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Muštynės per prakalbas.
Montello, Mass. 7 d. rugs. 

Čia atsibuvo prakalbos su 
muštynėmis. Mat, jau iš- 
anksto buvo pasakyta, kad 
bus sutverta kokia tai pašel- 
pinė draugija, už kurią agi
tavo L. Grikštas, išniekinda
mas senas pašelpines drau
gijas, kaip vyrų, taip ir mo
terų ii’ plūsdamas socijalis- 
tus, kodėl šie būk nenori 
duoti moterims lygių balsa
vimo teisių.

Ir štai, kada 7 d. rugs. 
Grikštas pradėjo kalbėti, tai 
priėjo prie jo A. Vaitkus ii 
paliepė kalbėti apie streiką, 
bet ne apie kokias ten drau
gystes. Grikštas jam ašt
riai atkirto ir Vaitkus tuo
met rėžė Grikštui per žandą. 
Tas jam atgal. Pribėgo dar 
pora girtų kaziukių, dantis 
grieždami, bet ir tiems iš pa
salų užbraukė. Kilo baisiau
sias triukšmas. Kada visi 
apsiramino, G. vėl suvadino 
publiką į svetainę, bet čia 
publika pareikalavo, kad bū
tų išdiskusuota, ar reikalin
ga toji draugystė. Čia soci
jalistai smarkiai sudavė 
Grikštui už netaktiškumą ii 
šmeižimą, būk socijalistai 
nenori duoti moterims pilnų 
teisių. Publika pareikala
vo iš Vaitkaus pasiaiškinti ii' 
jis pasisakė kirtęs į žandą iš 
nenormališkumo ir nesusi
pratimo, už ką vertas papei
kimo.

Patartina Grikštui liautis 
su savo kvailais užmany
mais ardyti progresyviškas 
draugijas. Rožytė.

Thaw’ sugavo.
Pereitame “L.” num. bu

vome pranešę, kad Thaw vėl 
pabėgo iš Canados, bet na
bagą vėl nutvėrė ir dabar ji
sai randasi kalėjime vieno 
mažo miestelio New Hamp
shire valstijos. Jojo apgy
nėjai sako, kad jisai bus pa
leistas.
Numirė New Yorko majoras

Važiuodamas į Europą 
pasigydyti, New Yorko ma
joras Gaynor numirė vidur
kely ant laivo “Baltic”.

Gaynor, nors ir priderėjo 
prie kapitalistiškos partijos, 
bet visgi buvo žmogus gana 
neprigulmingas.
žemes drebėjimas nugramz

dino dvi salas.
San. Francisco, Cal. Ka

pitonas Track, atvykęs čion 
iš Australijos, praneša apie 
žemės drebėjimą, kuris nu
gramzdino į jūros dugną ke
lias salas didžiajam vande
nyne.

Išnykdamos nuo vandens 
paviršiaus, salos nugramzdi
no į gelmes ir kelis šimtus 
vietos gyventojų. Žuvo ir 
keli baltveidžiai, kurie ten 
gyveno.

x Bijosi atvykstančios suf
ragistės.

Nekurie viršininkai Ellis 
Island, kur peržiūrima atei
viai, abejoja ar įleisti į Suv. 
Valstijas Emmeliną Pank- 
hurst, kuri tiek šposų pridir
bo Anglijoj, o dabar iš Fran- 
cijos atvyksta i Ameriką. Jie 
bijosi, kad ir čionais ji nesu
keltų sufragistės.

Betgi yra viltis, kad Pank- 
hurst bus įleista.

Areštuoja streikierių 
moteris.

Calumet, Mich, čia sua
reštuotas streikuojančių 
mainierių vadovas, kuris y- 
ra sykiu ir unijos organiza
torium. Taip-?6at areštuo rinkimų. Jie tikisi surinkti ’ suviliodavo?
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ta ir šešios streikierių mote
rįs. Juos kaltina būk tai už 
kvietimą prie sumišimų.

Streikierių parodos nuolat 
išvaikomos ginkluotais kapi
talo cerberiais.
Katalikų kunigas kalėjime.

Cincinati, Ohio. Čia sua
reštavo ir pasodino į kalėji
mą katalikų kunigą Kaz
lauską, kurį kaltina pavogi
me dviejų laikrodėlių. Jį iš
davė jo paties numylėtinė, 
su kuria norėjo bėgti į Cana
da, kuomet numylėtinės tik
rasis vyras buvo išvažiavęs 
iš namu.

Galutinas teismas atsibus 
pabaigoj šio mėnesio.
Našlėms pensijos Nebraskoj

Nuo 1 d. rūgs, jau įėjo į 
galę naujos teisės, perleistos 
Nebraskos valstijoj apie 
našlių pensijas. Pirma pen
siją gavo moteris, turinti še
šis vaikus. Teisėjas jai pa
skyrė $30.00 į mėnesį. Da
bar pensijos bus duodamos 
visoms moterims, kurios ne
gali aprūpinti savo vaiku
čius. Daugelis našlių jau 
kreipėsi su prašymais.

Fabrikų dūmai.
Apskaityta, kad Pittsbur- 

go fabrikų dūmai atneša to 
miesto gyventojams kas me
tai apie $10,000,000 nuosto-

Chicagos Darbo Federacija.
Chicagos Darbo Federaci

ja vis daugiau linksta prie 
socijalizmo. Daugelis Chi
cagos unijistų neužsiganėdi
nę savo dabartiniu p rezi den
til Fitzpatricku, kuris yra at
žagareivis. Socįjalistiški ti
ni jistai šįmet s\ato~į^Federa- 
cijos prezidentą kandidatu, 
buvusį kandidatą į Chicagos 
majorus, žinomą socijalistų 
Rodriguec.
Kas septynios valandos — 
gelžkelietis užmušamas.
New York 13 d. rugs. Wi

lliam Lee, vienas iš gelžkelių 
darbininkų vadovų, kurie ta
riasi su kompanijoms ryti
nių gelžkelių, pasaite 
prieš arbitracijos komisiją, 
kad Su v. Valstijose kas sep
tynios valandos ir penkioli
ka minučių, esti užmušamas 
vienas gelžkelio tarnas.

Pagelba bėgantiems 
iš Mexicos.

Amerikiečiai urmu bėga iš 
Mexicos. Kongreso žemasai 
rūmas paskyrė $100,000 
tiems amerikiečiams, kurie 
dėlei savo biednumo negali 
bėgti iš Mexicos.

Kapucinas išvažiavo iš 
Amerikos.

Fanatikas kapucinas jau 
išvažiavo per New Yorką iš 
Amerikos į savo klioštonų 
Lenkijoje. Laike antro sa
vo atsilankymo Amerikoj, 
jisai pasakė 1,112 pamokslų. 
Jį išlydėjo kunigai: Milukas, 
Šeštokas ir Varnagiris.

Argentinoj bedarbės.
Argentinos valstijoj—Bo- 

enosAires — yra jau 18,000 
bedarbių.

žibalo išgabenimas.
Washington, 13 rugs. Pa

gal užsieninės komercijos 
departmento pranešimą, iš
gabenimas žibalo į užsienius 
metas į metą kįla." Per.pas
kutinius dešimts metų išga
benimas aliejaus pakilo ant 
100 procentų, pasiekęs pas
kutiniais metais $137,000,- 
000.

New Yorko socijalistai.
New Yorko socijalistai 

darbuojasi iš visų spėkų, 
rengdamiesi prie ateinančių 

daug balsų, ypač dabar, ka
da mirė majoras Gaynor. 
Mat, už Gaynorą, kaip už 
žmogų gana neprigulmingą, 
būtų balsavę daugelis iš tų? 
kurie neužsiganėdina dabar
tine tvarka. Dabai' gi jie, 
.mirus Gaynorui, balsuos už 
so&jalistus.
Indi jonai užmušė mokslinin

kus.
Lima (Pietinė Amerika.) 

Du Chicagos mokslininkai, 
kurie buvo išvažiavę tyrinė
ti Amazonos upės pradžią, 
pasirodo esą užmušti indi j6- 
nais. Apie tai praneša tie 
žmonės, kurie buvo pasiųsti 
jiems pagelbon. Indijonai 
atėmė nuo jų visus ginklus, 
kuriuos turėjo minėta eks
pedicija.
425 kaliniai laukia - nesulau

kia teismo.
Tombs kalėjimas pasirodo 

veik bjauresnis, negu Sing 
Sing kalėjimas. 425 kaliniai 
jau daugiau, kaip keturi me
nesiai laukia - nesulaukia 
teismo. Kreipiasi — maldau
ja teisėjų, kad tik paskubin
tų-jų reikalą, bet nieko ne
gelbsti.

Kalėjimas baisiai prikimš
tas, stačiai taip, kaip Rusi
joj-

Edisonas serga.
Orange, N. J. Garsus mok

slininkas ir išradėjas Ediso
nas labai kritiškai apsirgo. 
Edisonas jau turi 66 metus. 
Vakacijos, kurias jisai tu
rėjo Maino valstijoj, jam vi
sai nepagelbėjo.

Socijalistų kandidatas į gu
bernatorius

George Wrenn iš Spring- 
fieldo aprinktas socijalistų 
kandidatu į Mass, valstijos 
gubernatorius.

Kova su gyvatėmis.
Washington, Pa. Pusant

ro šimto žmonių turėjo ga
na smarkią kovą su kokiu 
šimtu - taip vadinamų vari
ni agalvių gyvačių. Ant Ma
dison Scott farmos gyvatės 
apsupo vieną darbininką ir 
smarkiai jį sukandžiojo. Ji
sai pradėjo šaukti, tuomet 
pagelbon pribuvo 150 darbi
ninku, kurie dirbo dėl tūlos 
kompanijos. Kilo tikra ka
rė. Gyvatės gynėsi ir keiis 
žmones apkandžiojo. Paga
linus jas pavyko apveikti. 
58 gyvatės užmušta ant vie

Naujas Richesonas, tik ka
talikiškas.

New York, 14 d. rugsėjo. 
Šiandien čia areštuotas ku
nigas Schmidt, rektorius šv. 
Juozapo katalikiškos bažny
čios. Jisai kaltinamas už
mušime tarnaitės, kurios 
kūną atrado Hudson River.
100 amerikiečių į kalėjimą.

Mexiko City, 15 d. rugs.. 
Šimtas amerikiečių, vyrų ir 
moterų ir net vaikų, .kurie 
bėgo iš Toreon, papuolė j 
nagus Mexikos sukilėlių. Vi
si jie pasodinti į kalėjimą.
Pragyvenimas darosi bran- 

gesnis.
JBtnyginus su pereitų metų 

vasara, pragyvenimas pa
brango ant 3 procentų, o su
lyginus su keliais metais 
prieš — pragyvenimas pa
brango ant 15 procentų.

Suviliodavo mergaites.
Tula Ona Mayer iš New 

Yorko, areštuota už platini
mą prostitucijos. Seniau 
ji tarnavo ant Ellis Island. 
Ar tik ne iš ten ji merginas

Lietuvos Socijaldcmokrati- 
jos telegrama iš priežas
ties A. Bebelio mirties.

Gavęs žinią apįe-mirtį Au
gusto Bebelio,.jLSDP. Cen
tro Komitetas, pasiuntė se
kančią telegramą į “Vor- 
warts” redakciją:

“Garbė puikiam kalbėto
jui, kuris savo įkvėpimo žo
džiu visų širdis judino, gar
bė gabiam partijos vadui, 
kuris 
garbę taip augštai iškėlė, 
garbė didžiam kovotojui, 
kurig 
šeimyną į pergales vedė ko
voj už revoliuciją ir socija- 
lizmą.”

LSDP. Centro K—tas.
“Salaveišių” konvencija.
Berlyne atsibuvo tarptau- 

tiška “salaveišių” konvenci
ja. Pasirodo, kad ta orga
nizacija turi savo skyrius 
veik visuose pasaulio kam
peliuose ir gana ..pasekmin
gai mulkina žmones.
Laisvamaniai apkūlė katali

kus.
Pereitame “Laisvės” N-ry 

rašėme apie riaušes, kurios 
iškilo Ryme tarp laisvama
nių ir katalikiškų drūtuolių 
(atletų), knrie buvo atva
žiavę Ryman popiežiaus pa
matyti.

Ir štai, kada drūtuoliai 
grįžo iš Rymo namo ir va
žiavo traukiniu 'per Civita 
Veecia, ant jų užpuolė mi
nia laisvamanių, atakuoda
ma karą, laidydama akme
nis ir tt.

21 iš kataliku drūtuoliu c <•
tarpo sužeista.
Orlaivis užmušė 4 vėpsoto- 

jus.
Buechenbeuren (Prūsija.) 

Šioje apygardoje atsibūna 
dabar kariški manevrai. Su 
vienu iš kariškų orlaivių at
sitiko nelaimė. Kada orlai
vis, kurio mašina sugedo, 
krito iš augštybės, tai jisai 
nupuolė į vėpsotojų minią.

Keturi iš vėpsotojų užmu
šta.
Pranašauja Vezuvijaus išsi 

veržimą.
Neapolis, 11 rugs. Tlidžiu- 

lis Vezuvijaus ugnekalnis,pa 
staruoju laiku labai nera
mus. Vis dažniau pradeda 
iš jo ugninės krūtinės verž
tis lava, pleškėti pelenai.

