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Duokite
• šaukia

$1.50
, 1.00

$2.00
. 3.00

>»>. Boston, Mass. »

Telefonas:
So. Boston 21nl3

Telefonas:
So. Boston 21013

Šiuo kartu 
Naujas 

X orlaivis, 
andą (sala 

Vokietijas) pagedo ir

didžia- 
100,000 

vaikų negali eiti mokslan, 
kadangi mokyklose nėra vie-

Pirmose dis- 
pusės 
iš de- 

W. H. Berry, bu-

piktadarys F r 
jau suimtas. Pama

Laikraščių vargai.
Šiomis dienomis šiai] 

taip valdžios nubausta 
laikraščiai
Prauda
“Dien

Už svarų plaukų — $500.
Londone dabar mokama 

už svarą plaukų — $500. 
“Duokite mums plaukų!”— 
šaukia ponios, 
mums duonos! 
vargdienės.

Japonų pereitais metai# 
atvyko 2,000.
Sausmetis užkenkė kornams

VVashingtonas, 10 d. rugs. 
Sausmetis nepaprastai už
kenkė kornams. Apskaito
ma, kad visose Suvienytose 
Valstijose tarpe rugpjūčio ir 
rugsėjo žuvo 421 milijonas 
bušeliu. c

Socijalistų diskusijos su de
mokratais.

New Yorke pabaigoj šio 
mėnesio bus surengtos dide
lės diskusijos socijalistų su 
demokratais 
kusijosėjš socijalistų 
stos R. Kirkpatrick, 
mokratų 
vęs kandidatas į Pennsylva- 
nijos gubernatorius. Antro
se diskusijose iš socijalistų 
pusės stos Solomon, iš demo
kratų demokratiško kliubo 
prezidentas Wasermann.

Trūksta mokyklų.
Mokymo sezonus jau pra

sideda. Pasirodo, kad dau
gely miestų trūksta mokyk
lų. Taip, padėkim 
jame New Yorke,

Tarpe dievočių ir laisvama
nių kilo peštynės.

Ryman popiežiaus pasvei
kinti suvažiavo minios drū- 
tuolių iš Austrijos ir Belgi
jos. Drūtuoliai sumanė į- 
taisyti puikią parodą Rymo 
gatvėmis. Tuo tikslu 7 d. 
rugsėjo, jie susirinko ant Jo
no Loretaniečio pleciaus ir 
turėjo traukti su visa paro
da linkui Vatikano pas po
piežių. Apie tai sužinojo 
laisvamaniai, kuriais vado
vauja plačiai žinoma Gior
dano Bruno draugija. Jie 
įrengė didžiulį mitingą ant

4 neisveng- 
tik b dgiški drū- 

prisiarįino prie šv. 
tai juos pa

kariu 
ir tuoj kilo 

Juos pradėjo už- 
šie netylėjo ir kilo 

iš mus-

Amerikiečiai nugirdo čuk- 
čius.

. Čiukčiai — tai puslaukine 
tautelė, kuri gyvena pat ryt- 
šiauriuose Sibiro, čiukčiai 
veik baigia išmirti. Ypač 
juos novyja alkoholis. Ru
sai kaltina Amerikos pirk
lius, kad šie slaptai pristato 
čukčiams dektinę ir galuti
nai apgirdo tuos žmones, nu
lupdami nuo jų devynis kai
lius.

Tą dalyką iškėlė aikštėn 
kaimynas. Brolis .ir sesuo 
sėdi kalėjime, bet daug ge
riau būtų, kad pasodintų į 
kalėjimą tuos, kurie įkvėpė 
ta fanatizma.

Yuan - Shi - Kai naudoja 
opiumą.

Žmonės žinanti pasilaiky- 
mus ir įpročius Chinijos pre
zidento Yuan - Shi - Kai’jaus 
sako, kad jisai jau daugiau, 
kaip 10 metų rūko kenks- 
mingiausį dėl sveikatos' opi
umą. Todėl jo sveikata 
esanti pairusi ir jisai pavir
tęs isteriku.

Ir tokis žmogus yra vos 
ne viešpačiu milijonų chinie- 
čiu. 4.
Bevielinio telegrafo opera

toriai rengiasi į visuotiną

Baisus katalikiškas fanatiz
mas.

Avignione, vienoje iš se
niausių Franci jos provinci
jų, įvyko užmušėjystė, ku
ri parodo kokių dar esama 
meškinių užkampių mūsų ci
vilizuotam pasauly ir kaip 
gajus katalikiškas fanatiz
mas.

Kaimietė Julija, 25 metų 
amžiaus, buvo baisiai reli
giška. Apsvaigusi nuo da
vatkiškų įsitikinimų, ji pra
nešė savo seserei ir broliui, 
kad joje sėdi piktoji dvasia. 
Tuomet sumanyta išvyti iš 
jos velnias. Julijai surišta 
rankos ir kojos. Priešais ją 
pasodino ant kėdės senelę 
močiutę, kuri reprezentavo 
panelę švenčiausią. Tuomet 
brolis ir sesuo pradėjo vai
šinti Juliją rykštėmis pei 
galvą. Tol “vijo” piktąją 
dvasią, kol galva nepavirto 
į krekenis. Paskui jie ėjo iš- 
pažintin, bet Julija jau neat-

Kaip Yčas žmones suviliojo?
“Lietuvos Ūkininko” N 33 

patalpintas skundas ant M. 
Yčo valstiečio Sruogos. Ve 
koks tas nusiskundimas:

Per rinkimus į Dūmą Pa
nevėžyje p. Yčas prakalboje 
apie savo “platformą” nuro
dė, kad pasirūpins nuversti 
nuo valstiečių tokį jungą, 
kaip kelių taisymas. Bet li
gi šiol tik kartą apie tai buvo 
užsiminęs ir daugiau nieko. 
O tai4 labai svarbus dalykas, 
ir atstovams apie tai būtinai 
reikia pasirūpinti. Jau per 
nai daugybė Čipėnų, Stumb- 
riškio, Pinevos ir kitų valsx 
čių valstiečiai turėjo užmo
kėti po 25 rub. už tai, kad 
koks urėdninkas negavo 
rublinės, arba neturėdamas 
“loskos” parodė, kad kelias 
neužtektinai taisytas. Sį- 
metirgi ta pati istorija: tu
rėjome taisyti keliuš po visą 
savaitę, du vyru ir du arkliu 
iš 30 deš. žemės, plūgais arti 
ir akėčiomis akėti (kaip da
rė Subačiaus valse., Ukm. 
p.) ir dar per pačią darby- 
metę. Žvyriaus duoda už 5 
arba 10 verstu, kur dvaruose 
ir vežšk. O ant sieksnio lie
pia užpilt tris vežimus ii 
daugiau, tai turime pirkt 
kur arčiau, o kad negauna
me arčiaus, tai ir vežame 5-(‘ 
verstus po kelias dienas. Ki
tus jau ir nubaudė po 16 rub.

Atstovams reikia pasirū
pinti apie panaikinimą tos 
baudžiavos, nes keliai vi
siems reikalingi, dangumi 
mažai dar teskraido.

Valstietis J. Sruoga.
Iš tos priežasties “Lietu

vos Ūkininko” redakcija ve 
ką rašo ir rašo labai teisin
gai:

Nuo red. Sunku reikalau
ti iš atstovų, kad jie imtų ką 
nors gerą tuojaus padarytų, 
ypač gi žmonėms, valstie
čiams. Juk ten viskas spren
džiama pagal balsų daugu
mą. Kam daugiausia balsų 
pritaria, to ir viršus esti. Ži
nomas daiktas, kad šioje 
Dūmoje valstiečių ir šiaip 
darbo žmonių atstovų maža, 
taigi juos dvarponiai, dva
siškiai (įvairių tikėjimų ku
nigai) ir tt. visuomet užbal- 
šuo ja. Beabejo, kad ir dėl 
kelių taisymo dvarponiai at
stovai visomis spėkomis 
spirtųsi prieš atstovus vals
tiečius užtariančius ir grei
čiausia paimtų viršų. ’Pe
čiaus dori žmonių atstovai, 
nieko nežiūrėdami, visuo
met turi reikalauti žmonėms 
teisiu, visuomet stoti už

Ugnis sunaikino 150 vasar
namių.

Salisbury Beach, Mass. 
Ugnis sunaikino veik visą 
miestelį. Sunaikinta 150 va
sarnamių, 7 oteliai,j 20 pasi
linksminimo namų. Dinami
tas panaudotas, kad užkir
tus kelią gaisrui plėtotis. 
Nemažai žmonių liko be pa
stogės.
Milijonierius - pabėgėlis vėl 

ištrūko.
10 d. rugs, gauta žinia iš 

Montreal (Canada), kad mi
lijonierius - pabėgėlis ir už
mušėjas Whito išdūmė iš 
Canados. Jisai buvo ranko
se Canados immigracijos 
valdžios ir sekančią savaitę 
būtų galutinai nuspręstas jo 
likimas.

Thaw matė lekiant auto
mobiliam per Vermonto val
stiją linkui Maino valstijos.

Su juo važiuoja kuopa pri
tarėjų, kuriuos už pinigus ji
sai įgijo ir Canadoj ir kurie 
suruošė jam naują pabėgi
mą.

To galima buvo laukti.
Plieno karai apsaugojo gy-

no. Policija uždraudė de
monstracijas, bet pavelyjo 
drūtuoliams eiti mažomis 
kuopomis pas popiežių.

Vienok riau 
ta. Kaip 
tuoliai 
Petro pleciaus, 
1 a i k ė au s t r i j i eč i ai s, 
labai nekenčia 
riaušės, 
kabinėti 
muštynės. Nekurie 
tynių inicijatorių suareštuo
ti. Kariumenė buvo pašauk
ta, kad pagelbėti policijai 
padaryti tvarką.

Vėliaus betgi drūtuoliai- 
maldininkai pamatė popie
žių, kuris juos palaimino. 
A p si d ži au gė ž monel i ai.

Nori gydyti maldomis.
Londone susirado kokia 

tai krikščioniško mokslo 
sekta, kuri savd ' pasilaiky- 
mais primena viduramžį. 
Toji sekta gydo ligonius 
maldomis, visokiomis apei
gomis.

Vienas tėvas, atsidavęs tai 
sektai, taip ir numarino sa
vo kūdikį. Už tai jis papuo
lė teisman. Teisėjas, nors 
šiuo kartu išteisino jį, bet 
pasakė, kad ateity elgsis 
žiauriau.

Teismas nepanorėjo pri
pažinti dieviško įkvėpimo 
naujų šundaktarių.

Tėvas - galvažudys.
Karaliaučiuje vieno dar

bininko mirė pati, dėlei ku
rios priežasties tai]) nusimi
nė, kad du savo vienatiniu 
vaikučiu: viena 3 metu,' ki- 
tą 7 nedėlių, nužudė,o po to 
pats pasidavė į policijos ran-

Sako, japonai remia Chini
jos sukilėlius.

Chinijos valdžia sako, kad 
j a]) onai, kurie gyvena Chi
nijos pietuose, visuomet re
mia Chinijos sukilėlius. To
dėl ir užmušta Nankine lai
ke sukilimo keli japoniečiai.

Užmušė 80 ispanų.
Ispanams kaip nesiseka, 

tai nesiseka Morokkoje. 
Maurai vėl ant jų užpuolė ir 
vėl užmušė 80 ispanų.

Nors po sunkios kovos is
panai ir laimėjo, betgi tie jų 
laimėjimai, tai tik Pyrro lai
mėjimai.

Trūko debesiai.
Santandere (Ispanijoj) da

bar tikras patvinys. Virš 
miesto trūko debesiai. Nuo
stoliai labai dideli.

Konstantinopoly cholera.
Konstantinopoly siaučia 

cholera. Dešimtis atsitiki
mų tos baisios ligos pažymė-

Washingtonas, 10 d. rugs. 
Vakar S. V. senatas su ma
žais pataisymais perleido 
Underwoodo muitų billiii.

Mokesčius nuo įeigų, sena
to nuomone, turės mokėti 
tie, kurie turi metinių įeigų 
nemažinus $3,000. Muitai 
ant mėsos, gyvulių, miežių 
ir miltų panaikinami. Mėsą 
turi peržiūrėti Su v. Valstijų 
inspekcija. Ant bananų už
dedama muitas viena dešim
ta dalis cento nuo svaro. 
Brendės galionas bus apmo
kamas $1.00 muito ir tt.

Prezidentas Wilsonas iš
reiškia savo džiaugsmą, kad 
63-čias kongresas su tokiu 
dvasios pakilimu ii4 viena- 
manybe perleido taip svarbų 
tarifo billių. Wilsonas giria 
demokratų partiją, kad tai 
esąs jos tasai didelis nuopel
nas. ' j -

New Madison, O. 9 rugs. 
Netoli šitos stoties nubėgo* 
nuo relių greitasis Pennsyl- 
vanijos traukinys. Sužeista 
35 žmonės. Sako, kad jeigu 
karai nebūtų plieniniai, tai 
daugelis žmonių būtų buvę 
užmušta.
Kas autorius protesto prieš 

“Laisvę” ir “Kovą”?
Mums praneša, kad Broo- 

klyno visuomenė nurodo į p. 
Račkauską, kaipo autorių 
protesto prieš “Laisvę” ir 
“Kovą.”

