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Mokslo Draugijos delegatai 
Massachusetts valstijoj.

27 rugp. Labdarystės Dr-ja 
So.. Bostone sušaukė visų 
vietinių draugijų komitetus 
apsvarstyti klausimui, kaip 
surengus prakalbų maršru
tą L.M. ir D.draugijų delega 
tams pp. ei. Basanavičiui ir 
M. Yčui. Ant viršminėto 
susirinkimo buvo atstovauta 
10 draugijų. Ant ateities 
kiekviena draugija paskyrė 
po vieną įgaliotinį, kurie iš
vien turės rūpintis svečių 
priėmimu ir viskuom, kas su 
jungta su prakalbomis.

Marš nitas sutaisyta 
kančiai:

21 d. rugsėjo kalbės So. 
Bostone šv. Augustino sve
tainėje, ant kampo E ir 8-th

Z)
26
974—4 I

Mass.
„ „ — Brockton „
„ „—Lawrence,,
„ „ — Lowell „
„ „ — Haverhill „
„ „—Nashua, N.H.
,, „ Worcester,Mass
„ „ Hartford, Conn
spalio New Britain, C.

spal. Waterbury, C.

Yra geistina, kad vietinės 
d raugystės smulkmeniškai 
sutvarkytų ant vietos pra
kalbų reikalą.

Vardan So. Bostono Ko
miteto J. Lekavich.

iKJei balsios nelaimės ant' 
New Haveno gelžkelio.
Pereitame “L.” N-ry jau 

minėjome apie baisią katas
trofą ant New York, New 
Haven ir Hartford gelžke
lio, kurioje žuvo 21 žmogus
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Bjauru!
Ateivystė Kanadon.

Ateivystė Kanadon vis au
ga. < Departmentas viduri
nių dalykų apskelbė, jog per 
metus atkeliavo Kanadon:

Iš Anglijos—150,000 žmo
nių, iš Suv. Valstijų 139,000 
žmonių, iš Europos—112,- 
000.

Kanada dar vis džiaugiasi 
savo ateiviais.

Prieš IWW.
Wisconsin© valstijos dar

bo federacijos generališkas 
organizatorius Frank We
ber (socijalistas) smarkiai 
peikia taktiką IWW. unijos, 
ypač dėlei Haywoodo palie
pimo gadinti mašinas.

Tą pat daro ir Mass, vals
tijos kandidatas į guberna
torius.
Kiek Chicagoje gyventojų?

Nuo rugsėjo pereitų metų 
Chicagos skaičius gyvento
jų pakilo ant 62,000.

Dabarties Chicagoje skai
toma į 2, 388,500 gyventojų.
Sufragistės kalbėjo nuo or-

Garden City, N. J. 5 rugs, 
čia buvo įtaisytas didžiulis 
sufragisčįų mitingas ant 
aviacijos lauko. Sufragistės- 
agitavo už moteftj tiesas—iš 
orlaivių. Tai bent naujiena!

Coaticook’ miestely veik ant 
kiekvieno .skersgatvio kal
bėtojai laikė prakalbas 
Thaw naudai. i

Vienok išliuosuoti Thaw 
visgi nepavyko. j

Lietuvis kovoja su Nor- i 
woodo policija.

Norwoodieciai labai sujudę 
iš priežasties kaltinimų, ku
riuos daro du lietuviai P. 
Babilas ir A. Pratašius prieš 
vieną iš vietinių policmanų. 
P. Babilas po prisiega pa
tvirtino, kad vienas polic- 
manas paėmęs nuo jo neva 
$10.00 bylos už vieną draugą 
(kuris buvo išteisintas) ir 
paskui tų pinigų jam neati- 
davęs. Tai yra ne kas kita, 
kaip kyšys, kurio policma- 
nas jokiu budu negalėjęs 
imti.
—Babilas sako norįs vesti 
dalyką iki galui, nes jo tau
tiečiai, lietuviai, šitokiu bū
du yra išnaudojami. j

Tai jau ne pirmas sykis 
Norwood©^ kad pinigais ga
lima įgyti malonę. j

žydai socijalistai.
Suvienytose Valstijose gy

vena du milijonai ir vienas 
trečdalis žydų, tarpe kurių 
75 procentas paprasti dar
bininkai.

Žydų unijistų yra trečda
lis milijono,.užtat, socijalis- 

. tų medaugiaiisįa, ūtąip apie j 
4,000. t Žydai « šoęijąlištai su- 
WjQ.yW*4 dąug pinigųK įšlei- 
,$mį$,soei j ai iš^K'ų: )wygų

i užmuštas dirtė- 
mitu

San Diego, Gal. Naman 
turtingo kapitalisto kas tai 
pakišo dinamito. Namas iš
lėkė oran, o kapitalistas li
kosi užmuštas. Kas tą vis- 
<ą atliko — nėra žinios.

Seni kareiviai susirinko.
Philadelphijoj prasidėjo 

vietinė konvencija senų ka
reivių armijos ir laivyno. 
Susirinko veteranai, kurie 
dalyvavo Mexikos karėje, 
civiliškoje karėje, taip-pat 
karėje su ispanais. Išviso 
susirinko 5,000 delegatų.

Finai socijalistai turi savo 
universitetą.

Finų socijalistų federaci
ja turi savo universitetą 
Duluth. Minn. Pereitais me
tais tonais lavinosi dėl par- 
tyviškai socijalistiško veiki
mo 139 darbininkai — vyrai 
ir moterĮs.

Universiteto namas kaš
tuoja $20,000 ir turi savo di- 
deliausį knygyną 2,000 to
mų.

Dabar gi finai nutarė į- 
kurti savo universiteto sky
rių Cambridge’iuj, Mass. 
Vienas iš mokytojų bus drg. 
Ohzolis, latvių socijalistų 
laikraščio redaktorius ir an
trosios Dūmos atstovas.

graikų eilė. Bulgarai pas
kelbė visą eilę sukonfiskuo- 
tų laiškų, kuriuos rašė grai
kų oficieriai namiškiam. 
Tuose laiškuose graikai pri
sipažįsta, Jog deginę so
džius, skerdę moteris ir vai
kus.

Kaip tai viskas paprasta 
mūsų krikščioniškame pa
sauly !

Vokiečių šnipai Lietuvoje.
Rusijos valdžiai pereitais 

metais pavyko sučiupti Gar
dino gub. tūlą Chovaniecą, 
kuris prisipažino esąs vokie
čiui šnipu. Pasirodė, kad'Vo
kieti joj ryra tam tikra šnipų 
mokykla, kur gabius vyrus 
mokina paišymo ir braižy
mo. Paskiaus juos išsiun
čia Rusijon patirti kariškų 
slaptybių, daryti tvirtovių 
pienus ir tt. Iš to paties 
Chovanieco susekta, kad 
Vilniaus kariškas raštinin
kas Kisieliov, nori parduoti 
vyriausiam Vokietijos štar 
bu i Vilniaus korpuso mobili
zacijos dokumentus. Kada

Mokytojas - maniakas už
mušė 15, sužeidė 12.

Miulhausen ' (Vokietija) 
Maniakas mokytojas, pavar
de Wagner, ammtas pasiu
timo dvasia, u^fnušė 10 žmo
nių, o 12 sunkiai sužeidė. Ji
sai bėgo gatvėmis su revol
veriu rankoje šovė į kiek
vieną, ką tik ^pasitiko gat
ve einant. f

Į Kada policija pribuvo į 
Wagnerio namus, tai atrado 
užųiuštą žmo^ą ir keturis 
vaikus. Atrastą juos su
pjaustytus peiliu į kavalkė- 
Uus. /

Wagner ir patsai save su
žeidė. <

r ■ •Namai sugriuvo; užmušta 
! 40 vargdienių.'
I Dublin (Airįja.) Ant ba
žnytinės gatvės sugriuvo du 
neseniai pabudavoti namai, 
kur gyveno vargdieniai. 13 
šeimynų radosi po griuvė
siais. Ligišiol ištraukta 7 
lavonai. Daugelis sužeista 
mirtinai. \ .

Priežastis katastrofos — 
netikęs pastatomas namo.

Palaidojo auką policijos 
i brutaliŠKumo.
' 4 d. rugs. Dtrblino (Airijoj 
je) darbininkai su didžiau
sia iškilme laidojo Nolaną, 
kurį girta policija užmušė 
pereitą,nedeldienįž Laidotu-

wy'
—Streikai..-Dubline plečia

si. Streikuoja ne vien gat- 
vekarių darbininkai, bet išė
jo į streiką ir 30,000 trans
porto darbininkų.

Abelnai, padėjimas labai 
opus.

Vokietijos kariškas speci
alistas - rasėj as pulkininkas 
Gedke pranašauja, kad 1925 
metais Vokietijoj bus 11 mi
lijonų kareivių. Kasžin, kad 
taip nupranašauti ponui pul
kininkui/ kad, mažu, tame 
laike nereikės jokių pulki
ninku...

Už politišką veikimą.
Suvažiavimas Anglijos li

nijų delegatų Manchestery 
nutarė varyti politišką agi
taciją darbininkiškoje dva
sioje, nes paties vieno uni- 
jizmo toli gražu nepakanka.
Japonai siunčia kariumenę i

Nankine užmušta aštuoni 
japonai, kurie nešė japoniš
ką vėliavą laike paskutinių 
sujudimų tame mieste. Įš 
tos priežasties Japoniją 
pradeda ‘siusti - savo karei
vius CHįnįįpp,? kad išgauti 
’u žgan ap 7%ry m ą. Japonų 
laikrašti j. het reikalauja 
užėmimo, kurio' bent Uhini-

2/)00 valstiečių kalėjime už 
užmušimą policisto.

Berlyno dienraštis “Lokal 
Anzeiger” talpina telegramą 
iš Peterburgo nuo 4 d. rug
sėjo.

Netoli Kutais© (Užkauka- 
zy) viename kaime užmušta 
policistas. Valdžia parei
kalavo išduoti kas užmušė. 
Žmonės daugelis to nei neži
nojo. Tuomet 2,000 valstie
čių suareštuota ir nugaben
ta į Kutais© kalėjimą, kur 
jie veik badu marinami, nes 
tiek svieto negalima išmai
tinti.

Čenstakavo j.
“R. N.” rašo:
Po to, skandalo, kurį pa

darė zokoninkas—kunigas 
Domazas Macochas Čensta
kavo klioštoriuje, dabar tas 
garsus lenkų klioštorius su 
savo stebuklais bankrutuoja 
ir tuštėja. Iš pirmiaus bu
vusių 70 zokoninkų, dabar 
vos tik 7 užsilaiko ir tiems 
dar permažai darbo, nes 
žmonės suvis mažai lanko tą 
“-šventą vietą”. Pernai len
kai ir sulenkėjusieji lietuviai 

fp.ei latviai dar rengė kelio- 
.nęs’į Čenstakavą su tikslu 
lenl^y'nupuolusią dvasią at
gaivinti bei sustiprinti.

Šįmet jokių kelionių ne
girdėt; Matyt, Čenstakavo 
stebuklams artinasi galuti
nis pankrutas. Nestebėti
na, xkad Šįmet Vilniuje, Kai- 

'ii’ ki toFTo n^bnklirrprn. 
se vietose skaičius lankytojų 
sumažėjo. Vis tai Macocho 
nuopelnai!

Į Maskva.
į Nuo rugpjūčio menesio 
čia pradėsią statyti naują 
stotį, kurios pastatymas'lė- 
šuosiąs 2į milijono rublių. 
Naujoje stotyje galėsią su
tilpti arti 200,000 žmonių.
< Maskvos universitetas.

tai rado daugybę laiškų, iš 
kurių buvo aišku, kad tai 
esąs vokiečių šnipas. Rasta 
laiškas, kuriame pasakyta: 
“rizikuodamas gyvenimu, 
reikalauju 100,000 rub. Pi
giau neišduosiu”. •

Suimta ir dauginus šnipų. 
Jie daugiausia veikė Kauno, 
Vilniaus ir Gardino gub. 
Prieš kelis metus buvo Su
valkuose teismas dviejų su- 
vokietėjusių lenkų irgi už 
pardavimą įvairių pienų ir 
juos nuteisė katorgom

. Statys K. Duonelaičiui 
paminklą.

Sekančiais metais sueina 
200 metų nuo gimimo dienos 
vieno žymiausių Lietuvos 
klasikų ristijdfJtFDuonęlajL-^^
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Saratovos gubernatorius 
nubaudė 500 rubliu vokiečiu * c

I
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Dėlei tos nepalaimos, 
■ labai daug rašoma. 

Net kapitalistai įdūko, ka
dangi šiuo kartu žuvo ne 
prasti žmones, bet vis iš 
augštesniosios klesos..

l’ą gelžkelį galima pilnai 
vadinti “mirties keliu”. Pa
sirodo, kad susikėlę trauki
niai buvo iš senu mediniu 
karų padaryti. Sep
tyni mediniai karai Bar 
Harbor ekspreso, atnešė 
kompanijai $80,500, nes 
Dualinis karas kaštuoja pi
giau ant $11,000,- negu plie
ninis. Kompanijai pelnas— 
keleiviams pražūtis.

