioti po

želą. Šiomis dienomis svar
biausiųjų dalykų teismo tar
dytojas klausinėjo (tardė) 
Bulotą dėlei to reikalo ir rei
kalavo iš jo, kad jis pasira
šytų, jog niekur neišvažiuos 
iš Vilniaus. Bulota atsisa
kė pasirašyti, sakydamas, 
kad jį traukia už garbės įžei
dimą, todėl teismas dar galįs 
visaip pasibaigti. Pasira
šiusiems gręsia 6 mėnesiai 
kalėjimo.

Ona Jankuvienė.
Klaipėdoje mirė Ona Jan- 

kuvienę, žmona žinomo Prū
sų lietuvių veikėjo p. Jan
kaus.

“Birutė” suteikia pluoštą 
žinių apie tos moteries gyve
nimą:

Idant savo šeimyną išmai
tinti, ji stovėjo kasdieną ant 
atviro turgaus ir siūlė žmo
nėms knygas. Iš šito uždar
bio galima buvo išmaitinti

“žebravoja”.
žežmeriai (Vilniaus gub.) 

Pas mus dar nuo senovės y- 
ra užsilikęs papratimas, kad 
prieš atlaidus kunigai siun
čia j parapiją savo žmones 
“žebravot”, o suvažiavę į at
laidus, kad linksminasi, tai 
linksminasi. Neseniai su
važiavo pas mus daug kuni
gų, neva “dėl dūšių išgany
mo”, baliavojo čielas tris 
dienas. Kitur Lietuvoje 
minėti baliai jau nyksta, nes 
nepritinka dvasiškiems taip 
ilgai ir riebiai baliavot. Juk 
iš tų balių, man rodos, nėra 
nei dievui garbė, nei dūšiom 
išganymas!

Gaisras.
Nakty iš 10 į 11 liepos su

degė Zvirblionų dvaro (Ro- 
zalino par.) garinis malū
nas, o prie jo ir svirnas. 
Nuostolio padarė ligi 12,000. 
Manoma, kad buvę padegta, 
nes apie dvi paras jau nebu
vo malama. Ugnį pamate 
tik tada, kada jau trioba 
liepsnojo ir spėjo pažadinti 
svirne miegantį vyrą.

Teismas.
Šiauliai. Rugp. 16 d. teis

mo rūmų išvažiuojanti sesi-

vas ir miškus.
Streikai.

Lodziuje streikai vis nesi
baigia, tik darbininkai kelių 
nedidelių fabrikų pradėjo 
darbus.
Kooperatorių suvažiavimas

Kijeve dabar tęsiasi dide
lis Rusijos kooperatorių su
važiavimas. Suvažiavo 1,- 
300 vartotojų draugijų dele
gatų. Suvažiavimą polici
ja labai daboja.

gos” išleidimą”. Vaikučius 
ji užaugino lietuviškoj dva
sioj. Velionė Visuomet pa
laikydavo lietuviu draugi
jas*.

Tarp Prūsų Lietuvos mo
terų — tokia moteris, tai re

gintis.
i Dailės Draugija”.“I

“Laisvei” prisiųsta knyge- vagysčių 
lė, kurioj telpa visos apys
kaitos Liet. Dailės Draugi
jos. Pasirodo, kad Draugi
jai vis labiau pradeda sektis.

Tikslas Draugijos — viso
kiais būdais kelt lietuvių dai 
lę — labai pagirtinas. Ir

litechnikos studentą B. Sližį. 
Šližys kaitinamas §113 už 
kareivių kurstymą neklau
syti savo vyriausybės. By
la kilo todėl, kad Šližys, va
žiuodamas geležinkeliu, pa
sikalbėjo su kokiu tai Zacha- 
rovu apie kareivių reikalus.

Išeivius sulaikė.
Garlevoi (Suvalkų gub.). 

Sulaikė išeivių partiją virš 
60 žmonių ir agentą. Išei
vių daugumas iš Vilniaus ir 
Vitebsko gubernijų.

Užmušėjystės.
Šiauliai (Kauno g.). Nie

kas neatmena, kuomet būtų 
buvę Šiauliuose tiek daug 

v* i ir užmušėjysčiųr 
kaip kad dabar yra. Nese
niai tapo užmuštas čigonas 
ir sužeista žydas ir.rfloteriš- 
kė. Taipgi buvo užpultas 
kapų sargas ir jo žmonai 
peršauta ranka. O vagys
čių, nei suskaityt negalima.



LĄISVE

SPAUDOSBALSAI
Žmonės ir socijalistų orga

nizacijos.
Vokiečių dienraštis “New 

York Volkszeitung” paliečia 
įdomų klausimą, kodėl taip 
daug veiklių draugų aplei
džia soc. organizacijas.

Vokiečių dienraštis duoda 
gana nuoseklų atsakymą.

Daugelis todėl pasitrau
kia, kad nori trumpiausiu 
laiku iškovoti socijalistiška 
tvarką. Tie draugai karš
čiuojasi, šaukia, nori vien 
tik revoliucijoniško veikimo 
ir visiškai nepaiso teorijos, 
nenori giliau suprasti soci- 
J’alizmo idėjos. Bet paskui, 
:ada pamato, jog ne viskas 

bėga taip šuoliais, kaip jie 
norėtų — tai nuliūsta, įpuo
la j desperaciją, rečiau besi
lanko ant susirinkimų ir už 
tūlo laiko galutinai užmirš
ta apie socijalistų partiją. 
Paklausus tokio draugo, ko
dėl nusitolino nuo socijalis- 
tiškos partijos, jisai atsako: 
“Nieko gero iš to neišeina. 
Veltui tik tas .darbas, nes 
minia visviena stovi ant vie
tos.”

“Volkszeitung” sako, kad 
trumpiausiu laiku negalima 
įgyti visą, ko męs norime. 
•Neužmirškime, kad turime 
galingiausį priešą. Jokia 
kita klesa senovėje, kuri 
veržėsi prie išsiliuosavimo, 
tokio galingo priešo neturė
jo. Todėl reikia ištvermės 
ir norėjimo giliau pažinti 
šios dienos sutvarkymą. Ne
užmirškime taip - pat, jog 
ačiū nenuilstančiai socijalis
tų propagandai, pačioje vi
suomenėje įvyksta vis dau
giau permainų

Didžiuma žmonių labai 
tankiai nieko nesupranta 
apie savo gyvenimo sąlygas. 
Pasakoja, kad kuomet pa
baigoj užpereito amžiaus, 
kaip viesulą, praėjo didžioji 
francūzų revoliucija, suju
dindama visą pasaulį, tai 
šalę pat Paryžiaus daugelis 
sodiečių nieko o nieko neži
nojo apie revoliuciją.

Todėl reikia daugiau kan
trybės, daugiau ištvermės, 
daugiau supratimo gyveni
mo sąlygų.

Kapitalistų puotos
Istorija mums parodo, 

kad valdančioji klesa visada 
rūpinosi tiktai apie bedarbi- 
nį gyvenimą, kad daugiau 
inksmintis ir puotauti. Se
novės Roma — tai buvo vie
ta didžiausio išdykumo ir 
ouotavimo. Ypatingai Tra- 
jano laikuose dykavimas pa
siekė augščiausį laipsnį; 
švenčiama buvo net po 123 
dienas nuo vietos. Kuomet 
turčiai linksminosi ir puota
vo, gladiatoriai vedė kruvi
ną kovą. Ten buvo samdi
ninkai, vergai, prasižengė- 
iai ir nelaisvėn paimti žmo

nės. Jie nepažinojo gyveni
ne džiaugsmų, tiktai vedė 
kruviną kovą dėl suteikimo 
turčiams smagumo. Laike 
vienos puotos buvo sušaukta 
ant arenos net 10,000 žmo
nių kovotojų, kurie, eidami 
į mūšį, nulenkę galvas prieš 
karalių ir turčius, šaukė: 
morituri te salutant*). Ir to
se puotose iš vienos pusės 
griovėjo šampanas, o iš ki
tos — kraujas.

Taip seniau puotavo Ro- 
noje.

Nors daug kas persimainė 
aikui bėgant, bet turčių 

puotos neišnyko. Kapitalis
tai ir dabar puotauja ne vien 
Romoj, bet visame kapitalis
tiškam pasaulyj. Žinoma, 
visų tų puotų negalima čia 
peržvelgti, todėl atkreipsim 
domą tik į Amerikos kapita-

Ikad tik palaikyti gyvybę ir 
apsisaugoti nuo bado. Kuo
met sau jale žmonių, kurie 
nieko negamina, kurie gyve
na iš tų žmonių triūso, ke
lia didžiausias puotas, neži
nodami, kaip ir kokiu būdu 
išleisti pinigus, tuomet atei
na pas darbininkus visokie 
pamokslininkai ir sako: 
“Būkit taupus, būkit kant
rus ir jūs liksite turtingais”. 
Argi tai nejuokinga? Jie 
skelbia taupumą tiems mili
jonams žmonių, kurių visas 
gyvenimas susideda iš skur
do ir begalinio darbo, bet pa
tįs tie skelbėjai vadovaujasi 
ne taupumo principu,' bet 
eikvojimo! Tas aiškiausia 
parodo jų veidmainiavimą, 
jų nežmoniškumą linkui 
darbo žmonių. Pas juos nė
ra nei krislelio tos doros, a- 
pie kurią šiandieną daugelis 
taip labai būbnija. Jų prin
cipas daugiau turėti vergų, 
kad būt galima rengti dar 
puikesnes puotas.

Barabošius.

Labor Day

Nevedusieji vyrai ir ne
ištekėjusios moterįs.

Patersone.
W. Haywood pasakė, kad 

Patersono šilko 
va tik dabar ir

Prasidėt, tai 
tik ne iš to galo, 
Haywood.

Tikroji kova 
dabar, kada artinasi miesto 
rinkimai. Socijalistų parti
ja veda aštrią kovą. Todėl 
vienas bjaurus Patersono 
laikraštis rašo:

“Socijalistai nori padaryt Patersone 
tai, ką jie padarė Schenectady ir Mil
waukee. Jie nori kontroliuoti mūšy 
miestą. Tasai pavojus neifcsvajotas; ji
sai yra tikras, nes taip rodo faktai’,.