Vienas Italijos profeso
rius pranašauja didžiausį 
Vezuvijaus išsiveržimą.

Diskusijos dėlei gimdymo 
streiko.

Tarpe Vokietijos socijalis
tų dabar kilo gana smarkios 
diskusijos, kurios paliečia 
šiandieninį šeimynišką dar
bininkų gyvenimą. Atsira
do daug tokių agitatorių, 
kurie nori įkalbėti partijai 
užsiimti speciališka agitaci
ja, kad moterįs negimdytų 
vaikų. Motrįs socijalistės, 
bent žymiausios jų vadovės, 
yra tam priešingos.
čigonai užpuolė ant miesto.

Čigonų gauja, susidedanti 
iš kokio 150 žmonių, apsi
ginklavusių karabinais ir 
revolveriais, užpuolė ant 
miestelio Lunet ir norėjo 
apiplėšti visus gyventojus. 
Miestiečiai pradėjo ginties. 
Trįs žandarai nustojo gyva
sties. Tiktai speciališkai 
partraukta kariumenė ap
galėjo čigonus, kurie paliko 
ant mūšio lauko.kelis sužeis
tais ir užmuštais. 

Plaukiantis miestas.
Atėjo žinia, kad didžiau-

sias pasaulio garlaivis “Im- 
perator”, kuris užpereitą sa
vaitę išplaukė iš New Yor
ko, pasiekė Hamburgą, at
gabendamas 5,019 žmonių. 
Tarpe jų 1,400 — garlaivio 
tarnų.

Tai didžiausia žmonių mi
nia, kada nors sūtilpusi ant 
garlaivio.
Serbų kareiviai žmogžudžiai

Albanijoj siaučia serbų 
kareiviai, kurie be jokio pa
sigailėjimo naikina Albani
jos sodybas, užmušinėja 
žmones ir elgiasi, kaip pik
čiausi žvėris. Nekaltų žmo
nių sodybos deginamos. Sa
koma, kad serbai nori visiš
kai išnaikinti albanus, kad 
paskui patįs galėtų ten apsi
gyventi.
Slaptas turkų sutarimas su 

graikais.
Vienna, 12 rugs. Dabai’ 

paaiškėjo, kad tarpe turkų 
ir graikų buvusi slapta su
tartis. Turkai padėję viso
kiais būdais graikams su
mušti bulgarus. Graikai gi 
užtat pasižadėję turkams 
pagelbėti užėmime Adriano- 
polio.

Pigiai pirko.
Tūlas senų paveikslų su

pirkėjas įgijo už 20 centų 
nuo vienos senos madridie- 
tės netikusį seną paveikslą.

Kaip gi nusistebėjo sene
lė, pamačiusi, kad nupirk
tas nuo jos paveikslas išsta
tytas lange ir už jį reikalau
jama $1,500. Pasirodė, jog 
tai esąs garsaus teplioriaus 
darbas.

Vokiečiai padeda chinie- 
čiams.

Tarpe Chinijos ir Vokieti
jos padarytas sutarimas, pa
gal kurio 200 vokiškų oficie- 
rių bus kariškais mokinto
jais Chinijoj. Viso to moky
mo užvedimas apsieis $1,- 
000,000. Iš tos sumos gra
žią dalį žada duoti didžiau
sia armotų fabriką. Mat, ži
no, kad pinigai sugrfzš de
šimteriopai, kada Chinija 
duos visokius orderius ant

Chinija išsigando japonų.
Chinijos valdžia pranešė, 

kad ji sutinka nubausti tuos 
chinų kareivius, kurie už
mušė japonus laike Nankino 
sukilimo.

Taigi Chinija, aiškus daly
kas, bijosi japonų.
Su f ragis tos padegė staciją.

Londono sufragistės pa
degė Kentono stotį. Visa 
stotis pelenais pavirto. At
rasta lapeliai su užrašais, iš 
kurių matyti, kad tai kovo
jančių sufragisčių darbas. 
Tuose užrašuose sufragistės 
visą kaltę verčia ant pirmojo 
minister!o Asquitho.
Hipnotizuodavo moteris ir 

nukirpdavo plaukus.
Paryžius, 14 d. rugsėjo. 

Bute inžinieriaus Eirem- 
bourne policija užtiko tikrą 
sandėlį moteriškų kasų. Pa
sirodo, jog jisai taip mokė
davo hipnotizuoti moteris, 
kad jam buvo tušti niekai 
nukirpti jų plaukus. Polici
ja atrado 70 moteriškų kasų.
Popiežius reformuos gvar- 

diją.
Iš Rymo praneša, kad po- 

piežius, nenorėdamas, kad 
tarpe jo kariumenės kiltų 
riaušės, kaip tai jau nese
niai buvo, nori kitoniškai, 
sutvarkyti savo kareivius.

Prieš Chiniją.
Japonija siunčia karės lai

vus Chinijon, kad užimti ne
kurtuos uostus ir tuom nu- 
gązdinti ęhiniečius.

Prieš eretikus.
Telegrama iš Peterburgo 

praneša, kad pravosl. sino- 
dasturėjęs speciališką posė
dį, kad apsvarsčius, kas da
ryti su ta erezija, kurią pla
tina daugelis Afono kalno 
klioštoriaus vienuolių. Dau
gelis tų vienuolių atmeta Jė
zaus dieviškumą. Į minėtą 
vienuolyną tapo pasiųsta ka
reiviai, kurie daug vienuolių 
ten nušovė, daugelį gi par
gabeno namo. Apie 40 vie
nuolių patupdė į Odesos ka
lėjimą, bet daug daugiau jų 
dabar klaidžioja po sodžius 
ir platina ereziją.

Abelnai, kaip galima sprę
sti iš rusu laikraščiu, tai da- 

prasidėjo kokie tai religiji-, 
niai jieškojimai. Kokie tie 
jieškojimai nebūtų, betgi 
žmonės liaujasi tikėję į po
pus.

Caras “susimylėjo.”
Caras “susimylėjo” ant 47 

jūreivių, kurie buvo nuteisti 
katorgon būk tai už kėsini
mąsi sugriauti dabartinę 
valdžią. Pasirodė, jog visą 
bylą sukėlė šnipai, kad gau
ti “cinus” ir patįs tyčia pri
kalbinėjo jūreivius “bunta- 
voties.”

Kada tas viskas paaiškė
jo, tai caras jau turėjo neva 
susimylėti.
žydų “chederius” panaikins.

Rusų valdžia sumanė pa
naikinti žydų parapijines 
mokyklas, taip vadinamus 
“chederius.” Tuose chede- 
riuose mokslas buvo veda
mas viduramžių pakraipoj 
ir bjauriai rabiniškoje dva
sioje. Panaikinus chede
rius, bus daug geriau.
Tolmačovą pašaukė teisman.

Lig neseniai visagalis O- 
desoje, buvušis to miesto vir
šininkas, gen. Tolmačova? 
pašauktas teisman. Būda
mas Odesos viršininku Tol- 
mačovas įsakė suimti pulki
ninką Šimanskį ir išlaikė jį 
kiek laiko neteisingai kalėji
me, Šimanskis nuleido skun
dą minister!jon. Dabai’ se
natoriui Izviekui ištyrus šią 
bylą, gen. Tolmačovą nutar
ta pašaukti dėl to teisman.

Irkucko gubernatoriaus 
byla.

Irkucko gubernatoriui 
Bantišui buvę pasiūlyta mi
nisterijos persikelti menkes- 
nėn Jakucko apygardon už 
tai, kad jis viešai išreiškęs 
savo pritarimą senatoriaus 
Manuchino revizijai dėl Le
nos atsitikimų. Tečiau gu
bernatorius Bantišas atsisa
kęs kelties Jakuckan, laiky
damas tai sau pažeminimu. 
Užtai ministerija, kaip pra
neša iš Peterburgo, žadanti 
jį visai atstatydinti. Peter
burgo augštoji vyresnybė 
norinti betgi Bantišą ir vi
daus dalykų ministeriją su
taikinti, kadangi bijanti, 
idant Bantišas, keršydamas, 
nepaskelbtų viešai tų visų 
paslapčių, kuris jisai žinąs 
apie Lenos atsitikimus. Sa
ko, kad Bantišas gana aiš
kiai kaltinąs general-guber- 
natorių Kniazevą, kad tas, 
kuomet jam pranešė, kad 
Lenos kasyklose esą nebege
rai, užuot ten nuvykti, nu
važiavęs svečiuosna pas'gi
mines.

Išeivybės reikalai.
Peterburgan atvažiavo Š. 

Amerikos vyriausybės įga
liotinis Husbandas, pasiųs
tas ištirti priežastis rusų iš
eivybės Amerikon.
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Gabrys nenori revoliucijos.
Londono ambasadoriai 

kuriems Gabrys pranešė, 
kad lietuviai nenori vieny- 
ties su lenkais, nei nesvars
tė Gabrio memorialo, bet 
stačiai numetė jį j gurbą.

Tarp kitko tame memoria
le pasakyta, kad lietuviai ne
nori revoliucijos, bet gražu
mu prašo sau autonomijos. 
Tai dar vienas faktelis, nu
šviečiantis kunigų politiką.

Naujos mokyklos.
“Mokykla” praneša:
Kudronių valsčiuj (Seinų 

pav.) valstiečiai nutarė ati
daryti 7 naujas mokyklas.

Bartininkuose (Vilkaviš
kio pav.) valstiečiai jau įgijo 
1 naujas mokyklas. 'Kokios 
tos mokyklos nebūtų, bet 
vis-gi jų atsiradimas yra

Kauno gub. reikalaujama 
300 naujų mokytojų.
“Birutės” vakaras Širvintoj.

Tilžės “Birutės” draugija 
Įtaisė puiki! vakarą Širvin
toje (šalę Naumiesčio). Va
karas puikiai pavyko ir yra 
viltis, kad Prūsų lietuviai 
Širvintos apygardose bent 
kiek pradės bruzdėti.

Puodžių dailė.
“L. Žinios” rašo:
Kryžių, juostų, prijuos

čių, margučių raštai jau yra 
pas mus renkami. Tai labai 
gerai. Bet iki kol dar be
veik nepradėta rūpinties su
rinkti vienon vieton nė susi- 
stemazuoti raštai, kuriais 
mūsų puodžiai ii’ bliudžiai 
dailina indus. Reikia žiūrė
ti, kad tai daugiausiai gilios 
senovės liekanos ir jos turi 
savyje daug savotybės. Pa
žiūrėkime jomarkuose į išdė 
stytus ant rinkų indus ir pa
matysime, kiek juose yra 
savotiško gražumo. Dailės 
šių metų parodoje jau buvo 
išstatyti nuo Sasnavos Bu
činsko indai. Tai gera pra
džia. Bet visgi reikia ir su 
tuomi skubintis, kad seno
vės liekanos neišnyktų.

žuviu ūkis.
Stulgių parapijos klebo

nas turi iškasęs savo lauke 
keletą didelių tam tikrų 
tvenkinių žuvims auginti..

šį metą, i’ugp. 16 ir 17 die
ną, jisai žvejojo tuose tven
kiniuose; karpių sugavo už 
keletą tūkstančių rublių. 
Klebonas buvo paskelbęs, 
jog tomis dienomis gaudys „ 
žuvių, ir visus, kurie nori 
susipažinti su žuvininkyste, 
kvietė apsilankyti į Stulgius.

Baigė mokyklą.
šiemet Rygos mokyklas 

baigė šie lietuviai: Rygos 
politechnikumą — Gloaėnis 
ir Breimeris (inžinierių sky
rių); Rygos Aleksandro 
gimnaziją: L. Šernas (įstojo 
Dorpato universitetan, tei
sių skyriun) ir L. Tūbelis; 
Rygos Mikalojaus gimnazi
ją — P. Remeika (įstojo tei
sių skyriun Maskvoje); Ry
gos miesto realinę mokyklą 
—V. Landsbergis (įstojo 
Rygoje architekoriuosna); 
mergaičių gimnaziją Dėpreo 
—M. Mašiotaitė; komerci- ' 
jos Mironovo mokyklą: K. 
Mikalauskas ir S. Sutkus.

Degtukai pabrango.
Liepos 13 d. degtukų kai

na pakilo nuo 7 rub. 50 kap., 
ligi 9 rub. 50 kap. dėžė.

Dabar degtukų fabrikan
tai vėl pakėlė kainą ir degtu
kų dėžė fabrike kainuoja»jau 
10 rublių.
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SPAUDOS BALSAI
Lietuvos pirmeiviai apie 

“Laisvės” taktiką.
Vilniaus pirmeivių orga

nas “Lietuvos Žinios” (ku
rios nuo naujų metų keta 
dienraščiu virsti) N95 pers
pausdino “Laisvės” straipsnį 
(iš N60), kuris tilpo tuomet, 
kada Amerikon atvyko pp. 
Basanavičius ir Yčas.

“Lietuvos Žinių” rašyto
jas pabriežia, kad “Laisvė”, 
kaip ir “Kova”, prijaučia 
Tautos Namams. Todėl ku
nigų (ir jų uodegų) paleisti 
melai, būk męs priešingi 
Tautos Namams, yra pra
manymas žmonių blogos 
valios.