15 d. rugsėjo Fall River, 
Mass., atsibus valstijinė 
konferencija Amerikos Dar
bo Federacijos. Delegatų 
apsvarstymui bus įnešta į- 
kurti neprigulmingą nuo ka
pitalistų universitetą. Tą 
sumanymą rengia centrališ- 
kas Bostono komitetas ir ti
kimasi, kad parems ir kiti

>

derališkos valdžios tyrinėji
mas. Pirmoj tardymo die
noj paaiškėjo didžiausia be
tvarkė signalizacijos daly
kuose. Abudu traukiniai 
praėjo pro Walingforda vie
nas po kitam tik 2 minutų 
kelionės atstume ir užpaka
liniam traukiniui nebuvo 
duota žinios, kad jisai tuo- 
jaus užbėgs ant pirmiau le
kiančio traukinio. Antra
sai traukinys bėgo greičiau, 
negu pirmasis. »Tik paskuti
nėj minutėj mašinistas ant
rojo traukinio pamatė pavo
jų, bet negalėjo sulaikyti 
traukinį ir tas visu smarku
mu įsirėžė į du miegamuo
ju vagonu “Bar Harbor” 
ekspreso.

Kas bus naudos iš tyrinė
jimo, jeigu gelžkelį ir to
linus valdys ta plėšrioji mi
lijonierių kompanija?

Kas Lozorianis nuo stalo 
nukrito?

Massachusetts valstijos 
atstovų butas paskyrė naš
lėms visds valstijos $50,000. 
Dabar Mass, ponai didžiuo
jasi, kokį mielaširdingą 
darbą jie atliko.'

Argi tai nebjauru? Tie ke-

Friedmano senatoriumas.
Sveikatos komisijonierius 

New York© valstijos leido 
Įkurti Harrietstowne dakta
ro Friedmano senatoriumą.

Nežiūrint to, kad visi rim
ti daktarai atmetė Friedma
no “stebuklingus” vaistus 
nuo džiovos, vienok Ameri
koj randasi dar jo šalininkų, 
kurie padeda jam varyti į 
kapus žmones.

Darrow pas mainierius.
Garsus unijų advokatas 

Clarence Darrow pribuvo į 
Calumet, kur streikuoja 
20,000 mainierių vario ka
syklose.

Darrow gelbės mainierius

zidentą, bet uzmuseKlJį.
Kada buvęs Chinijos prezi
dentas revoliueijonierius 
daktaras Sun - Yat - Sen iš
bėgo Japonijon, tai paskui 
jį atvyko pasamdyti chuliga
nai, kuriems buvo pavesta 
užmušti tą žymų veikėją. Ir 
štai dabar per klaidą, norė
dami užmušti daktarą, už
mušė žymų Japonijos valdi
ninką.

Užmušėjai - chiniečiai su
imti.
Paleistuves ir mokslo han-

Socijalistai nepasiduoda
Seattle’© socijalistai, ku

rių kliubą ir knygyną iš
griovė “patriotiški” jūrinin
kai, sukurstyti laivyno mi- 
nisterio, reikalauja atlygi
nimo miostolių.

Jie išsiuntė savo žmogų į 
Washingtoną. Pakeliuj ji
sai daugely vietų kalbės apie 
tą pogromą. Taip-pat bus 
reikalaujama iš augštesnio
sios valdžios panaikinimo 
uždraudimo pardavinėti so
či j alistų literatūrą. Mat, at
sirado gudrus teisėjai, kurie 
pripažino socijalistų raštus 
nelegališkais.
Canadiečiai nori paliuosuoti 

Thaw.
Milijonierius - pabėgėlis 

Thaw, kuris dabar randasi 
Canados immigracijos val
džios rankose,turi daug savo 
šalininkų. Štai nedėldienį, 
7 d. rugs., minia žmonių no
rėjo jį paliuosuoti. Mažame | maimeriams.

Baisi audra.
Šiaurinėj Carolinoj siautė 

baisi audra, kuri padarė apt 
$3,000,000 nuostolių.

Karščiausia vasara Chica
goje.

Chicagiečiai nebeatmena 
taip karštos vasaros, kokia 
šiemet kad buvo. Rugsėjo

100 laipsnių.
Prašo paremti streikierius.

Pildantysis Komitetas A- 
merikos Darbo Federacijos 
kreipėsi su tam tikru atsi
šaukimu j visas unijas, kvie
sdamas jos ateiti pagelbon 
streikuojantiems Calumet’o • • •

40 sužeista.
Barcelonoj (Ispanijoj) ne

siliauja riaušes, streikai ir 
demonstracijos. Sustreika
vo klerkai, norėdami kovoti 
prieš darbą vakarais. Su
sirėmime su policija priėjo 
ligi kraujo1 praliejimo ir 40 
žmonių sužeista, c

Gramas radiumo — $$7,000.
Berlynas. Prūsijos val

džia nupirko gramą radiu
mo ligonbučiui dėl moksliš
ko tyrinėjimo tikslų.

Profesorius Hys atsišau
kė į. visuomenę, prašyda
mas aukų, kad būtų galima 
daugiaus radiumo nupirkti.

Radiumas yra brangiau
sias elementas, turintis ne
paprastas ypatybes, kurios 
dar nepilnai ištirtos.

Japonai ir Amerikiečiai.
Japonijos ir Suv. Valstijų 

parlamento atstovai susi- 
broliavo Haagos (Olandijoj) 
parlamentariškame suvažia
vime. Sutvėrė net draugiją 
ir pasižadėjo taikiai sugy
venti.
Belgijos socijalistai veikia.

Į Kada buvo tasai garsusis 
generališkas streikas Belgi
jos darbininkų, valdžia pa
žadėjo padaryti konstituci
jos reviziją ir įvesti visuoti
ną balsavimą, betgi visiems 
suprantama, kad ji nesi
stengs pažadėjimo išpildyti.

Todėl socijalistai vėl ėmė
si už darbo. Dabar jie varo 
smarkiausią agitaciją ir 
rengia milžinišką peticiją.

Baisenybės ant Balkanų.
Seniau rašydavo, kad žvė

riškiausi žmonės pasauly — 
tai turkų kareiviai, paskui 
pradėjo skelbti, kad žvėriš
kiausi kareiviai—tai bulga- 

kareiviai Dabar atėjo

Frankforte buvo gaudomos 
prostitutės ir gabenamos j 
kliniką daktaro Ehrlicho, 
kad ant jų galėtų išbandyti 
pasekmes tūlų vaistų minėto 
daktaro. Paprastai tokiems 
bandymams naudojama jū
ros kiauliukės, bet šiame at
sitikime ir nelaimingas mo-

prašymų priėmimas į Mas
kvos universitetą. Filologų 
skyriuje buvo 200 vietų, o 
paduota 172 prašymai; fizi
kos-matematikos skyriuje 
buvo 350 vietų, prašymų pa
duota 201; gamtininkų sky
riuje — 350 v., paduota 462 
pr.; teisininkų sk. — 1000 v., 
paduota 607 prašymai ir me
dicinos skyriuje buvo 200 v., 
o paduota 384 prašymai.

štai kokios pasekmės: 15 
moterų numirė, daugelis li
ko aklų, raišų.

Dabar dėlei to bus teis
mas. į
Japonija nori karės su Chi- 

nija. Į
Tokio atsibuvo didžiulė 

demonstracija prieš chinie- 
čius. 15,000 demonstrantų, 
susirinkę miesto sodne, rei
kalavo karės apskelbimo da
bartinei Chinijos valdžiai. 
Jie reikalavo prasišalinimo 
iš užsienių dalykų ministeri
jos barono Makino, kuris ne
nori taip karštai veikti, 
kaip demonstrantai liepia.

Už viehą markę — $7,500.
Anglijos karalius , renka 

senų markių (štampų) ko
lekciją. Neseniai jisai nusi
pirko vieną labai seną M ali
nki jos markę, už kurią už
mokėjo $7,500.

Nori milžiniško laivyno.
Mažutė Graikija trokšta 

pasistatyti sau milžinišką 
laivyną. $60,000,000 
duoti valdžia, o pusę 

Isumes aukomis.

Pernava (Livžemė). Vald- 
gofo fabrikus valdyba pra
šalino 2000 /Streikuojančių 
darbininku. '

Rusų spauda.
Liepos mėnesyj 1913 m. 

rusų administracija nubau
dė 30 perijodinių leidinių 
11,300 rub., 10 laikraščių nu
bausta 500 rub., kai-kurie ir 
po kelis kartus, 15 laikraš
čių 300 rub.

Apie 35 laikraščius vyriau
sybė visai "konfiskavo. 12 re
daktorių patraukta teisman 
ir daugelis jų pasodinta ka
lėjimam Charkovo guber
natorius neleido prekybos ir 
pramonės tarnautojams į- 
steigti perijodinio laikraščio 
“Torgovyj Truženik”. Alek- 
sandrovske užginta laikyti 
liaudies skaityklose progre- 
siviškus laikraščius.

Ankstyvas ruduo.
Observatorija praneša, kad 
šiais metais bus labai šalčiai, 

i Dabar patemijama, kad 
I vės jau lekia į pietus.

sų Lietuvoj sumanyta pas 
tyti paminklas K. Duonelai
čiui ant Rambyno kalno..

Keista tik, kad komisijon 
išrinkti žmonės, kūne visai 
netiki į ateitį mūsų tautos.

žydų muziejus Vilniuje.
Žydų tautininkai sumanė . 1 

įkurti Vilniuje savo muzie
jų. Didžiausią auką padarė 
žydų labdarystės draugija.

Bedievyslįs naikinimas.
“R. N.’’rašo:
Kas jau bedieviu paliko 
Ir dar gailis kataliko, 
Tas lai Rokiškio klebono • 
Prašo išrišt nuo šėtono!
Čia paprastai, kaip visur: 

šventadieniais būriais su
plaukę žmonės į bažnyčią — 
išklauso mišių, o paskui iš
girsta pamokslą, bet nepa
prastą pamokslą, nes mūsų 
klebonas, kad lipa į sakyklą, 
tai jau bobelės iš anksto gula 
kryžium ir krapštosi iš pri
juosčių skepetaites ašaroms 
šluostyti, jog toks plerpen- 
tis jo balsas aišku, kad už
gaus kiekvieno širdį; p rakei-, 
k i me svietiškų laikraščių 
skaitytojų, pagal jo nuomo
nę — bedievių, jis labai su
graudins širdis ir.įdiegs ker
štą prieš tokius, kurie skaito 
pirmeiviškus laikraščius, to
lintis, nepaduoti jiems ran
kos ir kaip išgalint tuos 
“naujosios gadynės cicili- 
kus” persekioti, nes, girdi, 
“kaip galėdami traukite 
krikščionis iš šėtono nagų!”

Lakūnas.
Tauragė (Kauno g.) Lie* 

pus 27 d. miestelyje pasidarė 
nepaprastas judėjimas. Mat, 
padangėse pasirodė nežino
mas lakūnas, kuris skrisda
mas vis žemyn, jieškojo vie
tos nusileisti. Kaip paskui 
pasirodė, buvo tai francūzų 
lakūnas Jean Nuar’as; lekia 
jis iš Paryžiaus Peterbur
gan, norėdamas laimėti kaž 
kokią dovaną. Lekiant per 
Prūsų sieną, jį kareiviai pa
vaišino šūviais, bet nepatai
kė. A rytojaus, žmonių ly
dimas —Nškeliavo toliau.

I 
I



savo

no

menomis

vo rezervas
Jie užmiršo, kad

veda aršiausią

Tai išsirėdė, lyg ir pasaka būtų buvus 
iš “tūkstančio nakčių ir vienos.”

Bet grįžkime dabar prie važiuojančių 
kalėjimo vežime.

Jų padėjimas buvo dar gana sunkus.

atkreipė atydos, kur taip smarkiai skubina
si kalėjimo vežimas ir kokia yra jo apsauga.

Pagaliaus, pradėjo jau rody ties užmies
čio tvoros, maži, mediniai nameliai ir neiš- 
brukuotos gatvės.

Kaliniai buvo jau Varšuvos ' užmiesty, 
nors iki paskirtai vietai buvo dar gana ilgas 
velionės galas, čionais betgi jau niekeno 
nepasitiko ant kelio, nes viskas buvo pasi
nėrę giliausiame miege. Žinoma, nieko ge
resnio ir nereikėjo pabėgėliams.

Tuoini pat laiku, kada kalėjimo karieta 
visu smarkumu drožė Varšuvos gatvėmis, 
kitame miesto gale, ant kiemo visiškai ap
leisto, revoiiucijonierių kuopa laukė pabė
gėlių su didžiausiu nekantrumu. Jie taip- 
pat buvo partijos pasiųsti, kad, reikalui 
esant, ateiti draugams į pagelbą. Tai bu-

Jųjų uždaviniu buvo surinkti visus re
volverius ir, kilus kokiam triukšmui arba

Rodosi, ’ kad tuomi pasibaigė visas pa
vojus, bet taip dar toli gražu nebuvo. Ve
žėjas buvo ne savo žmogus. Tai buvo kalė
jimo sargas. Kokiu nors būdu reikėjo nuo 
jo atsikratyti.