Šuva - sargas kapitalistiš
kų bosų nujaučia, iš kur pa
vojus. Ne mašinų gadinimo 
bosai baidosi, bet socijalis- 
tiškos miesto valdžios.

prasideda, 
prasideda, 
kaip spėja

prasideda

Apie p. M. Yčą.
N22 “Pirmyn” drg. Bara

nauskas, atstovas Lietuvos 
Socijaldemokratų .Partijos 
Amerikoje, suteikia dar ke
lias žinias, kurios prisideda 
prie pilno nušvietimo p. M. 
Yčo charakteristikos.

Negalėdami perspausdin
ti visą drg. Baranausko 
straipsnį “Laisvėje”, męs 
^norėtume, kad mūsų skai
tytojai įgytų tą numer 
“Pirmyn”.

Taip pat ir pati “Pirmyn” 
redakcija prie Baranausko 
straipsnio savo prieraše pa
galbaus stojo ant gana aiš
kios ir teisingos pozicijos 
minėtame klausime.

Kaip ir “Laisvė” — “Pir
myn” neatkalbinūja nuo au- 
kavimo Lietuvių Tautos Na
mams Vilniuje, vienok nu
rodo į visą eilę priežasčių, 
dėlei kurių daugelis darbi
ninkų neparodo savo duos- 
numo.

Kadangi juodoji ir nacio- 
nališkoji spauda pakėlė kei
stą protestą prieš “L.” ir 
“Kovos” taktiką L. M. Dr- 
jos delegatų linkui, tai se
kančiame “L.” N-ry mums 
prisieis dar sugrįžti prie mi- 
X$to klausimo.

Tūlas Philadelphijos mili
jonierius parengė 1908 m. 
savo dukterės pagerbimui 
balių, kuris jam lėšavo 50,- 
000 dolerių. Galima sau per- 
sistatyti, kokia tai buvo puo
ta, jeigu jos surengimui rei
kėjo išleisti tokia milžiniška 
suma pinigų.

Tais pat metais New Yor
ke, kur laike bedarbės tūks
tančiai darbininkų badavo, 
ploščių fabrikantas J. Meyer 
surengė savo penkiolikai 
draugų gerą pusrytį, kuris 
jam lėšavo apie po tris šim
tus dolerių ant kiekvienos y- 
patos. Toji puota, sako, bu- 
vo, taip puiki, kad daugelis 
visai negalėjo atsistebėti. 
Ant stalo buvo padarytas 
natural iškas ežerėlis, kuria
me plaukiojo baltos gulbės, 
antis, žasįs ir vėžiai. Vidu
ry ežerėlio buvo salutė, ant 
kurios buvo padaryti tam 
tikri fontanai, iš kurių srio- 
veno vynas. Taipgi buvo 
duota svečiams rūkyti spe- 
cijališkai ant Kubos salos 
padaryti cigarai, kurie lėša
vo $5.00 vienas.

Pagal laikraščio “Times” 
pranešimą, tai kapitalisto 
Hamilton Fish šį pavasarį 
parengta vakarienė lėšavo 
100,000 dolerių. Kadangi 
prie tos vakarienės dalyva
vo 14 ypatų, tai ant kiekvie
nos ypatos ' išėjo veik 7150 
doleriu.

Pereitą rudenį tapo pa
rengtas milijonierių šeimy
nos Vanderbilt balius, kokio, 
pagal laikraščių praneši
mus, dar nebuvo matęs nei 
vienas kapitalistas. Sako
ma, jog tai buvusi istoriška 
puota. Ir nestebėtina, kuo
met žinai, kad tos puotos su
rengimas lėšavo 175,000 do
lerių, neskaitant svečių kos
tiumų, kurie buvo specijališ- 
kai padaryti dėl tos puotos.

Tai taip puotauja dabar
ties kapitalistai, kuriems 
tuos pinigus sukrauna tūks
tančiai samdomų vergų. Tie
sa, laike dabarties puotų, 
męs nematome gladiatorių 
kruvinų mūšių, kaip tas bu
vo senovės Romoje, bet męs 
matom kitą pasibaisėtiną 
paveikslą. Kuomet valdan
čioji klesa-kapitalistai ren
gia pasiutusias puotas, tūks
tančiai vergų kasyklose ir 
fabrikose baigia savo gyve
nimą nuo ilgo ir sunkaus 
darbo, tūkstančiai badauja 
ir tūkstančiai elgetauja. Ka
da kapitalistai rengia neap
sakomai brangias puotas pa
gerbimui savo dukterų, tuo
met tūkstančiai moterų dar
bininkų “uždarbiauja” ant 
gatvės, kaipo prostitutės,

*) Mirčiai paskirti tave 
sveikina.

Kas bus, kad žmonės vis 
rečiau benori tverti šeimy
nišką gyvenimą? Sakoma, 
kad istorijos bėgyje nebuvo 
dar niekuomet tokios daugy
bės neapsipačiavusių žmo
nių, kiek kad dabar yra Suv. 
Valstijose. > Pamislykite tik 
ir apsvarstykite, kad Suv. 
Valstijose yra septyniolika 
milijonų neapsipačiavusių 
žmonių. Gi tai skaičius ly
gus skaičiui gyventojų veik 
visoj Ispanijoj ar Canadoj ir 
Mexicoj, sykiu sudėjus! Iš 
jų — aštuoni milijonai yra 
vyrų, kurie turi su virš 20 
metų ir devyni milijonai mo
terų, turinčių suvirš 16 me
tų.

Kaip męs į tai nepažiūrė
sime, vistiek, man rodosi, tai 
yra labai nenormališkas pa
dėjimas. Neturėdami nuo
latinio šeimyniško susijun
gimo, daugelis žmonių apsi- 
renka visokius kreivus ke
lius, kurie veda prie ištvirki
mo, žiaurumo, išsigimimo ir 
visiško doros nupuolimo. 
Paskui visa žmonija ant sa
vo kailio turi pajausti, ką 
tai reiškia, jog tiek mil i jom. 
gyvena pavieniais.

Paprastai bandoma viską 
suversti ant sąlygų, bet ne 
visiems taip vadinamos sąly
gos užkenkia apsivesti. Veik 
pusė iš tų aštuonių milijonų 
vyrų, jeigu tik norėtų — tai 
visuomet galėtų apsivesti, 
bet nenori. Jie velija geriau 
vesti palaidūnų gyvenimą.

Yra žmonių, kurie pasa
koja, būk šeimyniškas gyve
nimas prie dabartinių sąly
gų esąs negalimas, kenks
mingas ir net nesveikas. 
Man gi rodosi, kaip tik atbu
lai. Dirbančioji moteris ir 
dirbantis vyras daug šva
riau gali gyventi, ne kaip 
kiekviens iš jų, pavienis bū
damas. Tiktai didelis neap- 
svarstymas, didelis nepaty
rimas gali skelbti,, kad šian
dien negalimas šeimyniškas 
gyvenimas.

Tie, kurie sako, kad šei
myniškas gyvenimas kenks
mingas, stačiai jau nieko nėr 
išmano. Argi gali būti 
kenksmingesnis gyvenimas, 
kaip gyvenimas nevedusio, 
nors ir suaugusio vyro, arba 
dar labiau — neištekėjusios 
merginos? Amžinos balado- 
nės, nepastovumas, stoka 
doriško suvaržymo — tai 
slidžiausias kelias prie iš
tvirkimo.

Kas link tariamo nesvei
kumo, tai aš norėčiau nuro
dyti į statistiką, kurią pada
vė daktaras Wilcox New 
Yorko valstijoj. Pasirodo, 
kad tarpe nevedusių moterų, 
o dar daugiau tarpe nevedu
sių vyrų, kur kas didesnis 
mirtingumas, ne kaip tarpe 
apsipačiavusių žmonių.

Lietuviai irgi į tai turi at
kreipti savo akį. šeimyniš
ko gyvenimo klausimai pas 
mus veik nejudinami, o tuos, 
kurie giliaus nofiąstudijuot 
tuos klausimus, labai tankiai 
pajuokia

Šių metų darbo dienos 
šventėje Amerikos darbinin
kai daug skaitlingiau daly
vavo parodose, negu^ kada ( 
nors seniau. Darbo švente ( 
vis labiau pradeda virsti ko
vos švente.

Kuomet 29 metai atgal 
“Labor Day” buvo valdišku 
būdu pripažinta, tuomet 
sąlygos, kuriose gyveno A- 
męrikos darbininkai, buvo 
daug kuomi skirtingesnės, 
negu šiandien kad yra. Tuo
met paties susipratimo laip
snis buvo daug žemesnis, ne 
kaip šiandien kad yra.

Tuomet dar buvo giliai įsi- 
šaknėjusi viltis, kad ramiu 
būdu galima bus suderinti 
darbo ir kapitalo reikalus. 
Todėl tat fabrikantai, val
dininkai, miesčioni j a — visi 
dalyvavo darbo dienos paro
dose, kurios tokiu būdu da
rėsi taikos parodomis, bet 
anaiptol ne kovos demons
tracijomis.

Darbo ricierių draugija, 
kuri prieš 30 metų daugiau
sia pasidarbavo dėl įvedimo 
tos šventės, anaiptol nebuvo 
socijalistiška organizacija. 
Jiems irgi daug daugiau rū
pėjusi 7 socijališka harmo
nija, susitarimas su kapita
lu, ne kaip kova su juo.

Bet, metams bėgant, viesu- 
lišku greitumu kįlant Ame
rikos pramonijai, vis labiau 
darėsi aišku, kad darbui ne 
taikyties, bet kovoti reikia 
su kapitalu. Mūsų gi dieno
se tatai pradeda suprasti ir 
labiausia atsilikę darbinin
kai.

Todėl ir darbo šventėje, 
tos dienos prakalbose ir pa
rodose vis-didesnį dalyvavi
mą ima socijalistai.