Pono Račkausko “ištiki
mybė” savo pažiūroms se
niai žinoma.

Išeivystė Brazilijon.
Pagal Brazilijos valdžios 

oficijališką statistiką, perei
tais metais atplaukė Brazili
jon— 180,182 ypatos. Iš jų 
didžiuma atvyko į sostam ic- 
stį Rio de Janeiro.

Ateivystė iš Europos į 
Braziliją metas j metą kįla. 
Per paskutinius 40 metų at
eivių skaičius Brazilijoj pa
sididino net tris sykius. Dau
giausia atvažiuoja Brazili
jon ūkininkai. Pirmą vietą 
tarpe ateivių užima — por
tugalai ir ispanai.. Lenkų 
pribūna kas metai irgi kokie

sodina, gardžiai vaišina, 
gražiais žodeliais širdį saldi
na... Tokiu būdu žmogelis 
“suminkštintas”, lengvai po
nui atiduoda savo šinfturą, 
jokio rašto - vekselio iš pono 
nepaėmę. Lengva suprasti, 
kad taip paskolinti pinigai 
retai sugrįžta savininkui.

Kaip girdėti, pernai mi
ręs Tytuvėnų klebonas But
kevičius palikęs apie šimtą 
tūkstančių rublių. Daugiau
sia kliuvę velionio seserei. 
Nemažai ir žmonių pinigų 
buvę pas velionį padėta. Tik 
kaip jokio rašto neturėję, tai 
ir savo pinigų dabar nebe
gauna.

(“Lietuvos Ūkininkas.”)

Gal dabar tveriškiečiai su
pras gaisrininkų naudingu? 
mą, nes jei būtų buvęs nors 
vienas švirkštas, tai ugnią 
tikrai galima sakyti nebūtų 
tiek aukų prarijus.
Dvarininkai nuo prasčiokų 

pinigus vilioja.
Šiaulėnų ir Tytuvėnų a- 

pielinkėse kai kurie dvari
ninkai labai mėgsta nuo 
prasčiokų pinigų skolinti. 
Toks dvarininkas ar dvari
ninkėlis, sužinojęs, kad 
žmogelis turi susispaudęs 
šimtuką, pradeda prie 
meilintis, dailintis, pas sa? 
ve užprašo, net kartais žvy? 
ginius arklius, į grąžiuosius 
ratus pakinkytus, pasiun
čia, kad žmogiuką į dvarą 
parvežus. Dvare ponas žmo?

Rabočiaja Gazeta”, “Sr. Pe- 
terburgskija Vhulomosti” ii' 
dar kiti.

Nubaudė spaustuvę.
Ryg%. Už “Dz. Bals” 

numerį, kuriame buvo įdėta 
apie A. Bobelio mirtį straip
snis, paženklintas iš kraštų 
juodais bruožais, guberna
torius liepė uždaryti Malde- 
ro spaustuvę. Dabar areš
tas nuimtas, bet spaustuvė 
prižadėjo toliaus laikraščio 
nebespausdinti.

Maras.
Novočerkaskas. Bakteri

ologijos bandymų surasta 
maras Čuvilane. Nuo maro 
čia mirė jau šeši žmonės.

Audros.
Lietus su ledais vištos 

kiaušinio didumo sunaikino 
arbūzu daržus, vaismedžiu 
ir vinougių sodnus. Laukuo
se žuvo daug gyvulių.

Streikas.
Ryga. Elektriškos

Jau sujudo bevielinio tele
grafo operatoriai net Itali
joj. Jie davė žinią į visas 
stacijas bevielinio telegrafo 
Europoje ir Amerikoje, 
šaukdami apskelbti visuoti
na streiką. 4* v

Bevielinio telegrafo išra
dėjas yra Marconi. Tai vie
nas iš tų retų išradėjų, kurie 
iš savo išradimo padarė mili
jonus.
Kariškas orlaivis nuskendo, 

žuvo 16.
Ir vėl nauja katastrofa su 

karišku orlaiviu, 
žuvo ir 16 žmonių. 
Zeppelino sistemc 
lėkdamas į Helgdl 
šalę 
nugrimzdo į jftrą.

Tai jau dvidešimta iš eilės 
nelaimė kini atsitinka su 
Zeppelinoxsistemos orlai
viais. /Šiuo kartu orlaivis 
todėl pagedo, kad jam reikė
jo kauties su smarkia audra, 
kuri jį apveikė.

Kuomet pribuvo pagelba, 
16 žmonių iš kariškų tarnau
tojų nuskendo.
Airių vadovas apskelbė ba

do streiką.
Dublinas (Airija). Padė

jimas diena dienon eina vis 
opyn. Konferencija, susi
dedanti iš unijų atsovų ir 
darbdavių delegatų, svarstė 
apie streiko užbaigimą, bet 
prie pasekmių nepriėjo. Gat- 
vekarių darbininkai strei
kuoja. Streikuoja ir trans
porto darbininkai.

Žymus airių darbininkų 
vadovas James Connolly, 
kuris už prakalbą nuteistas 
ant trijų mėnesių kalėjiman, 
apskelbė bado streiką.

Suėmė susirinkimą.
Kijevas. Suimtas darbi

ninku susirinkimas, kuria-
V z

me dalyvavęs ir šios Dūmos 
atstovas Petrovskis. Pet
rovskis buvo atvažiavęs Ki- 
jevan į kooperacijos suva
žiavimu.

t

Sustabdė laikraštį.
Lodžius. Sustabdytas iki 

teismui lenkų laikraštis 
“Gazeta Lodzka”; redakto
rius traukiamas teisman.

Bus nurėdyti.
Lodžius. Rugsėjo mėne

sy bus išvilkti iš vienuolio 
rūbų Macochas, Starčevskis 
ir Olesinskis.

Didelis gaisras.
Rugp. 1 d. Tverų mieste

ly, Telšių pav., vaikai, palik
ti be priežiūros, sukūrė ug
nį daržinės pastogėje. Nuo 
daržines ugnis akies mirks
ny persikėlė ant kitų stogų. 
Per pusvalandį jau degė 33 
triobos, kurių 12 gyvenamų
jų ir kuriose gyveno 55 šei
mynos. Dauguma padegė
liui liko be jokio lobio, nes 
tuomet buvo laukuose, ru
gius vežė. Nuostolių.skaito- 
ma apie 30 tūkst. rub. Sutu
rėjimui ugnies pasiuntė pra
šyti pagelbos į Varnius ir 
Rietavą, iš kur pagelba at
vyko apie 8 vai. vakare. Rei
kia pastebėti kad dauguma 
susirinkusiųjų tik žiopsojo, 
vietoj to, kad padėti. Vis 
tai nerangumas, apsileidi
mas. Atvykusiems gaisrinin
kams nebuvo kam padėti 
vandenį pumpuoti.. Ypač 
gerai darbavosi rietaviškiai, 
grafo Zaluskio gaisrininkai, 
Čia tai buvo pavyzdin
giausia tvarka. Negirdėti 
buvo nei šauksmo, nei rėks
mo, o tik signalo švilpukai 
:r komandos žodžiai. Už 
>er:i gesinimą rietaviškiams 
tikrai didelė ačiū reikia pa?

BOSTON, MASS., 12 RUGSĖJO (SEPTEMBER) 1913 m.
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Jeigu ir nieko nepadarys, 
tai bent parodys prieš visą 
pasaulį mūsų žmonių reika
lus ir vargus, ir patiems 
žmonėms, beskaitantiems jų 
kalbas, akis atidarys.

Dori žmonės, einant Dū
mon atstovauti, gerai žino, 
ką jie ten galės ir ko negalės 
ir todėl su prižadomis būna 
labai atsargus, daug nepri
žada. Tečiaus ant nelaimės 
su p. Yču buvo kitaip: jis. 
kati tik Dūmon patekti, vis
ką žadėjo, gražiai kalbėjo, 
visiems stengėsi geru būti, 
visiems įtikti. Beabejo p. 
Yčui dabar reikėtų bent da
lį tų prižadų išpildyti, rei
kėtų pasidarbuoti, bent ge
riau už žmonių reikalus už
stoti, nežiūrint ar jis tomis 
savo kalbomis įtiks valdžiai, 
kunigams ir visiems galin
giesiems, ar ne. Juk ištik- 
rųjų p. Yčas ir jį piršusieji 
tiek daug žadėjo, toks dide
lis iš jo turėjo būti Dūmoje

Kapsas.
Lietuvis nusišovė iš girtuok- 

, lys tęs.
Teisybės Mylėtojas rašo 

“Laisvei” iš E. St. Louis, Ill.
Rugs. 1 d. nusišovė jaunas 

lietuvis Bronislovas Mondei- 
kis, gyvenantis po N600 Col
linsville avė. Priežastis sau- 
žudystės —girtuoklystė. Ve
lionis buvo didelis peštukas. 
Pastaruoju laiku jisai norė
jo nušauti vienąbartenderį, 
bet tasai laiku išpirko va- 
rentą. Velionis matė, kad 
jam gresia kalėjimas. Tat, 
kada policmanas apie duris 
braižiojosi — Mondeikis nu
sišovė. Paėjo iš Smilgių pa
rapijos.

Montello streikas.
Montello streikuojančių 

vinių fabrikus darbininkų 
kasierius drg. A. Vaitkus 
mums praneša apie dabarti
nį streiko padėjimą.

Jau dešimts savaičių, kaip 
tęsiasi streikas. Apie 10 ne
kaltų žmonių jau nuteista 
kalėjiman. Kada piliečių 
kliubas užprotestavo prieš 
miesto valdžią, tuojaus vir
to kitai]). Jau valdžia liovėsi 
streikierius persekiojus, bet 
kompanija giebėsi dar bjau
resnių įrankių streikui už
slopinti. Pasamdė iš lietu
vių agentus, kurie trankosi 
po stubas. Streiklaužiai iš- 
vežiojami automobiliais. 
Pradėjo traukti iš kitui 
skobus - italus. Tuomet pri
buvo garsus italų agitato
rius ir visus italus atitraukė 
iš darbo. Kompanija parsi
traukė portugalus. Portu
galams apšviesti irgi buvo 
partrauktas gabus kalbėto
jas. Dabar jau ir tie orga
nizuojasi į uniją.

Kompanijos bernai net 
norėjo lietuviškus susirinki
mus uždrausti, bet lietuviai 
nenusigando. Buvo net su
organizuota valkatų gauja 
triukšmą kelti. Bet žmonės 
tą pajuto ir žinojo kaip lai
kytis.

Darbininkai randasi labai 
sunkiame padėjime. Jau 10 
savaičių streikuoja, o kada 
galas?...

Sieve r n aj a 
du num., “Sviet”, 

“Tallina Teataja”, 
Lodzka”. “Novaja

darbininkas, bet ligišiolei, 
kaip ir net kunigų “Aušra” 
pripažino, iš p. Yčo prižadų 
nieko nesusilaukėme.

Tik porą kartų Dūmoje šį 
tą pasakė. Beto, važinėjo 
carą sveikinti, carienės ran
ką bučiavo, pirko su kunigu 
Laukaičiu pravoslavų ikoną 
ir už tai medalį gavo. Tai 
gera tik p. Yčui, o ne žmo
nėms.

Taigi žmonėms, renkant 
ką nors: ar Dūmos atstovus, 
ar valsčiaus “ponus”, ar ką 
kitą, niekad nereikia tikėti 
tiems žmonėms, kurie daug 
prižadų duoda.”

Tai]) rašo “Ūkininkas”, 
kuris visai ne socijalistiš- 
kas. Na ką, ponai kapucino 
Švogeriai, valiai protestuot 
ir prieš “Ūkininką”... Juk 
jūs tokie karžygiai, kad 
kaip anuomet rusų genero
lai, japonus ke]Rirėmis už- 
mėčiosit.
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Jau cholera vėl Rusijoj.
St. Peterburgas, 7 rugs 

Pietų Rusijoj jau mirė trjs 
žmonės nuo azi-atiškos cho
leros. Odesa, Rostovas ir ki
ti didmiesčiai apske’bti pa
vojingame stovy. Cholera 
šiuo tarpu, veikiausia persi
metė iš Balkanų.

kom
panijos fabrike sustreikavo 
250 darbininku, v

Iškelia profesorių.
Pete rbu rgas. Pe te r bu rgo 

universiteto profesorius D. 
Grimmas keliamas iš Peter
burgo Charkovan. Seniau 
jisai buvo universiteto rek
torium, dekanu, o dabar V. 
Taryboje atstovu. Daugelis 
apgailestauja, kad Peter
burgas neteks tokio žymaus 
profesoriaus ir neužganė
dinti tokiu valdžios pasielgi
mu.

Mirė rašejas.
Odesa. Čia pasimirė žino

mas lenkų istorikas Alek- 
I Sandras Jablonskis.

AMERIKA
Nušovė lietuvį - saliunierį.
Iš St. Louis, Mo. “Laisvei” 

rašo:
Čia nušautas saliunierius 

St. Lukošius. Nušautasis bu
vo dar tik penki mėnesiai 
kaip vedęs ir turėjo 22 metu 
amžiaus.