Baronas Budbergas parvažiavo namo, 
persirengė ir, tarytum nieko nebūtų nei bu
vę, nuėjo pas draugus. Tenais, linksmoje 
draugų kompanijoje, jisai papasakojo visą 
pabėgimo istoriją su mažiausiomis smulk-

ir vadina 
elgimąsi

kiekvienos progos męs nuro 
dydavom, kad juodoji Lietu 
vos armija, parodanti di 
džiausį duosnumą savo juo 
>dom draugijom, kaip “Sau 
lė”, “Žiburys”, “Rytas” — 
pačią Mokslo Draugiją šnai

mas apie dabartinį padėjimą 
Lietuvoj ir Rusijoj.

Ir šitokis tai žmogus sta
tomas vadovu/ant jo galvos 
vos ne liaurų vainikai užde
dami, jisai prilygintas prie 
geriausių tautos užtarėjų!

Todėl “Laisvė”, kaip ir 
“Kova”, kaip ir “Pirmyn” 
(N22), turėjo pasakyti tuos 
karčius teisybės žodžius.

Įšėlusiai kunigų ir tautiš
ku fanatiku miniai tas ne

sako. “Laisvė” gi net pa
kvietė prie parėmimo.

Tuomi savo pasielgimu 
liet, socijalistiška laikrašti
ja pasirodė esanti ant augš- 
tybės savo pašaukimo.
Vieni garbina delegatus, kiti 

kritikuoja.

svetainę, ten parapijonai 
arba šnairuoja į tai, arba 

agitaciją
imas kalinių iš Paviako

Sulietuvino J. Europietis.

myn”. Bet, nežiūrint to, 
YČo figūra stoja prieš mus 
aiškiausioje, lekajiškai -par- 
tyviškoje šviesoje. Kiek
vienas susipratęs darbinin
kas negali tylėti, matyda
mas, kaip tasai politikierius 
kvailina žmones, meluoda-

delegatai ačiuoja jiems.
Vyrai! Jeigu jau užmirš

tate savo locną garbę, tai 
bent neužmirškite Mokslo 
Draugijos garbės!

Dabar matote, kaip daug 
priežasčių tam susidėjo, kad 
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Atstovai pradėjo savo 
darbą* Iš pat pirmų žings
nių jie padaro savo kelionę 
ne kultūros žygiu, bet patri
otiškai klerikališka manifes
tacija
Mokslo ir Dailės draugija y- 
ra bepartyviška kultūros 
draugija. Ten kur jiem rei-

pnes.
Todėl “Pirmyn” 

dabartinį kunigų 
didžiausiu veidmainiavimu.

Ir išties: kunigai šimtines 
kloja dėl “Saulės”, “Žibu- 

Ryto.” Jų “Saulės” 
namai jau veik gatavi. Tat 
dabar jau jie meta šunkaulį 
ir tautos namams, o mūsų

Tautos Namai ir delegatai.
Retai ktfris laikraštis vi

suomet su tokiu prielanku
mu atsiliepdavo apie tautos 
namus Vilniuje, kaip “Lais
vė”. Darydami apžvalgą 
lietuvių gyvenimo, męs vi
suomet nurodydavom į prie
žastis, dėlei kurių taip nesi
seka aukos rinkti. Prie

L A I S*V E

Ir štai Mokslo Draugija 
pasiuntė savo delegatus A- 
merikon pinigų parinkti. At
likt tokiam darbui reikėjo 
ne tik žmonių dideliu taktu, 
bet ir tokių, kurie prisilaikė 
minimum (mažiausia) par
ty viškumo, kurie tarpe pla
čios visuomenės įgiję bepar- 
tyviškųjų vardą. Reikėta 
kad atstovybė su pilna garbe 
reprezentuotų netik Moksle 
Draugijos bepartyviškumą, 
bet ir didelį jos kulturišku- 
mą.„ Tokiu atstovu, be abe
jonės, yra d-ras Basanavi
čius. Nor$ tai ir ne mūsų 
pakraipos žmogus, nors y- 
pač pastaraisiais laikais jis 
vis labiau nusižengia prieš 
gerąsias mūsų tautos tradi
cijas, bet vistik tai yra žmo
gus, kuriam šiame atsitiki
me Mokslo Draugija pilnai 
galėjo pavesti atstovybę. Ji
sai, o nė kas kitas, daugiau
sia prisidėjo prie įkūrimo 
pačios draugijos.

Sykiu su p. Basanavičium 
pasiuntiniu tapo Yčas. Nė
ra žmogaus, kuris mažiausia 
tiktų savo bepartyviškai ir 
augštai kultūriškai rolei, kai 
minėtas asmuo. Jeigu Basa
navičius savo ypata vis tik 
primena mums mūsų kovas 
praeity — tai p. Yčas nieko 
daugiaus mums neprimena, 
kaip tiktai politišką lekajų, 
klerikalizmo samdinį ir at
stovą tos reakcijoniškos Lie
tuvos visuomenes dalico,kuri 
gali ir moka politikieriauti 
net carizmo sutvertose sąly
gose. Kas nors šiek tiek tu
ri dorumo ir supranta Lietu
vos gyvenimo sąlygas, tas 
girdėjo, kad netik socijalis- 
tai, bet ir visi Lietuvos pirm
eiviai iš “Lietuvos Žinių” ir 
“Lietuvos Ūkininko” žiūri į 
tą poną su didžiausia neišti
kimybe.

Na... bet Basanavičius 
su Yču atvyko Amerikon. 
Kaip gi turėjo pasielgti soci- 
jalistų laikraštija? Kaip 
“Laisvė”, taip “Kova”, kaip 
“Keieivis”, taip “Pirmyn” ir 
“Dilgėlės” — patalpino dele
gatų atsiliepimus. Soči j a- 
lišfai suprato, kad tautos na
mai yra kultūros reikalas. 
“Laisvė” tuoj patalpino 
straipsnį, prieš kurį tąsyk 
nedrįso prabilti net suku- 
nigėję tautininkai ir kuris 
išreiškė nuomonę didžiumos 
susipratusių darbininkų.Nu
mery 60 “Laisvės” juodai 
ant balto parašyta: “męs 
kviečiame visus savo prita
rėjus ir šiandien remti tau
tos namų idėją”, nors ten 
jau ir nurodėmė, kad jeigu 
ne carizmo šėlimas Lietuvoj, 
tai Lietuvos žmonės, esant 
mūsų i 
laisvei, 
sudėję savo tautos namams.

. Vadinasi, pat pirmame savo 
žody, męs nurodėme, kad 
tarpe kultūros kėlimo ir po
litiškos laisvės yra tamp
riausias ryšys. Kiekvienas 
susipratęs darbininkas tą ry 
šį mato. Kiti socijalistiški 
laikraščiai protavo taip, 
kaip ir “Laisvė”. “Keleivis” 
paakino, kad tautos namai 
yra geras ir remtinas suma
nymas. “Dilgėlės” ir “Ko
va” pasielgė taip-pat. “Pir
myn”, pritardamas tautos 
namų idėjai, pasakė, kad nei
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kejo parodyti savo didžiau
sią mokėjimą elgties bepar
tyviškai, jie be mažiausio at-., 
sižvelgimo puolė į glėbius 
lietuviškų klerikalų. Nesa
kome, kad nereikėjo imti 
nuo jų aukų, nes kiekviena 
auka brangi, bet tai dar ne
reiškia, kad reikėjo taip de- 
monstratyviškai, taip fami- 
liškai, atsiduoti ant juodo
sios partijos geros valios. Iš 
pat pirmo žingsnio viskas 
buvo surišta su klebonija. 
Jeigu kas to nematė pirmiau 
— tas mato dabar. Bet tai 
dar neviskas. Pradėjo 
skambinti devyniais var
pais, pradėjo giedoti Dovy
do psalmes ir girti netik 
kultūros žygį, bet ir atstovų, 
ypač Yčo, politiką. Nei ma- 
mažiausos teisybės apie tik
rą Lietuvos dabartinį padė
jimą nebuvo pasakyta. Vis
kas paskendo klerikališkai- 
-patriotiškuose smilkaluose 
ir p. Yčas, be mažiausios 
d rovės, pradėjo kalbėti apie 
savo darbus Dūmoje. Ge
riausiais Amerikos žmo
nėmis pasirodė kunigai ir 
darbininkų priešai Bušai. Jų 
fotografijos dedamos laik- 
raščiuosna, kaipo didžiau
siai užsitarnavusių vyrų!

Kas jau perdaug, tai per
daug! Tylėti, matant šitą 
klerikališkai—tau tiška orgi
ją, nebuvo galima. Tai bū
tų buvęs prasižengimas 
prieš lietuvius darbinipkus. 
Socijalistiška laikraštija tu
rėjo pasakyti, kas teisybė, o 
kas melas.

“Laisvė”, “Kova” ir “Kel
eivis” perspausdino iš “L. 
Ūkininko” žinią, kaip Yčas 
buvo pas carą, sveikino jį ir 
pirko jam, sykiu su katalikų 
kunigu Laukaičiu ir kitais 
dešniaisiais atstovais, pra
voslavų abrozą. “Keleivis” 
(N 35) klausia tautininkų: 
“ar ir dabar dar nematote 
argumentų prieš Yčą?” Už 
tą vizitą pas carą, kaip Yčas 
taip ir kiti lekajai, gavo me- 
daliukus “na pamiat”, ku
riuos kiekvienas iš jų galės 
perduoti savo vyresniam sū
nui iš kartos į kartą. Kiti 
Lietuvos atstovai, nei Kei- 
nis, nei Januškevičius, nei 
Bulota niekados nieko pana
šaus nepadarė, nors jie ir 
nėra socijalistai, bet yra tik 
pirmeiviai. Apie tą patį 
Yčą “Laisvė” iš “Lietuvos 
Žinių” perspausdina dar 
daugiau faktų* ir nurodo, 
kad ir į Dūmą tasai ponas 
išrinktas prieš valstiečių no
rą. “Liet. Žinios”, Vilniaus 
pirmeivių organas, žiūri į 
Yčą, kaipo į naujos mados 
klerikališką karjeristą. Tą 
pripažįsta net ramiausias

tėvynėje politiškai!laikraštis, kaiį “Darbininkų 
būtų daug daugiau1 Viltis.” Laikrašty “Pirmyn” 

E drg. Baranauskas, at- 
s Lietuvos Soc.-Dem.

Partijos, rašo: “p. Yčas per
ėjo į Dūmą tiktai su parama 
kunigų ir valsčiaus viršinin
kų. Laike rinkimų jisai ap
važiavo valsčiaus načalst- 
vą.” (Apie tai savo laike 
buvo rašyta “Liet. Ūkinin
ke” ir “Liet.žiniose”.—“Lai
svės” prierašas.) Žandarų 
oficieras, kaip rašo “Pir
myn,” praneša apie Yčą: 
“Da etot čeloviek vpolnie 
blagonadežnyj”. ,

I? šitie visi faktai neat-

patiko, bet męs nesišaukia- 
me į jų sveiką protą, neigi į 
jų tėvynės meiles jausmą.

Faktai liekasi faktais ir 
jie nesugriaunami: mūsų 
tautininkai kelia į padanges 
žmogų, kuris iš priežasties 
300 metų carų jubiliejaus, 
ėjo pas jį su poklonais, ku
ris užsipelnęs “pilnai blago- 
nadiežno” vardą nuo žanda
rų oficierių (žiūrėk “Pir
myn” N22).

Argi jau jūs, vyrai, netu
rite nei mažiausios gėdos, 
argi jau jūs spjaujate ant 
šešėlių Kudirkos, Vaičaičio, 
Matulaičio, Višinskio ir iš
tisos eilės mūsų garbingų 
veikėjų, kurie, nors nebuvo 
socijalistais, bet mokėjo su 
garbe laikyti rankose savo 
tautos vėliavą?!

Prieš ką jūs protestuoja
te? Ar jūs norite užrėkti 
savo sąžinės balsą? Dakykit 
sau ką norite. Bet męs augš
tai laikom vėliavą lietuvių 
tautos garbės. Tautos Na
mų rūmas gali stoties Vil
niuje tik ačiū pasišventimui 
geriausių sūnų, tik ačiū 
1905 metų revoliucijai. Ka
da 190!} metais susirinko 
pirmas lietuvių seimas Vil
niuje — visi, 
žmogus, atsis' 
mi žuvusiu 
riti atmintį, 
dos neužmiršime, 
me, kad dėl Lietuvos kultū
riškos ir politiškos laisves, 
reikia aršiausios kovos su 
caro valdžia. To neužmirš 
nei vienas susipratęs darbi
ninkas.

Prakalbos ir aukos.
Su prakalbomis pradeda 

nesisekti, taip - pat ir su au
kom. Daugelis tariasi siųsti 
aukas stačiai Vilniun. Taip 
pataria ir drg. Baranauskas 
per “Pirmyn.” Žinoma, kiek
vienas elgiasi pagal savo su
pratimo, vienok, šiaip ar 
taip būtų, patį sumanymą 
tokiu ar kitokiu būdu reikia 
šelpti, nes tautos namas la
bai reikalingas. Tą sakėme 
ir turime atkartoti.