Jų uždavinys kritikuoti ir 
stumti pirpiyn atsilikusias 
minias. Didžiulėse demons
tracijose, kurios šiemet at
sibuvo, daugelis socijalistų 
pliekė atsilikėlių taktiką. 
Viktoras Bergeris, kalbėda
mas prieš darbininkų mi
nias Milwaukee, be mažiau
sio pasigailėjimo kritikavo 
Amerikos darbo Federacijos 
taktiką, ypač taktiką jos 
vadovų.

Panašios kalbos skambėjo 
veik visuose Suv. Valstijų 
miestuose.

Tuo tarpu atsilikėliai, su 
Gompersu priešaky, tryp- 
čioja ant vietos. Jie kalba 
apie organizacijas, apie so- 
cijališką skriaudą ir socija- 
lišką teisingumą, jie net už
simena apie kokius tai idea
lus, bet vieno, ir labai svar
baus dalyko nepasako: koki 
tie idealai, kaip reikia kovo
ti su socijališka skriauda, 
kokia turi būti darbininkų 
organizacijų taktika?

Jeigu atsilikusių darbi- 
, ninku vadovai būtų teisingi 

—juk jie turėtų tuomet pri
pažinti, kad šiandien kitokio 

’ idealo dėl plačiųjų minių nė
ra— kaip tik socijalizmo

Išvogimas kalinių iš Paviako
Sulietuvino J. Europietis.

(Tąsa.)
Draugai, kurie atvažiavo gelbėti savo 

draugus, turėjo nuduoti žiauriausius poli- 
cistus. nes jeigu kuris nors iš kalinių, ma
nydamas. kad jo laukia mirtis, būtų ėjęs 
ant didžiausios rizikos — bėgti, — tuomet 
būtų kilęs triukšmas ir viskas būtų galėję 
pairti. Todėl policistai, suprasdami kalinių 
psichologiją, nutarė elgties žiauriausia. 
Tegul mato kalėjimo sargai ir viršininkai, 
kad čia atvažiavo ne bet kokie vyrai, o tik
ri narsuoliai

Kuomet visos atsargumo priemonės 
buvo jau priimtos, rotmistras sugrįžo į kan
celiariją, kur jau buvo-atvesti visi kaliniai, 
skaičiuje dešimties. Jisai dar kartą aty- 
džiai juos peržvelgė ir jo akįs vėl susitiko su 
akimis to draugo, kuris puikiausia suprato, 
kad čia juos gelbėti atvažiavo.

Kalėjimo viršininko padejikas pasiūlė 
žandarų rotmistrui:

—Ar nenorėtum, tamsta, kad aš pri
dėčiau prie jūsų policistų dar kelis mano 
žmones? Tuomet apsaugojimas bus tikres
nis ’r tamstai pačiam bus smagiau. Aš ga
liu duoti raitą sargybą.

Ant to pasiūlyjimo Budbergas išp ra
džiu veik nežinojo kas atsakyti, bet tuojaus 
susigriebė ir atsakė:

—Ne, nereikia! Mano vyrai ištikimi ir 
mitrus. Aš jais pilnai galiu užsitikėti. Da
bar tamsta peržiūrėk dar vieną kartą areš- 
tantus mano akyvaizdoje — užbaigė savo 
kalbą rotmistras.

Maculevičius pradėjo iššaukinėti vieną 
po kitam areštantus.

Kuomet Maculevičius pasiūlė Budber- 
gui didesnę apsaugą, daugelis išgabenamų 
kalinių galutinai įsitikino, kad juos veda 
ant mirtiesA

Rotmistras pamatė, kaip vienas iš kali
nių giliausia įsitikinęs, kad jisai tuojaus 
bus nužudytas, drebančiom rankom rinko 
savo daiktus: jo rankos tai]) drebėjo, kad 
jokiu būdu negalėjo surišti dviejų knygučių 
ir maišiuko su cukrum. Gaila buvo į jį žiū
rėti, bet suraminti jį irgi nebuvo galima.

Kada kaliniai buvo patikrinti, Bud
bergas pakvitavo ant rašto, jog priėmė ka
linius ir, kuomet padėjo savo parašą, pik
tai nutrenkė plunksnakotį į šalį ir padarė 
patūmyjimą, kad plunksna yra netikusi. 
Tatai tai]) sujudino Maculevičių, jog jisai 
paskutiniais žodžiais pradėjo kolioti vyres
nįjį sargą. Taip-pat starša dar gavo pipirų, 
jog perilgai triusinėjo apie vieną iš areštan- 
tų.

Nabagui staršai visai susisuko galva ir 
jisai tuoj pradingo.

Tuomi tarpu pradėta vesti kaliniai.
Maculevičius, matomai, nepriklausė 

prie drąsių žmonių ir todėl dar vieną kartą 
priminė, ar nebūtų gerai paėmus didesnę 

jog

Adomaitienė

J. Reda.

Tyrlaukio žiedas
(Tasa.)

II.
Nors bobutė mylėjo Aišą, vienok ji bu- 

našlaitė. Ant galo ir bobutė mirė.
Kas negirdėjo apie rytų moteris? Jei

gu jų nematė, neturėjo pažinties, tai nors 
skaitė apie jas. Jos visos dailaus sudėjimo, 
it skulptūros. Nelaimes ir kančias perneša 
lyg nejausdamos. Retas atsitikimas, kad 
moteris išgirsta nuo vyro: “Aš tave my
liu.” Bet išgirdusi tokį žodį, plakasi prie 
vyro, lyg jūros banga į uolas.

Aiša buvo viena iš gražiausių. Kuomet 
jai sukako 16 metų, ji išrodė suaugusia mer
gaite. Ji buvo dailaus liemenio, juodi, ilgi 
plaukai, apskritas veidas, žiedrios, visad 
linksmos akis. Visa išrodė it angelas.

Rytų vyrai greičiau panašus j baidyk
les, negu į žmones, bet už tai gamta visą sa
vo grožybę atidavė moterims.

Jei Aiša būtų buvus kiek švaresnių tė
vų, beabejonės, seniai jau būt sėdėjusi sul- 
tano hareme, nereikėtų nieko bijoti, tik 
linksmai gyventi.

Vienoj apielinkėj siautė badas. Ūki
ninkai suvalgė javus, išpardavė gyvulius, 
rakandus ir ką tik turėjo atliekamo, kad 
tik apsigynus nuo bado. Daugiausia už vi
sus kentėjo Jusupas; visas turtas, ką jis 
turėjo — Aiša.

Jusupo nelaime pasinaudojo atkakęs 
pirklys. Pamatęs Aišą, delnus trynė, akįs 
žibėjo lyg alkano tigro. Nor Jusupui buvo 
skaudi ta valanda, bet badas vertė parduot 
Aišą. Prasidėjo derybos. Pirklys, maty
damas tėvo beturtę, siūlė kuomažiausia; 
tėvas reikalavo už dukterį daugi aus. Atsi
rado ir dauginus pardavėjų, bet pirklys ge
riausia kibo prie Aišos, kaipo gražiausios 
už visas kitas. Visą derybos laiką Aiša už
silaikė ramiai, tartum tik ir gimus dėl to, ir 
kad gamta suteikė jai tą grožybę tik dėl to, 

, kad tėvas daugiau pinigų paimtų, o pirklys 
geriau pelnytu. Ji sėdėjo be nusiminimo, be 
baimės. Žibančios akįs mėtėsi tai ant pirk
lio, tai ant tėvo.

Kas link pinigų —- sutiko. Jusupas iš- 
skaitliavo, kad už gautus pinigus iškels pui
kias šermenis už tėvą. Pagal mullos išvedi
mo, tai ir dabar galima užmušti arklys, kel
ti visas ceremonijas — pranašas priims, tik 
reikia kiek paaukauti ant mečete. Už liku
sius pinigus galės nors trumpai maitintis.

VO

žydamas atšildytame svieste.. Tik vieną ne

palauktų, kolei pasibaigs šermenų apeigos. 
Pirklys griežtai priešinosi ir reikalavo tuo
jaus vežtis.

Aišą išsivežė.
Jusupas nors gailėjosi Aišos, bet save 

ramino, kad jai vargo nebus, kur ji neliks

žai pelnytų, jei neduotų valgyti, badumi 
numirtų ir žūtų pirklio pinigai.

Tėvui gerai, gavus tiek pinigų; dukte- 
rei irgi gerai: gardžiai bus pavalgius, pa
puošta, tolimus kraštus matys. Kad dau
giau tokių dukterų! Bet retai kam suteikia 
Allachas tokia palaima!

III..
Šiltas rytas. Tripolitanijoj, viename iš 

didelių miestų, buvo jomarko diena. Čia 
maišėsi arabai su kupranugariais ir ožiais. 
Vieni pardavinėjo, kiti mainė. Turkai taip 
pat pardavinėjo visokius niekniekius. Kur 
ne kur sukaliojosi ir žydai. Vienur išstaty
ta ant pardavimo arkliai, kitur jaučiai. Vie
noj vietoj kelintas vergų, po priežiūra gink
luoto sargo. Priėjęs pirklys, apčiupinėja 
negro kaulus, ar galės sunkiai dirbti, ar il
gai gyvens ir tik po tokio tyrinėjimo moka 
pinigus.

Prie vienos gatvės, stovi augščiau mi
nėtas pirklys su vežimu. Prie vežimo pri
rišta pora arabiškų arklių ir vienas vergas. 
Gale vežimo, ant puikaus divono, sėdėjo 
trįs jaunos, visai nuogos merginos. Viena 
iš jų Aiša. Jos ilgi plaukai buvo paleisti ir 
tik viršugalvy blizgėjo žibančios nuo saulės 
šukos. Ant rankų ir kojų platus, paauksuo
ti žiedai. Antra buvo kokios 17 metų senu
mo; dailaus sudėjimo, tvirta. Jos kojos ir 
rankos daug storesnės už Aišos. Plaukai 
supinti į dvi kasas. Nuliūdus, nuolatos sun
kiai atsidusdavo. Ji buvo lietuvaitė, per 
agentus suviliota ir parduota. Trečia taip- 
pat gražaus sudėjimo ir daugaiu panaši į 
antrąją, negu į pirmąją. Visos trįs baltai 
išpraustos, sėdėjo lyg artistiškai padarytos 
skulptūros ir laukė savo likimo.