Tą viską, ką męs rašėme 
apie BAsanavičių, “Lietuvos 
Žinių” apžvalgininkas vadi
na teisybės žodžiais. “Lie
tuvos Žinios” cituoja ir Lai
svės” atsiliepimą apie Yčą. 
' Mums smagu yra konsta

tuoti faktas, kad Vilniaus 
pirmeiviai, kurie, be~abejo
nės, turėjo progą puikiai pa
žinti p. Yčą, “Laisvės” nuo
monę neiškraipo ir prielan
kiai praneša apie jk Lietu
vos visuomenei.

Šiame atsitikime dar kar
tą pasirodė, kad socijalistai 
daug puikiau moka apginti 
tautos garbę, negu paten
tuoti patrijotai. Amerikos 
socijalistiškos laikrašti jos 
balsas, prie kurio prisideda 
ir Vilniaus pirmeiviškos lai- 
kraštijos balsas— padarys 
tai, kad plačioji Lietuvos 
visuomenė dar kartą pama
tys, jog negalima tikėti kle- 
rikališkos politikos lyde
riams.

Todėl Chicagos bankų lai
kraščiams ir Brooklyno re
negatams nepasisekė šį sy
kį suvedžioti žmones.

Žmonės aukaus Tautos 
Namams, bet>d Basanavi
čių ir Yčą mokūs pažiūrėti 
kritiškai.

Na ką, ponas Račkauske, 
ar nepamėginsite užprotes
tuoti dabar prieš “Lietuvos 
Žinias”, “Lietuvos Ūkinin
ką”, “Keleivį”, “Pirmyn” ir 
net kuniginę “Aušrą”, kuri 
taip-pat papeikė p. Yčą?Męs 
gi patartume tamstai užpro
testuoti prieš patį save ir iš
braukti savo vardą iš pirm
eivių veikėjų skaičiaus.

Argi tai ne b j auru, kad 
žmogus, kuris 1905 metais 
redagavo šlykščiai - kunigi
nį “Lietuvių Laikraštį”, pa
skui virto socijalistų, dar vė
liau ant dviejų kėdžių sėdė
jo, dabar vėl susibroliavo su 
Klebonijų didvyriais—tokis 
žmogus su guminiais princi
pais dar drįsta kalbėti apie 
vienybę, tautos garbę ir-t.t.

Kur gėda?
. ■■■, . ■■ ------- --X—--------—

Pritaria “Kovai” ir “Lais
vei.”

“Keleivis” N37 ir “Pir
myn” N23 visiškai pritaria 
“Kovai” ir “Laisvei” linkui 
atsinešimo prie Mokslo Dra
ugijos delegatų.

Geistame, kad “Laisvės” 
skaitytojai susipažintų su 
tais straipsniais.

“Pirmyn” sako, kad kuni- 
giškai-nacionalistiškas pro
testas užkenks Tautos Na
mams ir protestantai vietoj 
naudos atneš blėdį Tautos 
Namams.

Manome, kad taip nebus. 
Laike šių ginču dar vaiz
džiai paaiškėjo, reikalingu
mas Tautos Namo ir tas fak
tas, kad kunigai ne iš širdies 
remia Tautos Namus. To
dėl pirmeiviški ir socijalis- 
tiški žmonės ir jų draugijos 
tik smarkiau parems suma
nymą. Negiedodami Do
vydo psalmes delegatams— 
pačią idėją, patį sumanymą, 
•supratę jo naudą, parems vi
su smarkumu.

' Kunigas — melagius.
“Draugo” N36 yra patai- 

ęintas So. Bostono kunigo 
'. Žilinsko atviras laiškas ži

nomam pirmeiviui P. Leo
nui.

Tame laiške minėtas kuni
gas sako, būk “Laisvė” yra 
parašiusi: “Męs, socijalistai, 
atąįsakome aukauti savo 
sunkiai uždirbtus centus per 
tokių žvėrių rankas.”

Meluoji, kunige! “Laisvė” 

niekad savo vardu to nerašė. 
“Laisvės” nuomonė žinoma 
visiems, taigi ir p. Leoną is 
Kauno tamstai nepavyks ap
gauti.

Minėtas kunigas rašo, būk 
Amerikos socijalistai labai 
garbina p. Leoną. Turbūt 
ponui katalikų kunigui pri
sisapnavo tai. Kiek męs ži
nome, tai patsai geradėjas 
agitavo už p. Leoną, kada ji
sai papuolė atstovu į antrąją 
Dūma. £

Taigi — parašė kunigas 
laiškelį į “Draugą” ir net du
syk sumelavo, bet... gėda, ne 
dūmai, akių neišės.

Dėdės Gomperso 
melai.

Gal nei vienoj šalyj darbi
ninkai nėra taip mitriai mul
kinami pdr savo vadovus, 
kaip Amerikoje. Ir — po 
priedanga “darbininkų rei
kalo”, po priedanga progre
so ir žmoniškumo! Tą sa
votiškąjį mulkinimo būdą 
męs įvardinsime gompersiz- 
mu. Tas darbininkų vado
vas, teisingiau sakant, “bro
lio” kapitalo apkąriautojas 
kartais nesigėdi net negra
žiausio melo. ,

Štai vos atsibuvusio j dar
bo šventėj (Labor day) mū
sų dėdė Gompersas, prezi
dentas Darbo Federacijos, 
teikėsi išeiti ve su kokiu 
komplementu: “Dabar —sa
ko jis — daugiau kaip 2,000,- 
900 unijų darbininkų ju
dėjimas, yra didelė spėka už 
progresą ir gerbūvį. Orga
nizuotas darbininkų judėji
mas pergalės; jis neprivalo, 
jis negali pralaimėt. Darbo 
pergalė už teisybę ir žmoniš
kumą yra užtikrinta.”

Kaip supranta tą teisybę 
r žmoniškumą p. Gomper- 
;as? Ogi vardan tos teisy
bės ir žmoniškumo jis agita
vo pereituose rinkimuose už 
demokratų partiją.... Var
dan to paties žmoniškumo, 
ta “geroji” partija dabar 
jam atsiteisė, priimdama 
dar sykį seniai jau priimtą 
įstatymą apie 8 vai. i darbo 
dieną prie valstijos darbų!

Ištikrųjų darbininkų kle- 
sai rausti reikia dėl pana
šaus gompersizmo, kuris ve
da Amerikos darbininkus, o 
ypač tuos du milijonu ekono- 
miškon organizacijon orga
nizuotų darbininkų prie pil
nintelio bankruto, kuris pa
daro juos žaislo įrankiu re- 
publikonu ir demokratu ran- 
koše!

Atsitikimai Indianoj, W. 
Virginijoj, Patersone, Mi- 
chigane, Ipswichiuj ir kitur, 
rodos, ir aklam gali parodyt 
Gomperso agitacijos vai
sius... Chicagos spaustuvių 
darbininkų streike labai ge
rai dar prisimena Gomperso 
“gerosios” partijos darbas: 
streikas liko sulaužytas tik 
ačiū policijos brutališkumui, 
kurią suteikė demokratiško
ji Chicagos miesto valdžia 
magnatui Hearstui! Paga
lios — kamgi eiti tiek toli? 
Ir čia pat, Bostone, Fosso 
darbininkai gavo patirti 
“gerosios” partijos malonę. 
Demokratas Fossas savo 
darbininkus iškoliojo net 
anarkistais ir kitais jam 
tinkamais epitetais už reika- 
1 avy m a geresnių darbo san- 
lygų. Jų surengtai iš 200 
vyri] denlonstracijai į vals
tijos namą, jis paliepė polici
jai užtrenkti vartus po pat 
demonstrantų nosia...

Tečiaus Gompersas to ne
nori-suprasti. Jis dar sap
nuoja savo numylėtą sapnį 
apie sutaikymą “brolio” ka
pitalo su darbu... Savo su
taikymo “darbą” jis pradeda 
nuo kongreso užpakalinių 
durų iki Socijalistų Partijos 
niekinimo; dar daugiau — 
net iki visiško užgynimo jos! 
Anglijos Tredjunijų kong
rese tūlas Kemperis, delega
tas nuo St. Louis miesto, pa
sakė, kad apart Darbo Fede
racijos Amerikoje nesą jo
kios “sayystovios darbiniu-

Tuos žodžius turėtų neuž
miršti Amerikos darbinin
kai., Savo aktyvišku priii- 

dėjimu prie ateities darbo 
jie turėtų parodyti ir Gom- 
persui ir kitiems, *kad Ame
rikoj yra gan savystovė dar
bininkų partija, kuri pilnoj 
to žodžio prasmėj kovoja už 
progresą ir žmoniškumą, ir 
kuri 1912 metais rinkimuose 
gavo net 930,000 balsų. Ta 
partija — Socijalistų Parti
ja!

Apie šimtamečius 
žmones.

Įdomų straipsnį talpina 
“Journal des Debats”, apie 
ilgą amžį. Tiek jau metų 
žmonija svajoja, kaip tai pa
darius, kad ilgiau ant margo 
svietelio gyvenus!

Argi tai nepikta, kad žmo
gus trumpiau gyvena, negu 
dramblys (slonius), sakalas, 
banginis (didžuvė) ir tt.

Tūlas Flourence apskaito, 
kad gyvulių amžis penkis sy
kius ilgesnis, negu jų augi
mo laikas. Jeigu tą taisyklę 
pritaikinti prie žmonių, tai 
žmogus turėtų gyventi bent 
100 metų. Juk žmogus au
ga iki 20 metų, bet penkis sy
kius padauginus — gauna
me šimtą metų.

Męs žinom šimtus pavyz
džių, kad žmonės pervaro 
dešimtą metų kryželį. Dau
gelis iš tų senelių betgi pasi
laiko labai gerai, o kitam ii 
jaunas žmogus galėtų pavy
dėti jo sveikatos. Yra tik
ras pamatas tvirtinti, kad il
gamečių žmonių skaičius ne- 
simažina, bet didinasi.

Ęenovėje, ypač baudžiavos 
laikais, cholera, maras ir 
kitos tolygios epidemijos 
tūkstančius žmonių nulydė
davo į kapus. Mūsų gi ga
dynėje, šiaip ar taip kalbėsi- 

paisoma higienos rekalavi- 
mų, daugi aus žiūrima žmo
gaus gyvybės, štai, padė
kime, Francijoj prieš šimtą 
su virš metų ant 10,000 žmo
nių išpuolė 246 žmonės, per
ėję per 100 metų. Tuo tar
pu šiame amžyje ant 10,000 
toj pačioj Francijoj yra jau 
617 senelių, peržengusių per 
šimto metų slenkstį.

Argi tai neaiškus paliudi
jimas, kad įmonės ilgiau gy
vena, kįlant jų gerovei? Įdo
mu ir verta pažymėjimo, 
kad moteris ilgiau gyvena, 
negu vyrai. Iš dalies tatai 
priguli nuo pastovesnio, ma
žiau nerviškesnio jų gyveni
mo būdo. 1904 metais Ber
lyno sveikatos taryba išlei
do pranešimą, iš kurio gali
ma patirti, kad daugiausia 
šimtamečių žmonių randasi 
Serbijoj, Rumunijoj ir Bul
garijoj. Amerikietis Grench 
apskaito, kad sodiečiai 
ilgiau gyvena, negu miestie
čiai. Jisai sako, kad, vidu
tiniškai imant, ‘‘sodietis gy
vena 66 metus, o miestietis 
darbininkas tik 50 metų. 
Tuomi ir galima iš dalies iš
aiškinti, kad sodietiškoj Bul
garijoj taip daug šimtame
čių žmonių.

Pastaruoju laiku ir medi
cinos mokslas vis daugiau 
galvoja apie avižiaus pailgi
nimą.

Kas gali žinoti, gal nuolat 
pirmyn beeidama žmonija ir 
prieis prie to, kad vidutiniš
kas žmogaus amžis pasieks 
bent šimtą metų.

J. Kelmutis.

Mažas Robinzonas.
Baltosiomis jūrėmis dro- 

bulinis laivas “Mūza”;- plau
kęs su prekėmis į vieną iš ar
timiausių portų, patėmijo vi
duryje jūrės mažą laivelį, 
kuriame kiurksojo žmogaus 
figūra. Patėmyta, kad esan
tis laivelyje mosuoja nosine 
ir, matomai, šaukiasi pagel- 
bos. Laivas “Mūza” pasuko 
linkui laivelio. Prisiartinę, 
jūreiviai pamatė laivelyje 
vaikiščią. Vaikas, kurio var
das Steponas Bobbe, 10 me
tų amžiaus, papasakojo štai 
ką. Jis, sūnus žvejo, skaitęs 
daug apie keliones ir, tuom 
užinteresuotas, dar perei
tais metais bandęs bėgti į 
-Ameriką, bet jo pasiryži
mas ir pienas per tėvus lįkęs 

atidengtas. Vaiką nuplakė 
ir atėmė kelionei prirengtus 
daiktus. Taigi dabar, vaikas 
nepaisydamas ant nieko, bu
vo prisirengęs važiuoti A- 
merikon. Jis rado vėju va
romą nedidelį laivelį, seną 
šaudyklę, kompasą, foto- 
grafišką aparatą, keletą 
maišiukų su sukoriais (džio
vinta duona) ir, įsėdęs į lai
velį, leidosi į kelionę. Iš sy
kio vėjas pūtė gerai, pake
liui ir laivelis greitai atsito
lino nuo krašto. Bet pakilus 
audrai, blogai pridrūtintos 
burės likosi sudraskytos ir 
laivelį vilnįs pradėjo nešioti 
po jūres. Vaikas bandė pa
sinaudoti kompasu, kad lai
velį nukreipti į kraštą, bet, 
suprantama, niekas neišėjo. 
Visą naktį vilnįs nešiojo ir 
mėtė laivelį su vaiku po jū- 
rę. Jis jau laukė mirties ir 
verkė ir tik netolimais plau
kianti “Mūza” išgelbėjo ji 
nuo prapulties.