Kaip matyti iš korespon
dencijos, tilpusios “Kelei
vio” N 36 iš Chicagos, tai 
triukšmą, padėkime, Ap- 
veizdos dievo parap. svetai
nėje, sukėlė tamsunėliai fa
natikai. Ta koresp. vertėtų 
kiekvjenam perskaityt. Pat
sai p. Bas. savo prakalboj 
Chicagoje (apie tai yra šia
me “L.” N-ry) pasakė, kad 
daugelis žmonių visai nesu
pranta, ką tai reiškia tautos 
namai ir kokia jų svarba. 
Visgi męs labai puikiai žino
me, kad mažiausia apie vi
suomeniškus reikalus išma
no ir svarsto mūsų parapijų 
tam sūnija.

Su aukomis visai ne taip 
puikiai sekasi, kaip turėtų 
sekties. “Pirmyn” N 22 pri
mena apie streikus, kada 
visi tie kunigai, bankieriai 
ir buržuaziniai redaktoriai 
neateina su pagelba darbi
ninkams. Tie, kurie mažiau 
aukauja, lyg ir paniekinami, 
o kas duoda daugiau — į pa
danges keliamas. Pridursi
me, jog daugelis mato tame 
paniekinimą.

Susipratusioms darbinin
kams, anot “Pirmyn”, labai 
puola į akį, kad Basanavi
čiaus ir Yčo keliones tikslą

kaip vienas 
•, pagerbda- 
voliucijonie- 

Męs to nieka- 
nes žino-

ne taip gausiai plaukia, kaip 
būtų plaukusios, jeigu vis
kas žmoniškai būtų sutvar
kyta.

Lietuvis darbininkas, ku
ris čia, Amerikoj, kovoja už 
geresnį būvį, nori suprasti 
šios gadynės reikalus, mato 
savo akimis Basanavičių ir 
Yčą sėbraujant su darbinin
kų priešais Bušais (apie tą 
buvo rašyta “Kovos” N34), 
su savo amžinais nepriete
liais ir socijalizmo ėdikais, 
kaip visi tie Kriaučiūnai, Se
rafinai, Skripkos, Elijošiai 
ir tt. — matant, kaip jie vie
ni kitiems garbės psalm as 
gieda — lietuviui-darbinin- 
kui darosi nejauku, nesma
gu. Jisai mato, kad toj 
kompanijoj jam nėra kas 
veikti, kad jisai ten “ne sa
vo žmogus.” Toje kompani
joje nei žodelio neprataria
ma apie darbo ręikalus ir 
darbininkų skriaudą—ir tuo 
met daugelis pamoja ranka 
ir nueina šalin.

Tai toks mūsų žodis ir mū
sų nuomonė.

O mūsų kunigams, jų ave
lėms ir tautininkams tiek 
pasakysime: rašykite, svei
ki, sau protestus prieš kul
tūrišką užsilaikymą socijali- 
stiškų laikraščių, slėpkite,— 
nors nepaslėpsite— Yčo dar
bus, kelkite sau biznierių 
balius, kur taip čiulba Sera
finai su herubinais, kelkite į 
didvyrius klioštorninkes 
Kaupiu tęs ir Bušus, o rytoj 
jūs vėl su ponu Elijošium ei
site agituoti už Taftą, Yčas 
nupirks carui antrą abrozą, 
ponai Balučiai vėl jieškos 
šnipų ten, kur jų nėra, po
nas Račkauskas vėl giedos 
apie žmoniškumą su Brook- 
lyno Varnagiriais, Sirvydas 
vėl jieškos paleistuvių tarpe 
socijalistų, Kaupas, išvytas 
iš Pittstono, vėl pliovos ant 
Bebelio. Jūs matot, ponai, 
kokia jūsų “kultūra”... ir 
“vienybė.”-

Mūsų draugams.
Męs jau gavome laiškų, 

kuriuose protestuojama 
prieš juodosios armijos ir 
sukunigėjusių tautininkų 
protestą. Daugybė žmonių 
pilnai pritaria “Laisvės”, 
“Kovos” ir kitų socijalistiš- 
kų laikraščių taktikai ir sa
vo pritarimą remia para
šais.

Draugai! Mums rodosi, 
nėfa jokio reikalo rinkti pa
rašus po protestais prieš 
Račkauskus, Varnagirius, 
Kaupus etc.

Męs turime daug svarbes
nių reikalų ir visiškai mažai 
teturime “Laisvėje” vietos.

Visokių Račkauskų pro
testai atneš baisią blėdį 
tautos namams, bet socija- 
listams nevertėtų taip elg- 
ties. Jeigu visokie renega
tai ii’ juodoji gvardija nori 
panaudoti tautos namų idė
ją savo bjauriems tikslams, 
tai socijalistai turi elgties

ką nors nuo aukų — nenori 
ir negali, nes aukavimas 
esąs liuosos valios reikalas.

Taięi, kaip matote, prieš 
pačia idėją nei vienas soči j a- 
BStiŠKas laikraštis nieko ne

sami ’
Ak, teisybė, niekas nesa

ko, kad Yčas koks šnipas 
arba oficiališkas valdžios 
bernas. Nesakė to nei “Lai
svė”, nei ' “Kova”, nei “Pir-

paprastai priešingi kiekvie
nam kultūriškam užmany
mui; Męs dar pasakysime— 
didžiuma “Laisvės” skaity
tojų tą žino, kad kur tik lie
tuviai sumano pastatyti sau

Vietoj protestų, jūs, drau
gai ir draugės, agituokite 
tarpe žmonių už tautos na
mus, nurodinokite jų svar
bą, o surinkę aukų, šiokiu 
ar tokiu būdu priduokite 
Mokslo v Draugijos kason. 

tuo, aiškinki! 
'pragaištin- 

i 'lekajų 
armijos po-

žmonėms, Kaip

Yčų ir juodosios armijos 
litika, nurcjdynėkite, ki 
išganymas mūsų tėvynės

Nors tiesa, is kalėjimo išvažiuota laimingai 
ir galima buvo spręsti, kad pavyks pasek
mingai ištrūkti, bet vežėjas buvo ne savo 
žmogus: Vežėju buvo kalėjimo sargas, ku
kis dar galėjo pastebėti kokiu nors būdu 
mistifikaciją ir sukelti triukšmą.

Gatvėmis vaikščiojo kareivių patrulės, 
kurių pagelbos minėtas sargas galėjo prisi
šaukti kiekvienoj minutėj.

Viskas dabar prigulėjo nuo vyriausio 
policisto. Bet kokiu gi būdu pasiliuosavus 
nuo to negeistino žmogaus? Jojo rankose 
vadžios! Jam buvo išsykio paliepta važiuo
ti visai į kitą pusę, negu buvo citadelė. Jam 
buvo pasakyta, kad reikės dar užsukti į tre
čią policijos nuovadą, tai jisai ir patikėjo.

Padėjimas buvo keblus ir reikėjo dide
lio atsargumo ir sumanumo. Blogiausia bu
vo tatai, kad perilgai sugaišta kalėjime ii 
greitai turėjo pradėti švisti.

Pirmos prošvaistės beprasidedančio ry
to buvo jau matomos. Negalima buvo lauk
ti nei valandėlės. Reikėjo veikti.

Vyresnysis policistas staiga sušuko:
—Sustot! Ratas!...
Tasai neaiškus šauksmas betgi turėjo 

savo pasekmes. Vežėjas tuojau sustojo, 
nors ir neperprato, kame dalykas. Sėdintis 
šalę jo policistas nušoko nuo sosto, o, jį pa
sekdamas, nušoko ir vežėjas, atiduodamas 
vadžias kitam policistui. Abudu juodu nuė
jo prie užpakalinio rato, kur stovėjo vyres
nysis policistas ir atydžiai žiūrėjo į ratą. 
Kada juodu prisiartino, vyresnysis policis
tas pasakė:

----- Žiūrėk, žiūrėk, kas čia pasidarė...
Kaip tik vežėjas pasilenkė, norėdamas 

susekti, kas su tuo ratu ten tokio atsitiko, 
tuojaus tariamieji policistai nutverė jį iš 
abiejų pusių ir, nespėjo jisai surikti, kaip 
jo burna buvo užkimšta skepetaite. Paskui 
žaibo greitumu įstumta jį karieton. Laike 
tos momentališkos procedūros, nebuvo nei 
mažiausio triukšmo. Kalėjimo bernas ne
galėjo nei išsižioti.

Karietoje jam liepta, kad gulėtų ra
miai, nes kitaip tuojaus bus, kaip šuva, nu
žudytas.

Vežėjas iš baimės net sustingo. Anei i 
galvą jam neparėjo mintis šaukti ten ar pro
testuoti.

pavojui, reikėjo su ginklais rankose skinti 
kelias.

Jiems gana ilgai prisiėjo laukti kalėji
mo vežimo ir jie baisiai nekantravo, kuo
met pabėgėliai nepribuvo paskirtu laiku.

—Kuomi tą viską išaiškinti ? Ar neįvy
ko kokios nelaimės?

Kiemas radosi visiškai apleistoje vieto
je. Toliaus jau tęsėsi laukai. Vieta buvo 
atsakančiausia dėl pabėgėlių, nes čia nebu
vo nei gyvos dūšios.

Reikia pažymėti, kad atrasti tokia vie
ta buvo taip-pat labai nelengvas daiktas.

(Toliau bus.)

J. Reda.

Tyrlaukio žiedas

Karietoje.
Dar niekuomet pirm to viduryje tos 

tamsios, tvankios karietos, nebuvo maty- 
ties apsireiškiant taip žmoniškų jausmų, 
kaip šiuo kartu.

Vos tiktai karieta povaliai nuvažiavo 
pirmyn, policistas atsikreipė prie kalinių ir 
pratarė lenkiškai:

“Draugai, ar pažįstate mane? Nepra
eis ir kelios minutes, o jūs jau būsite liuosi. 
Sveikinu!”

Tie žodžiai, tarytum, griausmas užga
vo juos. Tie žodžiai buvo taip nuostabus, 
kad pirmoj minutėj niekas jiems nepatikė
jo- ,

Policistas atkartojo: į
“Argi manęs nepažįstate, draugai?”
Tiktai dabar kaliniai perprato, kame 

dalykas, kad tai ne kalėjimo budeliai,' bet 
saviškiai, kurie gelbėjo juos, nors jiems 
gręsė mirtis.

Visus apėmė neapsakoma linksmybė. 
Nuo baisiausios bedugnės, kurion jie visi 
turėjo nukristi, kaliniai pakilo ant augš- 
čiausių laimės viršūnių. Tasai baisus peršo
kimas nuo jausmo begalinio susikrimtimo į 
didžiausios laimės srytį, sukratė visą jin esy- 
bę. '

Staigiai karieta sustojo.
Visi net krūptelėjo. Jie suprato, ” kad 

tai svarbus momentas, nes tame momente 
norima pasiliuosuoti nuo policijos agento.

Kiekvienas nervingai pagalvojo:
Ar pavyks?
Visiems buvo duota po revolverį, nes jų 

buvo paimta dėl reikalo daugiau.
Staiga durįs atsivėrė ir įmetė poną ka

lėjimo vežėją užrišta burna. Durįs vėl užsi
darė ir karieta smarkiai nubildėjo pirmyn, i

Tarytum akmuo nuslinko nuo kalinių 
krūtinės, jie pasijuto taip lengvai.

Dabar jau galima buvo drąsiai žiūrėti 
ateitim Reikėjo tik skubinties, kad pirm 
švintant papulti miesto galan. Kelias buvo 
dar ilgas. Reikėjo pervažiuoti vteas mies
tas ir pasiekti užmiesčio daržai. Laiko bu
vo labai nedaug. Užtat dvasia visų buvo ne
paprastai pakilus.

Ant horizonto sušvietė siaurute šviesos 
juosta. Naujas vežėjas be pasigailėjimo gi
nė porą riebių arklių. Pakeliu^ ne vieną
Karią paiiKo Kareivių patruies ir pavienius 
susivėlinusius kareivius. Niekas betgi ne

(Tąsa.)
Rusę nupirko bjaurios išvaizdos moro- 

kietis, bet kam ir dėl ko, niekas nežinojo. 
Nusipirko taip lygiai, kaip perka stiklą 
alaus ar ką kitą.

Už Aišą buvo reikalaujama daug bran
giau, todėl ir derybų buvo daug daugiau. 
Pagaliaus-ją nusipirko apysenįs, angliškai 
kalbantis žmogus.

Aišai tik tuomi buvo negerai pas savo 
naują viešpatį, nes išsyk nežinojo jo papro
čių :r kalbos.

Nusipirkęs Aišą, papuošė puikiais dra
bužiais, kas jai labai patiko. Dirbt nerei
kėjo, vien tik važinėjosi, puotavo ir kito
kius linksmumus turėjo.

Nors Aiša nieko sunkaus nedirbo, ska
niai valgė, tečiaus išrodė kitokia, negu pir
ma buvo: akįs taip nežėrėjo, veidas apsi
niaukė, sveikata kasdien ėjo silpnyn. Bet 
už tai jos ponas darėsi riebesnis.

Po kelių mėnesių Albertas (jos valdo
nas) pradėjo atšalti nuo jos, neužsiėmė jo
kiais žaislais ir, pagaliaus, prisakė Aišai 
mylėti savo draugą. Nors tas jai nepatiko, 
bet kitaip ji negalėjo pasielgti ir turėjo pil
dyti Alberto paliepimą.

Albertas rengdavo triukšmingas puo
tas, suprašydavo daug - svečių, nusigėru- 
sieins pavesdavo Aišą, ant jų pilnos valios.

Pagaliaus, Aiša Albertui visai nusibo
do ir jis, rengdamasis išvažiuoti Į Paryžių, 
atidavė ja savo tarnui, senam arabui, vieton 
užmokesties. Arabas, apsidžiaugęs tokia 
brangia dovana, greitai pardavė ją Egypto 
pirkliams.

Pirklių karavanas traukė į tą šalį, iš 
kurios paėjo ii’ Aiša. Ji sėdėjo ant paskuti
nio Kupranugario, bemąstydama apie savo 
sena tėvą, v- V

iv.

Jei kas mėgsta kalbėti arba klausyti 
kalbų apie žmogžudžius, tai visuomet pra
deda nuo, “bezduinų”. Bezduinai, tai tikri 
Sacharos tyrlaukių piratai. Jiem rodosi, 
kad kas tik Įžengė į šiuos, pilnus mirties ty
rus, priguli prie jų. Ir jie susi
rinkimuose kalbasi, bodavo ja, kad bereika
lingos kovos, kraujo liejimas, geriau ramiu 
būdu pasiduotų karavano įgula. Jie sargų 
nemuštų, atleistų visus daugiau gabenti 
prekių. Dabar priešingai, kartais lieka net 
visi išžudyti. Kas iš to?...

Apie tai manė ir Aiša, tyrlaukiais ke
liaudama. Jai rodėsi liūdnas reginys: vie
nur smiltis vėjo supustos, išrodo lyg jūrų 
vilnįs; kur-ne-kur matosi kaulai, žmogys
čių skeletai. Visur mirties šmėkla — bau
gu. Keleiviai užsimąstę, nekalba tarp sa
vęs: kupranugariai suvargę nuo karščio.

Vadas prisakė varyti greičiau, kad išsi- 
gavus iš šios pavojingos vietos. Sargai su
kirto po kelis botagus, bet suvargę gyvuliai 
nesiskubino.

Staiga keli balsai sušuko:
\ —Bezduinai, bėzduinai! Už ginklų!...

Kelios dešimtįs raitelių, tartum iš že
mės išdygusių, apsupo karavaną. Po trum 
pos kovos, užvaldė viską bezduinai.

Kuomet ėję musys, Aiša, nušokus nuo 
kupranugario, krito ant žemės ir nudavė 
užmušta. Nors širdis plakė, bet kvapo 
išleido, kad neparodžius jokio 
ženklo. Kaip ilgai gulėjo, ji pati 
atspėti. Bet atsikėlus jau nieko 
apart žuvusiųjų sargų. Ji likosi viena, 
sa...

Netoli dailaus oazo, guli palai 
kam nežinomas, lavonas. Jo kapas ne 
nių sukastas, bet tyrų vėjo supūstas; gale 
kapo žydi tyrlaukių žiedas, kurį lanke 
tyrlaukių gyviai.

Ji likosi tik pražydėjus nuskiiZ I • \

nematė, 
na, liuo-

, nie 
žmo-
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Korespondencijos
Puota Basanavičiaus ir 
Yčo garbei Chicagoje.

Apie dalyvavusius.
30 d. rugp. Sherman hote- 

ly Chicagos liet, draugijų są
junga parengė išleistuves 
pp. Basanavičiui ir Yčui. 
Čia buvo visi Chicagos kuni
giniai ir tautiški šulai. .9 vai. 
vakare pribuvo ir patįs 
svečiai. Tuomet pradeda sė
slios už stalų. Vienas stalas 
buvo augščiau pakeltas. Už 
jo atsisėdo “garbės svečiai”: 
d-ras Graičiunas, inžinierius 
Gugis, saliunčikas ir bankie- 
rius Beržinskis, Basanavi
čius, bankierius ir republi- 
konų partijos agitatorius 
Elijošius, kun. Skripka. 
Yčas, kun. Serafinas ir kiti

Išviso svečių buvo apie 80.
Vakarienė ir kalbos.

Užkandęs kelius kąsnius, 
kalbą užvedė republikonų 
agitatorius p. Elijošius: 
“Ladies and gentlemen!...” 
Išpradžių kalbėjo angliškai, 
turbūt kelneriams, paskui 
lietuviškai. Klausant jo kal
bos, reikėjo tirpti iš sarma
tos. Patį susirinkimą jisai 
pavadino biznierių susirin
kimu. Jisai, matomai, norė
jo pasakyti apie nuopelnus 
svečių, bet dievulis jam vi
sai nedavė nei menkiausio 
kai betoj aus talento.

Po jo pradėjo kun. Skrip
ka. Jojo kalba buvo daug 
davadnesnė. Jisai išreiškė 
savo linksmumą, matyda-

reikš su jais skirtis. Skrip
ka sakė: “Basanavičius pa
seno, bedirbdamas pakėli
mui liet, tautos, o dabar dir
ba su šituo jaunu, gražiu 
vaikinu (rodo į Yčą), kuri 
gal i-visos merginos pamylė
ti.”
J. Basanavičius sako, Ame

rikos lietuviai išnyksią.
J. Basanavičius plačia’ 

kalba apie Liet. Mokslo ii 
Dailės draugijos turtą, ku
ris vis didėja. Reikia rūmo, 
kur tą viską “ sudėjus. Va
žiuodami Amerikon, mažai 
tikėjomės! surinkti, nes 
amerikiečiams mažai apie 
tai buvo aiškinta. Bet visgi 
į mėnesį laiko tapo surinkta 
$4,200. Pačioj Lietuvoj ii 
per keturis metus nebūtume 
tiek surinkę. Basanavičius 
turi vilti, jog ir toliaus ame
rikiečiai neužmirš tautos 
namų. “Nors man ir nesma
gu jums pasakyti, bet aš ge-

nepaklausė, tai reiškia, kad 
motina neužtektinai kvaksė
jo. Taigi reikia kvaksėt 
garsiai. Ir... taip be- 
kvaksėdamas, užbaigė.

Potam buvo keli kavalkė- 
liai muzikos.

Iš eilės labai graudingai 
užkvaksėjo d-ras Rutkaus
kas. Sako — ploti tai ploja- 
te delnais, bet reikia pri
siekti. Kas prisiekia? Ogi 
tik 4. Čia Rutkauskas supy
ko: “Aha, sako, veidmai
niai !”

Nabagėlis tas “poetas.”
Kvaksėjo dar Hertmana- 

vičius ir Stas. Tananevičius 
kuris jau vely savo noselės 
nebūtų rodęs.

D-ras Graičiunas užtikri
no, kad liet. Amerikoj neiš
nyks. Jam, nabagui, jau ne
liko apie ką kvaksėti.

Buvo dar ir diskusijų apie 
išnykimą liet. Amerikoj.

P-lė Misevičiutė prinešė 
d-rui J. B. $125.00 nuo Chi
cagos lietuvaičių.

D-ras B. dėkavojo Chica
gos laikraščių redaktoriams 
už tokį prijautimą.

Be jokio paaiškinimo bu
vo rinkta parašai. Didžiuma 
svečių manė, kad tai ant at
minties. Bijausi, kad nepa
darytų kokios provokacijos. 
Tat ir nepasirašiau.

J. Prušinskas.
“Chicago Tribune” apie 

puotą. z.
Dienraštis “Tribune” pra

neša irgi apie tą puotą. 
Dienraštis paduoda turinį p. 
Elijošiaus kalbos: “Per 
malonę dabartinio Rusijos 
caro, kuris suteikė mums at
stovybę Dūmoje, męs užtik- 
rinam sau liuosybę”.

Įsitėmykit tuos žodžius, 
lietuviai darbininkai!

tylėti, kad lietuviai Ameri
koj ištautęs, todėl čia tautos 
namo nereikia!”. Basanavi
čius mano, kad amerikiečiai 
gyvena ištaigingai, nes nu
tukę (o, taip, ypač dievo tar
nai, saliunieriai ir jiems pa
našus. Koresp. prierašas.) 
Kalbėtojas toliaus sako, kad 
Lietuvoj reikia gerai įsikur
ti ir nors jisai pats nesulauk
siąs namų, kurie lėšuos 200- 
000 rub., bet sulauks jo ai
niai. Kitos kolionijos, vei
kiausia, ir neatsiliksiančios 
nuo Chicagos.
Poetiškos kalbos ir kvaksė

jimai.
Labai iškilmingai persta

tytas žinomas atžagareivis 
kun. Serafinas. Tasai nu
giedojo visai poetiškai apie 
paukštelius, audras etc.

Yčas davė vėjo socijalis
tams. Pasakė, kad jie dau
giau neverti, kaip kiaušinio 
luotelis. Užtikrino d-rui 
Būs., kad jisai sulauksiąs 
tautos namo.

Biznierius Olševskis pro
tauja, kad neverta nertis iš 
lietuviško kailio. Užtenka 
chicagiečiams sumesti po 
dolerinę ir bus du tautiški 
namai.

Balevičius pagyrė kun. 
Serafino kalbą. Sako, jau ir 
pati pavardė reiškia dan
gaus aniolą. Balevičius kal
ne jo apie vištas. Tauta — 
tai višta (tai dar mažmožis! 

, Savo laiku liepė imti pavizdį 
iš kiaulių. Žinančio priera
šas), o žmonės — viščiukai. 
Jeigu viščiukai išlaksto, tai 
vištai reikia tik kvaktelt, ir 
viščiukai lenda po jos spar
nais. Jeigu kokis viščiukas

Montreal, Canada.
Nors Montrealas nemažas 

miestas, bet laikraščiuose 
mažai pasirodo žinių. Dar
bai sumažėjo, todėl daug iš- 
važinėja į kitus miestus, bet 
ant bonkelių ištuštinimo ne
trūksta. Atsirado keli darb- 
štesni vyrukai, sutarė pa
rengti balių ant 23 fugp. ir 
paršaukė kalbėtoją is Bosto
no F. J. Bagočių. Žmonių 
prisirinko į 300. Pirmą va
karą kalbėtojas aiškino Lie
tuvių Istoriją, taipgi pasakė 
daug apie žmogaus vargingą 
gyvenimą. Ant ryt skaitė la
bai bedievišką referatą. 
Skaitydamas liepė žmonėms 
netikėt, bet žmonės dabar 
sako: “Kaipgi netikėt, kad 
tikrą teisybę prirodė”. Nu
piešė gyvenimą, socijalizmui 
įvykus, kaip būtų žmonės 
laimingi. Atsilankė du klie
rikai; pirmiau sakydavo' 
“Ką tas kalbėtojas, kad už
duosiu klausimą ir neatsa
kys”, bet atsilankius kalbė
tojui, abudu stovėjo rankas 
nuleidę su išblyškusiais vei
dais; klausimų nebuvo gir
dėt.

Prie LSS. 84 kuopos prisi
rašė 4 nauji nariai.. Taipgi 
literatūros parduota už kelis 
rublius.

Ant 4 d. spalio užkviesta 
kalbėt L. Prūseika.

Marijonas.

rė Romos agentai, kad tik 
gavus progą supjudyti žmo- 
nelius.

Čia aš pasakysiu tikrai a- 
pie tą atsitikimą. “Laisvės” 
skaitytojai žino, kad seran- 
toniečiai ilgai kovojo už sa
vo turtą-bažnyčią. Galų 
gale jų buvo viršus. Visiems 
fanatikams baisiai buvo pik
ta, kad pralošė, tat visokiais 
būdais keršijo. “Scranto
nian” buvo su jais.

Viską ištyręs, aš galiu pa
sakyti: kunigo gaspadinė 
buvo ant vakacijų. Kunigui 
gi reikėjo pasijieškoti, kad 
kas valgį pagamintų. Sykį 
kitą pasiprašė vieną-kitą 
kaiminką, bet prašinėti sve
timų buvo nesmagu. Tuo
met per telefoną paprašė 
zakristrjonienės ateiti pa
tarnaut (indų mazgot ir tt.). 
Šioji, apsikrovusi darbais, 
pasiuntė dukterį. Ta mer
gaitė išsižiūri, kaip kūdikis. 
Aš tyčia nuėjau jos pažiūrė
ti. Doras ir protaujantis 
žmogus nepatikės zaunomis. 
Aš tikiu, kad neteisybės vis- 
tiek iškils aikštėn.

Tą visą šmeižimą sukėlė 
Romos trustininkai su gas- 
padinės pagelba. Sako, ji 
gavusi už tai gerą dalį. Par
ėjusi tą vakarą namo apy
girtė ir radusi mergaitę 
mazgo j ant indus — puolė 
ant tos nekaltos mergaitės 
su dideliu žvėriškumu. Ta 
mergaitė sušuko nesavu bal
su. Ant to riksmo ir kun. 
M. viršutiniuose kambariuo
se dirbęs, puolė su dideliu 
greitumu žiūrėt apačion. 
Neapsižiūijėdamas, kas ant 
trepu buvo padėta, puolė sa
ve susižeisdamas. O dar ir 
iš jaunų dienų buvo sužeis
tas. Vos nevos paskui užli
po viršun.