Vienas
Moelev 
tysime, kiek dar jų daugiaus 
paims.
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Svečiai iš Lietuvos ir 
S.L.A. organo “Te= 

vynes” taktika.
Susivienyjimas Lietuviu 

Amerikoje yra pirmeiviškai - 
tautiškas lietuvių susivieny
jimas. Suprantamas daly
kas todėl, kad “Tėvynė”, kai
po SLA.organas, turi užsto
ti lietuvių tautos reikalus, 
užstoti lietuvių tautos gar 
bę. Sus. Liet. Amerikoje 
tai nėra kokia klerikališkai- 
tautiška organizacija, bet 
pirmeiviškoje dvasioje veda
ma savyšelpos organizacija.

Todėl kovoti su gaivalais, 
priešingais lietuvių tautos 
Kultūrai, teršiančiais gera 
mūsų vardų — yra prieder
mė — ir tai tiesioginė prie
dermė — “Tėvynės.”

Dabar męs atkreipiame a- 
kį visų padorių ir mylinčių 
savo tautos idealus SLA. na
rių į “Tėvynės” elgimąsi 
Mokslo Draugijos delegaci
jos ręikahTose.

Kad “Tėvyne” agitavo už 
tautos namus, tai labai pa
girtina, kad ji kvietė prie 
parėmimo aukas renkančiu 
delegatų — tai labai gražu.

Bet męs visi žinome, kad 
minėtus delegatus ir jų nuo
pelnus pradėjo kelti j padan
ges, ypač chicagiškiai kuni
gai ir kiti atžagareiviai. 
Pradėjo garsinti, kad Yčas 
yra puikiausias lietuvių tau
tos atstovas. Patsai Yčas 
pradėjo savo kalbose nurodi
nėti,*' “kaip jie, girdi, veikia 
Dūmoje ir ką jie nuveiks.” 
Čia jau pradėjo kvepėti aiš
kiu partyviškumu ir tai ku
nigišku partyviškumu. Čia 
pakvipo politika.

Kiekvieno doro laikraščio 
priederme buvo pasakyti: 
Mokslo Draugijos namai — 
geras daiktas, bet daryti iš 
Yčo karžygį, duoti jam pro
gą pačiam reklamuotis —ne
valia.

Ar pasielgė taip “Tėvy
nė”? -Netik ką nepasielgė, 
bet įklimpo į tokį bjauriau
sių melų dumblyną, kad 
kiekvienam pirmeiviui daro
si nejauku.

Paskelbta žinia, kad.Yčas 
su Laukaičiu buvo pas carą, 
pirko pravoslavų abrozą. ga
vo už tai ’medalius “na pa- 
miat.”

Pasakykit, ar gali nors 
vienas lietuvis pagirti tą 
“žygį”? O “Tėvynė” pilnai 
išteisina Yčą. “Tėvynės” 
N36 pasakyta, kad Yčas tai 
padaręs, kaipo Dūmos atsto
vas. Išeina lyg-ir, kad visi 
atstovai pagal savo urėdą 
turėję eiti pas carą.

Meluojat ponai! Nevisi 
atstovai ėjo pas carą. Ėjo tik 
iš geros valios. Ėjo juoda
šimčiai, ėjo spalininkai, ėjo 
lenkų ponai, ėjo dalis kade
tų, ėjo Laukaitis su Yču. 
Bet nėjo nei Keinis, nei Ja
nuškevičius, nėjo darbo 
kuopa, nėjo dalis pirmeivių, 
nėjo socijalistai. Lietuvių 
tauta jau rinko 'savo atsto
vus net į keturias Dūmas. 
Atstovais nuo lietuvių buvo 
A. Bulota, Leonas, Kubilius, 
Gudavičius, Stašinskas ir ki
ti. Buvo ir socijalistų ir ne 
socijalistų. Ir nors Dūmos 
juodašimčiai visuomet eida
vo pas Mikę — bet nei vieno
je Dūmoj nei joks lietuvių at 
stovas nėjo pas carą į sve
čius, išėmus jūsų Yčą su 
Laukaičiu.

Vadinasi, Yčas ėjo pas ca
rą todėl, kad to norėjo jį 
rinkusi kunigų partija, ėjo 
apreikšti savo lojališkuino 
(ištikimybės) ir monarchiz- 
mo principus.

Tai dar negirdėtas pas lie
tuvius lekajiškumas, šunuo
degavimas, priešingas lietu
vių atstovybės tradicijoms 
visose Durnose 1

Ir štai šitą tai lekajišku- 
mą, kurį galėjo atlikti tik 
kunigų pastumdėlis Yčas, 
“Tėvynė” —pirmeiviškos or
ganizacijos organas — netik 
pateisina, netik išbaltina, 
Bet prisideda dar prie pakė- 
limo Yčo į karžygius.

“Tėvyne”, kur tu eini?
Ar negana, kad Yčas vieną 

į . abrozą nupirko? Ar reikia 
/ dar antro?
Uyį Pamišykite apie tai SLA. 
r. sįtariai! Jūs esate pirmeiviai

■: -j1

-
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ir jums nevalia pateisinti 
dar negirdėtą lietuvių politi
koj šunuodegavimą! Jūs tu
rite sudrausti tokius žmones 
nuo panašių žingsnių, bet ne 
kelt juos padangėn, kaipo 
garbės vyrus.

Aukas tautos namui rei
kia rinkti, bet padengti tą 
darbą bjaurios politikos 
skraiste negali nei vienas 
ne tik socijalistas, bet nei 
vienas pirmeivis.-

Nei vienas pirmeivis ne
gali sutikti su Yčo politika. 
Labai puikiai tą žino ir “Tė
vynė.” Jie gauna “Liet. Ūki
ninką”, “Lietuvos Žinias.” 
Jie žino, kad Yčas praėjo 
Dūmon prieš valstie
čių norą. Jį pravedė kuni
gai. “Tėvynė” puikiai žino, 
kad prie Yčo pravedimo Dū
mon prisidėjo ir “načalstva” 
Yčas dar savo laiku norėjo 
skųsti “Lietuvos Žinias”, bet 
paskui susiprato, kad tuo
met bus dar blogiau, tai su 
gėda pasitraukė atgal.

Tą viską kuopuikiausia 
“Tėvynė” žino. Kada kuni
gas Laukaitis viešai Dūmoje 
pasakė, kad kunigai 1905 
metais padėjo valdžiai mal
šinti revoliuciją — tai tasai 
kunigas prisipažino prie 
juodžiausio darbo, vienok 
Yčas tada suriko: “netiesa!” 
Vadinasi, ir bjauriausi ku
nigų darbą jis nori paslėpti.

Ir štai dabar tokis žmogus 
keliamas į padanges ir tokį 
kunigų pakaliką pirmeiviško 
Susivienyjimo organas ištei
sina! Organas SLA. priside
da prie tos patriotiškai - ku
niginės orgijos, kurios tiks
las pasireklamuoti savo su
puvusius tavorus ir nuval
kiotus jausmus.

Susivienyjimo nariai, pa
galvokite! Šiame “Laisvės” 
num. skyriuje žinių iš Lietu
vos męs žodis į žodį spausdi
name iš pirmeiviškio “Liet. 
Ūkininko” naują straipsnį 
įpie Yčą. Prašome aty- 
Ižiai perskaityti

Todėl “Laisvės” šauksmas 
yra: tegyvuoja lietuvių kul
tūra, tegyvuoja tautos na
mai Vilniuje! Šalin su vieš
patavimu politikos juodo
sios gaujos ir jos pakalikų. 
Remkite tautos namus, bet 
nei per aguonos grūdelį ne- 
prisidėkite prie veidmainin
gų šauksmų bankierių ir kle
bonų, netikėkite nei žodeliui 
iš Yčo politiškos išpažinties.

Lietuvių tauta neis paskui 
Yčą carienei rankos bučiuo
ti. Lietuvių tauta eis prie 
išganymo, prie laisvės ir au
tonomijos kovos ir kultūros 
keliu, bet ne tais keliais, ku
riais veda demagogai Yčai.

Margos mintis apie 
viską.

Iš Waterburi o mušė tele
gramą į Chicagą: “Povilai- 
ka duos šimtą.” So. Bostono 
klebonijoj suniurnėjo Tamo
šius: “ir aš duosiu šimtą.” 
Brooklyno Bušas suriko: “o 
aš jau paklojau šimtinę, nes 
gailiuosi už griekus. Užtat 
nuo žmoniškiausio Račkaus
ko gavau išrišimą!” Džeko- 
nas Kriaučiūnas basu pas
kelbė: “daviau šimtą, duo
siu du!”

. Vyručiai, sumeskit protu: 
Tamošius duos šimtą, Bušas 
jau davė, Kriaučiūnas davė 
ir duos... na, o kiek dar pas 
juos liks?

Darbininkas davė dolerį, 
bet pas jį veik nieko neliko.

Keno auka brangesnė: 
darbininko, ar prielaidinio? 
Kas parodė daugiau širdin
go duosnumo?

* * *
Kaip jūs mislinat, kas mo

ka daryti poetiškiausius pri
lyginimus ? Rutkauskas! 
Et... nieko neišmanot. Tai 
kas gi? Dar klausia... žino
ma Balutis. Per vieną sei
mą liepė imti pavyzdį iš 
kiaulių. Štai, sako, vienybė. 
Neseniai kalbėjo Rockforde 
ir prilygino lietuvių tautą 
prie urzgiančio šuns. Šuo 
kad ir negyvas, o vis urzgia. 
Chicagoje Balutis dai to
linus nuprogresavo. Tauta, 
tai višta. Jai tik reikia mo
kėti kvaksėt ir all right!

O, taip — kvaksėt reikia 
mokėt. Jeigu “pan Olszews- 

ki” sukvaksės: “rašyk apie 
Bridgeportą!” “Tak točno” 
—panie višta, tuoj aus.” “Ra
šyk apie biznių svarbą”—lie
pia višta. “Rad staratsia, 
panie višta”, — sauja didvy
ris. “Cit apie kunigus”—lie
pia višta. “Byt po vašemu!” 
—neriasi- iš kailio didvyris.

v Čiru - Viru.

Doros atsiradimas.
Filozofų tarpe viešpatau

ja kelios skirtingos nuomo
nės kas link moralybės (do
ros) atsiradimo. Čia prive- 
siu dvi teorijas. Taip vadi
namoji įgimtinumo teorija, 
kurią palaiko intuityvūs 
mokslainės filozofai, tvirti
na, kad kiekvienas žmogus 
gerai žino, kas yra gera ir 
kas bloga ir kad tas numa
nymas yra įgimtas. Kad 
moraliai jausmai (moraly
bės supratimas) lygiam laip
sny gyvuoja pas visus žmo
nes, pas visas tautas.

Antra moralybės atsiradi
mo teorija, vadinama išsi
vystymo teorija, tvirtina, 
kad jeigu dauguma žmonių 
ir žino, kas tai yra gera ir 
bloga, tai todėl, kad tas yra 
priprasta. Kad skirtingi 
žmonės (atskiros klesos, 
tautos) būtinai turi skirtin
gus moralybes supratimus. 
Kad yra tautų, kurios visai 
neturėjo, arba neturi mūsiš
kio moralybės supratimo. 
Kad gyvūnai turi šiokį—tokį 
moralybės supratimą ir kad 
moralybės supratimas pri
klauso nuo sąlygų, kuriose 
žmonės gyvena.

Katra iš tų teorijų teisin
gesnė ?

Kol nebuvo Darwin’o iš
sivystymo teorijos, kad įvai- 
rių-įvairiausių gyvūnų veis
lių atsiradimas buvo skaito
ma kokiu tai sutvertojo dar
bu, kol nebuvo Markso ma- 
terijalio istorijos supratimo 
— žmonės laikėsi pirmuti
nės teorijos, manė, kad koks 
tai dievas, iš molio žmogų 
nulipindamas, įkvėpė jam ir 
moralybės supratimą.

Gi dabar, kuomet Darwi- 
1T0 teoriją patvirtina sulygi
namoji anatomija, embriolo
gija, patologija, paleontolo
gija ir kitos mokslo šakos, 
noroms-nenoroms reikia 
pripažinti, kad moralybės 
supratimas, kaip ir visi kiti 
žmonių supratimai, nenukri
to iš debesų, bet vystėsi sy
kiu su pačiu gyvenimu.

fr ištikro, kasgi šiandien 
nemato, kad net toj pačioj 
tautoj tarp įvairių luomų 
viešpatauja kitokį moraly
bės supratimai? Ar daug 
yra bendro tarp kapitalisto 
ir darbininko moralybės su
pratimų? Kas kapitalistui 
išrodo morališka, tas darbi
ninkui — nemorališka ir at
bulai. Kiekvienam kultū
ros laipsny — nuožmybėj, 
barbarybėj, feodalijoj, civili
zacijos gadynėj — gyvuoja 
skirtingas moralybes su
pratimas. Šitą patvirtina 
bešališka žmonijos istorija. 
Taigi, moralybės supratimas 
keitėsi ir taikėsi prie gyveni
mo sąlygų.

Bet gal pasakysite, kad 
religija, kaipo dalis morališ
ko supratimo, lygiai bendra 
visiems žmonėms, visoms 
tautoms? Bet ir religija iš 
dangaus nenusileido. Nors 
ją turėjo visos tautos (tūli 
gamtininkai tvirtina, kad 
buvo tautų be jokios religi
jos), bet ne visur ji buvo vie
nokia ir ne vienokiam laips
nyje apsireiškia.