J. D. Taunis.
' (Iš “R. S.”)

Karaliaus-bomo 
vestuves.

—--------- &
Ar yra žmogus, kuris ne

būtų girdėjęs apie išvytąjį 
iš Portugalijos karalių Ma- 
nuelį? Kaip amžinas žydas, 
tasai karalius-bomas tran
kosi po visą svietą. Buvo 
jisai pas Mikę svečiuos, taip
gi viešėjo pas Anglijos ir 
Vokietijos karalius.

Tai vyras (pilname spėkų 
žydėjime, norįs gerti iš gy
venimo saldybių šaltinio. Vi
sa nelaimė tame, kad Portu
galijos žmonės išginė jį, kaip 
paskutinį pastumdėlį iš tė
vynės ir jo “katalikiškas ma
jestotas” turi dabar tranky-

Kolegijos assesorius Migujevas besi- 
vaikštinėdamas pavakare prisirėmė prie te- 
legrafstulpio ir sunkiai atsiduso. Buvo tai 
savaitė laiko atgal, kaip šioj pačioj vietoj, 
pasitiko jį sena jo tarnaitė Jagusia ir tarė 
piktai:

—Palauk — lukterėk! Aš tau užtaisy
siu, atsiminsi mane, žinosi, ką tai reiškia 
pražudyti nekaltybę jaunų mergaičių! Ir 
kūdikį tau primesiu, ir į teismą patrauksiu, 
ir moterei tavo išpasakosiu!...

Jeigu ji būtų paprašiusi, tai ant jos var
do būčiau bankon įdėjęs penkis tūkstančius 
rublių.

Prisiminęs tai, Migujevas atsiduso iš 
gilumos širdies ir sugriaužime sąžinės, pats 
sau išmetinėjo. Tas susitikimas sukėlė jam 
daug rūpesčių ir susikrimtimo.

Priėjęs prie savo vasarnamio, Miguje
vas atsisėdo ant laiptų verandos pasilsėti.

Buvo jau dešimta valanda nakties, iš 
po juodų debesių skriejo aiškus mėnulio vei
das. Gatvės aplinkui jau buvo pratuštėję, 
senesnieji ėjo posilsin, jaunesnieji vaikšti
nėjo po artimą gojalį. Rausdamosis po ki- 
šenius degtukų, kad užsidegti papirosą, Mi
gujevas sudavė alkūne į ką tokį minkštą. 
Nieko nemąstydamas, dirstelėjo į tą šoną ir 
veidas iš nusistebėjimo taip persimainė, 
kad, rodosi, pamatė didžiausią gyvatę prie 
pat savęs. Ant verandos laiptų, prie pat 
durų, paliktas buvo koks tai ryšulys. Kas 
toks pailgas suvyniotas ir panašus į vatinę 
kaldrą. Vienas galas ryšulio buvo neužriš- 
tas ir assesorius, prikišęs ten ranką, pajuto 
ką tokį šiltą, minkštą ir drėgną.

Greit pašoko ir bailiai apsidairė aplink, 
kaip koks prasikaltėlis, kuris stengiasi iš
vengti sugavimo.

—Primetė! — su neapykanta prašvilpė 
pro sukąstus dantis, gniauždamas kumštį. 
—Štai guli... guli skaudulys... Baisu!

Migujevas visas sustyro iš baimės, gė
dos ir piktumo.

—Ką dabar daryti? Ką pasakys mano 
moteris, kaip sužinos? Ką sakys ant to visi 
draugai? O mano viršininkas, jb švieseny
bė, bene paglostys mane ir prisijuoks į va
lias, sakydamas: “Sveikinu... che, che, che... 
Žilas plaukas, bet senam pečiui velniai ugnį 
kuria.. Narsuolys esi...” Visi vasarnamių 
gyventojai sužinos apie mano slaptybes ir 
moteris gal atstums mane su piktumu... 
Apie tokius atsitikimus spausdina laikraš
čiuose, ir nekaltas vardas Migujevų pra
skambės po visą šalį.

' Vasarnamio vidurinis langas buvo 
atviras ir girdėtis buvo, kai]) Ona Filipovną 
ruošė vakarienę. Ant kiemo, čion pat prie 
vartų, sargas Jermola, liūdnai skambino 
balalaika

Jeigu.dabar kūdikis atbustų ir imtų 
verkti, tuomet visa slaptybė išeitų aikštėn. 
Migujevas jautė priverstiną pasiskubinimą.

—Greičiaus, greičiaus! — niurnėjo jis. 
Kol dar niekas nemato, nunešiu kur nors 
ir paliksiu ant svetimų laiptų.... _

Migujevas pasiėmė pundui į ir povalia, 
lėtai žingsniuodamas, kad neatkreipti aty- 
dos, patraukė išilgai gatvę.

—Stebėtinai kritiškas padėjimas —mą
stė Migujevas, nenorėdamas įtikėti savo 
mintimis. — Kolegijos assesorius, eina gat
ve su tik ką gimusiu kūdikiu ant rankų! Jei
gu kas nužvelgtų, suprastų kame dalykas, 
tuomet prapuolęs... Paliksiu štai ant šitų 
laiptų... Ne, luktersiu, čion langai atdari ir 
gal kas tėmija. Kur pasidėti? Aha, jau ži
nau, nunešiu pas pirklį Mietkiną... Pirkliai 
turtingi ir mielaširdingi, o gal dar ir pas sa
ve paims auginti... \

Ir Migujevas būtinai nusprendė nuneš
ti pas pirklį bekalbį kūdikį, nors jo vasarna
mis buvo ant paskutinės gatvės prie upės.

—Kad nors nesuverktų ir neišpultų — 
mąstė assesorius. — Taigi, širdingai ačiū; to 
tai jau nesitikėjau!

—žmogų, su visa jo gyvybė, nešu po paža
sčių, kaip portfelį. Žmogus gyvas, su dū
šia, su pajautimais, kaip ir visi... Jeigu pa
laimintoj valandoj tarius, Mietkinai prisi
imtų užauginimui, tai gal pasiliktų koks 
profesorius, vadovas, autorius... Viskas 
gali atsitikti pasauly ! Dabar turiu štai po 
pažasčių, kaipo ir kiekvieną ryšulį, o gal už 
30—4() metų, reikės prieš jį stovėti išsitem
pus.

Kada Migujevas traukė siaura gatve, 
palikdamas parkus, plačias aliejus liepų, 
jam rodėsi, kad jis tveria ką tokį bjaurų, 
nežmonišką.

—O, ir ištiesų tas bjauru! — mąstė ji
sai. Taip bjauru, jog bjauresnio ir negali 
būti. Na, už ką męs tuos bekalbius sutvėri
mėlius metam nuo durų prie durų?. Ar jis 
kaltas, kad užgimė? Ką blogo jis padarė? 
Niekšai esame... Smagu pasivažinėti rogu
tėse, bet vežti rogutes priverčiame kūdi
kius. Reikia tik įsigilinti į tą visą muziką. 
Aš naudojausi, siaučiau, o kūdikį laukia 
baisus likimas. Paliksiu Mietkinam. Miet
kinai paduos prieglaudon, ten viskas po 
priesaką nei džiaugsmo, nei meilės... Iš ten

Minėtas karaliukas dar 
ant trono sėdėdamas, atsi
žymėjo savo palaidumu. Dar 
motinos pienas nuo lūpų jam 
nenudžiūvo, o jau apie jo 
meiliškus skandalus žinojo 
ne tik vieni portugalai. Nu
vytas nuo sosto ir palikęs su 
tuštesne mašna, karaliukas 
betgi nesiliovė meilės orgi
jas kėlęs. Net Paryžiaus 
patvirkusi diduomenė ir toji 
turėjo stebėties, kokius 
“šposus” iškirsdavo karaliu
kas. Jisai visai nepaisė sa
vo šlovės bei reputacijos, nes 
žinojo, kad, atėjus tam tik
ram laikui, gaus netik mer
giną, bet ir su geru kraičiu.

Ir štai, kaip žinoma, perei
tą savaitę’ Sigmaringene at
sibuvo Manueliaus vestuvės 
su kunigaikščiūte iš karališ
kos giminės. Sugužėjo bent 
200 ponų ir ponių iš karališ
kų ir kunigaikštiškų gimi
nių. Buvęs Portugalijos 
patriarka, kardinolas Netto, 
suvinčiavojo jaunavedžius 
ir suteikė popiežiaus palai
minimą. Jaunosios famili- 
ja nepaprastai dievota ir ka
talikišku. Ji atsižymi viso
mis katalikiškomis “cnato- 
mis”. Ak, žinoma, per tas 
vestuves kalbėta apie “do
rą”, “tėvynę”, “religiją”, 
“bažnytėlę” ir tt. Be abe
jonės ne vienas kibiras pa
mazgų buvo išlietas ant re- 
voliucijonierių ir bedievių 
galvos.

Bet visu švaresniu žmonių c v v

akyse — tos visos ceremoni
jos, kaip ir visa^Manuehaus 
gyvenimas — buvo tai bjau
ri, tik fygos lapais prideng
ta, prostitucija. Latras ir 
padauža, jeigu tik jo gyslose 
karališkas kraujas teka, vi
suomet susilauks popiežių ir 
karalių palaiminimo. “Ran
ka ranką mazgoja”, “varnas 
varnui į akį nekirs”. Žino 
karaliai, kad visų jų dienos 
suskaitytos — tai ir prijau
čia savo “nelaimingam” san- 
broliui.

Męs tame matome tik pu
vėsius, galutiną dorišką iš
tvirkimą, kuris lydi dorišką 
bankrutą. Męs matome dar 
vieną kartą, kad taip vadi
nami bažnyčios kunigaikš
čiai eina petys petyn su vi
sais karūnuotais latrais.

Kada žmonės nutrenks 
nuo pjedestalų tą parazitų 
gaują, kuri taip priešinga 
mažiausiam žmonijos pasi- 
krutinimui pirmyn?

Bostonietis.

atiduos pas kurpius... Išmoks girtuokliau
ti, bjauriai keikti ir kęs alkį ir šaltį. Pas 
kurpius, sūnus kolegijos assesoriaus, ba
joriško kraujo... Jis — kaulai ir kraujas 
mano...

Migujevas išėjo iš aliejos liepų ant ke
lio apšviesto mėnulio šviesa.ir atsirišęs pun
delį, žiūrėjo į bekalbį.

• —Miegok, — tarė jis. Žiūrėkit tik. no
sis su kuprele, kaip 'tėvo... Miega ir nejau
čia, kad tikras tėvas žiūri į jį... Drama, tik- 
krai drama... Bet ką daryti, atleisk... Dova
nok man broliuk... Matyt, tau skirta taip 
buvo..

Assesorius užmerkė akis ir jautė,^kad 
jo veidą kuteno kas'toks, lyg skruzdės. 
Drūčiau susuko bekalbį, prisispaudė prie 
savęs ir patraukė toliaus.

Visu keliu, iki vasarnamio Mietkino, 
galvoj sukos, virė kokia tai maišalienė ir ne
rimavo sąžinė.

—Kad būčiau išmintingas, padorus 
žmogus, tai spjaučiau ant visko, sugrjž- 
čiau su pundeliu pas Oną Filipovną, pul
čiau prie jos ir tarčiau: “Dovanok! nusidė
jau! Kankink mane, bet nepražudyk mano 
mažutėlio. Kūdikių neturim, paimsim pas 
save užauginti”... Ji, moteris gera, sutiktų... 
Ir turėčiau savo kūdikį ant visados prie sa
vęs... Linksma būtų!

Priėjo prie triobos Mietkino ir Susilai
kė neužsitikėdamas. Jam rodėsi, kad jis pas 
save, namuose, sėdi ant minkštos kėdės su 
laikraščiu rankoje, o apie jį sukinėjasi trijų 
metų kūdikis su kuprota nosele ir žaidžia jo 
siurtuko knypkėmis. Kartu persistato juo
kaujanti draugai ir jo šviesenybė viršinin
kas, švelnai glosto jį. Širdy, kartu su išme
tinėjimu sanžinės, linksmi svečiai puotauja.

Assesorius atsargiai padėjo bekalbį ant 
laiptų ir mostelėjo ranka. Ir vėl pajuto ko
kį tai skaudų gnaibymą po visą kūną.

—Dovanok, brolau, man nedorėliui, — 
suniurnėjo Migujevas.