Tai matot, kaip viskas 
įvyko. Gaspadinė laike va
kacijų, su kokiais priešais, 
viską suplenavo. Ant jos ir 
kitų šmeižikų išimta varen- 
tai, bet gaspadinė pabėgo ir 
po šiai dienai jos negalima 
sugauti, bet advokatai tvir
tina, kad provokacijos kalti
ninkus galima bus sugauti.

S. P. Shonas.

Philadelphia, Pa.
Šiuomi pranešu, kad vie

nas iš darbininkų ant visuo
meniškos dirvos, J. Gaigalas 
labai serga. Jis guli Meto- 
dyst Episkopai Hospital 
ant Wolfe ir Broad st.. Jei
gu kas iš draugų norėtų at
lankyti jį, galima: panedė- 
liais ir ketvergais nuo 7 iki 
8 vai. vakare, o subatomis 
nuo 3 iki 4 vai. po pietų.

J. D. Taunis.
y

UŽTARIA KUNIGĄ 
MICKEVIČIŲ.

Scranton, Pa. “L.” N 68 
K. Bikas, pasiremdamas 
“Scrantonian” pranešimu, 
parašė daug neteisybės apie 
kun.~~Mickevičių. Visa, ką 
pliauškia “Scrantonian” yra 
bjaurus prasimanymas, nes 
kunigas Mickevičius yra tei
singas žmogus. Aš noriu 
apginti gero žmogaus vardą. 
Socijalistai kiekvieną netei
singai apšmeižtą žmogų ap
gina. Kaip toji juodoji is
torija paplito, serantonie-

jį stumdyti, norėdamas so
či j alistą suprovokuoti. Šie- 
jie betgi elgėsi gražiai. Tuo
met jau prasidėjo tikros 
muštynės. Vienas, kaip pa
siutęs, pradėjo šaukti: “Ci- 
cilikų mušti!” , Fanatikų 
minia puolė ant Č. Socija- 
istų buvo visai mažai ir jie 

murėjo pasitraukti. Drg. č. 
buvo parblokštas ir apsiliejo 
sraujais, bet fanatikai nesi
liovė jo spardę, kankinę.

Tik vėliaus, sakoma, pie- 
nens pašaukta, pribuvo po- 
icija, bet mušeikos buvo iš

bėgioję. Baisiai sumuštą 
draugą nuvedė pas gydyto
ją. Gauta paliudijimas ir 
žadama išimti varentas ir 
areštuoti mušeikos.

Tai koks šlykštunias 
ir kraugeriškumas vietinių 
ap jakelių. Už laisvės žodį 
jie gatavi nukryžiavoti žmo-

“KAS SKAITO “LAISVĘ” 
IR “KELEIVĮ” — TAS 

PASIKARIA”.
Norwood, Mass. 31 d. rug

pjūčio atsibuvo J prakalbos 
Nepersto jančios pagelbės 
moterų draugijos. Vasi
liauskienė trumpai pranešė 
apie draugijos stovį.

Pirmas kalbėjo Juškaitis 
visai džianbambiškai. Apie 
jį nėra l$ą daugiau rašyti.

Žinomoji Ramanauskienė 
iš Lawrence’o (ta pati, ką 
žmones moka privalgydinti) 
kalbėjo apie moterų draugi
jų naudingumą, kviesdama 
organizuotis ir reikalauti ly
gių teisių su vyrais. Sutei
kė gana daug įvairių pamo
kinimų. Liepė skaityt ge
rus raštus, tik nelypstyt 
dviejų laikraščių, kurie išei
na Naujoj Anglijoj, k Kas 
tuos laikraščius skaito, tas 
pasikaria.

Apie ką kalbėjo Vermaus- 
kas, negalima buvo nei su
prasti. Kalbėjo 99 temose, 
daugiausia apie kruopas ir 
kopūstus. Žmonių buvo ne
daug.

Bizunėlis.

MUŠTYNĖS TIES BAŽNY
ČIA, SUKRUVINO DRG.

ČEČKAUSKĄ.
Detroit, Mich. 31 d. rugp. 

draugas čečkauskas dar su 
kitu draugu dalino ties baž
nyčia plakatus, kad 7 rugs, 
bus diskusijos, kurias rengia 
116 kuopa LSS. Tuom tar
pu žmonės pradėjo eiti iš 
bažnyčios ir noriai ėmė dali
namus plakatus. Keli uolus 
fanatikai nudrožė pas pie
menį rodos klausties.

Kaip ten buvo, kaip nebu
vo, bet atėjo jie gerai įkaušę, 
sykiu su piemeniu. Mato
mai, “mišiauno” prisilesė.

Piemuo klausia čečkaus- 
ko, ką jis dalina? Tasai pa
rodė. Piemuo suplėšė pla
katą ir pasakė, kad ką nori 
su bedieviais, tegul ir daro ir 
nuėjo sau.-

Tuojaus W. S. ir W. puo-

Turbūt niekur nėra tokių 
kryžiokų, kaip čia.

J. Strazdelis.

Norwood, Mass.
30 d. rugp. atsibuvo balius 

L. Labdarystės draugijos. 
Gerai pavyko. Žmonių'bu
vo vidutiniškai ir visi man
dagiai linksminosi. Dar liks 
ir pelno.

Parapijonai tyčia parengė 
fėrus. Susirinko bobelių iš 
palėpių — bet jiems nepavy
ko. Ir gerai. Tegul nekerš
tauja. B.

gočius. Pirmoje temoje kak 
bėjo apie socijalizmą, soeifa- 
listus — kokiais jie yra ir ko 
reikalauja, o ne tais, kaip 
kad juos perstato dvasiški ja 
ar kas kitas. Pertraukoje 
rinkta aukos; surinkta $6.- 
11; taipgi padeklamuota 
dvi deklamacijos: K. S. Kar- 
povičius — “Gražu, Gražu ir 
Gražiausiai”, J. Bauža — 
“Žmogus ir Karalius.” Abi 
deklamacijos nusisekė ge
rai. Antroje kalboje kalbė
tojas kalbėjo apie reikalin
gumą skaitymo ir mokini- 
mosi, ragino, kad publika 
skaitytų, nežiūrint kokis 
laikraštis nebūtų, bile tik 
negirtuokliautų.

Abi kalbos publikai pati
ko; visi užsilaikė ramiai. 
Publikos buvo virš 200.

Taipgi savo kalboje Bago
čius pasakė, jog greitai ža
da apsigyventi čia; taigi tu
rėsime nors vieną savo kal
bėtoją.

Tą pačią dieną atsibuvo ir 
rusų socijalistų prakalbos.

Visų Draugas.

Milwaukee, Wis.
Kaip tik susitvėrė pas mus 

parapija, tuojaus fanatizmo 
dvasia atbudo.

23 d. rugp. grįžtant iš ba
liaus L. Darb. Chorui, keli 
fanatikai užpuolė ant vieno 
vaikino tik už tai, kad tas so- 
cijalistas. Ir ateity jie žada 
elgtis panašiai. Vienas pa- 
rapijonas net gyrėsi: “dabar 
girdi, socijalistams pasiu
sim maišą!”

Pažiūrėsime.
Izraeliaus Sūnus.

WORCESTERIO NAUJIE 
NOS.

Nerengia prakalbų Basana
vičiui ir Yčui.

Veik visos pirmeiviškos 
Worcesterio dr-jos atsisa
kė parengti prakalbas dele 
gatams. Liet. Sūnų draugi
joj kilo net didelis triukš
mas, bet prie prakalbų ne
prisidėta. Aukos bus siun
čiamos stačiai Vilnitm.

Prakalbos.
'T d. rugs. L. Sūnų draugi

jai kalbėjo F. Bagočius. 
Publikos buvo neperdau- 
giausia. Visi užsilaikė ra
miai ir buvo užganėdinti

Aukų Montello streikie
riams surinkta $1.00. Išpar
duota literatūros už $2.00. 
Prie draugijos prisirašė 11 
naujų narių.

Negeras pasielgimas.
Rugs. 6 d. “American 

Steel W. Works Co.” uždarė 
dirbtuvę ant pusės dienos iš 
priežasties mirties vieno 
kompanijos nario. Dirbtu
vėj buvo renkamos aukos dėl 
gėlių nupirkimo.

Lietuviai pasirodė gana 
mielaširdingi savo skriaudė
jams. Kada prašė 10 centų 
— tai daugelis davė po 50 c. 
ir daugiau. Labiausia duos- 
nųs buvo rudžio mylėtojai.

Kada rinko aukas strei
kieriams, tai daugelis fana- 
tikėlių tik juokėsi.

Atsiminkite, kad ir jums 
kada nors reikės stoti kovon. 
O tuomet nei cento neturėsi
te.

Benld, Ill.
Pas mus yra trįs an gi i a- 

kasyklos, kurios pri
guli “Superior Coal Co.” Už
dirba žmonės neblogiausia. 
Į dvi savaites nuo 30 net iki 
70 dol. Žinoma, ne visi. Lie
tuviai stovi neprasčiausia- 
me kultūros laipsny, nors 
esama visokių žmonių. Yra 
peštukų, fanatikų ir laisva
manių. Diduomenė pri
klauso prie socijalistų. Nors 
kuopos ir nėra, bet laike rin
kimų balsuoja už socijalis- 
tus.

Iš laikraščių daugiausia 
skaito “Laisvę” ir “Keleivį.” 
Pareina keli numeriai “Ko
vos”, “Kat.”. ir “Saulės.” 
Draugystės yra šitos: SLA. 
155 kuopa su 10 narių, šv. 
Juozapo draugija, narių 
apie 30, Vytautinė turi apie 
50 narių. Lietuvių Nepri- 
gulmingas kliubas turi 83 
narius. Pinigiškai geriau
sia stovi kliubas.

28 d. rugp. čia buvo baisi 
tragedija. S. U. sumušė Ri
mantą karčemoje ir abudu 
tapo suareštuoti. Ant ryt 
Kim. visai nėjo darban. Pu
sėtinai įsitraukęs, parėjo 
namo, užlipo ant viršaus ir, 
turbūt, berūkydamas pyp
kę, užkrėtė lovos drabu
žius. Už pusvalandžio vir
šutiniai rūmai užsidegė ir 
kol žmonės subėgo, jau ne
galėjo užbėgti ant viršaus. 
Kada ugnagesiai užgesino— 
rado Rimantą jau užtrošku- 
sį.

Nabašninkas paliko dvi 
dukteris, motiną ir pačią, 
su kuria buvo paėmęs persi
skyrimą. Velionis skaitė so
či jalistiškus laikraščius. Pri
gulėjo prie DLK. Vytauto 
d r-jos ir L. N. K.

Tapo palaidotas su bažny
tinėmis ceremonijomis 31 d. 
rugp.

kestis $3.00 dienai, bet kuo
met pastatė — tai vietoj tų 
kelių šimtų, dirba keli desėt- 
kai, o vieton $3.00, moka $2, 
nes bedarbių pulkai pas fa
brikas stovi. Unijų jokių nė
ra, kiek fabrikantas nori, 
tiek ir moka. Vietomis bū
na net tokių atsitikimų, kad 
darbininkai, dirbdami vieno
dą darbą, vienas gauna dide
snį, kitas mažesnį užmokes
tį; žinoma, kuris smarkiau 
dirba, tam bosas geriau ap
moka.

Kovoti su kapitalistais, tai 
ne tik kad sunku, bet sta
čiai negalima bus tolei, kolei 
darbininkai neims organi
zuotis. O suorganiziuoti čio
nykščius darbininkus . yra 
sunku, nes kiekvienoj pra
monėj darbininkai labai 
maišytų tautų, o antra, jog 
didesnė dalis darbininkų su
sideda iš galicijonų, kurie 
labai toli atsilikę kultūroj ir 
apie organizacijas neturi 
mažiausio supratimo; visi, 
rankas nuleidę, laukia ge
resnių laikų, bet ar sulauks 
be kovos?

Socijalistiškos idėjos 
skleidime 4čion pirmą vietą 
užima latviai, kurių gyvuo
ja gana stipri kuopa. Pagal 
latvius, seka lietuviai, kurie 
irgi šį tą veikia, nors ir gana 
siaura dirva jų veikime, nes 
lietuvių mažai yra.

Netolimoj praeity buvo 
surengę visą eilę diskusijų, 
bet pasekmės pasirodė labai 
menkos, nes pašalinių ma
žai atsilankė. Santikiai tari? 
socijalistų, laisvamanių ir 
katalikų neblogiausi, nes 
dar nėra lietuvių dūšių ga
nytojo.

čia balių. Publikos atsilan- s
<ė neperdau g, bet užsilaikė 
gana gerai. Mat, yra tokių 
žmonių, kuriems nepAranku 
ankyties ant laisvų draugi

jų balių.
Visai kitaip buvo su kliu

do balium. Patsai balius — 
caip balius, bet jau tvarka, 
;ai, viešpatie gelbėk! Visur 
,ik bačkutės... Per tą balių 
LSS. kuopos komitetas pa- 
irašė leisti parinkti aukų 
streikieriams.. Tie atsakė, 
tad norite ubagaut, tai eiki
te į gatvę. Tai matot, kaip 
žmonės supranta darbinin
kų reikalus. Bet komitetas 
nenuleido rankų ir sukolek- 
tavo tarpe kuopos draugų

Bet štai, kada atėjo poli
tikieriai, kurie norėjo patek
ti i miesto valdininkus, tada 
tai darbuotasi ir ant gatvių. 
Tada neklausta, tautietis ar 
bedievis. Vyrai, juk kliubo 
priedermė skleisti apšvietą 
ir susipratimą, bet ne šitaip 
elgties.

štai LSS. kuopa neseniai 
susitverė, o jau surengė ke
lias prakalbas, mokinas vei
kalą, užrašinėja laikraščius.

Todėl, kliubiečiai, meskite 
tuos nešvarius papročius. 
Žiūrėkite, kaip gražiai dar
buojasi kitų miestų kliubai. 
Jūs gi savo pasielgimais už
sitarnaujate didelę kritiką.

J. Kertukas.

1
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Šiukelis.

MOTERŲ PROGRESY VIS
KĄ DRAUGIJA.

Brooklyn, N. Y.4 Čia gy
vuoja 1 kuopa L. M. Prog 
Susivienijimo, kuri save, 
darbštumu neatsilieka nuo 
kini prog. draugijų. Perei
tą metą buvome surengę 
daug įvairių pasilinksmini
mų, taip- darysime ir šiais 
metais.
- Turiu priminti, kad pagal 
lietuvių skaitlių dar tik ma
ža dalelė priguli prie mūsų 
kuopos. Todėl aš užkviečiu 
visas sesutes atsilankyti ant 
mūsų susirinkimų ir patirti 
koki yra tikslai mūsų orga
nizacijos. Susirinkimai 
mūs atsibūna kiekvieno mė
nesio pirmą seredą.

Mūsų kuopa turi jau kiel- 
pinigų ir greitu laiku nori 
išleisti mokslišką knygą, B 
kurios taip pat galėsime pa
sinaudoti.

Puritan,-Pa.
1 d. rugs, svetimtaučiai 

turėjo gražų pikniką,. Jie 
sau ant tyro oro gražiai 
liksminosi. O mūsų lietu-' 
viai jau nuo 30 rugp. pradėjo 
rudžio šventę švęsti. Įkau-^ 
šę, tai nesavais balsais pra
dėjo'šaukti. Turėkite gėdą, 
vyrai!

Apšvietimas pas mus ant 
žemo laipsnio stovi. Yra Čia 
kelios draugijos, bet mažai

Laikraščių pareina daur 
giausia “Kovos” ir “Kelei
vio”.

Jonas Barbininkąs.
•..................    - 11 ...."JĮ
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J. Guzevičia.

A. Vosylienė.

Pittston, Pa.
prakaitoma apie 80 

La iš
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Apsisaugokite! .
Rugpjūčio 5 d. š. m. pabėgo nup 

manęs manę vyras Juozas Sinkevi
čius, išsinešdamas visus pinigus 
(1200) ir palikdamas mane su 6 me
tų mergaite dideliame varge. Jis šei
myniškame gyvenime visai netikrą 
ir aš jo nejhškau, o tik persergiu ki
tas, kad neliktų nuskriaustos per jį. 
.Jis yra 33 metų, f> pėdų 7 J colių augšr 
čio. šviesių plaukų, mėlynos akjs; de
šinė akis nesava, bet įdėta. (72) 
Marijona Sinkcvičienė-LisčinskiųtS. 
109 Emerald 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 į Californiją su kokia 
tai moterc. Jis yra nedidelio ūgio, ne
šioja ūsus ir viską dirba iŠ kairės ran
kos. Paeina iš Kauno gub., Ramįgu
los valsčiaus. Jeigu kas žino, meldžiu 
pranešti. Nesulaukus nuo jo ar nuo 
kitų apie jį jokios žinios, išvažiuosiu 
Lietuvon arba išeisiu už kito vyro.

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

Čia 
lietuvaičių merginų, 
vų pažvalgų nesiranda nei 
vienos. Merginos buvo susi
rašiusios į organizaciją, taip 
vadinamą “Sodality” po glo
ba vietinio kunigo. Per tū
lą laiką viskas ėjo gerai ir 
merginos su nusižemininn 
pildė visus kunigo paliepi
mus. Bet prieš kiek laiko 
draugijos pirmininkė pasa
kė, kad prie draugijos prigu
li tik keturios doros mergi
nos. .. Kitos tuomi įsižeidė 
ir pradėjo apleisti draugiją.

Bet štai 31 d. rugp. per 
pamokslą kun. pasakė turįs 
surinkęs pavardes visų atsi- 
metusių ir jeigu jos kitą ne- 
dėldienį neateitų į susirinki
mą, tai kiekvienas vardas 
bus iššauktas per pamokslą.

Dar-pridursiu, kad minėta 
draugija jokios pašelpos ne
moka.

Merginos, jūs apginkite 
savo gerą vardą ir nesiduo
kite už nosies vadžioti viso
kiems kunigams. Jūs galite 
sutverti savo draugiją, kuri 
būtų savy stove. Jau laikas 
pabusti ir jums, pittstonie- 
tės!

32 kuopa LŠS. buvo suren
gusi prakalbas P. Grigaičiui. 
Nors čia soc. labai persekio
jami, bet, matomai kunigo 
keiksmai nueina ant vėjo. 
Per prakalbas 7 nauji nariai 
prisirašė.

M. Sąjungietis.
E. Chicago, Ind.

30 d. rugp. TMD. parengė

i“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS apie atskirimą Ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

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

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

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga. .

PRASIKALTIMAI ir ] 
liai.....................................

“PASAULIŲ RATAS” ...
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas.' 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” ... 
“KIBIRKŠTIS ŠVIESOS”........
“GIEDROS KALENDORIUS.” 
“SOC1JALDEMOKRATŲ

...PAMATAI” ............. .
“MEILĖS KARŠTLIGĖ” 
“GREIČIAUSIAS

Medicinc Hat Alta, Canada.
Šitas miestelis daugiausia 

apgyventas Austrijos len
kais, taipgi nemažai vokie
čių, italų, o kitų tautų ran
dasi kiek mažiau. Lietuvių 
čia gyvena 9 šeimynos ir 
apie 15 pavienių, tarp kurių 
gyvuoja liet. soc. kuopa. Ši
tas miestelis gana gausiai 
gamtos apdovanotas natura- 
rališku gazu, taip kad viso
se dirbtuvėse, namuose ir 
apšvietimui gatvių tie gazai 
vartojami. Statant bent ko
kį fabrikėlį; miestas pen
kiems metams gazus duoda 
dovanai, o toliaus turi mo
kėti, bet tik trečią dalį to, 
kiek mokama už suvartoji
mą gazų namuose. Dėlei to
kių tai priežasčių, čionai fa
brikai dygsta, kaip grybai 
po lietaus, o ypatingai jų 
daug pridygo 1912 metais. 
Pradedant statyt bent koki 
fabrikėlį, kapitalistų laikra
ščiai pašvenčia savo pusla
pius jų reklamavimui bei 
kvietimui darbininkų iš kitų 
miestų. Nors laike nekuriu 
fabrikų statymo minėti laik
raščiai kasdien atkartoda
vo, jog jame net keli šimtai 
darbininkų bus reikalingi ir 
kad būsianti mažiausia mo-čiams žinoma. Tą košę privi-1 » prie dalintojo ir pradėjo

Kas jums padės?
Liaudies Vergė.

F. BAGOČIAUS PRAKAL
BOS.

Providence, R. I. 31 rugp. 
LSS. 197 kp. buVo parengus 
prakalbas; kalbėjo F. Ba-

Cedar Point, Ill.
Čia buvo laikytas mitin

gas DLK. Vytauto, su tiks
lu paaukauti tautos namams

Prezidentas savo prakal
boj neužmiršo ir socijalistų, 
kuriuos “pašlovino”, būk vi
sada ardo tautą.

Betgi mitingas paliko be 
pasekmių, nes daugelis ki
taip į dalyką pažiūrėjo.

....... 20c. 
prasikaltft- 

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

MOKSLO 
.... 2Oc. 
...........20c. 

PAMOKINIMAS 
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.

Taipgi galima gauti šie puikus -p*- 
veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS.” 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” .... 20c.
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 
“MEDIS NEDORYBĖS.” ....

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

“LAISVĖ,”
242 Broadway, So. Boston,

■

20c.

20c.
20c.
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tai visada pirk pas
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susikalbėti vi-Mano ofis

11 Granada Avė., Roslindale, Mass,
50.000 Kataliogij DYKAI!

WILLIAM I-. J. HOWARD

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS

Ar nori pirkt Šipkartę?

MM

Darbas lengvas ir 
Atsišaukite tuojaus

-
į

subatoje 13 d. 
Lexington sve- 
st., Lawrence, 
vietinius ir ap-

Del Lawrence’o lietuvių
LawrCnce’o L.S.S. 64 kuopa rengia di- 
džiausj ir pukiausį balių 
Rugsėjo (September), 
tainėje, 182 Lawrence 
Mass. Kviečiame visus
linkinių miestelių lietuvius pribūti ant 
mūsų baliaus, nes bus pirmas ir pui
kiausias po vasarai balius. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Įžanga tik 25c.

Kviečia Komitetas.

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

Stankui, -15-Y
yra negalima, bet kelios padėkavo-

Naujos Mados

ORAMAHONAj 
$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

M'“'' ’ :: .

Reikalinga Moteris 
prie namy darbo, 
užmokestis gera, 
šiuo adresu:

Vincus !•’. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

VALANDOS: Nuok iki'lovai, ryte
Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak.

VYNAS IR LIKERIAI
Kad IŠKurslnti.inųH geiiuusĮ vynų, štai kokius nuleidimus nię» padalėme Rugpjūčio mėn.

TEISINGI Al S1A 4 Y'į.nf’¥ T’IZ 1Ar 11EKA

VIETINES ŽINIOS. Del Montello Lietuvių
Sužinojome, jog dauge

liui lietuvių iš So. Bostono, 
Brightono ir Cambridge o, 
veikiausia ir kitų miestų — 
siuntinėjamas kokis tai pas
kvilis ant IWW. unijos. Ta
me paškvily visokiais būdais 
išmislijama ant minėtos uni
jos. Parašo jokio nėra, bet 
kalba gana gera. Aišku, 
kad koks lietuviškas plunks- 
nabraižis, gerai apmokė
tas, parašė ar išvertė tą raš
tą ir fabrikantai, ar taip ko
kia patriotiška organizacija 
jį išleido.

Galima ir nepilnai sutikti 
su IWW. taktika, vistik ta 
organizacija daug daugiau 

a darbuojasi dėl darbininkų, 
negu visi fabrikantai, krū
von sudėti.

Todėl tų lapelių šmeiži
kams neverta tikėti.

Spalių mėnesį mano pri
būti į Suvienytas Valstijas 
ta garsioji Anglijos kariau
jančių sufragisčių vadovė 
ponia Pankhurst, kuri pabė
go iš Anglijos.

Tarpe kitų miestų ponia 
Pankhurst mano atlankyti 
ir mūsų Bostonų.

Pažiūrėsime.

7 d. rugs, atsibuvo DEK. 
Vytauto draugijos susirinki
mas. Tarpe kitų klausimų 
svarstyta ir laiškas J. Basa
navičiaus ir YČo dėlei sušel- 
pimo tautos namų Vilniuje. 
Įnešus L. 
vienbalsiai
kauti tam tikslui. Vieni siū
lė mažiau, kiti daugiau. Pa
galbaus nutarė paskirti $25.

Daugelis norėjo pinigus 
stačiai Vilniun pasiųsti, bet

Pruseikai, tapo 
priimta paau-

pažinta, kad pinigai galima 
ir čia perduoti Mokslo Drau
gijos delegatams.

Nors Vytauto draugijoj 
gana įsigalėję socijalistai, 
bet pasirodė, kad Tautos 
Namams jie visi prijaučia, 
todėl socijalistų šmeižikai 
pradeda atkasti dantį...

Kaip girdėjome, Labda
rystės draugija rengiasi 
prie didelio rudeninio ba
liaus, kuriame dalyvaus ir 
aplinkinių miestų svečiai.

Iš to galima tik pasi
džiaugti, nes susiartinimas 
veikėjų panašiose draugijo
se yra labai geistinas.

LAISVE

Muzikos Mokykla
Pranešame visuomenei, kad mas uždsjotne 

SANKROVĄ ANGLIŲ, VISOKIŲ GRUDŲ IR 
ŠIENO. Taigi pas mus galite gauti geriausiu 
anglių, grudu, šieno, ir malku baksus. Mes savo 
tavorą gvarantuojam, jei musu tavoras nebūto 
atsakantis, tai męs duosim kita arba sugražinsim 
pinigus. Bet męs užtikrlnam, kad visi liksit už
ganėdinti mulu tavorais. Meldžiame atsilankyti 
po šiuo adresu: (XI’C)

V. ŽMUIDINAVIČIA CO.
56-58 Ames Street, Montello, Mass.

Koncertas ir Šokiai
D. L. K. Gedimino Benas parengė 

puikų koncertų ir šokius, kurie atsibus

1913 m., Lietuvių Svetainėje (Dahlgren 
Hall), kampas E ir Silver Sts., So. Bos
ton. Mass. Beno koncertas prasidės 
7:30 vai. vak. ir trauksis vienų valandų, 
o potam prasidės šokiai ir trauksis iki 
vėlai nakties.

Kviečia Komitetas.

Linksmi Šokiai
Rengia Camdridge’iaus Muzikantai, at
sibus petnyčioje 10 Rugsėjo (Sept.,) 
1913 m. svetainėje Rhodes Hall, 40 
Prospect st., Cambridge, Mass. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga vyrams 15c., 
moterims 10c. * RENGĖJAI.

Duodame lekcijas ant Smuiko, Mim- 
dalirlos, Gitaros, 
Fleitos ir Armoniko. 
praktikos mokinime.

Korneto, Klernato, 
Turime 15 metų

PROF. LUCA
215 Hanover St.,

APICELLA
Boston, Mass

Iš seno padarau naują
Brangus broliai ir nenorįs, jeigu jus 

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

Su pagarba .1, SJMKUS,
85 Webster st., Montello, Mass.

(AbraŽinsko namo skiepo) (!R)

TI<IS OHROS KINYOOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokiy daineliy. Kaina 20c

III PATAS Astronomiška kny- I KčA 1 K!l apioBiiulŲ, žemę,
ir kitas planetas, Su paveikslfiliaiH.............................. žKc

MEILES karštlige knygelė apie 
meilę...................................................................................... 2Oc.

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

J. STROPUS
Lorimr St. S°. Boston, Mass.

Tautietes ir Tautiečiai!

Del gero BARBERIO. Prašome atva
žiuoti pas mus greitai, nes mano darbi
ninkas jau nubagoto pas mane bedirb
damas ir užsidėjo savo biznį, tai mums 
reikia lietuvio barberio. Nepraleiskite 
progos, bet tuojaus atsišaukite pas:

D. GALINIS VIDURINIS
224 Broadway, So. Boston, Mass.

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

“L.” Administracija.

Didžiojo Bostono išlaidos 
smarkiai pašoko. Per pas
kutinius septynius mėnesius 
net ant $748,302.

Viso labo per paskutinius 
septynius mėnesius išleista 
$13,708,740. Tai didžiausia 
suma, kada nors išleista Bo
stone, laike 7 mėnesių.

Subatoj, G rugs., atsibuvo 
162 Bostono LSS. kuopos ba
lius, kuris pilnai pavyko: pu
blikos buvo daug, kuri gra
žiai linksminosi.

Norwoodieciu Atydai!
— šiuomi pranešu gerbia
miems- Norwoodo lietu
viams, kad pabaigoj rugsėjo 
mėnesio persikelsiu gyvent į 
Norwoodą ir ten atidengsiu 
čeverykų krautuvę po nu
meriu 1080 Washington st. 
Taip - pat užlaikysiu 
Lithuanian Agency, 
Estate ir Insurance.

A. Neviackas.

šaką 
Real

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, męs 
parūpiname pasportą (pro- 
chodnoje.)

George Bar tašius, 
261 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

vyrų, nibteru

ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lictuvys daktaras7 Ignotas Stankus, 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis

Jau praslinko apie trejatą metų ir

f-

ipgavingainc New Yorko žydberrių įly

sti New

Dr. Ignotas .Stankus 
htimbugicris, kuris tarnauja 
dyklojc.

Parmos!
Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi

chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę 145 Lietu
viai Farinieriai, toj apielinkej aš tu
riu paėmęs nuo anglų ant pardavimo 
daug gyvenamų farmų su triobonūs 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, 
mas parduoti pigiai, 
proga nusipirkti gei 
'l’ose pačiose vietose 
derlingos žemes, 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. žeme traukiasi palei upelį 
arba palei ežerus, kuriuose yra daug 
žuvų. Dabar labai gera proga pama
tyti ir apkabiuoti farmų vertę, kolei 
ant laukų javai, todėl kurio norit 
pirkti farmų, atvažiuokit pasižiūrėti ; 
tuojaus. Turiu farmų ant pardavimo I 
su apsėtais laukais, vTsais padarais, 
mašinomis, ir gyvuliais, tik eik ir va
lyk sau javus, viskas gatava. Per
kant čia farmų nieko negalima trotyl. 
Atvažiuokite dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant farmos. Būda
mas pats falrneriū, galiu duoti teisin
gų patarimų, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabar galėsite pralošti va- 
kacijas pas mus ant Farmos ant svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejot i 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotų žemes. 
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.

Anton Kicdis,
Peacock, Lake Co., Mich.

pavedė savo far- 
Todėl labai gera 

•ąJ farmų pigiai, 
turiu gražios ir

PAVEIKSLAI
“Piramida Kapitalizmo Sistemos’ 

ir “Medis Nedorybės’’
Gaunami “Laisvės” Spaustuvėje.

§

Feeling Better Already
Mielai a A pa

klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Richter’io
Pain 

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kakle ir diegi

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

P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York 
Richter lo Congo Pillės yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

me name.
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AL. STEPONAI ITS
184 Atkins Avenue, Brool

i ’ ž I dol

teismą
minu rusi

garsino,

H

1‘AIVAKORCIU IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA
jos. Už tok^ melagingą ir neteisingą skt 
greitai juos suvaldė, laikraščius, kurie t;i 
i dydyjį teismą.

Padėkavončs Daktarai
Už išgydymų nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visi

nes talpinusi su pavelijimu pačių pacijcntų. Kilos visos padčkavončs yra užlaikomos didžioj 
slaptybėj. Aš Marijona Pocienė, 4443 Grttlz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau sk.41- 
dėjimą nugaros, geliui.') galvos, didelę temperatūrų, skausmų einantį iš viršaus kojų j apačių, 
negalėjimų valgyti, džiuvimų burnoje, jautimų šalčio su prakaitavimais ir abclnų nusilpnėjimų. 
Šaukiaus prie daug daklartj, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet atsišaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir jis mane išgydė už 2 karių atvažiavimo j mano namus. Ištariu jam šir
dingų ačiū ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kilus sergančius gelbėti. Aš Juoza
pas Gudauskas, 418 Chesnut st., Newark, N. J., ištat iu širdingų ačiū daktarui Ignotui Stankui 
už prisiuntimų gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimų kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kadmio jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauju. Vietoje, padėkavonės aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir paž/stamus. Ona Masauskicnė, 2 Hutchinson St., 
Jobslown, N. J. likos i .gydyta nuo nervų ligos, negalėjimų miegoti ir jautimu lakstantį kraujų 
su niežėjimais ant kimo. Aš likaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. AšJuoza- 
pas Vinkeviče, 40 Cross st., Boston, Mass., širdingai dėkavoju daktarui Stankų i už išgydymų 
manęs nuo skąudčjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. 
Tamstos vardų garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonas Šaut ūsaitis, 3206 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė dak toras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant veido, AšJmgis 
Lukoševiče, 128 E. Superior st., Chicago, III., buvau labai silpnasir turėjau kosulį, net buvau 
pametęs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarų Ignotų Slankų, jis už pirmo pri- 
siuntimo gyduolių mane išgydė. Dčkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gastinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku aut tikro adreso taip:

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

Ofiso valandos Išryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki8 vai. .
N odelio m is nuo 9 i k i 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti

Laivakortes

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

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS

GEORGE BARTASZIUS
558 Broome Street .

NEW YORK CITY, N.Y.

Samdome darbininkus
Ai.

ft

4. “

knygelių pct

43Portland st., Boston,Mass.
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parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

THE 
MAGIC 
SU ENT

A R O R S
IGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

ia41S.HALSTED5l 
CHICAGO

'Ii

Tuksi.inčįai žinomų Įsjijo 
turtus, milijonai žmonių su
rado J.iime. ’'aklio iš vatifo,

iZJLJ

, k urn- ne 
p įsek minj’a s i

kti. Kaina kiek v ;<•»
J. I L C. A U n AS
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UI. AUSI I K 51LMPĄ

PINKIUS SIŲSI I MO« 
NlWRDLRANT ADRESO.
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IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE I.IKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASSL

KXYG \ KIRPI'U I 
Riškų draih ?ii . <: \ o 
COL 50 PP.. 2i P.WI IRK
LAI, Al DI M O APDARU. 
~I‘RI K T 12 50.

K NUM KIRPIMU MG- 
1IRIŠKU DRAIUŽIU; 
l ORMATO 41N 65 COL . 4* 
PP . 23 PAATIKSLAI. AU
DEKLO APDARU.-PRL-

i Akušerka
1 1... ......

1 butelis Rusiškos Višniuvkos.........$1.(10
1 butelis Graudžiu Vyno................... 50e

Vir.kų atiduosime lik už... $1.00

į Pabaigusi kursų Womans Medical
I College, Baltimore, MJ.
! Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
j gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
, pagelbą invairioso moterų ligose.

1 F. Stropienę,.^"^;’.
SO. UOSTOM, MASS. «

1 buteliu Aprikotu BreiulėB..............$1.00
1 butelin l’yčiu Vyno ............................ 50c

Viską ati<luoiiinio tik už....... $1.00

Aš užlaikau Columbloa gramafonus au lietuviš- 
komlH dainomis. kurias išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti keliu 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gera gramafona. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jęigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit šlampa už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis.ir ba tiuliu.

Kreipkites šiuo adresu:

CHARLEY (1RANECKAS,
28 Essex st., Athol, 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 kovotojų, kurių darbu žmonija žengia į geresnę, 
laimingesnę ateitį. Ir todėl tamstai reikia apsipažinti su 
šitoje knygoje išreikštomis didžiomis mintimis, su nuro
dymais 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, nedėsi 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 3 tomai 
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybes 
iki Civilizacijos. Parašė PAUL LAFARGUE. Kaina 50c. 
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN SPARGO. Kaina 50 Centų.

AKIS
apžiū

rime
ir (irirenka
me Akinius

TOINB
Akių Specijalistas

399 a Broadway Si™"
arti E Street

Nauji Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S I i I V A M A S 
MAŠINAS, puikiatH 
sius Grnmafonus ir ki
tokius muz.ikuliškus 
instrumentus. Vai
kams kerieiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKA1T1S ir J. GIRDVA1N 
Lietuviai savininkai

MO. UOSTOM OV’Ol.n X.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

del geležinkelių, Canadon 
fabrikų ir farmų.
United States

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

r\ n iz 'T n p n c u
Dr. David W. Rosen

321 Hanoxer Street

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

Toje apysakėlėje vienas iš 
gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdną pa
veikslą mūsų sodžiaus mer
gaitės gyvenimo.

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

J.lLGAUDAS
♦ .

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

I p Tniniin 822 Washington St.J. 1. 1 Ullllld, ,M)aTOM, MA88j

J. M. TOPILIS, 
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y(1 varantuojunie, jog mus vynas j ra tyrluuuls ir geriausia.

Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos inieros gorčius - $2.00 
Californijos Brendęs gorčius-—2.00

Alų, Elię, Porterį ir Tonikų galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balię, veselijy, krikštynų ir 

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

“Storas su žemiausiomis kainomis“

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

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų Kerai 
išsigydyti, bet. teip-pat laimi gražiai, kaip tik
rus tėvus pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškini, atvirai teip išdėdlnėje, jog kitose 
knygose apie tokias pasilipi ylies negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir ntoterel 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi, čion vis’ių negalima aprašyti, bet lik 
perskaičius,knygų atrasite.

ŠITA KNYGA llliustrimta puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie’žmogtius kūno su- 
budavojimų su visokiom.* paslnptylamiis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusllpnėjį, sukilti- 
r^, pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisonėjusioinls ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite t ikrų rialų.

JEI sergi ant kokios nors ilgos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy- 
tojaus, arba vartosi liekarstas. reikia perskai
tyt knygų ..Daktaras”, nes didelės daugyltfis 
žmonių, kurie tilt perskaitė šitų knygų, išs.- 
gydė.

TODĖL, kad ta Įmyga del laito visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už. prl- 
siuntlmų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šilu apgarsinimų ir adresuok teipt

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117WaInutst., Philadelphia, Pa.

TŪMYK1T VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelltos, kad trumpam 
lajko galėtum išslgydyt, Ui atsišaukto prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

(Mišo valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Ne<16l. iki 3, o Utar. irPStn. vakaro nuo 
0 iki 8.

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

226 Broadway, kamp. C St. 
į SO. BOST< >M. MAjfSS. * 

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

, Prašom atsilankyti j mūši; 
ofisą. Parduodame šipkor 
tęs ant geriausių laivų ii 
siunčiame pinigus j visas da 
lis svieto. r

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So, Boston.