P.Kropotkinas savo veika
le “Savitarpinė pagelba” 
faktiškai darodė moralybės 
supratimo gyvavimą tarp 
gyvūnų, iš kurių išsivystęs 
žmogus jį tiktai, taikydamas 
prie gyvenimo sąlygų, pato
bulino bei paplatino.

Iš to, kas viršuj pasakyta, 
galima štai ką išvesti. Mo
ralybė atsirado ir iki dabar
tinio laipsnio išsivystė sykiu 
su pačio žmogaus gyvenimo 
sąlygų besivystymu. Eko
nominis draugijos surėdy
mas yra pamatu, ant kurio 
ir pagal kurį budavojasi mo
ralybės supratimas, iš kurio 
taip gi dygsta pati moraly
bė. A. J. Karalius.

Auka kares dievui
Ant Balkanų karė jau už

baigta. Balkanų valstybės 
susitaikė. Kas gi už visus 
daugiau pelnijo toje brolžu
diškoje karėje? Kas dabar 
gali didžiuotis ir puotauti iš 
tos priežasties, kad kovoju
sios tarp savęs valstybės su
sitaikė? Niekas kitas, kaip 
tik karės dievas, kuriam te
ko už visus daugiau.

Pagal apskaitliavimo eu- 
ropiškos spaudos, tai karės 
dievas gavo sekančias au
kas. (

Bulgarija mobilizavo išvi
so 350,000 kareivių; iš tos 
visos armijos užmušta ir su
žeista pirmoje karėje 80,000 
žmonių, antroje — 60,000; 
kariškos išlaidos pirmoje ka
rėje — 550 milijonų rublių, 
antroje — 350 mil. rub.

Serbija mobilizavo 250,000 
kareivių; iš jų užmušta ir 
sužeista pirmoje karėje 30,- 
000 žmonių, antroje — 40,- 
000 žmonių; piniginės išlai
dos pirmoje karėje 300 mili
jonų rub., antroje — 180 mi
lijonų rublių.,

Graikija mobilizavo 150,- 
000 kareivių; iš jų užmušta 
ir sužeista pirmoje karėje 
10,000 žmonių, antroje —20,- 
000 žmonių; pinigiškos iš
laidos pirmoje karėje 130 
mil. rub., antroje — 100 mil. 
rub.

Juodkalnija mobilizavo 
30,000 kareivių; iš jų užmu
šta ir sužeista 8,000 žmonių; 
piniginės išlaidos — 7 mili
jonai rublių.

Turkija mobilizavo 450,- 
000 kareivių; iš jų užmušta 
ir sužeista 100,000 žmonių; 
kariškos išlados — 700 mili
jonų rublių.

Bet čia skaitlinės toli gra
žu nepilnos. ' Nėra skaitli
nių antrosios karės Turkijos 
ir Rumunijos. Apart to, 
reikia priskaityti prie už
muštųjų ir tie, kurie nuo 
choleros ir kitų ligų išmirė, 
nes tai karės vaisiai; tuo
met skaitlinė pilnai sieks a- 
pie 400,000 žftionių, kliuvu- 
sių karės dievui ir piniginės 
išlaidos apie 2į milijardo ru
blių.

Argi tai negali didžiuotis 
ir puotauti karės dievas?! 
Bet jam turi padėti links- 
minties-h’tautininkai, ku
rie delnais plojo iš džiaugs
mo, kuomet prasidėjo ant 
Balkanų karė.

Bet gal daugelis pasakys, 
kad Balkanų valstybės ir 
laimėjo. Taigi, galėsime pa
žiūrėti ir j jų tą laimėjimą.

Bulgarija po taikos gavo 
10,000 ketvirtainių kilomet
rų žemės, su 620,000 gyven
tojų.

Serbija paliko dvigubai 
padidinta. Ji gavo" 44,000 
ket. kilometrų žemės, su 
1,200,000 gyventojų.

Už vis daugiausia pelnijo 
Graikija. Ji gavo 60,00 ket. 
kilometrų žemes, su 1,800,- 
000 gyventojų.

Juodkalnija gavo 9,000 
ket. kilometrų žemės, su 
300,000 gyventojų.

Albanija gi dabar susidės 
iš 30,000 ket. kilometrų že
mės, su milijonu gyventojų.

Bet ar galima šiuo pelnu 
džiaugtis? Ar bus jis nau
dingas?

Drąsiai galima pasakyti, 
kad ne! Kiekvienos valsty
bės užimtose teritorijose gy
vena svetimtaučiai (padėki
me,- vietose, kurios dabar 
prigulės serbams, daugiau
sia gyvena bulgarai, ir atbu
lai), kurie nenorės lenkti 
savo sprando prieš naują vy
riausybę. . Pertai, galima 
laukti, kad ten greitai pra
sidės nuolatiniai sukilimai, 
nuolatiniai bus kraujo pra
liejimai ir tt.

Tai taip brangiai yra nu
pirkti tie sklypeliai žemės. 
Už juos užmokėta net 400,- 
000 jaunų, sveikų vyrų gy
vasčių ir ant likusiųjų naš
laičių, moterų ir netinkan
čių prie darbo vyrų už
traukta piniginė skola apie 
2į milijardu rublių.

Tai buvusios karės vai
siai, kurios taip seniai troš
ko patriotai.

V. Paukštys.

Išvogimas kalinių iš Paviako
Sulietuvino J. Europietis.

(Pabaiga.)
Patsai savininkas to kiemo tuomi laiku 

radosi pačiame mieste ir, žjnoma, negalėjo 
nei sapnuoti, kas dėjosi jo teritorijoj.

Bet štai... tolumoje girdisi vežimo dun
dėjimas... štai jau matyties ir patsai veži
mas.

Vartai momentališkai atsivėrė ir, kada 
karieta buvo jau ant kiemo, arkliai pririšta 
prie medžio.

Atverta karietos durįs ir ištraukta pas
tirusį iš baimės vežėją, kurio burna vis dar 
buvo skepetaite užrišta; surišta jam kojos 
ir rankos aksomine virve, smarkiau suverž
ta skepetaitė ir aplaistyta ją chloroformu, 
kad greičiau galėtų užmigti. Tuomet jį 
įstūmė atgal karieton. Tegul sau išsimie
ga.

Draugai, žinoma, 
tos. Jie buvo laisvi, o
biau, tai tas — kad jokių pėdsakų nesiliko. 
Surasti juos užmiesty buvo nepaprastai 
sunku.

Tūli buvo tos nuomonės, kad sargą-ve- 
žėją reikia užmušti. Juk vis tiek — sakė jie, 
—policija ir žandarai darys jieškojimvs ir, 
pagaliaus, užtiks vežimą ir jame gulintį 
sargą. Tuomet tas budelukas padės visus 
gaudyti.

Negana to. Didžiuma išgelbėtų kalinių 
darodinėjo, kad tasai vežėjas buvo vienas 
iš bjauriausių kalėjimo sargų. Jisai tankiai 
dalyvaudavęs egzekucijose, kurias suruoš
davo ant kalinių galvos kalėjimo vyriausy
bė. Jisai buvo žinomas taip-pat,

visi iššoko iš karie- 
kas buvo dar svar-

kaipo uo-

Reikia dar patėmyti, kad ateity Pavia
ko kalėjime administracija buvo labai at
sargi. Kelis syk patsai tikrasis oberpolic- 
meisteris kreipėsi per telefoną, vienok “de- 
žurnas” jį nusiuntė be jokių ceremonijų pas 
“čortą.” Sako: “Žinom męs jus, bjaurybės, 
eikite sau pas velnio bobutę, koleik dar ne
pranešiau ochranai, kad suareštuotų.

Nabagas policmeisteris taip ir negalėjo 
susišnekėti per telefoną ir turėjo siųsti sta
čiai kalėjiman savo padėjiką.

Kaliniai, kurie likosi kalėjime, džiaug
smingai sutiko naujieną apie savo draugų 
pasiliuosavimą. Tai buvo negirdėto drąsu
mo aktas, neturįs sau lygaus kalėjimų isto
rijoj ir tinkantis' kokiai nors legendariškai 
apysakai. * * *

Vertėjui šio lietuviško pasakojimo apie 
kalinių išvogimą iš Paviako teko kartą kal
bėti su vieno Varšuvos kalėjimo viršininko 
pagelbininku apie tą pabėgimą. Iš jo žo
džių galima buvo suprasti, jog nors vyriau
sybė ir dūko ant lenkų socijalistų, bet dau
gelis širdies gilumoje ir simpatizavo pabėgi
mui

Mat, tuomet, 1906 metais, kada tas 
viskas atsitiko, buvo dar viltis, kad revoliu- 
cijonieriai paimsią viršų.

Minėtas drąsybes apsireiškimas buvo 
galimas pas žmones, kurie tiki i savo laimė
jimą ir yra pasiryžę už draugų gyvastį savo 
pačių gyvastį paaukauti.

kad busVienok didžiuma sprendė, 
daug gražiau, jeigu apsieis be kraujo pra
liejimo. Tuomet tarpe visuomenes bus dar 
didesnis nusistebėjimas.

Buvusieji kaliniai persirengė naujomis 
drapanomis, kurios išanksto buvo pareng
tos. Kiekvienam kaliniui įteikta pakietai, 
kuriuose buvo pinigų, užrubežiniai paspar- 
tai ii nurodytas adresas, kur reikės pernak
voti. Kada persirėdymas buvo užbaigtas, 
draugai karštai atsisveikino ir kiekvienas 
nuėjo savo pusėn.

Nuėjės jau gerą galą, vienas iš drau
gų, staiga atsiminė, kad persi rėdydamas 
užmiršo popiergalį, ant kurio buvo parašy
tas adresas, kame turėjo pernakvoti. Kas 
dabar reikėjo daryti? Grįžti atgal buvo vė
lu. Tuomet nutarė ku ©smarkiausia eiti ton 
vieton ir pranešti žmonėms, kad jie kuo- 
greičiausia keltųsi kur kitur, nes policija, 
užtikusi jų adresą, būtų turėjusi pėdsakas.

Ir išties, taip buvo kuogeriausia. Nes 
policija, atradus vežimą, atrado ir kortelę 
su adresu. Tuoj aus ten buvo padaryta kra
ta, bet nieko neatrasta. Gyvo žmogaus ne
buvo tame bute.

Kalėjime pamato apgavystę.
Išaušo. Kalėjimo sargai ir adminis

tracija labai buvo nustebusi, kodėl taip il
gai nesugrįžta vežimas. Juk, rodosi, nu
vežti kalinius į citadele ir sugrįžti atgal ima 
visai ne taip daug laiko. Pritrūkę kantry
bės, užtelefonavo į citadelės kontorą, ko
dėl taip ilgai negrįžta karieta. Jiems atsa
kė, kad visai nesupranta ko jie nori ir dar 
išbarė, kad be reikalo trukdo.

Tuomet užtelefonavo į oberpolicmeis- 
terio kanceliariją su užklausimu, kad pa
aiškintų, kur nuvežė kalinius ir kur dingo 
Paviako kalėjimo karieta. Nurodė dar, kad 
kalinius išvežė pagal paties policmeisterio 
paliepimą. Prašo grąžinti karietą, nes rei
kią tuoj aus kelis kalinius gabenti teisman, o 
nėra kame gabenti.

Ir štai,., kaip perkūnas, trenkė atsaky
mas iš kanceliarijos, jog ten nieko nežino ir 
nei policmeisteris, nei kas kitas jokių palie
pimų nėra davęs. Tai buvusi apgavystė.

Tuomet ir policmeisterio kanceliarijoj 
ir Paviako kalėjime visi tik susiėmė už gal
vų. Tai... revoliucijonierių esąs darbas. O 
kas pikčiausia, kad ant niekeno kaltės ne
galima nuversti.

Tuomet leidosi jieškoti. Visi aniolai- 
sargai buvo pastatyti ant kojų. Atėjo pa- 
gelbon visa policija, žandarmerija ir kitos 
devynios galybės “načalstvos.” Jieškojo ke
lias valandas, nieko nerado.

Tik vėliaus užtiko miesto daržuose tą 
apleistą kiemą, kalėjimo vežimą ir miegan
tį vežėją. Nabagą išbudino ir jieškojimas 
ėjo toliaus. Tą dieną, iš to uolumo, rado 
bent kelis Budbergus, bent kelis policistus, 
bet vis pasirodydavo, kad ne tie ir gana.

Patįs pabėgėliai kuoramiausia sau išsi
miegojo jiems paskirtose vietose. Sako, kad 
vienas iš kalinių nuėjo net sekantį rytmetį 
į fabriką, kur seniau dirbo, pinigų atsiimti. 
Tenais dar jam nebuvo, kaip reikiant, visa 
alga išmokėta.