Nemalonu buvo Aišai sėdėti su kreiva
akėm draugėm? Nusikreipia ji nuo jų į ki
tą pusę, ten matosi krikščioniška bažnyčia, 
darosi dar nemaloniau. Žiopsotojų būrys 
sustojo, juokauja; retkarčiais užeina koKS 
europietis ar amerikietis turistas, vienas 
jaunas kunigas. Visi žiūrėjo. ir gėrėjosi 
nuogomis aukomis.

Kuomet pirkliui įkyrėjo žiopsotojai, 
pradėjo juos stumdyt, mosuot išsitraukęs iš 
po juostos ilgą peilį. Bet žiopsotojaįjnažai 
į ta’ paisė ir nenorėjo atsitraukti nuo taip 
puikaus reginio, pradėjo priešintis ir tik at
ėję du policmanai išskirstė žiopsotojus. 
Pirkliai, vienas po kitam, derėjosi, bet ne
sutikdavo — per brangu.

Po ilgų derybų, geltonplaukę lietuvai
tę nupirko žydas, gyvu tavoru preki-aujam 
tis.

sargybą, bet rotmistras jį užtikrino, 
viskas bus gerai.

Juos veža.
Kada pirmutiniai areštantai išėjo 

gonkų, vyresnysis policistas sukamand 
jo: — ištraukt šaškas!

Policistai puikiai išmokinti savo amato, 
viską atliko atsakančiai. 'Vyresnysis polici
stas kiekvieną kalinį skyrium įvedė karie
ton. Toji kalėjimo karieta buvo padalinta į 
dvi dali; viena nuo kitos buvo durimis su
jungta.

Pirmoj daly patalpino šešis kalinius. 
Tą atlikus, vyresnysis policistas užtrenkė 
duris ir užrakino ant rakto. Reikėjo ant
roje dalyje patalpinti dar keturius kalinius.

Toje minutoje ant gonkų pasirodė are- 
štantas Judickis, kuris buvo žinomas kalė
jime, kaipo žmogus ant žūt-būt pasirengęs 
bėgti. Jau vieną kartą jisai norėjo ištrūkti, 
kada ji vedė pas tardytoją. Tuo kartu jam 
tatai nepavyko padaryti.

Jo troškimas pasiliuosuoti nuo sunkių 
retežių buvo taip didelis, ir jisai taip pasiu
tusiai veržėsi prie laisvės, jog jisai jau vi
sai neatkreipė atydos ant aplinkinybių. Ji
sai nepaisė, kad pabėgimas šioj valandoj 
jokiu būdu negali pavykti. Bet, kaip tik 
jisai metėsi į šalį, tuojaus buvo policistų nu
tvertas ir smarkiai apkultas. Jie jau nesi
gailėjo jo.

Viršininko pagelbininkas, kuris tą vis- 
‘ ką matė, beabejonės, pamislijo tuomet, kad

ant 
avo-

ra — kaip 
idealas.

Darbo 
smarkiau, 
susiduria 
vės, viešpataujančios tarpe 
Amerikos darbininkų: tai 
taikintoju ir kovotojų s rie
vės. Pirmutiniai su savo 
idealais gyvena praeity, ant 
rieji — dūšia ir kūnu pasi
nėrę mūsų dienos kovoje.

Antroji sriovė metas į me-
tą darosi vis galingesne, vis1 )ui]ęįu esama policistų, jeigu jie taip mi- 
stipresne. - - v J --

dienos šventėje 
kaip kada nors, 
šiandien dvi srio-

14 socijalisčių seime

triai atlieka savo priedermes. Bet vėliaus, 
5 kada pilnai išsiaiškino, kai]) jie visi buvo 
puikiai prigauti, tai Maculevičius sakė, jog 
toj minutėj pas jį dilgtelėjusi galvoj mintis, 
kad tai ne tikri policistai, bet mistifikato- 
riai, kurie taip puikiai jam nosį nušluostė.

Kada vyresnysis policistas visus kali
nius susodino karieton, tuomet rotmistras 
liepė vienam policistui sėsti vidun, du atsi
sėdo sykiu su vežėju, o patsai vyresnysis, 
su dviem likusiais policistais, atsisėdo iš 
užpakalio.

Toj minutėj vartai atsidarė, vežimas 
išvažiavo iš kiemo ir pasuko į dešinę pusę.

Budbergas atsisveikino su Maculevi
čium, įsėdo j lengvą pavažėlį ir nudūmė vi
sai į kitą pusę. Jisai jau nevažiavo su vi-

Paskutiniai rinkimai į Fin-‘ 
liandijos seimą parodė nepa-1 
prastą įtekmę Socijalistų' 
Partijos. Tarpe 90 socija-' 
listiškų atstovų yra 14 soči-1 
jalisčių.

Tarpe moterų atstovių y- 
ra mokytojos, darbininkės ir 
redaktorės. Josios sykiu su 
vyrais darbuojasi ant politi
kos ir visuomenės dirvos.

Kada gi lietuvės-moterįs
atbus, supratusios savo tei- įsais. Jo rolė buvo užbaigta, 
sės? Kaip! pamaži žengia 
pirmyn jųl susipratimas F

Savo rolę jisai puikiai atliko. Taip ga
lėjo pasidarbuoti žmogus, pilnas įsitikėjimo 

Kiek~daug dhrbo jos dar turi į į savo idėją, visiškai nepaisantis savo “aš.” 
'a (Toliau bus.)

w
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Korespondencijos
BASANAVIČIAUS, YČO 

IR JURGELIONIU 
PRAKALBOS.

Westville, Ill. 24 d. rugp. 
ir pas mus apsilankė d-ras 
J. Basanavičius. Yčo vietoj 
pribuvo Jurgelionis iš Chi- 
cagos.

Pirmiausia vietinis kuni
gas paaiškino publikai apie 
svečių prakilnumą. Jurge- 
lionį pavadino mokyčiausiu 
žmogum iš Amerikos lietu
vių, nes rengiasi sutaisyti 
enciklopediją. Pagyrimas 
atrodė gana naivišku... Vė
liau kalbėjo d-ras Basanavi
čius. Jo kalba silpna, bet, 
kaip seno ' žmogaus, balsas 
malonus. Kaipo kalbėtojas, 
labai nenuoseklus. Apie 
naudingumą Tautos Namo 
nieko naudingo nepasakė. 
Tiktai nurodė kokiu tikslu 
Amerikon atvažiavo.

Jeigu kalbėti apie patį su
manymą tai, man rodosi, ji
sai vertas parėmimo.

Štai keletas sakinių d-ro 
Basanavičiaus: “Atvežiau 
jums labų dienų iš Lietuvos. 
Labai gyvi ryšiai yra tarp 
Amerikos lietuviu ir Lietu
vos.

“Męs su ponu Yču atva
žiavom susipažinti su jumis 
ir pasipinigauti.

“30 metų atgal, pirmas 
lietuviškas laikraštis pasiro
dė. Vėliaus, apie 1904 me
tus, laike karės su japonais, 
ątgavom didesnę laisvę ir 
jau turėjom lietuvišką .spau
dą, kurioj buvo aprašoma 
lietuvių reikalai.

“Per'laikraščius daug lie-Į 
tuvių, kurie jau nesi vadino 
save lietuviais, patraukėm 
atgal ir šiandien vadina sa
ve lietuviais. Tai mūsų dar
bo vaisiai, už kuriuos męs 
kovojam per laikraščius.

“Pirmus ir antrus metus 
yra mok'narna lietuviška 
kalba mokyklose”.

Ant galo d-ras Basanavi
čius pasakė, jog jau turi 20,- 
000 tomų knygų ir nėra vie
tos kur padėti.

Basanavičius kalbėjo apie 
pusvalandį. Ant galo kal
bėjo Jurgelionis. Jo kalba 
iš pradžių taip jau labai 
maišėsi, bet į pabaigą pasi
taisė. šis plačiai paaiškino 
naudingumą Tautos Namo

Socijalistų Sąjungos, nieko 
nesuprasdamas apie Socia
lizing. Kad negali prigulėti 
prirodinėjo P. Vizboras, K. 
Navickas ir H. Stankus. Kad 
gali prigulėti prirodinėjo 
J. Balions, F. Balsis, Jonai
tis ir L. Grikštas. Laimėjo 
tie, kurie nurodė, kad gali 
(? Red.). Rožytė.

. * *

27 d. rugp. atsibuvo mass 
mitingas “Birutės”. Pirmas 
kalbėjo L. Grikštas. Jo kal
ba publiką užganėdino. Ant
ras kalbėjo P. Kazlauskas. 
Apsaugok viešpatie nuo to
kių ponų. Moterįs turėjo 
sustabdyti jo kalbą ir praša
lint nuo pagrindų.

Buvo dar kitokių pamar- 
ginimų, kaip dainos, dekla
macijos. Publikos buvo pil
na svetainė. Naujų narių 
prisirašė 11. Visi bvo užga
nėdinti, išskiriant Kazlaus
ką. “Birutės” nare.

* * *

Rugp. 17 d. LSS. 17 kuo
pos būrys jaunimo buvo iš
važiavęs ant Onset byčių. 
Kaip nuvažiavo, tai pir
miausia vieni nusimaudė, ki
ti ant laivo važinėjo. Po 
pietų, kuriuos parengė ko
mitetas,-K. Navickas skaitė- 
trumpą paskaitą. Kalbėjo 
J. Balionis ir F. Donaitis.

Balionis plačiai kalbėjo a- 
pie kalinius, ragindamas 
juos šelpti. Aukavo po 25 c.: 
J. Balionis, K. Navickas, Do
naitis, Šarkus, Ambrozas, 
Margis, Kaselis, Strazdas, 
Jusky, Petrulis, Baronas, 
Mockapetris, Dovidonis, E. 
Šarkus, J. Bartkevičia, J. 
Strazdas, Beržinis, Gečaitė, 
R. Vaseraitė ir J. Vaitiekū
nas. Kiti aukavo mažiau.