Buvo jau beeinąs, kaip štai, vėl atsisu
ko, atsikosėjo ir tarė:

—Et, kas bus, nebus! Spjaunu ant vis
ko! Paimsiu jį ir tegul žmonės kalba, ką 
jie nori!

Migujevas tvėrė kūdikį ir greitais žing
sniais patraukė atgal.

—Tegul kalba, ką jie nori. Einu, |uoj 
klaupiu prieš ją ir sakau: “Ona Filipovną!” 
Jinai gera moteris, supras... Tada męs au- 
ginsim... Jeigu vaikas — duosim jąm mano 
vardą, o jeigu mergaitė, — duosim vardą 
Onos — mano moters... Nors ant senatvės 
bus susiraminimas.

Kaip sumanė, taip ir padarė. Išsigan
dęs, nusiminęs, įėjo į savo vasarnamį, krei
pėsi prie savo moters, puldamas ant kelių.

mas ir guldydamas kūdikį prie jos kojų. — 
Nebausk leisk žodį tarti... Nusidėjau! Tai 
mano kūdikis... Atsimeni tą Jagusia?... Pik
ta pagunda įsimaišė...

Magujevas neatsipeikėdamas iš gėdos 
ir baimės, šoko kaip iš karštos vanos ir iš
bėgo ant kiemo.

—Pasilsėsiu čion valandėlę, pakol ma
ne nepašauks. Duosiu jai laiko atsipeikėji
mui, pagalvojimui.

Sargas Jermola praėjo skambindamas 
balalaika, dirstelėjo į savo poną ir patrau
kė pečiais. Po valandėlės vėl praėjo pro ša
lį patraukdamas pečiais.

—Tai istorija, klausykit tik, tarė juok- 
damosis Jermolas. — Prieš valandą laiko, 
apsilankė čion bobelė skalbėja Aksinija. Pa
liko, kvailė, savo kūdikį ant laiptų prie gat
vės ir pakol su manim kalbėjosi, kūdiki ka
žin kas nunešė... Tai koks atsitikimas!

—Ką’ ką tu kalbi?! — riktelėjo visa 
gerkle Migujevas.

Jermola, savaip suprasdamas pono pik
tumą, pasikasė pakaušį ir atsiduso.

—Atleiskite man, — tarė sargas, — bet 
dabar... laikas tokis... vasara... be to nega
lima... reiškia... — Ir dirsterėję į ištemptas 
pono akis pilnas piktumo ir jausdamas save 
kaltu, tęsė toliau: — Tiesa, kad tai nusidėji
mas, bet ką daryti... Ponas uždraudei įsi
leisti svetimas bobas į kiemą, tas tiesa, bet 
kur gauti savo? Pirmiaus, kaip buvo Ja
gusia, neleidau svetimų, tuomet juk saviškė 
buvo, o dabar, teiksitės patįs apsvarstyti... 
be svetimų negalima apsieiti... Su Jagusia 
jokio triukšmo nebūdavo, taigi...

—Šalin iš mano akių, skarmaliau! —su
šuko Migujevas ir įbėgo į savo kambarį.

Ona Filipovną, užpykinta ir nustebusi, 
sėdėjo toj pat vietoj, akių neatitraukdama 
nuo kūdikio.

—Na. na... — tarė išbalęs, bet gardžiai 
besijuokdamas Migujevas. — Aš tik juokus 
padariau... Tai ne mano, tai... tai... skalbė
jos Aksinijos... Aš... aš... juokavau... Liepk 
nunešti jį pas sargą.

Dilgėliuks.

-1

KAS MAN?
Kas man iš tų turtų 
Ar garbės vainiko?...

Išnyksiu, kaip dulkė nuo vėjo!..
Kas man iš svajonių, 
Eilių pasiliko?...

Viskas šauksmu aido nuėjo!
Senas Vincas.
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balsuotojų namus, bet męs J jeigu ir p. Felix sutiks, su iš-1 prie sutvertojaus akių pabu- 
vyrai, nesiduokime save ap-|lyga, jei nedarodys su liūdi-.čiavau, kad parodyt, kaip aš

t

Ties spaviednyčia.'
(iš “B. B.’ T

Tūlas vargoninkas spavie- 
►josb pas savo prabaščių. 

Kada užbaigė apipasakoji- 
mą nuodėmių ir meldė atlei
dimo už jas,—prabaščius už
klausė: 
kuom nusidėjai?

—Viskas — pasigirdo at
sakymas.

—Gal ką pamiršai, gal 
sanžinės rokundą negerai 
suyedei ? — tarė kunigas. — 
Argi nieko nepamiršai?

—Ne, tai visi mano nusi
dėjimai,—tvirtino su persi
tikrinimu vargonininkas.

—Visi? Netiesa! — su
kriokė gudrus prabaščius.

—Taip yra visi! — buvo 
atsakymas.

—O tu melagiai!! — sušu
ko prabaščius — kas išgeria 
mano vyną, ką?

—Ką, ką? — tarė vargo
nininkas, nuduodamas nusi
stebėjusį.

—Klausiu tavęs, kas išge
ria mano vyną?

—Kame dalykas? Neži
nau, ką jegamastis kalbate? 
Čion nieko negirdėt...

—Kas išgeria mano vyną.’

—Absoliutiškai čion nieko 
negirdėt! — atsakė rimtai 
vargonininkas.

—Negirdėt? Palauk, tuoj 
aš tave pertikrinsiu, ar iš- 
tikrųjų tas tiesa. Eikš čion 
ir atsisėsk mano vietoj, spa- 
viednyčioj, o aš priklaupsiu 
prie langelio ir užimsiu vietą 
griešninko.

Apsimainyta. Vietoj ku
nigo sėdi vargonininkas, o 
vietoj vargonininko klūpo 
kunigas. Iš pradžių viskas 
eina švelnei, dailiai, bet kada 
prabaščius pasakė: “tai jau 
viskas, kuom nusidėjau”, 
tuokart vargonininkas tarė:

—Ar neatsimenat, jega
mastis, gal dar koki nusidė
jimai užsiliko?

—Tai visi — atsakė kuni
gas.

—Visi? Nejaugi!...
—Taip yra.
—legamasti — tarė var

gonininkas, prisiartindamas 
prie langelio — kas vakar 
buvo pas mano moterį, ką?

— susimaišęs
t / v

tarė kunigas.
—Klausiu tavęs: kas va

kar vakare buvo pas mano 
moterį?

—Ką? Nieko negirdžiu...
—Kas buvo pas mano mo

terį, girdi jegamastis?
—Žinai ką — tarė kunigas 

— tavo tiesa. Abudu grieš- 
ni... Jaunikis.

Lai valdžia vargšus kanki
na, 

Bet kas tur augštesnį ciną, 
Tą į džėlą nesodina.

Buvo taip ir bus. <
Ir nei vienas ilgaskvernis 
Sibire nežus.

„Čiru-viru.

a mintis dėl aukų Tautos 
Namui. Kodėl kunigai taip 
gausiai aukauja? Ar jie 
;ik nenori viską savo naudai 
paversti? Gi jie dabar bus 
nariais, o jeigu jų ten bus 
dauguma, tai jie elgsis, kaip 
norės. Juk kunigas progre
sui neduos aukų...

J. Gvazdinskas.

ATSIš AUKIM AS B ALTI- 
MORĖS STREIKIERIŲ.
Darbininkai ir darbinin

kės! Męs, Baltimorės kriau- 
Čiai, dirbanti Schloss dirb
tuvėje, esame išėję ant strei
ko nuo 22. d. rugp. Streikie- 
rių skaitlius siekia arti 2,- 
000. Priežastis mūsų strei
ko tokia: firmos savininkai 
ir jų agentai pasiryžo suar
dyti mūsų vienybę ir pradė
jo numušinėti mums algas. 
Męs priversti buvome išeiti 
ant streiko, kuris, matomai, 
tęsis gana ilgai, t nes męs 
turime du prieęu: — tai fir
ma su agentų gauja ir vieti
niai vadovai U; G. W. Gorde- 
nas ir Eibe Konos. Pasta- 
riejie eina išvien su firma ir 
organizuoja streiklaužius į 
mūsų vietas. Kaip girdėti, 
tai net ir kituose miestuose 
minėti “vadovai” jieške 
streiklaužių. Taigi, broliai, 
apsisaugokite panašių orga
nizatorių, kad neliktumėt 
streiklaužiais. Męs prašo
me jūsų, broliai darbininkai, 
kurie priklausote prie U. G. 
W. unijos skyrių, iškelkit 
protestą prieš panašius va
dovus ir pareikalaukite, kad 
minėti vadovai būtų praša
linti iš U. G. W. unijos, nes 
tiems vyrams nerūpi darbi
ninkų laimėjimas. Mūsų 
laimėjimas ne unijų vaduo 
se, tik mūsų pačių vienybėj.

Jūsų gi, /broliai darbinin
kai, prašome ištiesti pagel
bės ranką, nes męs kovoja
me už darbininkų teises. 
Mūsų laimėjimas, bus jūsų 
laimėjimu. Matydami jus 
mus gausiai šelpiant, būsi
me drąsus kovotojai ir kada 
j u ms,* kitų miestų darbinin
kams, reikės kovoti, tai męs 
pirmutiniai stosime jums į 
pagelbą.

Aukas meldžiame siųsti 
šiuo adresu:

I. Lazauskas, 604 W. Lom
bard St., Baltimore, Md.

Kvitas siųskite, kaip ir vi
sus susinešimus šiuo adresu:

P. Waitiekunas, 308 So. 
Paca St. ,

Presos komitetas, P. Wai
tiekunas ir Ig. Naruševičįa.

Prašome kitų laikraščių 
atkartoti mūsų atsišaukimą.

Brightono moterįs.
Didelis moterų skaičius 

dirba čionykštėse fabrikose. 
Lietuvių moterų dirba net 
keli šimtai. Gaila tik, kad iš 
atžvilgio į savo susipratimą 
jos stovi gana žemai. Ne tik 
tad nedalyvauja politikoje, 
bet ir pašelpinėse draugystė
se labai mažai dalyvauja. Ją
sias pateisina tiktai tas fak
sas, kad mūsų moterįs suva-j 
žiuoja iš Lietuvos sodžių jo
sios apšvietos neįgijusios.

Daugiaus prasilavinę vy
rai jau seniai norėjo ateiti į 
oagelbą moterims. Vienų tik 
moterų draugiją sunku buvo 
sutverti, tai sutvėrė mišrią 
vyru ir moterų draugiją 
“V$nybę.” Tai geriausia 
mūsų moterims mokykla, 
tur jos gali išgirsti teisybės 
žodį, gal daugiaus prasila
vinti. Kada mūsų moterįs 
□radėjo lankytis į draugijos 
susirinkimus, tarpe jų rado
si daug daugiau protaujan
čių.

Norėčiau kreipties į Bri
ghtono vyrus, kad visuomet 
stengtųsi moteris patraukti 
□rie apšvietos. Reikėtų dar, 
tad “Vienybės” draugijoje 
Dūtų kalbama daugiau apie 
moterų reikalus. Reikėtų 
rengti speciališkas p reakci
jas, prakalbas, išimtinai pa
švęstas moterų reikalams.

Jeigu męs tą pradėsime 
daryti, be abejonės, susi- 
auksime daug naujų darbi
ninkių ant visuomenės dir
vos.

Patartume taip-pat ir 
merginoms nelaukti, kol ki
ti pasirūpins jų reikalais, 
jet ir pačioms stoti į apšvie- 
stunijos eiles.

Moterįs auklėja naują 
kartą. Jau vien tikčdėl to 
reikia moterų neapleisti..

Vincas iš Brightono.

dr.'Basanavičius lenkus ma
to kaipo didžiausius lietuvių 
priešus? Bet Basanavičius 
lė žodelio nepasako apie lie
tuvių kultūrinio kilimo slo- 
nntojus dvasiškus tėvelius. 
Rodps, pastarieji elementai 
daug kenksmingesni, negu 
enkai. Gal dr. Basanavičius 
dar kartą mano kunigų ro
gutėse važiuoti į Dūmą?

> Trečias kalbėjo p. M. Y- 
čas. Jo kalbtT mažai kuom 
skiriasi nuo intelektuališko- 
jo Balučio. Pasakė kad at
gavo Lietuvoje spaudą dr. 
Basanavičius, todėl jam 
iriklausanti garbė. Čionai 
tai vieša neteisybė. Mat pas 
patrijotus didelė pilietiška 
drąsa. Ant galo Yčas, kal
bėdamas apie Rusijos ir Lie
tuvos politiškus prietikius, 
gasakė, kad į pirmąją ir an
trąją Dūmą buvo išrinkti at
stovai, tai tikri žmonių užta
rėjai. Čia Yčas prisipažino 
teisingai... Taipgi pasakė, 
kad laike rinkimų į valsty
bės Dūmą daug atliekama 
apjuodinimų ir melagysčių.

V. Jurkšietis.

gaudinėti. Męs nebalsuoki
me už tuos ką fundija, bet 
už teisingus vyrus.