Visoj Varšavoj tik ir šnekėta apie ta 
stebuklingą išvogimą. Ėjo įvairios versi
jos pasakojimų. Žinoma, tai buvo puiki 
proga fantazijai paskrajoti padangėse. 
Ant namų sienų visur buvo išlipinti prane
šimai Lenkų Socijalistų Partijos, kad tai 
padaryta pagal partijos nuosprendžio ii 
jog visą darbą atlikę partijos žmonės. Buvo 
išaiškinta, kad visiems kaliniams gręsė mir
ties bausmė. Atsišaukime buvo pranešta, 
kad visi pabėgėliai laimingai perėja rube- 
žių, todėl nepakliūsiu jau daugiau į budelių 
nagus.

Lietuvių skaitlius Prūsų Lie
tuvoj mažėja.

Sulyg valdiško pranešimo apie paskuti
nį žmonių suškaitymą Vokietijoje, tebesą 
lietuviu Prūsuose tiktai 93,933, o tai būtent 
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sekančiose vietose:
Karaliaučiaus valsčių apskričiuose

(Regierungsbezirk) 31,883
Gumbinės vals. apskr. 57,993
Berlyne 558
Postsdamo apygardoje 386
Šlesvigio provinc. 318
Vestfalų provinc. 1,001
Reinprovinc. 1,088

Viso 93,933 
Statistika parodo, kad lietuviai nuola

tos nyksta, būtent:
1900 m. dar tebuvo 106,280
1905 m. jau 101,534
1910 m. tik 93,933

Taigi pasirodo, kad lietuvių skaitlius 
per paskutinius penkis metus sumažėjo ant 
7,601. Šitas apsireiškimas mums labai ne
malonus. Netiktai nemalonus, bet stačiai 
nugązdinantis. Taip reikalams tolyn ei
nant, prieis greitai Prūsų Lietuvoj prie to, 
kad jie bus skaitomi, kaipo išnykusi gimi
nė. O kad lietuviai gyvens sulyg laikinių 
pripratimų, tai yra, kad jie rankas susiė
mę tiktai laiks nuo laiko maldaus valdžios, 
idant ji neatimtų jiems ir paskutines teises, 
tai negali būti jokios abejonės, kad jų liki
mas bus beviltis.

Tai taip rašo “Birutė” apie dabartini 
padėjimą Prūsų Lietuvoj.

Matyti nykstant lietuvius Prūsuose yra 
kiekvienam griaudu. Bet kiekvienas, bea- 
bejonėsr paklaus, kodėl taip yra? Kas pri
sideda daugiausia prie suvokietėjimo lietu
vių? Be ekonomišku faktorių, kurie tame 
atsitikime lošia svarbią rolę — reikia nuro
dyti į nususėlius tautininkus ir kunigus. To
kie “patriotai”, kaip Gaigalaitis, Kuršaitis, 
Steputaitis, Kiošis, kurie taip čiulba apie 
Lietuvą, faktiškai, daugiausia prisideda 
prie naikinimo lietuvių gentės Prūsų Lietu
voje.

Fabrikoje.
Trrr — trrr! šlėgos, ratai gaudžia.
Dūmai,, dulkės, tvaikas maišosi išvien...
Laiko eigoj triūsas posmus audžia — 
Taip be perstojo — kasdien, kasdien...

Zzz-yy... šeivos, diržai gieda
Giesmę pagiežos, mirties — gaivos...
Saikiai p rakai ts - tepals varva - rieda 
Nuo špyžinių milžinų kaktos...

Zzz - ššš... plieno gerklės šnibžda: 
Nėra pasilsiu... šič darbas tik gyven...
Palei jas žmonių šešėliai knibžda
Tarsi skruzdės, neramiai, tai šian, tai ten...

Domiai sek’ jie špyžiaus paliepimui — 
Gyvasčių už klaidą atsakys!
Vietos nėr čia skundui, nuvargimui, 
Ir nieks č;a špyžiui “stok!” nepasakys.

Klajūnas.

“Consilium Facultatis” — vieno veiks
mo komedija. Lėšos ir spauda “Lietuvos” 
1913. — Autorius atsitikimą neblogai nupie
šęs, tik tieji jo juokai mūsų visuometfūs de
mokratijoje — darbininkuose neras atgar
sio. Darbininkui netik svetimas, bet ir prie
šingas jo estetiškam skoniui persiėdėlis Ga
sparas. Komedija gali gerai patarnauti vien 
Halsted streeto bankieriams. Vakariniame 
dyklaikyje, tai bus kaip-ir Havanos ciga
ras... Darbininkui gi nėra reikalo išmesti 
kelioliką centų už ją.

S—ys S—as.
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Klausimai ir atsakymai.
Klausimas. — Kur galima 

sužinot vardą laivo, ant ku
rio atvažiavai į Suv. Valsti- 

’ jas? Imigrantas.
Atsakymas:—Laivo vardą 

sužinosit iš tos imigracijos 
stoties, per kurią atvažiavo
te į Suv. Valstijas. Jeigu at
važiavote per New Yorką, 
tai parašykite į imigracijos 
stotį šitokiu adresu: Co- 
mmisioner of Imigration, 
Ellis Island, New York, N.Y. 
Laiške parašykite dieną ir 
metus, kada atvažiavote ir 
kokiame mieste sėdote į lai
vą. Rašyt reikia angliškai; 
jei negalite — paprašykite 
vietinio, kuris gali angliškai 
rašyti?

Klaus. — 1, Ar Rusijos 
konsulis gali čionais areš
tuoti ir išsiųsti į Rusiją kokį 
prasikaltėlį arba nuo kariu- 
menės pabėgusi? 2. Kokie 
yra Lietuvoje rusiški pirm
eiviški laikraščiai? J. A.

Atsak. — 1. Rusijos kon
sulis čia gali areštuoti tik 
kriminalistus - užmušėjus, 
vagis — ir tai jei yra tikri y- 
patos paliudijimai. Nuo ka- 
riumenės pabėgusių čia ne
gali areštuoti. 2. Lietuvoje 
visai nėra rusiškų pirmeiviš
kų savaitraščių. Pačioj Ru
sijoj yra, bet labai mažai 
pirmeiviškų. Mūsų nuomo
ne — jums būtų atsakantis 
laikraštis “Viestnik Znani- 
ja”, mėnesinis žurnalas su 
savaitiniu priedu “Nedie- 
lia”. “Priroda į Liūdi”, sa
vaitraštis literatiškai-moks- 
liškos pakraipos, bet politi
ka visai neužsiima. Pirmu
tinio kaina metams į užsienį 
12 rublių. Adresas: “Viest
nik Znanija”, Nevsky prosp. 
N 40 St Peterburg. Antro
jo adresas: “Priroda i Liū
di”, 12 Stremiannaja ui. St. 
Peterburg; kaina 12 rub.

LAISVĖ

Korespondencijos
STREIKUOJA 3,500 RUB- 

SIUVIŲ.
Baltimore, Md. Schloss 

Brothers Cl.Man, 22 d. rugp. 
sustreikavo 3,500 rūbsiuvių.

Streikas kilo dėlei norėji
mo sugriauti IWW. unijų. 
4 ypatos buvo tyčia pastaty
tos iš firmos ir įgaliotos nuo 
U.G.W. of A. (už tai gavo pi
nigus). Būdavo, prieina prie 
kiekvieno darbininko ir 
yerste verčia pamesti IWW. 
unijų, o prisidėti prie fede- 
reišių.

Tuomet darbininkai su
šaukė mitingų, išrinko 18 y- 
patų ir pasiuntė pasikalbėti 
su firma. Komisija parei
kalavo, kad minėtos 4 pa
samdytos ypatos jų neperse
kiotų ir laike darbo negai
šintų. Firma atmetė komi
sijos rekalavimų ir persekio
jimai dar pasididino.

Tuomet, 22 rugp. išėjo ant 
streiko. Firma tuoj pagar
sino vietiniam laikrašty, kad 
IWW. priešinga katalikams 
ir reikalaujanti prašalinti 4 
katalikus. Iš tikro gi — tie 
keturi agentėliai yra žydai. 
Dienraštis “Sun” be paliovos 
pradėjo būbnyt, kad IWW. 
priešinga bažnyčiai, konsti
tucijai, šaudo į S. V. vėliavų 
ir tt.

24 rugp. kunigai, įsilipę į 
kubilus, irgi pradėjo tų pan 
būbnyt. Čia jau pasirodo, 
kad pas Schloss katalikyste 
išnyks, nes iš 3,500 darbinin
ku tik 4 keturi katalikai ir c

Pagal teisybę gi, tai ten 
tik 500 ne katalikai, o visi ki
ti katalikai. Buvo nutarta 
atsaukt tų viską per “Sun”, 
bet tuomet dar daugiau pra
dėjo meluot.

Streikierių ūpas geras. 
Jau atvažiavo Ettor. Atva
žiuos ir Giovannitti. Pra
kalbos būna kasdien po du

kariumenę tokius, kurie tė
vus turi apie 60 metų, o vy
resnis brolis yra pabėgęs į 
užsienį? W. K. Y.

Atsak. — Jeigu yra žino
ma, jog vyresnis brolis yra 
gyvas, nors ir užsienyj. tai 
jaunesnį zbrolį vistiek ima į 
kariumenę. Neimtų tik pri
stačius paliudijimą, jog vy
resnis brolis yra miręs.

Klaus. — L Kokiame A- 
merikos mieste yra mokyk
la, kur reikalauja liet, kal
bos mokytojos ir kokią mok
slo šaką mokina lietuvių kal
ba? 2. Kiek reikėtų mokėt 
muito įvežant į Suv. Valsti
jas Vokietijoj pirkta dvira
tį? V. Klimas.

Atsak.—Kiek žinoma, čio
nai tik vienoj mokykloj lie
tuvių kalbos mokinama, tai 
Valparaiso, Ind, universite
te, bet tenai jokia mokslo ša
ka nėra išguldoma lietuviš
kai — vien tik mokinama no- ] 
rinčius lietuviškos kalbos. 
Ar tenai dabar reikalauja 
lietuvių kalbos mokytojo — 
nežinau. 2. Kiek reikėtų 
muito už dviratį — negalima 
žinot pirm laiko. Tas pri
klauso nuo daikto vertės, bet 
muitai ant panašių daiktų 
Čionais gana dideli, taip kad 
beveik neapsimoka dviračio 
traukti iš Vokietijos, nes jie 
ir čia gana pigus.

Klaus. —4. Kiek bus my
lių ilgumo Panamos kana
las? 2. Kiek lėšavo jo kasi
mas iki šiolei?—3. Kiek Su
vienytos Valstijos užmokėjo 

■ Francijai už mašinas, ką at
pirko prie Panamos kanalo?

Žagarų Girnakalis.
Atsak. — 1, Panamos ka

nalas turės 50 mylių ilgumo 
— 2. Jo kasimas jau lėšavo 
$185,316,096. — 3. Francijai 
užmokėta $40,000,000. S.

Skebų mažai. Dirbtuvė 
policija apstatyta. Vienas 
buvo ir lietuvis skebas, bet 
per “labor day” jį gerokai 
apkūlė ir dar suareštavo. 
Užsimokėjo 50 dol.

3 d. rugs. 18 streikierių a- 
reštuota. Tarp jų 6 moterįs.

K. Geležėlė.

WORCESTERIO NAUJIE 
NOS.

Rugs. 4 d. Liet. Dukterų 
draugystė turėjo savo mėne
sinį susirinkimą. Susirin
kimas buvo labai silpnai ve
damas. Prie draugijos pri
sirašė 3 naujos narės.

Nutarė į trumpą laiką su
rengti koncertą. Pelnas 
bus skiriamas Liet. Mokslo 
Draugijai dėl namo pastaty
mo. * * *

Worcesterio socijalistų 
kuopa paskyrė drg. Dėdyna 
laikraščių agentu. Per 4 
mėnesius darbavimosi užra- 
švta šie laikraščiai:

“Laisvės” — 28 e:gz
“Pirmyn” — 23 H
“Šakės” — 20 H

“Keleivio” — 12 ))

“Liet. Žurn.” — 10
“Vien. Liet.” — 6
“Rankpelnio” — 3 n
“Kovos” — 2 *

“Saulė” sako: “Nereik 
tautos namų, reik ubagna- 
mio!” Nusijaučia katė pieną 
paliejusi; žino Bačkausko 
įpėdiniai, kur bus jų pasku
tinė pastogė.

Vyrai, parinkite aukų 
^‘Saulei” ant ubągnamio.

čiru-Viru.

kalbėti, tai anglai ir kiti ėjo I daugiau parengia ką nors, 
šokti ir pradėjo muzika.gal jau pradės ir scena pasi- 
griežti. Į ką tai panašu. Lie- gerint, nes čia randasi keli 
tuviai rengėjai turėjo užpro- norinti scenoje veikti, 
testuoti. Muzika kenkė ir Bet daugumas dar snau- 
kalbėti ir klausyti. džia, negali dar prasikrapš-

Rožytė. tyt akis, pamatyti tikrą 
-------------- šviesą. Laikas jau būtų su- 

Jersey City, N. J. siprast, bet jų jau neišmoky- 
L.S.S. 59 kuopa 1 d. rugs. si- . 1 . . .

parengė labai gražų pikni- Kunigėlio savo lietuviai 
ką. Buvo išvažiavimas į dabar čia neturi, bet užtai 
Kroebels Boulevard parką, juos gerai lupa lenkų “duč- 
Visi labai gražiai linksmino- manas” (taip čia lietuviai 
si. Priegtam buvo ir mote- vadina lenkišką kunigą, kū
niški laimėjimai. Buvo jau- ris net du vaikelius auginasi, 
nimo ir iš New Yorko. Visi kuriuos “rado” prie savo du- 
dailiai apsiėjo. Tik vienas rų), nes tik per jo pasidarba- 
šventuolis norėjo paburnoti vimą lietuviai negauna pri- 
ant pirmeivių, bet jį sudrau- gulmingo kunigo.