$5.30 pasiųsta drg. L. Prū- 
seikai nusiuntimui reikalin- 
gon vieton. Kasieris.

Nuo red. $5.30 jau pasiųs
ta V. M. į Sibirą. Kvitą per
duota K. Navickui.

*

joms nereikalingas tautiš
kas namas. Sako, būtų ge
riaus aukauti ant bažnyčios. 
Todėl nekurios sūpratinges- 
nės narės atsisakė iš draugi
jos. Gėda Marijos Magdele- 
nos draugijai, kad atsisako 
prigelbėti visų užmanytam 
ir labai naudingam darbui.

* * *
Lietuviu Kliubas rengia 

teatrą. Bus sulošta 13 d. 
rugs. “Svarbi Priežastis” ir 
“Brangusai Pabučiavimas”. 
Po lošimui bus ir skrajojanti 
krasa su dovanomis, kur pa
skirta tris laikraščiai.

Prie progos Kliubas žada 
surengti prakalbas.

Viską girdėjęs.

Scranton, Pa.
“L.” N 59 buvo rašyta, 

kad darbininkai streikuoja 
dėl vieno kompanijos sėbro 
inžinieriaus, kuris neprisi
rašo prie unijos. Išstreika- 
vils 7 dienas, kompanija pri
žadėjo darbininkų - unijos 
viršininkams verstinai pri
versti prigulėti prie unijos. 
Darbininkai po savaitės lai
ko stojo dirbti. Ląikui bė
gant paaiškėjo, kad kompa
nijai tas vienas inžinierius 
geresnis, negu 800 mainie- 
rių.

Iš. tos priežasties darbi
ninkai Manvill mainų vėl iš
ėjo streikan 25 d. rugp. Nu
tarta tol neiti darban, kol 
nematys prisiekiant unijai, 
kad neis skebauti. Jeigu to 
nepadarys, tai pirmoj rug
sėjo streikuos visų kompa- 
panijų mainieriai.

Velytina visiems vieny
bės.

S. P. Shonas.

LAISVI

VYRAI BĖGA NUO MO
TERŲ.

Easton, Pa. Nors tai ir 
daugiau privatiški dalykai, 
bet vis tiek pasekmės labai 
skaudžios, todėl negalima 
tylėti.
, Pas mus labai tankiai su- 

įra šeimynos. Dažniausia 
pabėga vyrai, palikdami mo
teris ir vaikus be jokios 
priežiūros.

Pereitą savaitę pabėgo 
Ulb., palikęs moterį su 8 vai
kais. Tokių šeimynų pri- 
skaitoma apie tuzinas.

Stebuklingas sapnas.
Easton, Pa. Tūlas lietu

vis A. N. sapnavo stebuklin
gą sapną, jog liko bosu ant 
liet, kooperatyviškos krau
tuvės. Nuėjęs su kitu lietu
viu į krautuvę, pradėjo ten 
“tvarką daryti.” Bet ant jo 
nelamės, tikrasis gaspado- 
rius, kuris nenuilstančiai 
tarnauja, nedavė apsisap
navusiam įsivyrauti. Jau 
seniai žmones kalba, kad 
anas nori įsisukti į tą duo
nutę, nors neturi mažiausio 
patirimo apie darbą.

Bet sąnariai kooperacijos 
nesiduos save vedžioti už 
nosies.

—Fonde tautiško namo jau 
yra apie 400 dolerių.

Vargo Mergele.
Ačiū.

Montello, Mass., Lietuvių 
Tautiško Namo dr-stės ad
ministracija taria ačiū 
Stoughtono Šv. Antano dr- 
jai, paaukavusiai mūsų tau
tiškam namui $50.00.

Todėl valdyba tautiško 
namo ištaria širdingą ačiū 
aukautojams.

Sekr. J. K. Zalukas.

Darbai

kalbetajai jsz letuvos Dūmo
je Atstauas D-vas J Basana
vičius L. Mokslo Draugijos 
pirmininkas Martynas Icas. 
Viesuskveceme koskaitlin- 
geusei acilankiti. Ant tokin 
kalbėtoju Tevienes Letuvos 
nevenam parjeis Yąusmaij 
surpus kada pradies Mina- 
vati Letuvas acitikiemus ir 
jos Varginga gievenima te 
B rolei Paina isz Vilnaus, 
Didžiosios Lietuvos reika
lus. Del l.ietuvu mokslo ir 
dailės Draugijų Namu įstei
gimą tie namay Bus Diel 
musutautos Pakieliemo lie
tuvėj ie

Felix.

LIETUVIO VAIKAI PA
TAISOS NAMUOSE.

So. Bethlehem, Pa. 26 d 
rugp.šerifas su policija pa
ėmė į patawos namus Vait
kevičių 12 metų vaiką. Tai 
jau antras jų vaikas,. įma
inąs į pataisos namus. Mo
tina su duktere pasipriešino 
tam, tai ir jas pasodino.

Mokinkimės auklėti savo 
vaikus!

P. Berūksti s

Kiek aukų surinko, nega
liu tikrai pasakyti. Ant ga
lo Basanavičius aiškino, kad 
po dolerį, kurių vardus už
rašė, surinkta $30.00, ir ne
nugirdau,kiek sakė dešimtu
kais surinkta. T. K.

E. St. Louis. Ill. 27 d. rug
pjūčio atvyko svečiai iš Lie
tuvos ir apsistojo pas kun. 
Petravičių.

8 vai. vakare prasidėjo 
prakalbos. J. Basanavičius 
aiškino, kaip visur, kokiu 
būdu užrašomos ir garsina
mos aukos ir perstatė Jurge- 
lionį už aiškintoją Tautiško 
Namo reikalingumo. J. Ba
sanavičius ir vienas kunigas 
išėjo rinkti aukų. Kas davė 
dolerį ar daugiaus, to užra
šė pavardę, kas davė ma
žiau, to pavardė nebus gar
sinama.

Stambesnių aukų — $40, o 
viso netoli šimto dol.

Ant pabaigos kalbėjo M. 
Yčas. Aiškino apie politi
kos ekonomiją (? Red.) ir 
nekurias Rusijos teises, ypa
tingai paliečiančias karei
viavimą. Po tam mergaitės 
po vadovyste vietinio kuni
go padainavo “Lietuva, tė
vyne mūsų!”.

Ypatiškuose pasikalbėji
muose klausta Yčo, kur pa
dėjo medalį, kurį gavo nuo 
caro, tai jisai sakėsi medalio 
negavęs. Tik turįs už moks
lą medalį.

Teisybės Mylėtojas.

NEW YORKO IR BROOK- 
LYNO DRAUGYSTĖS.
Mums rašo:
31 d. rugp. atsibuvo kon

ferencija New Y. ir Brook- 
lyno draugysčių. Tarp kit
ko pasirodė, jog didžiuma 
draugijų delegatų labai blo
gai atsinešė prie “Vien. Lie
tuvninkų” ir “Tėvynės”. Bu-j 
vo girdėt nuolatiniai skun
dai ant tų laikraščių.

Kada vienas delegatas 
inešė, jog būtų gerai, kad 
“Laisvė” keltųsi į Brookly- 
ną, tai davėsi girdėtis rankų 
plojimas-ir delegatai išsi
reiškė labai simpatiškai prie 
“Laisvės”.

Draugijų randasi New 
Yorke ir Brooklyne suvirs 
48. Nekurie delegatai norė
jo išnešt rezoliuciją prieš 
“Vien.”, bet tai būtų buvę 
perskaudu.

Waterbury, Conn.
Ir vėl baisus atsitikimas. 

Rugp. 25 d. du jauni vaiki
nai, Juozas Ramonaitis ir 
Jonas Bandziavičius, abudu 
19 m. amžiaus, Kauno rėdy- 
bos, atvyko į Waterbury iš 
Lietuvos.

Kada pribuvo pas Ban- 
dziavičiaus brolį Simaną, 
buvo vėlus laikas ir kad jis 
dirbo naktimis, nuėjo silsė
tis po ilgai kelionei.

Ant rytojaus, jau artino
si pietus ir atkeliavusieji ne
sikėlė. Bandziavičius atida
rė jų miegamojo kambario 
duris, kaip mušė jį atgal 
kvapsnis gazo. Mat, nebu
vo jiems išaiškinta apie nau
dojimą gazo ir jie, eidami 
gulti, ušpūtė. Buvo nuga
benti ligonbutin ir abudu tą 
pat dieną mirė.

Apgailestaujame, kad mū
sų žmonėms, pribusiems iš 
Lietuvos, nepraneša apie tą 
mirtiną jiegą, gazą.

Jaunutė.

LIEPIA PILDANČIAM 
KOMITETUI SUSI- 

TAIK1NT.
New Britain, Conn. 24 d. 

vietinė'so *. kuopa apkalbėjo 
apie ginčus, kurie kilo tar
pe narių P. Korn. LSS.

Nutarta reikalauti, kad 
jie draugiškame susirinki
me apkalbėtų dalyką ir pa
darytų santaiką.

Išnešė protestą prieš taip 
tankų vartojimą referendu
mo taip aiškiai permato
muose dalykuose.

Rumford, Me. Pas mus 
darbų šią vasarą visokių ga
lima gaut’. Pradėjo statyti 
naują dirbtuvę. Sakoma, 
kad pusantro šimto žmonių 
ras ten vietą prie darbu. 
Dirbtuvėje bus kapojama į 
arkušus popiera.

Kitoj vietoj vėl gatvę ka
sa. Ten dirba apie 70 žmo
nių. Statoma naujas tiltas. 
Senas bus nuimtas šalin.

Čia dirba daug italų. Sta
tys naują stotį — tai vėl bus 
naujų darbų.

Lietuviu prie tų darbų 
mažai dirba. Daugiausia 
italai ir francūzai. Lietu
ti! viai daugiausia nori po 
stogu dirbti.

Čia yra dvi didelės popie- 
ros dirbtuvės.."Viena buvo 
sustojus ant dviejų savaičių, 
bet dabar vėl dirba. Minė
to j dirbtuvėj dirbama as
tuonios valandos ir uždarbis 
neblogas.

Kita dirbtuvė dirba ant 
dviejų šaftų.

žižu Melninkas. u

Los Augeles, Cal. Darbai 
eina po senovei. Rūbsiuuų 
darbai šiuo laiku sumažėjo, 
nes visuomet trįs mėnesiai 
eina gerai, o trįs silpnai 
Dabar atvažiavusiam prie 
rūbsiuvių sunku gauti dar
bas. Privažiuoja pas mus 
visados daug naujų žmonių, 
bet kaip kurie negauna dar
bo, kitiems taip jau kas ne
patinka, tai ir grįžta namo. 
Ypač čia nepabūna jauni 
vaikinai; nes čia nėra mer
ginų, o kadangi ir abelnai 
lietuvių ne taip daug, tai 
jaunimui mažai pasilinksmi
nimo.

kad negauni darbo, ar dėl 
kiekvieno darbininko, kuris 
tik jieško darbo? Jeigu tik 
dėl savęs, tai turite apsives
ti, o užtiki iname, kad už sa
vaitės po vestuvių darbą 
gausite. Bet jeigu dėl kiek
vieno darbininko, tai reikia 
reikalauti, kad nei vienas 
darbininkas nedirbtų ilgiau, 
kaip 8 valandas į dieną. Vai
kus, diržą paėmę, išvykite 
iš dirbtuvių j mokyklas, o 
kuriose dirbtuvėse dirba 
motinos — paleiskite kelioli
ka pelių, kurios jas parva
rys namo prie vaikų. Tur
tuolius patupdykite į bepro-J 
čių namus, nes jie beproti^ East St. Louis Kumetietas 
kai eikvoja žmonių turtą" 
Tuomet darbo ir pinigų bus.

Klausimas. Ar buvo dar
bininkams geriau tada, kuo
met juos darbdaviai pirkda
vo, ar dabar, kuomet tik 
samdo?

Draugiceiu
<viece koskait lingausei 
acilankiti ant August 27 die
nos 1913 M. 7 valandos vaka
re Svetaine S. Yocaus Po 
537 Collinsville Ave., East 
Sa. Louis, Ill. Kumetiet.”

WORCESTERIO NAU-. 
JIENOS.

Lietuvių piknikas.
Po tokiu vardu buvo pa

rengtas piknikas ir pagar
sinta, kad bus dainos ir vi
sokį žaislai, bet tenais nieko 
nebuvo. Matomai, kad su- 
rengėjai norėjo tik pasipel
nyti. Sakoma, kad tai su
rengę du vyrai su švedais. 
Vienoj vietoj — bačka alaus, 
kitoj — sode, o Ruseckas 
šaukia, kad tik pirktų. Bet 
žmonių visai mažai tebuvo, 

bet ir nekenks, jeigu kas ki- FjC‘ra1’ ka<l didžiuma jau su- 
Su aukomis kuo-1 Prar?ta\ kur eit!. Visi, kurie 

buvo neuzgane-

DIDŽIAUSIA SOCIJALIS
TŲ KUOPA APIE BA
SANAVIČIŲ IR YČĄ.

Montello, Mass, čia eg
zistuoja didžiausia LSS. 
kuopa. Viename iš pasku
tinių savo susirinkimų kuo
pa svarstė klausimą apie Ba
sanavičių ir Yčą, ar prisidėt 
prie surengimo prakalbų, ar 
neprisidėt.

Nutarta užsilaikyti beša
liškai — nei už, nei prieš. 
Prie surengimo neprisidės,

tas rengs.
pos nariai elgsis, kaip tin
kama. ' N.

MONTELLO, MASS.
Rugp . 31 d. W. W. Cross 

Co. darbininkai parengė ant 
tyro oro prakalbas. Kalbė
jo L. Grikštas ir Howard. 
Kalbėtojai nurodė,kacLsirei- 
kas vistiek turės būti laimė- 

- tas, nes streiklaužių beran
dąs mažesnė dalis.

Po prakalbų buvo diskusi
jos: “Ar gali prigulėti prie

BINGHAMTONIEČIAI 
TURĖS SVETAINĘ.

Binghamton, N.Y. Ka
dangi čia yra susitvėrusi 
bendrovė statymui tautiškoj 
namo,tat ji, rūpindamosi tuo 
dalyku, šaukiasi į vietines 
draugystes, kad jos šelptų 
tą sumanymą. Ir šiaip jau 
šv. Juozapo draugija auka
vo 100 dol. ir už 300 dol. pir
ko šėrų (Ji pirmiaus irgi au
kavo 400 dol. ir už 300 dol. 
pirkosšėrų, viso aukavo 500 
dol. iiniž 600 dol. pirko Šerų)

Draugyste Lietuvos Duk
terų aukavo 50 dol. ir Lietu
vių Kliubas, nors dar nau
jas, aukavo 50 dol. Drau
gystė Marijos Magdelenos 
nutarė nieko neaukauti, mat

Tadas, III.
Atsakymas. Nors męs ne

buvom perkami ir parduo
dami, kaip arkliai, bet 
sprendžiame, kad pirmiaus 
buvo geriaus, nes kapitalis
tas, užmokėjęs pinigus už 
darbininką,apsaugojo jį nuo 
mirties, susi žeidimų, nelai
mių ir geriau šėrė, kad jis 
geriaus jam dirbtų, kas da
bar daroma su arkliais. Ar
klys geriau guodojamas, ne
gu žmogus darbininkas. Ką 
kapitalistui reiškia šiandien 
darbininkas? — Užgriuvo 
ar sudegė šimtas, rytoje jis 
pasisamdys kitus. Bet jeigu 
jam šimtas arklių sudegtų, 
tai jau baisus nuostolis!

Klausimas. Ką reiškia žo
dis “tarptautiškas”? Ar jis 
koks žmogus, ar gyvūnas?

Samtis, Pa.
Atsakymas. Jeigu pada

ryt tarp tautišką žmogų, tai 
reikia sekančiai: ameriko
no kojas apauti lietuvio vy
žoms, chiniečio galvą apriš
ti arabo autu, afrikono lie
menį apvilkti kacapo skran
da, francūzui pridėti negro 
lūpas ir japonui įdėti vokie
čio pilvą. Iš tų visų padaryti 
vieną žmogų, tai bus tarp
tautiškas žmogus.

9999

PAJIEŠKOJIMAI. /
Apsisaugokite!

Rugpjūčio F d. š. m. pabėgo nuo 
manęs mano vyras Juozas Sinkevi
čius, išsinešdamas visus pinigus 
($200) ir palikdamas mane su 6 me
lų mergaite dideliame varge. Jis šei
myniškame gyvenime visai netikęs 
ir aš jo neji -škau, o tik persergiu ki
tas, kad neliktų nuskriaustos per jį. 
Jis yra 33 metų, 5 pėdų 7į colių augš- 
čio. šviesių niaukų, mėlynos akįs; de
šinė akis nesava, bot įdėta. (72) 
Marijona Sinkevičionė-LisčinskiutS. 
10!) JCmerald st., Gardner, Mass.

Pajieškau savo vyro Motiejaus Ci- 
go, kuris mane apleido iš Šiaulių iš
važiuodamas jau penkti metai. Aš 
jau antri metai, kaip Amerikoj gyve
nu ir jo pajieškau kelintą sykį, bet jis 
neatsiliepia. Girdėjau, kad iŠ Pitts- 
burgo išvažiavo j Californiją su kokia 
tai motore. Jis yra nedidelio ūgio, ne
šioja ūsus ir viską dirba iš kairės ran- 
<os. Paeina iš Kauno gub., Ramigo- 
os valsčiaus. Jeigu kas žino, meldžiu 
pranešti. Nesulaukus nuo jo ar nuo 
eitų apie jj jokios žinios, išvažiuosiu 
Jetuvon arba išeisiu už kito vyro.

Ona Cigienė, (72)
1232 Nectarine st., Philadelphia, Pa.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo . Klioštoriaus Slaptybės 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTfiS 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

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

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

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

PRAS1K ALT! M AI ir prasikaltė- 
. 10c. 
. 25c. 

50c. 
. 50c. 
. 15c. 

15c.
MOKSLO 
.... 20c. 
............20c. 

“G R EI čl AUSI A S PA MOKINIMAS
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.

Atkirto.
Moteris įlipo į trūkį ir at

sisėdo priešais jaunave
džius, kurie pradėjo iš jos 
tyčiotis visokiais būdais 
Moteris nežinojo, ką daryt. 
Ant galo, patėmijo, kad jau
navedė daug senesnė už jau
navedį, mandagiai paklausė: 
“Ar tamstos sūnus negalėtų 
atsiimti kojas nuo mano kė
dės?”

M. Alianskas.
Mt. Carmel, Pa. Čia vien 

tik kietųjų anglių kasyklose 
dirbama, todėl darbai sun
kus ir daug nelaimių atsitin- 

bei sužeidimą . v. . d .i Pirmiau čia buvo darbų ir 
..............  • [pribuvusiam nesunku buvo 

\ bet 15 rugp. 
dukterį ir žentą mažiau su-1 Yj^a^ maip^ vanduo užsėmė 
žeidė. Dabar visi randasi kitų mainų, kurios yra uz- 
igonbutv................................ lietos vandeniu ir dega jau

Kompanija nori taikin- kelinti metai.
;ies ir siūlo visiems $12,000, s<
bet nukentėjusieji ant to ne- Brighton, Mass. Darbąį 
nori tikti. pas mus paskutiniais laikais

Su jais tada buvo ir mer- visai sumažėjo. Guminių 
gina Greviškiutė, “Laisvės” apavų dirbtuvėj, kuri beveik 
skaitytoja. Jiji mažiau su- užlaiko visus Brightono gy- 
sižeide. Su ja kompanija ventojus, darbai susimaži- 
šiaip taip susitaikė. no.