V. Vasiliūnas.
Nuo fed. Ne už teisingus 

vyrus reikia balsuoti, nes 
šiandien ir didžiausi sukčiai 
^teisingais vadinasi, bet bal
suot reikia už socijalistus.

ninkais, tada jo pinigai bus ! 
pasiųsti politiškiems kanki
niams, jei darodys, tai mūsų 
pinigai žus.

p. Felix’so logika vaduo
jantis, męs galime sakyti, 
jog kooperacijos gaspado- 
dus norėjo vienas užgrobti 
krautuvę į savo rankas, jei 
neduoda į knygai žiūrėti, 
bet męs nenorime / būti to
kiais niekakalbiais, kaip p. 
Felix’sas.

Kada kooperacija tvėrėsi. 
;as pats Felix buvo jai prie
šingas. Dabar, kada kont
rolė nori kontroliuoti, o ne 
tik į popieras žiūrėti, tada 
sako, nori bosu būti. Argi 
ne veidmainystė? Mokin
tojau, pirma pats save mo
kink! Į knygas žiūrėt, tai 
nereiškia “tvarkos” dary
mas.

Apie A. N. norą įsisukti į 
kooperacijos duonutę, tams
ia nieko nežinai. Jis turi ii 
je kooperacijos duonutę.

Rodos ir “Laisvės” redak
cija turėtų daugiau atkreip
ti atydos, talpindama pana
šias korespondencijas.

Ant galo, norėtume prašy
ti gerbiamosios “Laisvės’' 
red. paaiškinti, ar gali kon
trolės komisija žiūrėti į kny
gas bile kada, tikrai demo
kratiškos kooperatyviškos 
krautuvės", jeigu susirinki
mo nėra uždrausta?

Eastono Liet. Kooperaty
viškos krautuvės kontrolės 
nariai:

ją visą savo amžį mylėsiu. 
Tuom tarpu Juras,tik tvykst 
man į ausį — ko tu čia — sa
ko — prie mano pačios len
di ! Ir ištraukęs parodė lais- 
nį, kad jis vedė Oną Mar- 
makliūtę, o ne aš.

Kur aš dabar turiu kreip
tis, kad nubausti Jurą už to
kią nesvietišką skriaudą, ku
ri man kaštavo, be sarmatos, 
tik pinigais apie penkis šim
tus dol.?

J. Mukevičius, Mass.
Atsakymas. Net ir mums 

akįs pašlapiavo ir širdis su
drebėjo, kai]) kun. Richesono 
elektriškoj kėdėj, kuomet 
perskaitėm tokią piktada
rystę po paties dievo ir kuni
go akių> Tai ne žertai! Jei
gu norį tamsta atlygintą 
jam tokiu pat būdu, tai turi 
eiti pas jaunavedžius ant 
burdo. O būdą atsilygini
mo ir pieną, pats rasi. 9999.

Maryville, Ill.
Rugp. 31 d. atsibuvo pikni

kas, parengtas LSS. 106 kp. 
Publikos atsilankė vuduti- 
niškai. Galima manyti bus 
ir pelno. ' Kalbėjo J. Kace il
gius iš Springfieldo. Kal
bėjo gana trumpai, bet pub
lika, kaip girdėt, užsiganėdi
no. Daugiausia kalbėjo a- 
pie Augustą Bebel į ir apie 
nuolat kįlančiųs šioj šalyj 
streikus.

1 d. rugs, vietinis anglia
kasių lokalas dalyvavo Co
llinsville unijistų parodoj. 
Paroda buvo iškilminga, ale 
tik karštis daug užkenkė. 
Taigi didžiuma publikos ir 
apleido parką, nesulaukusi 
nei prakalbų.

Gaila tik, kad vienas soci- 
jalistas pakėlė didelį triukš
mą. ..

SALIUNAI SUMAžeS.
Youngstown, Ohio. Pas 

mus įvedamos naujos tiesos 
sulyg saliūnų. Nuo gruo
džio 1 d. atliks tiktais pusė 
saliūnų. Galės laikyti tik 
tie/»kurie yra geriausio pasi
vedimo ir morališki žmonės, 
lietuvių čia 5 yra saliūnai. 
Vargiai kuris pasiliks.

Čia prapuolė lietuvis Bla
ževičius', vedęs, neseniai pri
buvo iš Mass, valstijos.

Skaitytojas.

VAIKINAI BOIKOTUOJA 
MERGINAS. SUTVĖ

RĖ SAVO UNIJĄ.
Montello, Mass, šio mies

to vaikinai sutvėrė uniją ir 
sustreikavo prieš merginas, 
curios-vaikščioja su svetim
taučiais (žydais ir italais) ir 
eitais valkatomis (? Red.). 
Vaikinai savo susirinkime 
nutarė neiti šokti ir nekalbė
ti su tokiomis merginomis. 
Daugelis liet, merginų nesi- 
anko ant liet, susirinkimų ir 

elgiasi nėrimtai. Tiesa, yra 
ir labai gerų, apšviestų mer
ginų, bet prieš tas niekusias 
nutarėm kovoti. Vaikinai 
jau atsisako paremti vieną 
jų vakarėlį. Vaikinų unijon 
iriguli 46 nariai.

Bobos Vaikas.

BRANGIOS IR IŠKILMIN
GOS VESTUVES.

Easton, Pa. Ant viešes- 
niųjų susirinkimų, veselijų 
ar šermenų, vis pas mus at
sitinka kas nepaprasto. La- 
bjausia suklaidina ir išveda 
jš kelio be saiko gėrimas.

-30 d. rugp. ant N. Union 
St., po N 25 vidurnaktyj ta 
po pašauktas ugnagesių ve
žimas ir su iškilme išvežta 
“vožnesnieji” veselijos šulai. 
Bosai ir muzikantai, padė
jus po $10, tapo paliuosuc 
ti, su prižadėjimu daugiau? 
nekelti riksmo.

Toki atsitikimai labai 
bjaurus žiūrint iš šono, ter
šia gerų žmonių vardą ir to
kios bausmės stačiai veda j 
ubagystę.

Policija, nusigabenus to
kius svotus, jau be jokių ce
remonijų nušukuoja. Bet 
mūs tautiečiams bandyk pa
siūlyti laikraštį užsirašyti 
arba naudingą knygą nusi
pirkti, tai neprisišnekėsi ii 
tuojaus atkirs, kad neturi 
pinigų.

A. J. Neris. 
L. Bačkis.

668 Northampton st., 
Easton. Pa.

Nuo red. Kontrolės komi
sijos nariai gali į kooperaci
jos knygas žiūrėti, kada tik 
jie nori. Bet apie tai turi 
būti iškalno pranešta 
peracijos gaspadoriui. 
rėti gi į knygas tada, 
gaspadorius užimtas
niu” — negalima. Tai]) ne
daro nei vienoj kooperaci
joj.

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

A. Gotautas,
661 Washington st., New York, N. Y.

Pajioškau Elzbietos ir Anieles Pas- 
lavičiučiu, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Linkavęs parap., Megočionių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Pocius, (74)
1819 Tacony st., Krank ford,

Philadelphia, Pa.

Pajioškau 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 apsivedimą ir dorą gyvenimą, 
meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

A. Vaišnora, (76)
P. O. Box 102, Wilkes Barre, Pa.

Pajioškau Dominiko Sodones, Vil
niaus gub. Pirmiau gyveno Brook
lyn, N. Y., o dabar, rodosi, gyvena 
Pennsylvanijos valstijoj. Turiu svar
bu reikalą. Molones jis pats arba kas 
apie jį žino aKsišaukti.

Box KU,

Pajioškau draugo J. Pociaus, Kau
no gub., Šiaulių pav., Meškuičių par. 
3 motai atgal •'gyveno Philadelphia, 
Pa. Turiu labai svarbų reikalą.

Wm. Tamošaitis,
325(5 E. Gaul st.. Philadelphia, Pa.

Ant. Gutaucko, 
K. Rasiko, Ant. Ki-

A. B.
Tariffville, Conn.

MOTERŲ PRAKALBOS 
IR “LAISVES” MOTE

RŲ NUMERIS.
Lewiston, Me. 7 d. rugsė

jo atsibuvo Lietuvos Dukte
rų tautiškos draugijos mi
tingas, kuriame tapo nutar
ta laike būsiančių prakalbų 
27 d. rugsėjo, kuomet kalbės 
drg. J. B. Smelstorius, dalin
ti “Laisvės” moterų numerį. 
Papirkimui “Laisvės” mote
rų numerio tame susirinki
me tapo suaukauta $6.90.

Taipgi nutarta dalyvauti 
sykiu su vyrų draugijomis 
prie rinkimo aukų Mokslo ir 
Dailės Draugijos namams.

Nprs pirmiau minėtoji 
draugystė buvo pasivadinusi 
“Laisvės” draugyste, bet 
vėliaus vardas liko perkeis
tas ir dabar vadinasi Lietu
vos Dukterų draugystė.

Nežinau, ar Lewiston’o 
moterįs ir ant toliaus taip 
smarkiai žengs linkui pro
greso, bet iki šiolei jų judė
jimas ir veikimas kultūros 
dirvoje labai pastebėtinas. 
Minėta draugystė dar nese
niai susitvėrė, bet moterų 
jau priklauso 48.

Linkėtina joms nepailsti.
P. Čereška

Juokų kąsneliai.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. Brangus da
raktoriau. Duok man rodą, 
ką turiu daryti, nes nežmo
niškai likau apgautas Bu
vo taip: įsimylėjau į spre- 
vedlyvą, dievobaimingą, 
gražią ir nekaltą merginą. 
Išėmėme ląisnius ir praslin
kus šešiems mėnesiams pra
dėjome ženytis. Supirkau 
alų, degtinę, mėsą, nusam
džiau 6 muzikantus; nupir
kau nuotakai puikiausią 
dresę, batus, žodžiu sakant, 
aprėdžiau ją nuo kojų iki 
galvos; už šliūbą užmokėjau 
iš kalno 70 dol. ir laukiau 
dienos, kada jau be"grieko 
galėsiu glausti prie krūtines 
savo mylimos nekaltą galve
lę. Visą veseliją nutarėm 
kelti pas nuotaką, todėl vi
sus pirkinius ten ir nusiun
čiau, nieko blogo nemislyda- 
mas.

Prisiartino laukiamoji va
landa ir aš, pasisamdęs au
tomobilį, su vienu vestuvių 
broliu — nuvažiavo'm pas 
mylimąją, kur jau radom ke
turis už mano pinigus pa
samdytus automobilius ir vi
sa yeselija, akies mirksnyje 
buvo prie altoriaus ir kunigo

Pajioškau draugų: 
Alf. Gutaucko, 
sieliaus, Ig. Staniulio, Mat. Karvelio 
—Skemančių parap 
Juozo Jadzoviciaus 
J. Staikuno 
Kauno gub.

Box, 210,

’ Pajioškau pusbriolių Juozo Šormik- 
šnio ir Jurgio Mešlio. Abudu Suval
kų gub., Kalvarijos vals. Vienas kai
mo Kumečių, o antras JurgeŽerių. 
Gyvena, rodosi, Rytinėse Valstijose

V. Bakevičia, 
178 Brandon avė., Detroit, Mich.

POLEMIKA.
Easton, Pa. Tiesiog nu

sistebėjom, pamatę kores
pondenciją “Laisvės” N 71. 
Gaila būtų užimti laikrašty
je vieta, bet kad tas gali už
kenkti jaunai mūsų koope
racijai, tai turim atsakyti.

p. Felix sako, kad vienas 
lietuvis A. N. (Męs pasaky
sime ištisai — A. Neris) sap
navo, kad liko bosu ant liet, 
kooperatyviškos krautu
vės. Ir nuėjęs su kitu lietu
viu pradėjo “daryti tvarką”. 
Čia męs turime paaiškinti, 
kaip ištikro buvo.

Paskutiniu laiku pradėjo 
eiti įvairios kalbos ant koo
peracijos krautuvės darbi
ninkų. Tą girdėdama, kont
rolės komisija sušaukė posė
dį 23 d. rugp. ir nutarė patir
ti teisingumą tų kalbų. Štai 
yra po ranka kontrolės kny
ga ir ve kaip skamba:

“Kadangi yra daromi tūli 
užmetinėjimai ant krautu
vės darbininkų, nutarta pa
tirti tų užmėtinėjimų teisin
gumas, pažiūrint į tam tik
ras knygas”.

25 d. rugp. vakare, atsi
lankius dviem kontrolės na
riam^ A. Neriui ir L. Buč
kiui su privatiškais reikalais 
i krautuvę ir pasižiūrėjus į 
knygas, krautuvės užveizda 
S. Kutaitis paklausė: “ko 
jieškote, aš jums parodysiu, 
nes patįs nieko nerasite”. 
Atsakėm: “męs patįs surasi
me”. -Tada jis ištraukė kny
gą iš mūsų rankų ir išvadino 
purvinais žmonėmis ir badi
jonais.

Kurgi čia sapnai? Męs 
reikalaujame, kad p. Felix 
aiškiais faktais prirodytų: 
kaip, kada ir kokiu būdu A. 
Neris norėjo bosu įsisukti. 
*Męs galim padėti kauciją lig m r* ♦ — o i -t • •

SOCIJALISTIšKA AGI
TACIJA.

—Drg. Stasiulevičius, L.S. 
S. Sekretorius aplankys su 
prakalbomis Connecticut ra
joną. 8 d. spalio kalbės Wa
terbury. Conn, rajone, y- 
pač Hartforde ir New Bri- 
taine su New Havenu reikia 
smarkesnio veikimo.