Darbai eina nepergeriau- 
Tik bėda su tais neišmanė- sa

liais, kurie kaip galėdami at- D. L. K. Gedemino drau- 
kalbinėja publiką nuo važia- gystė rengia prakalbas ant 5 
vimų su socijalistais. Di- sPaūų; kalbės, rodosi, vėl 
džiuma jersey’čių baidosi Bagočius. Ši draugystė yra 
dorų piknikų ir prakalbų,bet Y^na pažangiausių, užtai 
užtat myli areštavotis ir pai ir sekasi, o katalikiš- 

. amžinai maukti iš bačkučių, kiems Jonukams jau visai 
Brooklyn, N.Y. Pamislykit, kiek jūs pralei-UrurpPa-,

19 kuopos LSS. išvažiavi- džiat ant vieno tik rudžio. Dirbkime, broliai, nes tik 
mai labai gražiai pavyko. Argi negėda! dirbant męs ką nors gero pa-
Programai buvo įvairus. Policija įsitaisė jau net ^arysime- 
Publika įgijo daug malonių automibilių, kad vežioti lie- Visų Draugas,
įspūdžių. Galiu pasakyti, tuvius į kalėjimą. • 
kad šįmet ir kitų kliubų bei Pastaruoju laiku čia rado- Nashua, N. H. 
draugysčių išvažiavimai pa- si dar kazirninkų kompani- 3 d. rugs, atsibuvo čionai
vyko, išėmus laisvamanių 1 ja, kuri ligišiol dar nepapuo- miesto paroda, kurioj daly- 
kuopos. - Buvo pagarsinta lė į kilpas, bet vėliau ar ank- vavo ir lietuviai. Parodos 
susirinkt svečiams 11 vai. iš sčiau papuls. Pradėjo ka- tikslas — parodyt ką gero 
ryto, o komitetas susirinko ziriuoti net su italijonais, padarė šiame mieste (temok
ant 4 vai. po piet. bet tie su lietuviais nedaro ratai. Lietuviai gavo antrą

“Laisvėje” buvo rašyta, ceremonijų. Kelis taip ap- praisą (15 dol.). Jų buvo 
kad' su chorais neatsakan- kūlė, kad daugiau neina ka- didelis skaitlius ir gana gra- 
čiai elgtasi, tai yra, dar cho- ziriuot. žiai pasirėdę, vis uniformo-
ro nepakviesta, o jau apgar- Tuo tarpu, kada paprašai se. Užtat ir atsižymėjo šv. 
sinta laikraščiuose. Taigi streikierius sušelpti, tai phs Kazimiero draugija. Jituo- 
šitą 19 LSS. kuopa nepapil- daugelį nėr nei skatiko, arba | mi ir tegali pasigirti, kad 
dė. Tą atliko 52 kuopa ir 83, net stačiai pajuokia, 
tos kuopos prisipažino prie Vyrai, kur jus einate? 
kaltės. 19 kuopa nekolekta-| D. Pilko,
vo ant alaus nuo aidiečių, o 
kitos to neapleido.

V. Januška.

pijos. Susirinkime kilo to
kia betvarkė, kad tėvelis ką 
tik negavo pilt... Tarpe pa
rapijom! randasi žmonių 
raustančiu ir, galima perma
tyt, kad nesiduos tėveliui už 
nosies vadžioti.

1 d. rugs, čia kalbėjo Ba
sanavičius ir Yčas. Svetai
nėn suėjus pasirodė, kad pa
rapijom! randasi tik maža 
dalelė, o daugiausia suėjo 
laisvų pažiūrų žmonės. Keis
tai išrodė, kad mūsų “didvy
riai” su kunigais sėbrauja ir 
nesusineša su tautiškomis ir 
darbininkiškomis kuopo
mis.

Bas. savo kalboje pasakė, 
kad 1905 visi kovojo už liuo- 
sybę, išėmus socijalistus. 
Pridursiu, kad Yčas, kalbė
damas Waukegane, pasakė, 
kad socijalizmas, tai svajo
nė.

Tie žodžiai parodo, kas 
per vieni minėti atstovai.

testu, tilpusiu N 35, protes
tuoja būk tai varde 500 liet, 
preserių unijos. Tas netie
sa. Pereitame susirinkime 
niekas jokio protesto neiš
nešė. Tik tie du delegatai 
prašėsi, kad juos leistų,- į 
konferencijų. Jiems dar bu
vo įsakyta, nedaryti jokių 
išlaidų, nes unija jų nemo
kės.

Ketverge bus preserių mi
tingas, tuomet prieš tuos de
legatus bus užprotestuota.

Veikiausia ir kitos drau
gijos taip “protestuoja”, 
kaip kriaučiai.

Nuo red. Visi padorus 
žmonės mato, kad “Kova” ir 
“Laisvė” d&ug daugiau pri
taria Tautos Namams, negu 
visokie storpilviai ir renega
tai. Męs tiktai kariaujame 
prieš tų bjaurių politikų, 
kurių varo visokie Račkaus
kai'ir Varnagiriai. Mano
me, kad visi pirmeiviški 
brooklyniečiai atskirs tau
tos namo naudingumo reika
lų nuo ponų Yčų politiško 
biznio.

Kas protestuoja prieš 
“Kova” ir “Laisve”— tas no
ri, kad Yčas dar antra abro- 
zų carui nupirkti]!

Kas protestuoja prieš mus 
— tas turi užprotestuoti 
prieš “L. Ūkininkų”, “Lietu
vos Žinias”, “Pirmyn” ir ki
tus laikraščius.
Doras ir susipratęs žmogus 

modelei nekels protestus. Da
bar dar daugeliui viskas ne
aišku, bet greitai viskas pa
aiškės ir tuomet visi pama
tys, į kokį renegatijos dumb
lyną nuklimpo Račkauskai 
su Sirvydais ir su juodąjį/ 
gauja.

Redakcijos atsakymai
Raudonių Jonui.—Netilps.
Nekaltai Muselei (Detroi

te). — Netilps, neįskaitome.
J. Marcinkevičiui (Brid- 

geporte). — Ačiū už pritari
mą, bet kova su renegatais 
Račkauskais ir jiems pana
šiais ves pati “Laisvės” re
dakcija. Šiame atsitikime, 
ypač su Yču, jie taip įsiklam- 
pojo, kad vargiai beišbris. 
Yčas yra vienas iš bjauriau
sios rūšies demagogų ir męs 
su pagelba faktų iš “Ūkinin
ko”, “Žinių”, “Pirmyn”, pri
tariant “Kovai” ir “Kelei
viui” su “Dilgėlėmis” — drą
siai galime nuimt lyčynų nuo 
to pono.

Našlės Vaikui. — Jūs lyg- 
ir pajuokiate rinkimų aukų 
Tautos Namui. Netilps.

Meištų Tamošiukui. — A- 
pie T. M. D-jos balių pami
nėta praeitame “L.” N-ry.

Rock fordo Koresponden
tams. — Netilps, nes labai 
neaiškiai rašote. Rašykite 
plunksna.

Pelno kuopai liko $20.07.
Ar nevertėtų ir kitoms so

cijalistų kuopoms apie tai 
pagalvoti?

* * ♦
40 kuopa LSS. svarstė 

klausimų apie dienraštį Lie
tuvoj. Pasiųsta laiškas “L. 
Žinių” redakcijon, kad kuo
pa rems sumanymų, kiek ga
lėdama.

Linkui Bas. ir Yčo, nutar
ta laikytis bešališkai.

Nutarta kas savaitė ka 
nors parengti. Nepraleisti 
nei vienos savaitės veltui. 
Greitu laiku bus sulošta te
atras.

Zanavykas.

graži ir didelė, bet daugiaus 
niekuom.

Manchesterio benas pasi
rodė labai silpnas. Negerai 

Rochester, N. Y. I su tokiu benu ir rodyties.
Labor day” apvaikščio- Tiesa,, jame lietuvių mažai, 

jimas buvo didžiausias Ro- primaišyta lenkų ir francū-
Gardner, Mass. I chesterio istorijoj. Sulyg lai- zų. Aš patariu Nashua lie- 

Rugsėjo 6 d. buvo “Aido“ kraščių, žmonių dalyvavo į tuviams įkurti savo benų.
teatras. Atlošta “Gyvieji 10,000. Parodoje buvo 601 Ridziko draugas,
nabašninkai”. Nieko sau iš- skirtingų unijų. Skaitlingia- 
ėjo. Jeigu “Advokatas”, usios U. Garment Workers 
“Ponas” ir “Ponia” būtų iš- of America ir dailydžių uni- 
simokinę nuduoti, ką lošia, ja.
būt buvę visai gerai. “Po- matytis mažai. Mat, lietu - 
nas” pasižymėjo kalbos aiš-|viai siuvėjai daugiausia pri- 
kumu.
gerai.

89 kuopa LSS. nutarė nuo 
15 dienos sept. pasiimti sve
tainę Ramo blake, ant Par
ker St., ir veikti rengiant ne- 
dėldienių vakarais, prakal
bas, diskusijas, koncertus ir 
tt. Jau manoma įrengti 
knygynų ir vieta visokio la
vinimosi. Bus lietuviams už
eiga kas vakaras.

Rugsėjo 7 d. vakare atsi
buvo koncertas LSS 89 kp. 
Viskas nusisekė gerai.

Korespondentas.

Racine, Wis.
31 d. rugp. mūsų kunigas 

per pamokslų iškeikė visus 
socijalistiškus laikraščius, 
(paprastas dalykas, apie tai 
ateityje galima ir nerašyti. 
Red.) Tų pačių dienų buvo 
susirinkimas Šv. Kaz. para-

Scranton, Pa.
31 d. rugp. 2 LSS. kuopa 

Parodoj Sėtuvių''buvo | Parengusi prakalbas.
- -- 'Kalbėjo drg. P. Grigaitis

dvejais atvejais. Prakalbos 
Kiti aktoriai lošč|guli prie IWW.( ’kuri paro- Į Pabaigė pusė po vienuolik- 

doj visai nedalyvavo. Publikos buvo suviršum. Labor day apvaikščiojime ^hį s buvo suv sum
pirmąsyk dalyvavo mergi-1 Rad Jmonfe pradeda 

Roebesteriečiai turės nro taiP skaitlingai lankytis ant 
e-a namatvti laivus kuriais mūsų prakalbų' Nors buvo gą pamatyti laivus, kuriais h tki besmegeniu, kurie 
plaukdamas Chnstoporas j(. • bot nieko
Columbas atrado Amerika. ’
Jie sustos netoli nuo Roches- Į Gr gaitis kalb6jo labai 
nėie i San trancheHr da v keraL ^ač ragini prigu- 
neje j ban. Mancisco ir daly- ]6ti ,ie goc 0,g.anizaciįos. 
vans Panamos parodoj PertPaukoj rinkta aukos lė- 

Visur esantis. ŠQms padeng.ti> Aukavo
T> , r> T gausiai. Tai ženklina, kad 

r0V1( ’ ’ ’ 1 publika daugiaus norėtu to-
1 d. rugs. LSS. 197 kuopa kių prakalbų.

turėjo savo teatrą ir balių. Keista tik, kad nemokėtu 
Buvo statoma dviveikmė ko- užduoti klausimai. Tarpe 
mediją ‘Bomba” — A. Anto- užklaustųjų buvo vienas ge- 
novo. Veikalas gana juo- rai žinomas šeštokas. Nors 
kingas, tik silpnokas. jam duota balsas, bet jo kal- 

Lošėjai buvo sekanti: ba neišlaiko kritikos.
“Berniukas” — F. S. Karpo- Proletaras,
vičius; “Senelė”,1 kadangi -------------
rhaTmerdna gta^ turėio PROTESTAI PRIEŠ “KO- 
us ar meigma, tacr uirejo _ „ (<f a ravi?”
užimti vyras — K. S. Karpo- LAISVU .
vičius; “Miestsargis” — Z. Athol, Mass- Ilgaskver- 
Cilcius; “Šnipas” —K.šums- nių pasekėjas J. Karosas pa
kis; 1 kareivis —A. Jonaitis įsileido bėgti per stubas, kaip 
2 kareivis — Z. Cilsius; 3 — 
K. S. Karpovičius; 4 — V. 
Vasiliauskas; paš. kareivis 
J. Šumskis. 1 
Z. Cilčius; 2 —
— J. Šumskis;
— A. Sutkaitis,
žmogus, netingi dalyvauti 
lošime, nes jaunų negalima 
išprašyt iš karčiamų ar nuo 
kampų; “Moteris” — K. S. 
Karpovičius.

Buvo pasikalbėjimas Po
vilo su Dėdė ir deklamacija.