------ • Net tose vietose, kur sun- 
Orange, Mass. kiausi darbai ir mažiausia

24 d. rugp. buvo prakal- ?žmokeJnJs £ ten labai sun‘ 
bos, surengtos anglų socija- ku gauti^dai ią. 
listų kuopos dėl atgaivinimo Brightono Vincas.
LSS. 111 kuopos, bet nepasi- Lead, So. Dak. Darbai 
sęjkė. Kalbėjo VI rajono L. pas mus eina labai gerai, 
S.S. raštininkas drg. D.Klin- vienok naujai atvykusioms 
ga. Tema: kodėl yra bedar- darbininkams darbas ne 
bė? Nurodė viską pusėtinai, lengva gauti. Jeigu kas no- 
E. Grudzinskaitė deklamavo ri čia gauti darbą, tai ge- 
eiles. Žmonių buvo apie 40. riausia važiuoti pavasarį. 
Visi ramiai klausėsi. Bet Darbai čia tik aukso ka- 
pradėjus kalbinti prisirašyti syklose. Dirba visas dienas, 
prie LSS., daugelis pradėjo | švenčių jokių nėra. Uždar- 
teisinties ‘ .......... "
tai iš burdo išvysią.

Gėda, vyručiai, sėdėti ir 
laukti.

Los Angeles, Cal.
“L.” N59 buvo jau rašyta 

apie susidaužymą karų ir 
užmušimą I 
žmonių. Ten buvo ir lietuvių.

Lenkauskui ir jo žmonai,-, , , .
abiem nulaužė po koją. Jų . rbas

ten lankėsi, 
dinti.

♦

Pereito j 
dirbtuvėj merginos pareika
lavo, . kad joms būtų pakel
tos algos. Darbdaviai atsi
sakė ir merginos apleido 
dirbtuvę. Darbdaviai pa- 
jieškojo kitų darbininkų per 
laikraščius, bet neatsirado 
skebų ir tuoj susitaikė. Mer
ginos laimėjo.

* * *

31 d. rugp. 40 kuopa LSS. 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
Z. Vitkauskas. Kalbėtojaus 
tema buvo gera ir publikai 

į jo kalba patiko. Žmonių bu
vo pilna svetainė. Ant pa
baigos kalbėjo M. Dusevičia. 
Valiokiutė deklamavo.

j Aukų surinkta $7.87.
Zanavykas*

* ♦

savaitėj vienoj tai pačios bijosi, | bis $3.00 į 8 vai. Nepratu- 
siems darbas sunkus. Ka
syklose neatsitinka eksplio- 
zijų. Vienok dulkės, kurios 
pasidaro nuo gręžimo uolų 
ir dūmai dinamito atima 
darbininkui sveikatą.

Homestake Mokeris.

J. Kavlaicia.

STOUGHTONIEčIAI NO
RI SVETAINĖS.

Stoughton, Mass. 31 rug
pjūčio naujai susitvėrusi 
Labdarystės draugija turė
jo prakalbas. Kalbėjo J. 
Neviackas apie naudingumą 
lietuviams turėti savo tau
tišką namą.

Kalbėjo visapusiškai, gra
žiai. Į draugiją prisirašė 3 
nauji nariai-merginos. Bu
vo pardavinėjamos knygos 
ir veltui dalinama “Laisvė.”

Juokų kąsneliai.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. Ką reikia da
ryti, kad negalima gauti 
darbo ?

P. Ragažinskas, W. Va.
Atsakymas. Klausimas 

neaiškus. Męs nežinom, ar 
tamsta klausi tik del savęs,

Neapžiurejo.
—Ona,—paklausė ponia— 

kodėl tu vakar valgei mano 
pyragus?

—Aš nesuprantu, ponia — 
atsakė Ona, — kaip galėjai 
matyt, man rodosi, aš rakto 
skylę gerai užkimšau.

liai.....................................................
“PASAULIŲ RATAS” ..............
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” ... 
“KIBIRKŠTIS ŠVIESOS” ....
•GIEDROS KALENDORIUS.” 
“SOC1JALDEMOKRATŲ
. . . .PAMATAI”..................
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”

20c.
20c, 
20c.
20c.

Sugavo.

mane bučiuot tada, kada aš 
miegojau po medžiu?

Vaikinas. Het aš tik vie-

Merg. Netiesa! Aš su 
skaičiau net septynis, iki pa
budau.

Sfinkso galėjimas.
Mokytoja buvo graži mer

gina. Vieną dieną pasakė, 
kad bus lekcija apie Sfinksą 
(akmeninę stovylą, pusė mo
teries, pusė vyro). '

Sfinskas turi akis, bet — 
nemato — atsakė vaikai.

Turi ausis, bet, — negirdi 
— sušuko visi.

Turi burną, bet — negali 
valgyti — suriko vaikai.

Turi nosį, bet — nemoka 
nusišnypšti — sušuko visi— 
ir lekcija užsibaigė.

Marijona.
Irgi “plakatas.”

Mums atsiuntė “plakatą”, 
kuriam niekur kitur vietos 
nesuradome, kaip tik juokų

name žodis į žodį.
“Trieile Uz Garbe Prane- 

szti Lietuvėms East St. Lou
is, Ill. Yogie Bus svarbus

galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš
kus darbininkiškus laikraščius:

“KOVA” 
Savaitinis

Kaina metams
,, pusei ....

“PIRMYN!’ 
Savaitinis

aina metams
,, pusei ....

“KELEIVIS”
Savaitinis

Kaina metams . . . ■ J
,, pusei ....

“DILGELES”
Eina kas dvi savaites

Kaina metams . . . $1.00
,, pusei ...» 60®*
Norėdami užsirašyti vieną iŠ Šių lai

kraščių, adresuokit šitaip:

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

$2.00
1.00

K $1.50
80c,

$1.50
90c.

▼ Telephone So. Boston. 846 M
t DR. F. MATULA1TS
Q 495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS.

2 Valandos:
5 Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakar*.
(O Nedėliomis iki 8 vai. po plet.



tai visada pirk pas

' i

JdEGAubAS

V1ETINESZ1NI0S.
Visi Bostono ir apielinkių 

piliečiai, kurie balsavote ar 
esate pasirengę balsuoti už 
socijalistų kandidatus i 
valdvietes, teiksitės būtinai 
atsilankyti subatoj, 6 d. rug
sėjo, į Rathbone Hall, 694 
Washington st. Susirinkime- 
pradžia 7:30 vakare.

Bus svarstomi reikalai, su
jungti 
savimu k 
valdvietes.

Kviečia Bostono miesto 
komitetas.

ominavimu ir bal- 
idatų į įvairias

Pranešame, kad pasažieri- 
nis garlaivis “Cleveland” 
Hamburgo - Amerikos lini
jos išplauks iš Bostono pėt- 
nyčioj, 12 rugsėjo, 10 vai. ry
te, nuo New Commonvealth 
pier, So. Bostone. Tikietai 
parankiausia pirkti pas Ge
orge Bartašių. Kiekvienam 
važiuojančiam į Rusiją, rrięs 
parūpiname pasportą (pro- 
chodnoje.)

George Bar tašius, 
261 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Lėtas Paliuosuojantis Vaistas
ypatingai vaikams — vaistas neiššaukiantis ne- 
smagaus išvarymo, nuo kurio nesidaro pikta — tai

SEVEROS LAXOTONAS
patariamus kaipo vaistas nuo užkietėjimo vai
kams ir silpnoms suaugusioms ypatoms.

Kaina 25 centai.

Severos Raminanti Lašai

2 d. rugs. Labdarystės 
Draugijos svetainėj atsibu
vo prakalbos, surengtos Au
gusto Bebelio atminčiai pa 
gerbti. Apie A. Bebelio gy
venimą, darbus ir reikšmę 
darbininkų judėjime kalbėję 
L. Pruseika. Apie organiza
ciją darbininkų klesos kal
bėjo J. Neviackas. Iš prie- 
žastifes paprastos dienos, 
žmonių buvo mažai.

Po prakalbų buvo prisira
šymas naujų narių prie nau 
jai susitvėrusios LSS. kuo
pos. Prisirašė — 8.

Nauja kuopa čia jau išrin
ko savo viršininkus. S. Bar- 
dzevičius — organizato
rium, S. Strazdas — sekre
torium, J. Valadka — fin. 
sekretorium, P. Svotelis — 
kasierium. Išviso 
kuopa turi 18 narių.

Savo susirinkimus 
laikys — kas antras 
virtas nedėldienis. 
ryte, Labd. Draugijos name.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekvie
nas galės pasidžiaugti. Kas 
ims 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršmipėti laiškai yra 
gaunami “Laisves” krautu
vėje.

patariami kaipo 
tai vaikams ir 
mą diegliuose, 
tuose panašiuose 
kus atsitinkančiuose.

visai nekenksmingi ir švari vais- 
kudikiams, suteiWanti palengvini- 
konvu Įsi jose, traukučiuose ir ki

nus veikumuose, tankiai pas vai-

Kaina 25 centai.

Aptiekose. Neimkit jy vieton kity. Reikalaukit būtinai 
t. Jeigu jusy aptiekininkas negali jy 
pristatyti, rašyk stačiai mums.

i Farmos!
Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi

chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyx'eny U5 Lietu
viai Farinicriai, toj apielinkfj 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- 
mas parduoti pigiai. Todėl labai gera 
proga nusipirkti gerą farmą pigiai. 
Tose pačiose vietose turiu gražios ir 
derlingos žemės, bet dar neišdirbtos, 
kuY 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 nieko 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 pralošti va- 
kacijas pas mus ant Farmos ant sve.i- 
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotą žemės. 
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.

An ton Kicdis,
Peacock, Lake Go., Mich.

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stębuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, snjirastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraitja 
arbasypili, uubicginiasieklos, patrotitu stypribe, pučkua 
ir kitus išinictinius, ' negroniulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rum.i* 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti Bgldomas r.ava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjat.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kode! jua 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yna 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedea vvras. Ta knyga yra pai ašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L £06 22 Fifth Avenue, Chicago:

Godotinas Tamista: Pagal T ami.- tos prižadieitua, aš nortečjau 
jogTamistaprisiųstame' man vysai dykai včua jusu knygadel vyru.

1

nauja

Klemensas Navickas.

Ir

“l’-I

inc mime. Steponaitis laivo viena:- i

• rį’tš
i .diHimdo Siepoti.ličio t

ir ket-
10 vai.

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.

Vardas

A <1 r esą r; ...........Steitas 
MM

' 3 d. rugs. Franklin Union 
svetainėj atsibuvo ' didelis 
mitingas pagerbimui A. Be
belio atminties. Kalbėjo J. 
Ohzolis, A. Jacobs, garsus 
kalbėtojas iš Milwaukee 
profesorius Ellen Hayes ii 
kiti. Mitingas pavyki

sibus 60 kuopos LSS. susi
rinkimas savo svetainėj pa
prastame laike.

Subatoj, 6 d. rugsėjo, atsi
bus koncertas ir šokiai 162 
LSS. Bostono kuopos, po 
N730 Washington st., Bos
tone. Pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Jau įėjo į galę tiesos, su- 
lyg kurių Mass, valstijoj už
ginama darbas dirbtuvėse ir 
kitose industriališkose įstai
gose vaikams; neturintiems 
14 metų. Vaikams gi, netu
rintiems 16 metų, draudžia
ma dirbti daugiau, nei 8 va
landos.

Tūkstančiai vaikučių šiuo
mi įstatymu pasiliuosuoja 
nuo darbo.

Vardan tautų ir rasų ly
gybės ir vardan lygybės po
litiškų teisių susidarė Bos
tone tam tikra draugija, ku
ri 4 d. rugs, jau turėjo savo 
pirmą mitingą, kuriame da
lyvavo 6 įvairios tautos.

Išduota su virš 20 varan tų 
prieš įvairius biznierius ir 
namų savininkus, kurie ne
apsaugoja sayo namų nuo 
gaisro taip, kaip to reikalau
jama, kad dideliuose namuo
se, kur susitelkę daug žmo
nių, būtų tam tikri įtaisymai 
gelbėtis nuo ugnies.

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

Norwoodieciu Atydai!
Šiuomi pranešu gerbia

miems N^rwoodo lietu
viams, kad pabaigoj rugsėjo 
mėnesio persikeliu gyventi i 
Norwoodą ir ten atidengsiu 
čeverykų krautuvę po nu
meriu 1080 Washington §t. 
Taip - pat užlaikysiu 
Lithuanian Agency, 
Estate ir insurance.

A. Neviackas

šaką 
Real

Męs įgahojam K. Navicką, kaipo teisin
gą keliaujančiu agentu. Dabar jisai ke
liaus apie Brocktoną 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-

Iš seno padarau naują
Brangus broliai ir seserįs, jeigu jus 

turit suraukšlėtus arba suteptus siutus 
ar ploščius, tai atneškit pas mane, o aš 
išmazgosiu ir suprosisiu labai pigiai li
tai p puikiai, kad išrodis kaip naujas.

Su paįarba J. ŠIMKUS,
K5 Webster st., Montello, Mass.

(Abražinsko namo skiepe) (9JL)

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man

dolinos, Gitaros, 
Fleitos ir Armoniko. 
{traktikos mokinime.

PROF. LUCA 
215 Hanover^St., 
----- -------------- -------------

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

Toje apysakėlėje vienas iš 
gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdną pa
veiksią mūsų sodžiaus mer
gaites 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.

Korneto, Klernato, 
Turime 15 mėty

APICELLA
Boston, Mass,

«

Romanas Parašytas Garsaus Raštininko EMILE ZOLA
Tamsta j ieškai laimes ir gerovės sau ir bendrams. Jau

ti neteisingumą surėdymo ir nori jį pakeisti. Tamsta esi 
vienu iš kovotoją, kurių darbu žmonija žengia į geresnę, 
laimingesnę ateitį. Ir todėl tamstai reikia apsipažinti su 
šitoje knygoje išreikštomis didžiomis mintimis, su įniro- 
dvtnais ir pamokinimais. Nes joje aprašomas aiškiai', 
vaizdžiai darbininkų 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, netiesi jos iš rankų pakol ne 
perskaitysi visos. Išmoksi daug, apšviesi protą, praplatinsi 
regratį ir džiaugsiesi iš jos puikaus turinio. Knyga trijuose 
tomuose, tomas 300 puslapių Kaina tomo 75c, visi 3tomai 
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybes 
iki Civilizacijos. Paraše PAUL LAFARGUE. Kaina 50c. 
SOCI.IAIJZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN SPARČIO. Kaina 50 Centų.

PAVEIKSLAI'
“Piramida Kapitalizmo Sistemos 

ir “Medis Nedorybės”

’FRĮS <11'ROH KNYOOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie KO visokiy dainoliy. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS jr.XSA'
ir kitas planetas. Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE
meilę..................................................................................2<Xj.

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

I J. STROPUS
6 L’»riag St., So. Boston, Mass.

-----------------------------------v-------- —

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA^

ia4lS.HALSTEDŠT
i A. ’

care of Yourself
Galvos skaudūjtmas, gorkles sope, 

skaudėjimai krutinėjo,šonuose,pabrinkę 
muskulai ar kiloki slogų ženklai nemeis

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

SDr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake-

- lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO., 215 Peąrl St., New York.

Richur io I’illoa yru g. ros nuo viduriu 
aukiulčiinio

miausias tikslas jau m-bevieii žadinimas tautos, visuomet.i s sąmones, 1> 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima, gauti tikini už 1 del. pas

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agelity kiek vienoje lietuviais a| gyventoje vietoje 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATAL10GĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų, 
p Reikalaukite tuojaus.

f P Tniniln 822’Washington St.J. I . 1 Ullllld, OOSTOrN, mass:

VVINAS IR LIKERIAI
Kad IšKarsinti mus gerinusį vynų, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men

1 butelis Aprikotu Brendęs............. $1.(10
1 butelis l’yčiu Vyno ............................ 50c

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

1 butelis Rusiškos ViAniuvkoa......... $1.00
1 butelis Grandžių Vynu................... 50c

Viskii atiduosime tik ui...$1.00

(ivarantnojiune, jog mus vynus yra tyrinusia irgeriuusls.

Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos micros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2'00

Aly, Eliy, Portei'į ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliŲ, veselijy, krikštyny ir 

kity pasilinksminimy nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kud iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis“

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

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti t

Laivakortes

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

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Toliaus
Adre-

GEORGE BARTASZIUS
558 Broome Street „

NEW YORK CITY, N.Y.

AKIS
rime 

ir prirenka- 
nn* Akinius

Akių Specijalistas

399 a Broadway Slk 
arti 1*1 Street

THE
MAGIC
SILENT

Nauja Lietuviška

,KRAUTUVE
I Užlaikome, parduo- 
■ dame ir pataisome g<*- 
I riausia SIU V^A M A S 

MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams kerieiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panaSius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu niuzikališku instrumentu.

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

310 Broadway, So. Boston, Mass.

K\\G\ KIRPI5U I H- . 
RiSku l‘R MH ŽIU. «. \ a Į 
COL 50 PI’ . 24 P W I IKS- t 
I Al. \UI»I M O APDARU. 
-PR! m: 52 50.

KX\<H KIRPIMUI MO- >'

l’P. 2J l’AM IK5I.AI. Al>. 
IHKI.O APDARU.-PKI -

I II PIMO. VI5ADOS URL
UI Al 511 X 511 MPĄ

PINIGUS SIŲSI! MO
KI WORDI R AM ADRESO

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

2 (°

i Akušerka i
3 , (<>Pabaigusi kursų Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rialas ir 
gi pagolbą invairioso moterų ligose.

g F. Stropiene/^X'.;.
g SO. BOSTON, MASS. *

e)
§

Samdome darbininkus
del geležinkelių, Canadon 

fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43Portland st., Boston,Mass.

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

n n iz 'T n p n c h
M i i iv i i i ii i *

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

ŠITOJ KNYGOJ 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų erai 
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 gyveninių ir 
aiškiai, atvirai teip išdė-dinėje, jog kitose 
knygose apie tokius paslaptyl«*s negaliu*, at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei j 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion vis’.tų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illiiislruotn puikiais moks- 
sliškals paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
Imdavojimų su visokiom,* paslaptybėmis.

Apie. MEILBS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjį*. sukliu
rę, pusiguding per jaunystės klaidus ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rialų.

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“, nes dideles duugyla’s 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del bilai visuome
nės Išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už prl- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok telp:

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

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi 1 rok į nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pageliais, kad trumpam 
laike galėtum išslgydyt, tai utsišaultlo prie 
Profesionališko Daktaro, l’h. M. Klinikos 
lietuviškoj kaliai]. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto liti 4 po ' 
pietų. Nedėk iki R, o Utnr. ir Piltu, vakare nuo 
6 Iki 8.

„DAKTARAS" netik

ĮGYTI TORTUS ir laimų?
Tukstan. tai žmonių 

luti u-;, milijonai žinomų su

muši) ką-tik islci-J:is dvi kuvtelie 
"Kaipo iiiunslu"<r ''Ift Air
dien". Turinys šitų knygelių per
keis t.nustos gyvenimą, paderąs 
gražesniu ir tobnlf-niu. Jos vertos 
šimtus, t u k.s tani ius tiems, k uric no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
1 limingais. Pasiskubink parsitrau
kti. Kaina kiekvienos IGc, abi 3Oc.

J. ! L G A U D A S
1641 S. Halstod St. Chicago.
(P.imiit. k kokia •> laikra.Št matei.)

Telefonas Richmond 22126 
., 27K7-J

Dr. David W. Rosen
321 Manoxer Street

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALAbtDOS: Nuo S iki 10 vai. ryte

TlJSINllIAVSIA . FX’T’ir’IZ 1Ar 1 ItKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktary. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš- 

< kus, o aš prisiusią, per exptesą.

r

Aptiekorius ir Savminkaa

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Sipkartę?

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

K. YurgeliunasZ 
233 Broadway, So/Boston,

t