—L. Prūseika 26 d. rugs, 
išvažiuoja į Binghamton, N. 
Y. Pakeliuj bus Wallingfor- 
de, Conn. Binghamtone pra
bus pusantros savaitės.

Bus mėginta organizuoti 
Binghamtono lenkus darbi
ninkus ir apsnūdusias lietu
vių kolionijas.

Iš Binghamtono 10 d. sp. 
vyksta į Pittsburgą.

—V. Jakštys 4 d. spalių 
kalbės Montreal, Canada.

—J. Smelstorius kalbės 27 
d. rugs. Lewiston, Me.

4 Laisvietis.

Spring Valley, Ill.
Rugp. 31 d. ir rugs. 1 vie

tinis kunigas parengė savo 
naudai pikniką su šokiais ir 
su alum. Ant pikniko Rim
kus pardavinėjo “Šakę”. Ku
nigas, pamatęs pas vieną 
žmogų “Šakę”, paėmė ją, 
perskaitė ir, trenkęs į žemę, 
sumynė ir kitiems liepė taip 
daryt, bet niekas jo paveiks
lo nepasekė. Kunigas už
siundė du fanatikus, bet ir 
tie nieko nepešė. Norėjo, 
kad policija užstotų, bet jei
gu alų be pavelijimo galima 
pardavinėti, tai ant raštų 
jokio leidimo nereikia.

Tada kunigas užlipo ant 
šokių pagrindų ir pasakė: 
“čia dalinama visokios po- 
pieros, kur numaliavoti ku
nigai su gaspadinėms, ale 
nepaisykime jų, kunigai bu
vo ir bus ir tt., o męs vely a- 
laus išgerkime. Aš matau, 
kad darbininkai baisiai 
skriaudžiami. Kapitalas nie
ko neveikia, o milijonus su- 
k’rauja. Trumpoj ateityj 
turės kapitalas su darbinin
kais susikirst, bet tie liet, 
laikraščiai nieko nepagelbės. 
Verčiau, sako, eikime alaus 
išsigert”...

Laukė kunigas ir Yčo, bet 
nesulaukė. Yčas buvo atva
žiavęs ir niekur nieko nera
do — tai išdūmė atgal.

Katalikiški tautiečiai bu
vo sušaukę susirinkimą ir 
išrinko komitetą garbingam 
priėmimui Yčo ir Basanavi
čiaus, bet, matomai, svečiai 
tik su kunigais turi reikalus, 
o ne su visuomeniškais ko
mitetais.

Pas mus Spring Valley kį-
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$5.00 į “Laisvės” redakciją, griebsit nuotaką į glėbį ir

I

Feljetonas eilese.
Protestuojančių himnas.
(Skiriu tiems, kurie protestuoja 

prite “Kovų”. “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Pirmjn”, “Lietuvos Zinias” ir “Lie
tuvos Ūkininkų”).
Vyrai, glauskimės į ratą 
Ir už Yčo mūs sveikatą, 
Už ilgiausį jo gyvatą

Daužkime stiklus!
Jisai moka politikę
Vest ir su carais.

Vyrai, glauskimės į ratą, 
Lai pasaulis mus pamato 
Ant augštybių Ararato

Spinduliuos garbės;
Nors garbė ta ir nuo caro 
Stalo nuvarvės.

Pakšt carienei rankužėlėn, 
Kyšt Mikučiui ikonėlę, 
Šypt carelio dukružėlei—

Mat, urėdas toks.
Argi būsi cicilikas, 
Amžinas stačioks?

Augom vargo bakūžėlėj — 
Mūs tauta juk našlaitėlė, 
Kiek kryželių ji pakėlė...

Et... sena šneka.
Esam ponai—rtai su ponais 
Einame gatve.

Sako, tautą mūs kankino...
Bet Chicagos Serafinų 
Niekad nieks nesurakino,

Nes jų prots pilve.
Mūsų pilvas — mūsų lobis, 
Išmintis jame.

Vyrai, glauskimės į ratą, 
Pasiimkim kožnas špatą 
Ir pasaulis lai pamato

Kasant mus duobes.
Ten užkąsim “Kovą”,

. [“Laisvę”,
“Lietuvos Žinias”...

. SVEČIŲ PRAKALBOS.
Cleveland. O. 7 d. rugsėjo 

atsibuvo prakalbos. Kalbė
tojai buvo: svečiai iš Lietu
vos Dr. J. Basanavičius ir p. 
M. Yčas, taipgi vietinis kuni
gas.

Įžanginė kalba kun. Hala- 
burdos šiuomi sykiu apsiėjo 
be jokių burnojimų, kas pa
prastai pas jį būna. Persta- 
tydamas svečius, pasakė, 
kad jie atvažiavo ne žmones 
mokinti, bet tik dolerius 
rinkti. Kunigas perstatė, 
kad doleris yra visogalįs, 
kad be dolerio nieko negali
ma padaryti...

Antras kalbėjo Dr. J. Ba
sanavičius. Šiaip taip nu
piešė lietuvių tautinį bei kul
tūrinį kilimą. Daugiausia 
kliuvo lenkams. Bet kodėl

Gary, Ind.
7 d. rugs, atsibuvo ap- 

vaikščiojimas įsteigimo vė
liavos “Lietuvių Mokslo 
Brolių” draugijos. Buvo 
prakalbos net trijose kalbo
se. Lietuviškai kalbėjo Ja- 
sulis apie tautą. Daug nau- 
jo nepasakė. Barė, kau 
žmonės nesirenka ant pra
kalbų ir tik stovi po langais, 
žiūrėdami, kiek butelių su
statyta ant žydelių langų.

Čia tą nedėldiendį kunigas 
kaip tik iškeikė socijalistus 
ir L. M. D-ją. Sakė, kac 
neitų į tokius balius. Tai 
dauguma žmonių ir neklau
so tų prakalbų. Tai jie pas
kui ir strapinėja apie saliu- 
nūs.

, Apvaikščiojime dalyvavo 
ir lenkai. Kalbėjo dar ir po
litikieriai. Matyt, čia arti
nasi majoro rinkimai, tai 
bačkutės alaus tik ritasi i

Taylor St. ir -kampas Centre Avenue

Stato scenoje pirmu kartu Br. 
Vargšo 4 aktų dramą

ANT KKYŽKELIO”
Nedėlioję 21 Rugs.(Sept.)’13

Pradžia 5 vai. vakare
Rezervuoti tikietai 35c ir augšČiau 

ant balcony 25c.
Šis veikalas yra statomas pirmu kar

tu su tam tikru pasirengimu ir žingei- I . 1 .vi — -  IK ----
! buvęs, arba dar bus ant KRYŽKĖLIO.

Po teatrui puikus Balius.
Kviečia atsilankyti D. R. Komitetas.

su knyga ir krapyla rankoje. dus tu<)nK kad ki,ckvi('n&8lz!?J!i82r?J?IZ W»7VI?TTANa, ir kas galėjo tikėti, kad 
prie paties kunigo ir Dievo, 
įstatyto švenčiausiam sakra
mente akių, taip bjauriai bū
siu apgautas? !.;. Štai, ku
nigas peržegnoja ir aš slen- 
kuosi prie nuotakos, bet tuo 
tarpu Juras mane pastumia 
į šalį ir sako: “nelysk, nes aš 
turiu stoti šalę nuotakos“. 
Pirmą sykį ženydamasis, 
maniau, kad visi jaunikiai 
stovi užpakalyj, o vienas iš 
vestuvninkų stovi šalę nuo
takos, kad kartais misle ne- 
sugriešytų laike šliūbo ir, 
sarmatydamasis ko paklaus
ti — atsistojau užpakalyj. 
Prisiėjo žiedus sukeisti, Ju
ras atsisuko ir sako: “duok 
žiedą” — aš tuoj padaviau. 
Kada viskas pasibaigė, aš 
netekęs kantrybės, kad jau

NaujiLaiškai
Tik ką atspausdinom dau

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

Taigi pasiskubinki t su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu* 

I vėle.
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parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

1 Telefonas Richmon<F22l26

•n*.'

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
teikia visokias rodąs ir 
noteru ligose.

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

TOIN, MASS.

VIETINES ŽINIOS
Klerikališkuose laikraš- 
jose pasirodė protestas 

nekuriu So. Bostono vyru
kų po- vadovyste Tamo
šiaus, kur neva protestuoja
ma visų draugijų varde 
prieš “Kovą”, “Laisvę” ir 
“Keleivį” už tai, kad šie 
laikraščiai, pasiremdami 
“Lietuvos Ūkininku” ir “L. 
Žiniomis”,pranešė apie leka- 
jiškus p. Yčo darbelius. Čia 
nekalbėsiu apie vertę paties 
protesto, bet noriu žinoti, 
kas įgaliojo p. Lekavičių 
protestuoti varde Labdarys
tės Draugijos, kas įgaliavo 
valkioti švarų draugijos 
vardą po lekajiškais protes
tais? Draugija nėra nuta
rus tokio protesto, taip-pat 
ir bord of direktorjai nėra 
padarę tokio nutarimo.

Jeigu viena kokia ypata 
nori patarnauti Yčo politi- 
kieriavimui ir juodajai gau
jai, lai sau protestuoja, bet 
tegul sau protestuoja, bet 
neturi tiesos protestuoti 
varde visos draugijos! Taip 
yra ir su p. Jurgeliunu, ku
ris, niekeno neįgaliotas, pro
testuoja būk tai varde U kę
sų Kliubo.

Tai provokacija prieš so- 
cijalistišką laikraštiją, kuri 
šiame atsitikime pritarė 
tautos namams, tik neprita
rė lekajiškiems darbams.

Draugai, ar męs duosime 
valkioti Labd. Dr-jos vardą 
po dumblynus?

Labdarietis V. Klemka.

LAISVE
r

* Iz * į —■ s"®1’Į Del Montello Lietuvių
rinkimas Birutes Kanklių 
choro socijalistų svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Visi seni 
nariai ir norintieji prisira
šyti, malonės atsilankyti. 

Sekr. V. A. Zaperiackas.

Cambridge’iečiai! Užė
jus vasaros karščiams, “Lai
svės” choro susirinkimai 
buvo pertraukti, bet, atėjus 
rudeniui, vėl draugai ir 
draugės, prie darbo! Susi
rinkimai atsibus utarnin- 
ko ir ketvergo vakare, po 
N79 Moore st.

Atsilankykite!

Pranešamo visuomenei, kad mv uždCjome 
SANKROVĄ ANGLIŲ. VISOKIŲ GRUDŲ IR 
ilENO. Taigi pan mus galite gauti geriausiu 
anglių, grudu, šieno, ir malku boksus. Mes savo 
tavom gvarantuojam, joi musu tavoras nobutu 
atsakantis, tai męs duosim kitą arba HUgrąŽinslm 
pinigus. Bet męs užtikrinum, kad visi liksit už
ganėdinti muiu lavoruls. Meldžiamo atsilankyti 
po šiuo adresu: (XI'6)

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

Iš seno padarau naują
Brangus broliai ir seseris, jeigu jus 

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

Naujos Mados

GRAMAFON’A|
$20 vertės mašinų atiduoda tik už $17

1! I !i!i:

85
Su pagarba J. ŠIMKUS, 

Webster st., Montello, Mass.
(A bražinsko namo skiepe) (94)

Balius ir Prakalbos.
Rengia So. Bostono Lietuviy Jauno- 

menes Ratelis Subatoje 20 Rugsėjo 
(Sept.,) 1913 m. Lietuviy svetainėj — 
Dahlgren Hall, kampas E ir Silver Sts., 
So. Boston, Mass. Prasidės 7:30 vai. 
vakare ir trauksis iki vėlai nakties.

Kviečia Komitetas.

Lietuviška Barberne.
Pranešu visiems lietuviams, kad aš 

atidariau naują, pirmos kliasos BARZ- 
DASKUTYKLĄ. Pas mus nuskuta 
barzdą, nukerpa plaukus, padaro masa
žą. Viskas atliekama geraį ir už priei
namą kainą. Meldžiu ateiti persitikrint.

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

Išsiųsdr.-.k šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos lite; ati-ros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

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

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.
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Aš užlaikau Columbios gramafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias Išrieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerą gramafoną. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampu už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku- katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trobomis ir be trubu.

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY (iRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Ma^s.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

(C

(I

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

ti neteisingumą surėdymo ir nori jį pakeisti. Tamsta esi 
vienu iš kovotoją, kurių darbu žmonija žengia į geresnę, 
laimingesnę ateitį. Ir todėl tamstai reikia apsipažinti su 
šitoje knygoje išreikštomis didžiomis mintimis, su 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 Stomai 
$2.50, perkant dabar tuojaus visi 3 tomai $2.00.
NUOSAVYBES IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybes 
iki Civilizacijos. Paraše PAUL LAFARGUE. Kaina 50c. 
SOCIJAIJZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN SPARČIO. Kaina 50 Centų.

f

Nuo red. Pritariame V. 
Klemkai. Rašo teisybę. 
Kiek žinome, tai ir visi pro
testantai neįgalioti savo 
draugijų, ir net pats kuni
gas neturi tiesos protestuoti 
varde parapijos.