Kadangi pas mus sceneri- 
ja buvo netikusi, tai perge- 
riausio nusisekime negalima 
buvo reikalauti, bet negali
ma sakyt, kad visai blogai, 
kadangi veik pusė aktorių 
dar tik pirmu kartu ant sce
nos užlipo.

Bėda pas mus su artistais, 
knygelės tik pas kelintą ap
sistojo, o kiekvienam iš 
esančių, reikėjo net po pen
kias roles mokėti.

Tai, rodos, jau ir mūsų lie- 
I tuviai pradeda krutėti, jau

MONTELLO NAUJIENOS.
Rugs. 3 d. LSS 17 kuopa 

parengė prakalbas ir paskai
tas. Pirma kalbėjo P. Svo
telis apie A. Bebelio gyveni
mą. Prakalba nusisekė pu
sėtinai, bet geistina, kad 
kalbėtojas būtų taupesnis 
ant laiko ir vengtų atkarto- 
mų to paties vis po kelis sy
kius. S. Strazdas skaitė re
feratą apie moterų padėji
mą. Publika likosi pilnai už
ganėdinta iš skaitymo. Tik 
gaila, kad labai mažai laiko 
buvo ir prelegentas negalėjo 
visko paaiškinti, netgi iš 
teksto turėjo praleisti, nes 
pirmas kalbėtojas veik visą“ 
laiką užėmė.

Publikos buvo mažai, nes 
daugelis manė, kad prakal
bos bus Mokslo Dr-jos sve
tainėje. Bet, kaip tip p. Gold 
dažinojo, jog socijalistai ten 
laikys prakalbas, tuoj atsi
sakė duoti svetainę.

P. Gold yra iš YMCA. ir 
yra mokytojas LMD. Bet te
kis mokytojas nieko gero ne
atneš liet, darbininkams. Ar 
LMD. nariai, tarpe kurių y- 
ra ir socijalistų, duosis va
džioti už nosies tokiems po
nams?

* ♦ ♦

B rock tono socijalistai ant 
labor day parengė pikniką, 
kuris prasidėjo nuo 10 vai. iš 
ryto. Paskui prasidėjo pra
kalbos. Liet, kalbėjo L. Pru- 
šeika. Tik buvo labai negra- 

|žu, kada lietuviškai pradėjo

žandaras — 
P. Bauža; 3 
“Chemikas” 
jau virš 50

katinas su pūsle, su tuo pro
testu prieš “Kovų” ir “Lais
vę”.

Minėtas agentukas sužve
jojo gatvekampių sportus, 
paskui bačkučių tuštinimo 
specijalistus i)’ pora apšvies- 
tūnų, kurie jokio laikraščio 
neskaito; taip-pat Yčo gar
bę gana davatkos-tercijon- 
kos ir kitos.

Buvo renkami parašai iš 
tokių žmonių, kurie apie da
lykų supranta, kiek ožiai a- 
pie astronomijų.

' Vienos merginos užklaus
ta: “ar jums negeri tie vyrai 
Basanavičius ir Yčas?” “Tai 
šių r, kad negeri, męs jų visai 
nenorime!” — atsakė net ke
lios.

Yčas 
jų!

turės “fain” užtarė- 
J. Kavlaičia.

BROOKLYNO PRESE- 
RIAI VISAI NEPRO

TESTUOJA.
Mums rašo iš Brooklyno: 
“Tėvynės” N 36 po pro-

Puritan, Pa. Šįmet darba: 
gerai eina. Dirbama pilnai 
laikas. Čia kitokių darbu 
nėra, kaip tik anglių kasyk
los. Uždarbiai nevienodi 
Vieni uždirba gerai, kiti blo
giau.

Nashua, N. H. Darbai ge
rai eina. Pribuvusiam iš ki
tur darbas lengva gauti. Tik 
uždarbiai gana menki. K a t- 
nemoka amato, tai uždirbs 
$1,25 iki $2.00. Kas moka- 
šiaučystės amatų — tie už
dirba geriau.

Bristol, Conn. Darbai pas 
mus šiuom tarpu sumažėjo. 
Kaip kuriose dirbtuvėse 
darbininkus paleidžia, o 
naujų visai nepriima.

Čia pas mus daugiausia 
plieno ir geležies išdirbystės 
ir dvi audinyčios. Daugiau
sia dirba lenkai darbininkai, 
kurie neturi jokios organi
zacijos. Iš kitur nevažiuo
kite čia darbo j ieškoti.

Mainieris.
Racine, Wis. Darbai pas 

mus pradėjo geriaus eiti. 
Darbininkui, mokančiam ko
kį nors amatų, darbas ne
sunku gauti. Dirbtuvių čia 
randasi visokių. Amatnin- 
kai uždirba nuo $2.50 iki 
$5.00.

Prastam darbininkui mo
kama nuo$l,75 iki $2.00 už 
10 vai. darbo diena. Pragy
venimas čia brangus.

S. Narkis.
O’Fallon, III. čia randa

si keliatas anglių kasyklų, 
kuriose darbai labai gerai 
eina. Į dvi savaites galima 
uždirbti ligi 60 dol. Ligišiol 
gana mažai dirbo. J. Tay
lor padarė kontraktą ir ma
nome, kad dirbsime kasdien. 
Kas norėtų, tai gali gauti čia 
darbą. Mūsų miestukas, 
kaip dėl gyvenimo, tai gana 
smagus. Varlės boba.

Lawrence, Mass. Buvo
me patalpinę “Laisvėje” ži
nią, kad darbai Lawrence 
pasigerino. Dabar gavome 
pranešima, kad vistik dau
gelis sugrįžusių negali gauti 
darbo.

Rochester, N. Y. Darbai 
pastaruoju laiku Rocheste- 
ryj eina labai silpnai, išsky
rus siuvėjus, pas kuriuos 
darbai eina paprastomis vė
žėmis. Kitur netik, kad 
naujų nepriima, bet dar se
nus darbininkus atleidžia.

Todėl dabar į Rochester! 
darbų jieškoti nevažiuokite^ 

Lazdynėlis.

Pajieškau draugo Juozo' Braknio, 
Kauno gub. Pirmiau gyveno Newark, 
N. J., o dabar gyvena Chicago, III.

P. Urban,
Box 38, Gilberton, Pa.

Pajieškau draugų Petro ir Juozo 
Grudžiunų, Kauno gub., Baseinų pav., 
Daugeliunų kaimo. Šįmet atvažiavo 
Amerikon. Turiu svarbų reikalą.

Petras Rauktis,
P. O. Box 424, Westville, III.

Pajieškau dėdžių Antano Papeliučio 
ir Ignoto Biėkuno. Abudu Kauno gub., 
Panevėžio pav., Pašvitėnų parap. Jie 
patįs arba kas apie juos žino malonės 
atsiliepti.

Mrs. Helen Bagušas, 
1111 Market st. N. S., I’ittsburgh, Pa.

Pajieškau draugų J. Jonaičio, F. 
Andrišuno ir P. Zimkevičiaus, Kauno 
gub., Šiaulių pav., Pašvintenių parap. 
Taipgi pajieškau T. Lapinskaitės, 
Kauno gub., Panevėžio pav. Girdėjau, 
kad atvažiavo į Chicago, Ill.

J. Paškinskas,
580 Pleasant st., Gardner, Mass.

Pajieškau pusbrolio Antano Padialc- 
ko, Suvalkų gub. Pirmiau gyveno 
New York, N. Y. Malonės atsišaukti.

T. Kvietalaitis,
Box 270, Coal Dale, Pa.

Pajieškau draugo K. Jankevičiaus, 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Kujiš- 
kio parap., vienkiemio Jankiaučių. 
Taipgi pajieškau pusbrolio J. Grins- 
kio, Kauno gub., Panevėžio pav., Pa
rijų kaimo.

15 Millbury

Pajieškau

Turiu svarbų reikalą.
F. Grinskis,
st., . Worcester, Mass.

apsivedimui merginos.
Ąš esu puikus vaikinas ir su manim 
turėsite gerų gyvenimą. Atsišaukit, 
aš <luosiu kiekvienai teisingą atsaky
mą.

A. J. Stonis,
P. O. Box 189, Athol, Maas.

Pajieškau švogerio B. Ilkaus, Su
valkų gub., Naumiesčio pav., Melnikų 
kaimo. 4 metai atgal gyveno Benld, 
III. Jis paliko Lietuvoj pačią ir 7 vai
kus, bet dabar jau penki metai nieko 
nerašo. Kas apie jį praneš, gaus do
vanų.

J. Banulis,
Box 365, Benld, HL

Pajieškau Onos Jarkunices, po pir
mojo vyro pavarde Šukienės. Dabar 
jau apsivedus su kilu vyru, kurio pa
vardes nežinau. Seniau gyveno Jer
sey City, N. J. Turiu svarbų reikalą, 

A. Gotautas,
6<>1 Washington st., New York, N. Y,

Pajieškau Elzbietos' ir Anielės Pas- 
lavičiučių, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Linkavos parap., Megočionių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Pocius, (74)
4819 Taeony st., Erankford,

Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 28 metų senumo. Aš esu 
jaunikis 28 metų amžiaus; mylintis 
mokslą ir dorą gyvenimą. Gerai pa
mokintas. Taigi merginos, kurios 
mylit a ps i ved imą ir dorą gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

A. Vaišnora, (76)
P. O. Box 102, Wilkes Barre, Pa. 
..........'' "'     ...........................1■—ATYDAI
Chicagiečių!

PIRMAS VAKARAS

DRAMAT. RATELIO
Prie VIII Rajono L.S.S.

West Side Auditorium
Taylor St. ir kampas Centre Avenue

Stato scenoje pirmu kartu Br. 
Vargšo 4 aktų dramą 

“ANT KRYŽKELIO”
Nedėlioję 21 Rugs.(Sept.)*13

Pradžia 5 vai. vakare
Rezervuoti tikietai 35c ir augščiau 

ant balcony 25c.
Sis veikalas yra statomas pirmu kar

tu su tam tikru pasirengimu ir žingei
dus tuom, kad kiekvienas iš mūsų yra 
buvęs, arba dar bus ant KRYŽKELIO.
Po teatrui puikus Balius.

Kviečia atsilankyti D. R. Komitetą*.
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Šio laikraščio, ir visuo-e kituose knygynuose ir krautuve 
visur. Reikalnujame agentą kiekvienoji 
Uždarbis geras.

r.v-
A.-1

Oft*-’

VIETINES ŽINIOS
Ateinančio] nedėlioj, 14 

rugsėjo, Lietuvių Labdary
stės Draugijos name atsibus 
susirinkimas naujai susitve
rusios LSS. 207 kuopos. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi 
sanariai privalo būtinai at
silankyti. Taipgi kviečiame 
visus lietuvius darbininkus, 
kurie tik trokšta dirbti dė 
darbininkų gerovės, ateiti ir 
prisidėti prie mūsų kuopos.

Komitetas.

Pėtnyčioj, 12 rugsėjo, so
cijalistų svetainėj atsibus 
Birutės Kanklių Choro susi
rinkimas. Pradžia 8 vai. va
kare. Visi choro nariai turi 
būtinai atsilankyti. Taipgi 
užkviečiame atsilankyti ir 
visus tuos, 
nuoti ir gali 
mūsų choro.

kurie myli dai- 
prisideti prie

Komitetas.

Ateinančio] nedėlioj, 14 
rugsėjo, atsibus susirinki
mas 162 LSS. Bostono kuo
pos, Salem st. N112, Boston. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Pri
valo visi nariai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių rei
kalų dėl apsvarstymo.

Komitetas.

Gerbiamieji dainoriai, 
smuikoriai, monologistai, 
deklamatoriai ir visi kiti, 
žinokime, kad LSS. 60 kuopa 
rengia koncertą ant 28 d. 
rugsėjo. Todėl visi prie vei
kimo.

Ateikite ant repeticijų, 
ypač tie, kurie pirmu sykiu 
norėsite dalyvauti mūsų 
koncerte, nes to reikalauja 
kuopos nutarimas. Kitaip 
galite būti neužleisti ant pa
grindų. Koncerto repetici
jos atsibūna kas paskutinis 
utarninkas pirm koncerto.

M. Balčiūnas.

Ketverge, 11 d. rugsėjo, 
pas draugą Lokšiną (28 An
derson st.) bus susirinkimas 
sibiriečių šelpimo draugijos.

Greitu laiku sibiriečių 
draugija parengs puikų ba
lių, apie kurį savo laiku pra
nešime. ,

Per vienus metus Bostono 
skyrius sibiriečių šelpimo 
draugijos surinko apie $300 
dėl draugi! sušelpimo. Gai
la, kad iš lietuvių prie tos 
tarptautiškos draugijos pri
guli tik 4.

10 d. rugsėjo Cambrid- 
ge’iaus socijalistų kuopa bu
vo parengus prakalbas. Pu
blikos susirinko labai daug. 
Kalbėjo L. Pruseika apie 
A. Bebelį. Pabaigoj prakal
bos priminė, kad socijalistai 
nėra tautos priešai ir kvietė 
remti Tautos Namus Vilniu
je, bet anaiptol nekelti į pa
danges tokius vyrus, kaip 
Yčas.

Cambridge’iečiai ir 
draugijos labai p rijančia 
Tautos Namams, bet į dele
gaciją žiūri kritiškai.

JŲ

14 d. rugs., 7:30 vai. vaka
re, paprastoj socijalistų sve
tainėj, atsibus LSS 60 kuo
pos prakalbos. Kalbės S. 
Michelsonas, J. Smelstorius

Komitetas.

.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.

Administracija.

Koncertas ir Šokiai.
D. L. K. Vytauto Benas rengia labai 

puikų koncertą, kuris atsibus Subatoje,

LAISVE

Lietuviška Barberne
Pranešu visiems lietuviams, kad aš 

atidariau naują, pirmos kliasos BARZ
DA SKUTYKLĄ. Pas mus nuskilta 
barzdą, nukerpa plaukus, padaro masa
žą. Viskas atliekama gerai ir už priei
namą kainą. Meldžiu ateiti persitikrint.

ST. ČEKANAUSKAS
122 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

puiką koncertą ir šokius, kurie atsibus

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

Kviečia Komitetas.

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Man

datines, Gitaros, 
Fleitos ir Armonikų, 
praktikos mokinime.

PROP. LUCA
215 Hanover St.,

Korneto, Klernato, 
Turime 15 metą

AP1CELLA
Boston, Mass.

Iš seno padarau naują
Brangus broliai ir seseris, jeigu jus 

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

Su pagarba J. ŠIMKUS,
85 Webster st., Montello, Mass.

(Abražinsko namo skiepe) (92,)

Del Lawrence’o lietuvių
Lawrence’o L.S.S. 64 kuopa rengia di- 
džiausj ir plikinusį balią subatoje 13 d. 
Rugsėjo (September), Lexington sve
tainėje, 182 Lawrence st., Lawrence, 
Mass. Kviečiame visus vietinius ir ap- 
linkinią miestelią lietuvius pribūti ant 
musą baliaus, nes bus pirmas ir pui
kiausias po vasarai balius. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Įžanga tik 25c.

X K viečia Komitetas.

Del Montello Lietuvių.
Pranešame visuomenei, kad mos uždčjome 

SANKROVĄ ANGLIŲ, VISOKIŲ GRUDŲ IR 
ŠIENO. Tjjigi pas mus galite gauti geriausiu 
anglių, grudu, šieno, ir malku baksuR. Męs navo 
(avoni gvarantuojam, jei musu tavoras nebūtu 
atsakantis, tai męs duosim kitą arba Rugrąžinsim 
pinigus. Bet męs užtikrinam, kad visi liksit už
ganėdinti mu.u tavomis. Meldžiame atsilankyti 
po šiuo adresu: (X1‘C)

V. ŽMUID1NAVIČIA CO.
56-58 Ames Street, Montello, Mass.

Naujos Mados

GRAMAFONAi
$20 vertės mašinų atiduoda tik už $17

1913 m., Lietuvių Svetainėj (Dahlgren 
Hall), kampas E ir Silver Sts., So, Bos
ton, Mass. Beflo koncertas prasidės 
7:30 vai. vakare. Kviečia atsilankyti 

KOMITETAS.

Linksmi Šokiai
Rengia Camdridge’iaus Muzikantai, at
sibus petnyčioje 19 Rugsėjo (Sept.,) 
1913 m. svetainėje Rhodes Hall, 40 
Prospect at., Cambridge, Mass. Pradžia 
7:30 vai. vakare. įžanga vyrams 15c., 
moterim* 10c. RENGĖJAI

J.A *-Vd

Lėtas Paliuosuojantis Vaistas |
ggjl ypatingai vaikam!? —- vaistas neiššaukiantis ne-‘
gjž smagaus išvarymo, nuo kurio nesidąro pikta tai

patariamas kaipo vaistas nuo užkietėjimo vai
kams ir silpnoms suaugusioms ypittoins.’ <*->• I

Kaina 25 centai.

Severos Raminanti Lašai

patariami kaipo v/sai nekenksmingi ir švari vais
tai vaikams ir kūdikiams, suteikianti palengvini
mą diegliuose, konvulsijose, traukučiuose ir ki- 

- tuose panašiuose nesveikumuose, tankiai pas vai
kus atsitinkančiuose.

Kaina 25 centai

1

v L-

f

i:

Aptiekose. Neimkit ją vieton kitą. Reikalaukit būtinai .I 
4. Jeigu jusą aptiekinink as negali ją 
pristatyti, rašyk stačiai mums.

Ldniundo Steponaičio raš-

lis kiekviename iietuviška- 
ą mūsą jaunąją rašytoją, 

S'iiovci, k 
v.suomene 

ų ra;-1; jos.

me nairn*. Ste]
kurie duoda mums prjii/.ių grynos l.lerattuos
minusias tikslas jau iiebevien žadi mm:.’!
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailios!

Tąjį dailu poezijos ii' prozos rinkinį gulima gauti tildai už 1 del. pas

AL. STEPONAfHS
184 Atkins Avenue, Broob

A
* -........... ■ ■- ?

k*
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Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

KOVA”
Amerikoje

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizrno 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininką laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

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

Kova” 1815 E. Moyainensing Avė.
PHILADELPHIA, R LININ’A.

Formos!
Didžiausioj Lietuvių Kolionijoj, Mi

chigan valstijoj, Lake ir Mason pavie
te, kur yra jau apsigyvenę 145 Lietu
viai Farmieriai, toj apielinkėj aš tu
riu paėmęs nuo anglų ant pardavimo 
daug gyvenamų farinų su trinkomis ir 
sodais. Laukai lygus ir derlingi. Kar
mos visokio ditlumo 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 žemes, bot dar neišdirbtos, 
kur galima nusipirkt už pigią prekę 
ir padaryti geras ir brangias farmas. 
Kiekvienas gali pirkt tiek akerių, kiek 
nori ir parsiduoda ant labai lengvų iš- 
mokesčių. Žemė traukiasi palei upelį 
arba palei ežerus, kuriuose yra daug 
žuvų. Dabar labai gera proga pama
tyti ir apkainuoti farinų 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 trotyl. 
Atvažiuokite dabar, pačiam vasaros 
viduryje pas mane ant farmos. Būda
mas pats farmeriu, galiu duoti teisin
gą patarimą, kaip pradėt ūkininkaut. 
Atvažiavę dabai' galėsite pralošti va- 
kacijas pas mus ant farmos ant svei
ko oro, upėse ir ežeruose pasižvejoti 
ir apžiūrėti tinkamesnį plotą žemes. 
Atvažiavę i Peacock, tuojaus telefo- 
nuokit j 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.

Anton Kiedis,
Peacock, Lake Co., Mich.

PAVEIKSLAI
“Piramida Kapitalizmo Sistemos” 

ir ‘‘Medis Nedorybės”
Gaunami ‘ * I aiisvės

50,000KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir piusta yra lyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
ai basypili,nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietiinus, negroniulavinia, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pnsles ligas, rumi* 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas Ijgas, 
strietura irvysasvynt lygas, gal būti išgidomaa sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasaki’s jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vvras. Ta knyga yra paraši^a par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą v>sai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyje parašik sava varda, ir adresa ant 
žciniaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamista: Pagal Tamisios prižadiejma, aš noriečjau 
jogTamistaprisiustumci man vysai dykai vėlia jusu knyga del vyru.

Vardas.

Adresas: Steitas

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

PASAULIŲ RATAS 
ir kitas plan<-tas. Su paveikslėliais...............................

MEILES KARŠTLIGE IX 
meilę............................................................................................KKj.

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

J. STROPUS
So. Boston, Mass

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

jei nori siusti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ

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:

Toliaus.
Adrc-

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street t

NEW YORK cn Y, N.Y.
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1 bulelis Rusiškos Višniuvkos.........
1 butelis Grandžių Vyno...................... Sa

viška atiduosime tik. už. $1 'JO

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S 1 U V AMAS 
MAŠINAS, puikiau- 
fiiu« Gramafonus.ir ki
tokius inuzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keriėiukus, Bai- 
sikclius, visokius laik

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

. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

. liOSTON OVOUIJ CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

1 butelis Apriko!u Brendės...............$1.00
1 butelis Ryčiu Vyno .............................. 50c

Viskų atiduosime lik už........ $1.00

THE
MAGIC
SILENT
MW

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

Jeigu norite turėti gera gramafonų. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go. tai atsiuskit štampa už 2c.. aš nusiusiu jumi 
didelį puiku katalogų, kuriame rasit visokiu mu 
Ainu su trobomis ir be ti uliu.

Kreipkites šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS, 
^8 Essex st., Athol, Mass.

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 apysakėle vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.
“LAISVĖ”, 

242 Broadway,
So. Boston, Mass

AKIS 
ap ž i u- 

rime 
ir prirenka
mo Akinius

Samdome darbininkus
del gelešinkeliv, Canadon 

fabriku ir f army.
United States

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- 
dvmais ir pamokinimais. Nes joje aprašomas aiškiai, 
vaizdžiai darbininkų ir turčių gyveniniai, 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. Paraše PAUL LAFARGUE. Kaina 50c. 
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN SPARGO. Kainą 50 Centų.

j Aj J.lLGAUDAS

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiąsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokią aukscu’išką daiktą. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsą 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 apgaviką. 
P Reikalaukite tuojaus.

T D Tninila Washington St.
J.l . 1 U11111A, noSTOIN. MAMM:

VVINAS IR LIKERIAI
Kad Išgarsinti męs geriausį vynų, štai kokius nuleidimus męa padarėme Rugpjūčio men

Gvuruntuojauie, jojj męs vynas yru tyriausia ir Kcrlausls.

Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos micros gorčius—$2d)0 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

Alą, Elią, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balią, veseliją, krikštyną ir 

kitą pasilinksminimą nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis”
H. L. Golden & Co
352=354 Harrison Avenue

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON? MASS

Akiq Specijalistas

399 a Broadway SSSL
43Portlandst., Boston,Mass.

itNcxai

IJISKl I

KIRPIMl I MO 
DRABUŽIU; 

roRM \io 4: \o: coi.. 4* 
IT . 2J l’AVI IRMAI. AU. 
DlklO APDARU. — l’RI.’ 
KC $2 50

Rl IkALAUJAM AISĖ 
į II PIMP. VISADOS l’RI. 
OI AUSI 12. 511 MPĄ

PIMPIS SIŲSII Mp. 
M rpRDI R AM APRI ŠO-

J. M. TOPIL1S,
120 Grand st.,Brooklyn,N.Y

I AkušerkaĮ
0) "Pabaigusi kurnu Womans Medical 

College, Baltimore, AU.
Pasekmingai atlieka savo darbu prie 
nAlymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
luelbu invaivioso moterų ligose.
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» F. Stropiene,,6,,',f
SO. BOSTON. MASS. >

Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

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

JĖZAUS DRAUGIJA arba 
tai ........................t.............

LIAUDIES DAINOS
MOKSLAS . RANKŽINYSTĖS 

kaip pažinti žmogaus praeitį 
citj................................................

LEKCIJOS apie atskilimą ženklų 15c. j 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką ! 

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

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

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai- Į 
kų..................................................... 15c.1

BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS. Juo-' 
kingas apsakymėlis.................. 1Uc. j

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

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai. .

laimę ir gerovę, iiiisipifl. i
musiį loj-isk is.ct-'as dvi knvgelcs: 
"i.tipo žmoguti ir “!s iir
dice”. Tu.inys šitų knygelių per
keis tanistos gy-.i uiuiiĮ. padaro 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tuksi.*nčius ličius, kurie no
ri Luti gyvenime (■ ekrning.iis ir 
I m:'i :>i;ais, t ub’nk parsitrau
kti. Kainu kiekv >cuos 16c, abi 30c.

J. ILGA ŪDAS
1841 S. Hatstcd St. Chicago.
(P .vn i 11 ė k kok-a ■' l.iik i a š t malei.'

Telefonas Richmond 22126

. . 15c. 
jezuji- 
. 10c.

15c.
arba 

ir at- 
. . 15c.

r

AUDĖJAI.”. Puikus veikalas

10c. ' 
25c. ! 
50c. ■ 
50c.

15c.GIEDROS KALENDORIUS.”
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
...PAMATAI” ............................. 20c.
MEILĖS KARŠTLIGĖ”............... 20c.
G R EIČIA U SI A S PA MOK 1NIM AS

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

20c.
20c.
20c. i
20c.

“PA SK UTĮ N1S SIR EI KAS.” 
“BLAIVININKU PUOTA.” ... 
“KAPITALIZMO SI ST EMA.” 
“MEDIS NEDORYBĖS.”.........

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

“LAISVĖ,”
242 Broadway, So. Boston. Mass
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Dr. David W. Rosen g
321 Hanoxer Street

Mano ofise galite susikalbėti 
suse kalbose.

VALANDOS: Nuo R iki 10 vai. ryte 
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7iki 8 v

TEISINGIAUSIA 4 htiWJT 4
IR GĖRIAI ŠIA A K i Ih K A

LIETUVIŠKA *** * AlulYZ*.

Sutaisau receptus su didžiausią aty- 
da, nežiūrint, ar tie leceptai Lietu
vos ar Amerikos daktarą. 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 expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

. Boston 21014 ir 21013.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Telephone So. Boston. K45 M

DR. MATULAITS
4U5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dienH ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliotnis iki 8 vai. po piet.
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Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas
So. Boston.233 Broadway,