Protestantai bjauriai su
teršė savo vardą. Išeina, 
kad jie pritaria tam, jog rei
kia carui pravoslaviškus ab- 
rozus pirkti ir carienei į ran
ką bučiuoti. Jeigu jie nesi
gėdi taip elgties, tai draugi
jų nariai neprivalo pavelyt 
jiems naudoties draugijų 
vardu. Protestantai pasiro
do didžiausi mūsų tautos pa- 
žemintojai.

“Keleivis” ir “Laisve” pri
taria aukavimui Tautos Na
mams — tik nepritaria car- 
berniavimui.

Tiktai ką gavome praneši
mą nuo Lietuvių Preserių 
unijos 58 skyriaus iš Brook- 
lyno, kuriame unijos vyriau
sybė atšaukia savo parašą 
po protestu. Žmogus gi, ku
ris išdrįso varde unijos pro
testuoti, padėtas po bausme 
50 dolerių. Ištisai atšauki
mas tilps sekančiame “Lais
vės” N-ry.

Tikimės, kad taip bus ir 
Bostone. ______

Po Brightono lietuviškas 
stubas valkiojasi kunigas K. 
ir reikalauja, kad šeiminin
kės išduotų pavardes visų 
vyrų, 
Sako, 
reikalauja.
mintin, ar tik tasai agentas 
nerenka parašus prieš “Ko
vą” ir “Laisvę” su “Kelei
viu”?

Daugelis brighten iečių su
judo, kad viešai užprotesta
vus prieš panašius žebravo- 
tojus. Daug dabar visokių 
bomų vaikščioja. 0 gal jie 
renka pavardes dėl savo biz
nio, parduodami jas žydų 
agentėliams, nes iš kur g 
brightoniečiai kas metai 
gautų per pačtą tokią dau
gybę visokių popiergalių ant 
pažiūrėjimo. Mažu, ir tasai 
kunigas K. tuomi užsiima?

Daugelis moterų parodo 
jam duris. Stuboje, kur aš 
gyvenu, moteriškė jį išsivi
jo, tai tas pradėjo visa gerk
le kaukti: “Ar tu katalikė?” 
Paskui išplūdo moteriškę 
žalčiu, gyvate ir tt.

Tai vis, mat Kristaus 
mokslas! šlykštu!

Raseinių Magdė.

Keliaujantiems | Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu išplaukimo 

ir laivakorčių kainus.
IŠ BOSTONO STAČIAI Į HAMBURG 

Išplaukia dušriubiniai laivai.
September 23.................................................. Cleveland
October 17......................................................Cincinnati
October 2S........................................................Cleveland
November 22.................................................. Cincinnati

IŠ BOSTONO PER ANGLIJĄ.
White Star Linija in Liepoju kaina $37.

September 23.........................................................Arabic
Octolier 7............................................................. Cymric
October 21..............................................................Arabic
November 18........................................................ Arabic
December 15.....................................................  .Arabic

1$ BOSTONO CUNARD LINIJA 
Per Angliją in Liepoju—$39.00.

September 30........... ■.................................... Franconia
October 14............................................................Laconia

l.AIVAI IS NEW YORKO Į ROTTERDAMĄ. 
Be persėdimo—-kaina $37.

September 30.........................................N Amsterdam
October 7..........................................................Noordam
October 14..........................................................Ryndam
October 21...................................................... Rotterdam Expresas
October 28..........................................................Potsdam
November 4............................................................... New Amsterdam
November 11...................................................... Nordam
November 18.....................................................Ryndam
November 25................................................. Rotterdam Expresas
December 2........................................................ Potsdam

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ANTVERPĄ. 
I,ai vai eina tiesiog—kaina $35.

September 24................................................. Vaderland
October 1..............................................................Finland
October 8........................................Lapland Expresas
October 15.............................................. .' Zeeland
October 22.......................................................Kroonland
October 29...................................................... Vaderland

IŠ NEW YORKO Į BREMĄ
Expresai in 6 paras perplaukiadidmari—kaina$40 
September 30...................................Kaiser Wilhelm II
October 7.............................. Kronprinzessin Cecilia
October 14...................................Kaiser Wilhelm D. G
October 21........................................Kaiser Wilhelm II
October 28...................................Kronprinz Wilhelm

1Š NEW YORKO Į LIEPOJU. 
Be persėdimo Ruska Linija—kaina 3-čios kl. $33. 

antros kliasos $50.
September 20........................................................ Russia
October 4................................................................... Czar
October 18..............................................................Kursk
Novemlier 1................................... ■....................... Russia

Geriausia laivakortes pirkti pas G. BARTASZIU, 
taipgi siusti arba išmainyti pinigus kreipkitės per 
laiškus arba ypatiškai in parankiausią jums agen
tūrą.

CEO. BARTASZIUS 
261 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Norintieji plaukt iŠ Portland, Montreal arija 
Philadelphijos. klauskite kainu ir laivu išplauki
mo, o męs jums prisiusim.

558 Broome St.
NEW YORK, N.Y.

kurie stuboj gyvena, 
būk to šventas tėvas 

Man puolėsi

14 d. rugsėjo atsibuvo pra
kalbos LSS. 60 kuopos. Kal
bėjo S. Michelsonas ir J. B. 
Smelstorius. Abudu kalbėjo 
gerai. Žmonių buvo daug ir 
visi ramiai klausėsi. Po pra
kalbų prisirašė prie 60 kuo
pos 14 naujų narių.

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 vertėti^ per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.
“LAISVĖ”, 

242 Broadway,
So. Boston, Mass

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

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

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos“ num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
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PAVEIKSLAI
“Piramida Kapitalizmo Sistemos“ 

ir “Medis Nedorybės”
Gaunami “Laisvės“ Spaustuvėje.

T«|8 CJEROS KfNVOOSx

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikelėliais ...........................

MEILES KARŠTLIGE
meilę....................................................................................

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siuskit pačios Ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
6 L'»riiv< St., So. Boston, Mass.

“Kova”

Tautietes

1815 E. Moyamensing Avė.
ft 
* L'AlVAKORČIU IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA

ir Tautiečiai!
Jau praslinko apie trejatą metų -ir

ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lietnvys daktaras Ignotas Stankus, 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis 
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias

vai-
kų.

jo vardų tarpe savo pažįstamų ir gimimų. 
Jeigu kas peiktų daktarų Stankų, tai ži
nok gerai, kad tas peikikas yra neišmin
tingas žmogus, arba koksai žydbernis- 
apgavingame New Yorko žydberr.ių gy- 

Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, lietuvių — dykaduo- 
vienų bėdnų, ne
teisingai j teismų 

operaci- 
neteisingų skundų, daktaras Ig. Stankus 

tiesiog patraukė

Dr. Ignotas Stankus
humbtigieris, kuris tarnauja 
dykloje.
niai-valkatos su New Yorko žydberniais ficvailino 
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų ne 
patraukė, kad, buk to žmogelio moteriškė numirusi nuo jo 
jos. Už tokį melagingą ir 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, 
į dydyjį teismą.

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

nčs talpinasi su pavelijimu pačių pacijentų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžio j 
slaptybėj. Aš Marijona Pocienė, 4443 Gratz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einantį iš viršaus kojt| į apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje, jautimą šalčio su prakaitavimais ir abclną nusilpnėjimą. 
Šaukiaus prie daug daktarų, bet jie negalėjo mane išgydyti, o kuomet atsišaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir jis mane išgydė už 2 kartų atvažiavimo į mano namus. Ištariu jam šir
dingą ačiū ir Dieve duok jam ilgesnį amžių, kad galėtų ir kitus sergančius gelbėti. Aš Juoza
pas Gudauskas, 418 Chesnut st., Newark, N. J., ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
už prisiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kad nuo jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
maną sveikata ir daugiau gyduolių nebereikaiauju. Vietoje padčkavončs aš nepatingėsiu at
verti savo burnos prieš savo draugus ir pažįstamus. Ona Masauskienė, 2 Hutchinson St., 
Jobstown, N. J. likos išgydyta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
su niežėjimais ant kūno. Aš likaas išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. AšJuoza- 
pas Vinkcviče, 40 Cross st., Boston, Mass., širdingai dėkavoju daktarui Stankui už išgydymą 
manęs nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietnvių. Jonas Saurusaitis, 3206 Stanford st., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydė daktoras Stankus nuo išbėrimo spuogais ant veido. AšJuigis 
Lukoševiče, 128 E. Superiors!., Chicagp, Iii., buvau labai silpnasir turėjau kosulį, net buvau 
pametęs viltį būti sveiku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, jis už pirmo pri- 
siuntimo gyduolių mane išgydė. Dekavoju širdingai ir siunčiu $2.00 gastinčiaus.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

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

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

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

I P Tniniln 822 Washington St. 
J.I . 1 UllUld, oosroiN. iMAsst

VYNAS IR LIKERIAI.
Kad Iškaršinti męs gęriausĮ vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme Rugpjūčio men.

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

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

t butelis Rusiškos VišniuvkoH.........$1.00
1 butelis Orandžiu Vyno................... 50c

Viską atiduosime tik už...$1.00

Gvarantuojame, jog męs vynas yra tyriausia Ir geriausia.
Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

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

AIų, EHų, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbon
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veselijy, krikštyny ir 

kity pas’linksminimŲ nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užgančdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

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

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIER1Ų PARDAVRJAI

BOSTON, MASS.

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti

Laivakortes
tai visada pirk pas
(i. BARTASZIU 

Tol i aus
A d re-

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

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

GEORGE BARTASZ1US
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N.Y.

AKIS 
ap ž i ti

ri me 
ir prirenka
mi; Akinius

Akių Specijalistas

399 a Broadway boston
* arti E Street

Nauja Lietuviška
^.KRAUTUVE

Užlaikome, parduo
dame ir pataisomo ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau-, 
eius Grnmafonus ir ki
tokius muzikaliftkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON eveuH c
310 Broadway, So. Boston, Mass.

THE
MAGIC
SILENT

Samdome darbininkus
dėl gelešinkelių, Canadon $

fabriku ir farmų.
United Statas

43Portland st., Boston,Mass.

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

r\ u iz t n d u c <<

O A h .NOR iŠ
Kj ] ĮGYTI TURTUS IR 1.AIKĘTU

turtus, milijonai žmoniif su 
rado laime, p.ikilo iš 
skurdo ii ncl.'ianlų. Ir tatusta 
laimę ir įcrv vę, įaijtu nusij 
musų ką-tik išleistas dvi knij 
“l'.elpo i.not'in. mna»to’*ir “?i> iir 
dies’*. Turinys šitų knygelių pet- 
keis tamstos £?•.-• nimą. padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
gimtus,tuksiančius tiem:. hiri>’ no 
ri būti gyvenime p <sckininĮfais ir 
I tiutiajtais, Pasiskubink persi’:au 
kti. Kaina kiekvienos 15c, abi 30c.

J. I LGA U D AS
1841 S. Halstcd St. Chicago.
(Pamiuėk k<■ kėi -t laikta t matei.)

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

Mano ofise galite susikalbėti vi 
sese kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
N uo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak.

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA API Ir K A 

lietuviška 1 IJulvn
Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

Lietuviška pavardė buvo 
Vincus l:. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

P

V 
NU*.

K\VCi\ KIRPIMUI w. 
Riškų draih Ziu: g x a 
C<»L. 50 PP.. 14 PAVLIKS’ 
LAI. AUDEKLO APDARU. 
-PRI.Kf $2 SO.

KN\(IA KIRPIMUI MO
TERIŠKU DRABUŽIU. 
I'ORMAIO 41X01 COL . 48 
PP . 23 PAVEIKSIMI. AU- 
DĖKLO APDARU.-PRE
KE $2.50

REIKALAUJANT ATSI- 
I lE’PIMO. VISADOS PRI
CE AUSI I K- STEMPĄ

PINIGUS SIUSI I MO- 
NIVORDER ANT ADRIJU

i

r
J. M. TOPILIS, 

120 Grand st.,Brooklyn,N.Y.

i Akušerka
ž Pabaigusi kursų Womans Medical 
g College, Baltimore, Md.
e)

0

(o

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių Hjjų gerui 
išsigydyti, bet leip-pat labili gražiai, kaip tik
rus tėvas pamokinu ir kaip nuo visokių ligą 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apio vyrų Ir moterų lytišku gyvenimą ir 
aiškiai, atvirai teip išdč-tinčje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knygą kiekvienam vyrui ir inoterei į 
labai reikalingu turėti, kad Žinoti kaip ir ką ■ 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viską negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygą atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota pulkiaismoks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojlmą su visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užslsenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, Šitoje knygoje atrasite tikrą rodą, s

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygą „Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitą knygą, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės išduota, Ui! kiekvienas ją apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletą štampų už pri- 
siuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE. Iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip*-

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

TBMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad 
sergi. Jautiesi kokĮ nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pageltos, kad trumpam 
laike galėtum išslgydyt., tai aUiSaukio prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikas 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 1013 ryto iki 4\>o 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pčtn. vakaro nuo 
6 iki 8.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie 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 expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

5 SO. BOSTON, MASS. *

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

Ar nori pirkt Šipkartę?

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston




