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MOTERŲ 
NUMERIS

Šiuomi pranešam 
savo skaitytojams, jog 
sekantis “Laisvės” 
numeris (76), bus jau 
MOTERŲ NUMERIS. 
Jame nebus paprastų 
skyrių. Visas nume
ris išimtinai bus pa-

tams.
REDAKCIJA.

Katalikų kunigas — mergi
nos užmušėjas.

Pereitame “Laisvės” N 
tik trumpai paminėjome a- 
pie baisią žmogžudystę, ku
rią papildė New Yorko šv. 
Juozapo bažnyčios kunigas 
Schmidt, užmušęs merginą 
Oną Aumuller, kurią sakosi 
didžiai mylėjęs. Jisai su- 
pjaustęs merginos kūną da
limis ir įmetęs j Hudson upę. 
bet upė išdavė slaptybę, nes 
merginos kūnas atrasta 
Kunigo bute, kur papildyta 
žmogžudystė, atrasta krau
jo pėdsakai ir bučieriškas, 
kraujais aptaškytas peilis 
Atrasta taip-pat laiškai ir 
fotografijos. Kada policija 
su tais • ženklais atėjo pas 

kunigą, jisai negalėjo užsi
ginti. Pe raiškus buvo fak
tai ir jisai papasakojo baisią 
istoriją, kaip užmušė bemie
gančią merginą, kaip nutem
pė ją į maudynę, kaip pjau
stė jos kūną, kaip dalimis 
įmetė į Hudson upę. Baisi 
širdį perverianti istorija 
Neva nuduodamas pamišėlį, 
kunigas dabar šaukia, kad 
tai šventa Elžbieta liepus

Bet tai dar ne viskas. Da
bar sakoma, kad maža mer
gaitė iš Louisville, Ky, ku
rios kūnas prieš kelis metus 
atrastas pakastu parapiji
nės mokyklos skiepe, — kad 
ta mergaitė ir yra užmušta 
kunigo Schmidto, nes jisai 
kaip tik tuomi laiku tada ten 
buvo. Tos mergaitės pavar
dė Nina Keller. Dėlei jos už
mušimo nuteistas Joseph 
Wendling amžinan kalėji- 
man, bet tasai žmogus di
džiu balsu šaukė, kad jisai 
nekaltas ir šiandien dar ne
prisipažino. Yra pilnas pa
matas spręsti, kad ir ta jau
nutė mergaitė yra Schmidto 
auka.

Negana to. Iš Schmidto 
tėviškės (Vokietijoj) 17 a. 
rugsėjo atėjo telegrama, 
kad tasai katalikų kunigas 
kaltinamas dar trečioje už- 
mušėjystėje — būtent užmu- 
šėjystėje telefonistės Haas, 
kurios kūnas buvo atrastas 
netoli tėvų namo. Kaip tik 
tuomi laiku kun. Schmidt 
buvo tenais. Vietinės val
džios žmonės dabar nebepa- 
mato sprendžia, kad jauna 
telefonistė buvo auka žvė
ries - kunigo.

Bet' tai dar ir ne viskas. 
New Yorke areštuotas šun
daktaris Muret, kuris su 
kunigu Schmidtu turėjo ar
timiausius ryšius. Jisai iš 
duoda save dantistu. Pas tą 
šundaktarį atrasta įrankiai 
falšyviems pinigams daryti. 
Šundaktaris sykiu su kuni
gu turėjo nusisamdęs tam 
tikrą rūmą, kur buvo tasai

jų > fabrikas. Taigi ko-ko. 
bet pinigų kunigui netrūko. 
Dabar.jisai pasakoja istori
jas, būk pinigus vargšams 
davęs. Dėlei tų pinigų dir
bimo, juos teis federališkas. 
teismas.

Kaip matote, tai žvėris 
žmogaus pavydale, vienok 
jisai buvo pilnateisis kuni
gas, atlikinėjo bažnytines 
priedermes ir tt.

Kaip tik katalikų bažny
čios vyskupas sužinojo apie 
tai, tuoj paleistos buvo kal
bos, kad jisai buvęs negeras 
kunigas. Bet ar tai išteisi
na vyskupus? Galima saky
ti, dar bjauriau, jeigu nu
žiūrėtiems pavedama bažny
čios. Žinoma, dabar mėgins 
iš Schmidto padaryti bepro
tį, bet iki šiol jokio pamate 
nėra sprendimui, kad jisai 
nenormališkas.

Kiekviena tragedija turi 
ir savo juokingą pusę. Dau
gelis jaunų porų, kurie ėmė 
šliūbą šv. Juozapo parapijoj 
>as kunigą Schmidtą, dabar 
;uri didelį susikrimtimą, ar 
;ik nereikės jiems antru sy
kiu stoti prieš altorių.* Kiti 
kunigai jau ir pritaria, kad 
tūli šliūbai yra nelegališki.

Spręskit dabar patįs skai
tytojai apie Macochų ii 
Schmidtu lizdus.

IWW. konvencija.
15 d. rugsėjo Chicagoje 

prasidėjo IWW. konvencija. Į 
Ar dalyvauja toje konvenci
joje ir lietuviškų skyrių de
legatai — nėra žinios.

Lenkų susivienyjimo kon
vencija.

Detroite prasidėjo lenkų 
tautiško susivienyjimo kon
vencija, kurioj laukiama 
smarkiausių susikirtimų 
tarpe tautininkų ir socijalis
tų.

Socijalistai nori apvalyti 
organizaciją nuo tamsių 
ypatų, kurios ypač gausiai 
pelnosi prie Sus. iždo. '

Už 15 minučių $300.00.
James Johnson, manage- 

ris St. Nicholas Rink, pa
siuntė sekančią telegramą 
valstybės sekretoriui Brya- 
nui: “duodu jums $300.00, 
tik atvažiuokite pakalbėti 15 
minučių. Kalbėkite apie ką 
norite.”

Bryanas atsisakė. Turbūt, 
buvo permažai.

Ką ant to pasakys mūsų 
lietuviški kalbėtojai - naba

Bosai nutarė nepasiduoti.
Sunkiai duodasi kova 15,- 

000 mainierių vario kasyk
lose Calumet, Mich., vienok 
kaip darbininkai, taip ir bo
sai, nutarė nepasiduoti. Bo
sai sako nenusileisią nei per 
nago juodymą.
Moteriškų rūbų siuvėjai už 

streiką.
Generališkas mitingas 

New Yorko moteriškų rūbų 
siuvėjų veik vienbalsiai bal
savo už generališką streiką.

sekančią savaitę sustreikuos 
10,000 siuvėjų.

Kaip elgiasi su ateiviais?
Su ateiviais, kurie užlai

komi ant Ellis Island, mūsų 
immigracijos valdžia nedaro 
jokių ceremonijų. Visa eilė 
liudininkų prirodinėja, kad 
valgis ten bjaurus. Bet kas 
gali pasakyti, kad valgis ten 
bus geresnis?

Gelžkelių darbininkai.
• Metas į metą auga nelai

mių skaičius su gelžkelių 
žmonėmis. Taip, prieš 23 
metus sužeistų ir užmuštų 
gelžkelių tarnu skaičius sie
kė 24,847.

1907 metais sužeistų ir už
muštų skaičius 
92,178 žmonių.
Prieš 20 metų 

gelžkelio tarnų,
kentėdavo, dabar gi nuken
čia Suvirš 100.

Prieš arbitracijos komisi
ją, kuri svarsto santikius 
tarpe darbininkų ir kompa
nijų New Yorke, stoja visa 
eilė liudininkų, kurie nuro
do, kad veik nėra pavojin
gesni o darbo, kaip ant gelž- 
keliu, v

Gubernatoriaus Sulzerio 
teisinas prasidėjo.

Albany, N. Y. 17 d. rugsė
jo prasidėjo gubernatoriaus 
Sulzerio teismas. Tai pir
mas toks atsitikimas New 
Yorko valstijos istorijoj. 
Publikos užsiinteresavimas 
labai didelis.

Sulzeris tikisi išlaimėti.
Waterburio moterįs neprita
ria protestui prieš “Kovą”, 

“Laisvę” ir Keleivį.”
1 Jaunutė mums rašo iš 
Waterburio:

pp.'Basanavičius ir Yčas 
apsistos pas vietinį kunigą 
Siaurusaitį, kuris yra žino
mas, kaipo vienas iš atžaga- 
reiviškiausių kunigų Ameri
koj.
Buvo draugijų susirinkimas 
apsvarstymui klausimo, 
kaip priimti svečius. Pra
kalbos bus 2 ir 3 d. spalių m.

Po apkalbėjimui, buvo pa
keltas klausimas apie pro
testą. Didžiuma atžagarei- 
viškų draugijų protestavo.

i Priešingi tam buvo atsto
vai moterų draugijos “Rū
ta”, “Martyno Liuterio” ir 
ir vienas atstovas šv. Sta-

Poetas numirė iš bado.
Clevelande numirė iš bado 

poetas de Vinec. Jisai neno
rėjo maldauti duonos iš lab
darių. Jojo pakiete atrasta 
eilių. \
Taftas ant 80 svarų nupuolė.

Su mūsų buvusiu prezi
dentu Taftų gali atsitikti 
nelaimė. Nabagas labai puo
la ant vogos. Pamislykit tik: ____  ___ _____ ___
nuo laiko, kada nulipo nut)| nislovo. Gražu, kad tų drau- 
prezidento kėdės, nupuolė gijų atstovai nenori prisidėti 
ant 80 svarų. prie pirkimo carui antro

Kasžin ar nereikės aukų abrozo.
parinkti? Bet Tafto priešai Atžagareivių draugijos 
sako, kad peranksti, nes pasirodė didžiausiais mūsų 
dar sveria 240 svarų. tautiškos garbės priešas., 
Augščiausias pasauly žmo- Paklausime, kas įgaliojo 

gus mirė. Lietuvos Sūnų draugijos at-
n i stovą ir Gedimino draugijosCalumet,Wich Čia mne d l » iraš ti, AsrJifc

finas Louis Maulanen, ku- • ■ ant mūsn-tant š-
ris, turbūt/ buvo augščiau- f U
siu visame pasauly žmogų- Pr6ašome‘ vi savo tg
mi, nes turėjo 7 pėdas, 8 co- lgs laigvę mylin<jų WaterlJu 
liūs augscio. riečių, narių tų draugijų,

Argentinos mėsa. pakelti klausimą draugijose. 
Ynrknn atgabenta “Kova”, “Laisvė” ir “Kelei-New Yorkan atgabenta “Kova”, 

dideliausias transportas Ar- vis” pritaria Tautas Namui 
gentines mėsos. Mėsa buvo tik nepritaria Yčo pohtiš- 
parduota po 18c. svaras. Sa- kam bizniui po ilgaskvernių
ko, .buvus gera. globa.

UŽSIENIS
Vokiečių Socijalistų 

Seimas.
Jenoje užsibaigė metinis . 

Vokiečių Socijalistų Seimas, 
ės atskaitos paaiškėjo, jog 
<ovo mėnesio pabaigoj par
tija turėjo 982,859 narius. 
Šiais metais užvis labiau par 
;ijon prisideda moterįs. Par
tija turi 110 atstovų Vokieti- ; 
jos reichstage. Nabašninko 
Bebelio vietą parteitage už
ėmė draugas Haaze iš Kara- 
iaučiaus ir Ebert. Juodu 
yg ir paveldėjo vadovystes 
vadžias.

Partija turi 90 dienraščių. 
Partija turi 62 savo locnas 
spaustuves. Vyriausias par
tijos organas atneša pelno 
196,065 markes, net moksliš
kas organas' '‘Naujas Lai
kas” jau neša pelnų. Mote
rų laikraštis “Lygybė” turi 
112,000 skaitytojų.

Abelnai jeigu pereitais 
metais partijos ižde buvo 
1,469,718 markių, išleidimų 
suvirš milijonas. Kasoj lie
kasi 296,676 markės.

Nepaiso Amerikps 
pilietystės.

Pekine (Chinijoj) buvo 
suareštuotas Amerikos pi
lietis Young ir įmestas į ka
rišką kalėjimą. Jam užme
tė, būk jisai turįs ryšius su 
Chinijus rėvoliucijonieriais. 
Kada jisai pasisakė, jog esąs 
pilietis, tai jam atkirto, kad 
nepaisydami į jo popieras, 
gali jį tuojaus nušauti.
Socijalistų partija, unijos ir 

kooperacijos išvien.
Neseniai pasibaigė koope- 

ratorių suvažiavimas Glas- 
gowe (Škotijoj), užsibaigė 
suvažiavimas unijistų Man- 
chesteryj — nutarė veikti 
solidariškai su Socijalistų 
partija ant politikos dirvos.

Tai ženklas vis kįlančio 
plačiųjų minių susipratimo.
Berlynas pralenks Paryžių.

Nepaprastai kįla Vokieti
jos sostamiestis Berlynas. 
Valdiška- statistika parodo, 
kad Berlyne yra bemaž-ko 
ne 4 milijonai gyventojų. 
Jeigu gyventoji} skaičius ir 
toliaus kils taip jau smarkiai 
— tai Berlynas greitai pra
lenks Paryžių. Kas mėnesis 
Berlyne pasidaugina gyven
tojų skaičius net ant 3,000.

Gyventojų skaičius taip 
smarkiai kįla todėl, kad so
džiaus žmonės nesiliauja bė
gę į miestus.
Baisus padėjimas Turkijoj.

Turkija draskoma į dale
les. Faktiškai šiandien Tur
kiją valdo ne nacionahš.ka 
valdžia, bet vokiečių ir fran- 
cūzų bankai. Tenais apta
riama visi valstijos reikalai. 
Daugelis valdininkų visai al
gų negauna.

Dabartės dar Turkija ga
vo pasiskolinti nuo Franci- 
jos $140,000,000. Atsidėko
dama už tai, ne vien turės 
mokėti procentus, bet ir su
teiks įvairioms francūzų 
kompanijoms koncesijas ant 
gelžkelių linijų tiesimo ir tt.

Sveikų gi spėkų, kurios 
sukeltų Turkijos revoliuciją, 
matomai, nėra.'

Pietų Afrikoje neramu.
Johanesburge suareštuo

ja daug žymių darbo parti
jos veikėjų. Juos laukia tei
smas už tai, kad jie būk tai 
kvietę prie riaušių savo pra
kalbomis.

Abelnai Johanesburge la
bai neramu. Pereitoj suba- 
toj ten atsibuvo triukšmin-

ges demonstracijos. Minis
terial buvo be jokio pasigai
lėjimo kritikuojami. Sako
ma, kad jeigu nors vienas iš 
areštuotų vadų bus nuteis
tas, tuomet kils visuotinas 
streikas.
Naujoj šalyj moters gaus 

teises.
Haaga (Olandija). Yra 

tikra viltis, kad moters grei
tu laiku gaus balsavimo tei
ses ir Olandijoj. Atveriant 
parlamento sesijas, apie tai 
pranešta naujo ministe- 
rių kabineto vardu. Parla- 
mentan apsvarstyti bus 
įneštas tam tikras billius.

Iš 100 atstovų parlamente 
— 17 socijalistų.
Oficieras užmušė dvarponį.

Madride (Ispanijoj) pra
sidėjo teismas kariumenės 
kapitono Sančec, kuris kal- 
kaltinamas dvarponio užmu
šime. Dvarponis buvo už
muštas, kada jam vieną kar
tą pavyko išlošti labai daug 
pinigų iš kortų.

Sodiečiai užmušė kunigą.
Netoli nuo Neapolio (Ita

lijoj) kilo didelės riaušes. 
Kokia buvo tų riaušių prie
žastis, telegramos neprane
ša. Policija, kuri buvo pa
šaukta sukilusiu sodiečių 
malšinti, nieko su jais ne
galėjo padaryti. Senas ku
nigas, kuris taip-pat norėjo 
nuraminti žmones — užmuš
tas ant vietos.

Veikiausia, tai bus buvusi 
politiška demonstracija.

Cholera siaučia.
Štai vėl viena iš didžiausių 

pasekmių Balkanų karės: 
baisi viešnia cholera jau lan
kosi Vengrijoj, pietinėj Ru
sijoj ir Turkijoj.

Viename tik Konstantino- 
paly nuo choleros mirė 21 
žmogus.

Dėlei Dublino streiko.
Skaičius streikuojančių 

transporto darbininkų jau 
pasiekė 10,000. Prie streiko 
ruošiasi ir daugelis kitų uni-

LIETUVA
Basanavičiaus ir Yčo kelio

nes atbalsiai Vilniuje.
Jau ir Vilniaus laikraščiai 

pradėjo peštis dėlei pp. Ba
sanavičiaus ir Yčo. “Viltis” 
užsipuola ant “Laisvės”,kam 
parašė teisybę apie Bas. ii 
Yčą ir ant “Lietuvos Žinių”, 
kad tos “Laisvės” nuomonę 
atkartojo.

Girdi, reikėjo tylėti. Kad 
“Viltis” eina už Yčą ne dy- 
vai, nes tai žinoma civilizuo
toji davatka. Ji yra ir krikš
to močiutė p. Yčo, nes ji jam 
paruošė kelią į politiką. 
Kaip-gi tat savo augintinį 
neužtarti.

Gaila, kad carizmo nagai- 
ka apsaugoja ponus viltinin- 
kus nuo nuoseklios kritikos 
Lietuvoj. Būdami caro bur- 
dingieriais (įnamiais) — a- 
not kun. Dambrausko — jie 
turi laisvę žodžio. Bet ateis 
diena ir jie atsiims savo.

Giria kupiškiečius.
•. “L. Ūkininko” korespon
dentas labai išgiria kupis- 
kiečius:

Kupiškis, Ukm. p. Netikė
tai Kupiškio apielikėj pa
kliuvau jaunimo pasilinks
minimam Neiškenčiu nepa
sidalinęs įspūdžiais. Pirmą 
kartą sodžiuj matau tokią 
pavyzdingą tvarką, padorų 
pasilinksminimą ir švelnų 
apsiėjimą. Kai-kurie mano, 
kad lietuviai be degtinės ne
moka linksmintis. Patarti
na panašiai manantiems at
silankyti Kupiškio apielin- 
kės jaunimo pasilinksmini
mam
. 'Čia yra nemaža tokių so
džių, kur kiekvienas gyven
tojas skaito laikraštį.

Liverpoolio uosto darbi
ninkai atsisakė išlioduoti 
prekes, kuriaš'atgabena iš 
Dublino.

Londone ir Birminghame 
eina smarki agitacija už vi
suotiną streiką.
Socijailistai - esperantistai.

Paryžius (per pačtą.) Vie
tiniai socijalistai, kurie yra 
šalininkais tarptautiškos 
kalbos esperanto, savo mi
tinguose yra nutarę įkurti 
tarptautiška draugiją espe- 
rantiškai šnekančių socijali
stų.

Sekantis esperantų kon
gresas atsibus kitais metais 
Paryžiuje. Socijalistai - es
perantistai pasiuntė laiŠKą 
tarptau tiškam socijalistų 
biurui, prašydami priimti 
esperanto kalbą, kaipo tarp- 
tautiška kalba.v v

Mirė žymus Anglijos sacija- 
listas.

Londonas, 17 rugs. IMirė 
Harry Quelch, žymus An
glijos socijalistas ir darbi
ninkų vadovas. Jisai buvo 
savo laiku redaktorium gar
saus laikraščio “Justice.” 
1907 metais laike tarptautiš- 
ko socijailistų suvažiavimo 
Wurtemberge — Vokietijos 
valdžia išvarė jį iš savo ša
lies už tai, kad jis neveid
mainiaudamas išparodė val
džios darbelius.

Cholmo gubernijos ribos.
Nustatyta ribos tarp nau-

(apie 100 žmonių). Sienos 
škabintos įvairiais paveiks- 
ais iš ūkio srities. Daug 

paveikslų visokių augalų ga
dintojų — kirmėlių, vabalų, 
drugių, grybelių ir tt. Tie 
visi gadintojai nupiešti to- 
<iomis-pat spalvomis, kaip 

. ie esti prigimtyje, tai juos 
engva pažinti, o esant kny
gelei “Augalų ligos”, kur y- 
ra aprašymas, kaip su tais 
gadintojais kovoti, lengva 
•pasimokinti. Dar yra pa
veikslų apie medelių sodini
mą, skiepinimą ir prižiūrėji
mą. Yra didelis paveikslas 
apie bitės kūno sudėjimą ir 
šsivystymą nuo mažo kiau

šinėlio iki suaugusiai bitei. 
Yra labai įdomus paveikslas 
“Kaip įspėti orą” pagal de
besius, vėją, dangaus spal
vas ir kitokius apsireiškir 
nūs. Vertėtų tą paveikslą 
tupėti kiekvienam ūkininkui 
namuose.

Orlaiviai.
■ Varėna. Rugpjūčio 10 d. 
iš Gardino buvo atlėkę du 
orlaiviai: vienas 5 vai. iš ry- 
;o, o antras 7 vai. vakare, a- 
judu buvo sustoję ant smėly 
no prie pat miestelio. Pir
mutinis nuvažiavo į lage- ’ 
rius, o antras nakvojo toje 
oačioje vietoje. Ant ryto
jaus, abudu pakilę ilgai le
kiojo aplink lagerius ir per 
miestelį. Viename sėdėjo 2 
aficierai, o antrame vienas. 
Iš Gardino į Varėną 85 var
stai, lėkė 50 minučių. Prieš 
dvi savaites buvo atlėkęs ga
na didelis orlaivis iš Berly
no, bet nebuvo sustojęs: ap
sukęs aplink lagerius, nuke
liavo toliau.

jaunimas.
“L. Ūkininkas” rašo, kad 

Žemaičių Kalvarijos jauni
mas vis daugiau linksta prie 
blaivų •pasilinksminimų. 
Jaunimas atsižymi vakarė
lių rengimu. Tėvai vaikus 
jau nebedraudžia išeiti kur 
nors dorai pasilinksminti, 
bet ir patįs eina į vakarėlius.

Jaunimas nesibaido da
vatkų liežuviavimo, nors 
jaunimą vadina bjauriau
siais vardais.

Smagu girdėti, kad ir Lie
tuvoj ilgaskverniai vis ma
žiau turi užsitikėjimo.

Sausins pelkes.
Šiauliai. Mūsų apielinkė- 

se valcįžia žada nusausinti 
didelius pelkių plotus. Per
nai išmatavo Tyrulius-Šim- 
šas, dabar matuoja Tyrulius 
-šiušves.. Pasak matininkų, 
kasti pradėsią už vienų ar 
dviejų metų. Jei tai įvyktų, 
tai mūsų krašte prisidėtų 
keletas tūkstančių dešimti
nių naudingos žemės, iš ku
rios dabar menkai pelno tė
ra. Užtai vilkams vaikus 
veisti ir gervėms lizdus sukti 
čia jau nebūtų taip patogu.

Mokykla.
Truskava, Panevėžio aps. 

Šiame miestelyj jau baigia
mas statyti naujas mokyklai' 
namas. Ikišiol mokyklai na
mas buvo randavo jamas nuo 
žydo. Mokytojas rusas. 
Lietuvių kalbos nemokina
ma. Ketinama čia atidengti 
pačto skyrius. Prašymas 
jau paduotas.

Puikus pavyzdis.
Marijampolė. Prieš 

ką Babarskio namuose,
rin- 
M gi

ri j ampolės Ūkio Draugove
j ai'tveriamos Cholmo gub. įtaisė savo arbatinę. Ten y- 
ir senosios Liublino gub. ' ra didelė salė susirinkimams'

Puikus vasarojus.
Pušalotas, Panev. apskr. 

Čionaitiniai ūkininkai negali 
atsigėrėti vasarojaus gražu
mu. Ypač puikiai atrodo a- 
vižos su miežiais; pasak tos 
kalbos, kepurę išristum per 
varpas. Dobilai, sako, dvi
gubai atnešę, kaip kitais me
tais. Linai kiek menkesni. 
Rugių ir kviečių derlius ap
skritai — vidutiniškas. Tik 
tas lietus pridarė žmonėms 
daug pragaišties. Kaip pra
kiuro lyti, tai pylė ir pylė 
kasdieną. Apkirmijo šienas. 
Rugiai riogsojo ant lauko 
kokį mėnesį laiko. Reguie- 
riškumas darbų susidarkė. 
Paskutinėmis dienomis ap
stojo lyti, tai vasarojus tiki
masi paimti sausas.

Tamsi Dzūkija.
Semeliškės, Trakų pav. 

Mūsų kampelis yra labai ap
leistas ir tamsus. Visai pa
rapijai, kurioje yra 8 tūks
tančiai gyventojų, ateina 
laikraščių tik 7 egzemplio
riai. Užtat aludžių turime 
penkiolika. Net pavydas 
ima, žiūrint į kitas parapi
jas, kur žmonės šiek-tiek 
šviesesni, labiau susipratę. 
Sakysim Kietaviškio parapi
joj, kur žmonių yra tik 5,000, 
o laikraščių ateina 80 egz. 
Pas mus nei vaikai, nei tėvai 
nemoka skaityti, o apie mo
kėjimą rašyti, nėra nei kal
bos: gavus iš kur. laišką, be
veik nėra kam perskaityti. 
Kitose parapijose žmonės 
turi mokyklų ir kitokių nau
dingų įstaigų, o męs beveik 
nieko.

Klusų kapai labai apleisti, 
neaptverti, kiaulės knisa, 
numirėlių kaulus nešioja. 
Choro taip-pat neturime ir 
juo niekas nesirūpina. Bet 
reikia tikėtis, kad ir męs il
gainiui atbusime iš miego ir 
būsime ne prastesni uz ki
tus.

(“Lietuvos Ūkininkas.”)
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SPAUDOS BALSAI
Klerikališka “dora.”

savo dora. Juk jūs dar visai 
neseniai laiminot žmones j 
rusų-japonų "karę, juk iš 
jūsų brolijos kun. Laukaitis 
viešai pasakė, kad katalikų 
bažnyčia yra kiekvienos val
stijos ramstis (reiškia ir ca
ro.) Taigi jūs imate atsako
mybę už visus prasižengi
mus kiekvienos kapitalistiš
kos valdžios. Klerikališkų 
partijų veikimas įvairiuose 
parlamentuose patvirtina 
mūsų pasakymą.

r '

LAISVĖ
kurie norėjo, kad partija 
priimtų jį: kada didžiuma 
balsų nutarė nedalyvauti 
ministerijoj, tada pats karš
čiausias jos šalininkas drg. 
Troelstra — atsistojęs viešai 
pasakė, kad jis pilnai sutin
kąs ir pasiduodąs didžiumos 
valiai ir visuomet veiksiąs 
sulyg jos. Tuos drg. Troels- 
tro žodžius kongresas pasi
tiko su didžiausiomis ovaci
jomis ir pasižadėjimu dirbti 
dar smarkiau už partijos 
vienybę ir darbininkų klesos 
laimėjimą.

Chicagos Politikas.

Naujas Macochas.

Iš mano atsiminimų
(Skiriu V. K. Račkauskui, “Tėvynės’4 redaktoriui 

ir caro lekajų užtarėjui.)

Vidurinė partijos disci-

mesti 
reika- 
darbi-

chavinės dirvos, taip ir 
Schmidtas galėjo rasti es 
tam tikrose sąlygose ameri
koniško katolicizmo, čia su
važiuoja įvairus avanturis- 
tai,... kuriems tu o jaus parū
pina šiltas vieteles. Jiems 
liepia keikti bedievius, soci
jalistus. Jie taip ir daro. Jų 
pilvas ir kišenius pilnas,, jų 
godumas neprisotinamas. 
Tuomet drigantizmo dvasia 
stačiai veda prie baisiausio 
žvėriškumo.

Štai kur šaknįs, štai kur 
sistema, kuri gimdo Maco- 
chus ir Schmidtus!

—Tuojaus... į užrubežį?... Juk taip 
tai aš negaliu ta padaryti. Prie to

“Laisvė” (N6Š), kalbėda
ma apie lietuvio Sušinsko 
nuteisimą mirtin (kuris, gir
tas būdamas, papildė žmog
žudystę), išreiškė nuomonę, 
kad šių dienų vargas daugy
bę žmonių nugramzdina ant 
visuomenės dugno, kur tie 
žmonės virsta girtuokliais.

Ant visų “Laisvės” priro
dymų (jog kapitalistai tyčia 
nugirdo žmones ir tt.) kata
likiškas “Draugas” nieko ne
turi atsakyti, šiandien ne 
tik socijalistai, bet ir dauge
lis buržuazinių mokslininkų 
pripažįsta,. kad gyvenimo 
sąlygos turi labai žymią į- 
tekmę ant išdirbimo žmo
gaus charakterio. Ne vien 
tik Sušinsku, bet ir tūkstan
čiais jam panašių kapitalas 
nesirūpina; jis iščiulpia 
žmogaus fiziškas spėkas ir 
palieka jį ant gatvės.

Prieš tą viską “Draugas” 
neturi ką atsakyti,tat, rodo
si, galėtų tylėti ir kalbėti 
savo poterius. Bet vis gi jis 
netyli ir klausia: “jeigu Šu
linskas nekaltas, o sistema 
kalta — tai kodėl jūs, socija
listai, kaltinat kunigus ii 
kapitalistus? Tegul už tai 
atsako sistema.”

Ir pasakęs tai, “Draugas” 
tariasi antrą Ameriką atra
dęs.

Mums rodosi, kad socija
listai, kada kalba apie indi- 
viduališką (ypatišką) kokie 
nors kapitalisto ar Macocho 
prasižengimą — visuomet 
nurodo į sistemą, kuri gim
do tuos žiaurumus ir visų- 
pirmiausia reikalauja siste
mos prašalinimo. Ar tai kal
bėdami apie New Yorko po
licijos kriminališkus prasi
žengimus, ar apie dinami- 
tierių Wooda, ar apie ką ki
tą — socijalistai visuomet 
nurodo, kad tie diegai išau
go tam tikrose sąlygose ii 
reikalauja tų sąlygų prašali
nimo.

Taigi aišku — ko vertas 
“Draugo” prikišimas. To- 
liaus “Draugas” sako: “ne, 
ponai socijalistai, kiekvie
nas žmogus atsako už save 
darbus.” Netiesa. Milijonie
rius Thaw, kuris užmušė 
Whitą — nepakartas, c 
vargdienis Sušinskas — bus 
pakartas, o mažu jau ir yra 
pakartas. Męs galėtume nu
rodyti šimtus faktų apie 
žiauriausias bausmes dėi 
vargdienių tankiai už ma
žiausius prasižengimus, 

—kuomet įvairus milijonieriai 
iš augštosios klesos liekasi 
be bausmės.

Tame ir apsireiškia netei
singumas kapitalistiškų tei
smų. Tą mato net žmonės, 
visiškai neįgudę visuomeniš
kuose dalykuose ir veltui 
“Draugas” jiems norės įkal
binėti seną, kvailą pasaką 
apie tai, kad “kiekvienas su
silaukia bausmės už savo 
darbus.” Supelėjusi “Drau
go” “dora” yra visiškas at
sisakymas nuo doros.

Klausime apie individua- 
lišką bausmę, socijalistai at
meta mirties bausmę ir agi
tuoja už jos panaikinimą. 
“Katalikiškoji” gi “Draugo” 
“dora” visuomet sutinka su 
inkvizicijos tribunalų nuo
sprendžiais ir, padėkime,šia
me atsitikime su nelaimingu 
Sušinsku katalikiškoji “do
ra neliepia “Draugui” prote
stuoti prieš tokią žiaurią 
bausmę.

Vietoj rimtų išrodymų, 
kurių, kaip matot, “Drau
gas” neturi — minėtas laik
raštis pradeda kalbėti apie 
KonkOlauskas, Yčas ir 11.

Męs manome, kad šiame 
atsitikime kalbame ne apie 
Yčus ir Konkolauskus, bet 
apie kapitalistišką teisybę, 
teisingiau, apie dvejopą tei
sybę kapitalistiškoj visuo
menėj. Męs faktais išparo- 
dėme, kaip pereitą, taip ir 
šį kartą, kaip elgiasi kapi
talistiška visuomenė su ne
laimingais žmonėmis ir su 
prasižengėliais augštosios 
klesos. Tegul “Draugas” tą 
sumuša!

Tarp kitko pasakysime, 
kad kam-kam, bet tik ne mū
sų klerikalams didžiuotis

Ar socijalistas gali 
būti ministeriu?
Tą klausimą jau nekartą 

apkalbėjo įvairių šalių soci
jalistai. Vienok už vis dau
giau jis palietė mūsų drau
gus olandiečius. Mat, pas
taruose parlamento rinki
muose klerikalai ir reakciįo- 
nieriai liko gana žymiai su
mušti per socijalistus ir libe
ralus (pirmeivius). Perbal- 
savime kai-kur socijalistai 
ėjo net išvien su liberalais. 
Todėl liberalų vadas — Dr. 
Bosas, kuriam buvo pavesta 
sustatyti nauja ministerija, 
kreipėsi prie socijalistų va
do parlamente, kad šis pa
imtų vietą ministerijoj ir 
dar pasiskirtų du savo 
draugu. Centrališkasis gi 
partijos komitetas tų libera
lų pasiūlymą atmetė. Tada 
liberalai paskelbė, kad jie vi
sai negali sustatyti ministe
riją, nes jų esą mažuma. At
sisakius gi liberalams, mi
nisterija galėjo patekti į juo
dųjų reakcijonierių rankas. 
Puomet socijalistai sušaukė 
antrą Centrališkojo Komi
teto konferenciją. Šiuo sy
kiu didžiuma balsų pripaži
no reikalingu ir socijalis- 
tams dalyvauti ministerijoj, 
fečiaus tą turėjo užtvirtinti 
kongresas (partijos suvažia
vimas). Kongrese iškilo 
gana karšti ginčai ir drau
gams Troelstrai ir Feinge- 
nui teko išgirsti gana daug 
karčių išmetinėjimų iš prie
šingos pusės. Pagaliaus di
džiuma balsų nutarė, kad 
Olandijos socijalistai necia- 
lyvaus ministerijoj. Tuo 
dalykas užsibaigė.

Tas draugų olandiečių at
sisakymas parodo, kad jie 
darbo žmonių pasiliuosavi- 
mą nenori pavesti ministe
riu portfeliui... Kas gi yra 
šiandien ministerija? Ne 
daugiau, ne mažiau — kaip 
kapitalistų “Išpildantis Ko
mitetas”. Komitetas, kuris 
privalo apginti kapitalo rei
kalus. Ministerijoj vienas 
ministeris negali veikti prie
šingai antram. Šios gady
nės valstijoj tokio ministe- 
rio nėra, kurio veikimas ne
liestų darbininkų reikalus. 
Pavyzdžiui — apšvietos mi- 
nisterio tikslas, kad tautoj 
palaikius nuolankumo dva
sią — proto aklybę. Karės 
ministeris — kad turėti dau
giau pinigų militarizmo (ka
reivių,-policijos ir tt.) palai
kymui, kad daugiau tautai 
atimti sveikų jos narių, kad 
uždėti ant jos didesnę mo
kesčių naštą. Ką gi ten 
veiktų socijalistas?! Neno
rėdamas pildyti tas “parei
gas”, jis turėtų vieną tik iš
ėjimą — rezignuoti iš mini
steriu skaitliaus. Trumpai 
sakant — ministeris negali 
būti nieku kitu, kaip kapita
listo oernu. Jis atsako tik 
prieš karalių ir parlamento 
(seimo) didžiumą, kuri juk 
visur yra didžiumoje kapita
listiška. Francijos “soci ja
listų ministeriu” krizis 
mums gali būti geru pavyz
džiu, kad suprasti to “veiki
mo” naudą. Kuomi gi liko 
socijalistai: Brianas ir Mil- 
jerauas, nešiodami ministe
riu portfelius?! Reakcijo- 
nieriai, darbininkų klesos 
pardavikai! Kas sulaužė di
dįjį Francūzijos gelžkelio 
darbininkų streiką? Kas 
siuntė kariumenę prieš vyno 
darbininkus? — Brianai- 
Miljeranai !...

Todėl su džiaugsmu reikia 
pasveikinti draugų olandie
čių atsisakymą nuo to “ama
to.” , Reikia sveikinti ne tik 
tuos, kurie buvo priešingi 
tam “amatui”, bet ii4 tuos,

Nuo red. Jeigu socijalis- 
tasųeina ministerijon, tai 
aiškus dalykas, kad jisai at
sako už palaikymą dabarti
nės valdžios. Todėl socijaii- 
stai negali būti ministeriais, 
jeigu juos kviečia, kaipo at
skirus žmones, siūlydami 
portfelius.

Vienok, jeigu socijalistų 
būtų ministerijoj dauguma 
— tuomet jie galėtų pakreip
ti politikos vairą į kitą pusę. 
Dauguma gi jų galės būti 
tuomet, kuomet ir visuome
nės dauguma bus socijalis- 
tai. Tuomet jau socijalistiš- 
ka ministerija galėtų tar
nauti žmonėms, nesiklau
sius kapitalistiškų bosų.

Nespėjo dar pasaulis už
miršti Čenstachavos karžy
gį Macochą, kaip vėl nauja 
užmušėjystė, atlikta katali
kų kunigu, šiurpuliais peri
ma kiekvieną manantį žmo
gų. švento Juozapo bažny
čios kunigas Hans Schmidt 
iš New Yorko šiandien jau 
sėdi kalėjime. Tai jisai už
mušė me r g i n ą O n ą Am nu - 
eller, kurios supjaustytą i 
dalis kūną įmetė į Hudson 
upę. Kiekviena piktadarys
tė palieka paskui save pėd
sakas. Nekalto žmogaus 
pralietas kraujas visuomet 
nurodo kaltininką. Jis vežė 
dalimis savo aukos kūną ir, 
važiuojant plaustu per upę, 
metė vandenin vieną kūno 
dalį, paskui kitą. Bet vanduo 
nenunešė į jūras visas žmog
žudystės pėdsakas. Kamba
ry, kur papildyta žmogžu
dystė, jų liko užtenkamai ir 
šiandien kunigas Schmidt 
laukia savo bausmės.

Bet ar neperdaug jau po 
skraiste šventosios bažny
čios atliekama žmogžudys
čių. Macochai, Richesonai 
Schmidtai ne pirmutiniai ii’ 
ne paskutiniai paklusnus 
tarnai šventos bažnyčios ir 
žmonių mokytojai.

Gi rodosi juos išauklėjo 
seminarijoje “dievo baimė
je”, jiems kalė į galvas apie 
ypatišką tobulumą, jiems 
buvo pavesta surišt ir išrišt, 
vienok Macochai ir Schmid
tai moka užmušti žmones ir 
spaviedodami juos. Šv. Juo
zapo bažnyčios kunigas 
Schmidtas pasakė, kad jam 
liepusi užmušti šv. Elžbieta.

Sako, kad didžiausi bedie
viai yra klebonijose. Jie iš
moksta ciniškai juokties iš 
tų visų šventenybių, kurias 
taip garbina žmonių akyse. 
Religija jiems pavirto pel
ningiausiu bizniu. Jausda
mi savo augštenybę ant 
žmonių, matydami anų nuo
lankumą, jie įgyja suprati
mą, kad jiems viskas valia. 
Jųjų pačių vyriausybė žiūri 
į jų nusidėjimus per pirštus. 
Tasai pats Schmidt irgi, ma
tomai, nekokį vardą turėjęs 
pas vyskupus, vienok jo dar
bai slėpta ir jisai, nors'ir 
nužiūrėtas, liekasi pilnatei
siu katalikų kunigu.

Męs, lietuviai, puikiai ži
nome, kas dedasi ųiūsų kle
bonijose ir jeigu parapijonai 
nori įsikišti į reikalus kuni
go ir gaspadinės, tai vysku
pas visados palaiko kunigo 
ir gaspadinės pusę. Štai ant 
kokios dirvos gimsta Maco
chai ir Schmidtai. Nors šiur
pu perima žmogų jų ypatiš- 
ka žrpogžudystė, vienok rei
kia giliau pažiūrėti, pažiū
rėti į šaknis, į sistemą, l'e- 
nais męs pamatysime bepū
vantį kūną mūsų bažnyčios.

IČaip Macochas galėjo iš
dygti ant tam tikros čensta-

Vokietijos socijal- 
demokratijos su

važiavimas.
Kasmetiniai suvažiavi

mai Vokietijos socijaldemo- 
kratijos turi didelę svarbą 
viso pasaulio susipratusioms 
darbininkams.’ Mums nau
dinga prisižiūrėti, kaip su
veda savo metinę rokundą 
didžiausios pasauly partijos 
delegatai. Męs galime daug; 
ko patirti, daug ko pasimo
kinti pas Vokietijos socija
listus.

Nustojus savo geniališko 
vado Augusto Bobelio, Vo
kietijos socijaldemokrati ja 
jaučiasi taip stipri, kaip dar 
retai kada buvo praeity. Jo
sios milijoninė šeimyna me
tas j metą kįla. Ir — kas tu
ri didžiausią svarbą, — tai 
nuolatinis priaugimas tarpe 
partijos narių moterų soci- 
jalisčių. Ateina gadynė, 
kada moterų dauguomenč 
užsigręžia nuo Čenstachavų 
ir Žemaičių Kalvarijų. So
cijalistų partija duoda joms 
ginklą, kad kovotų išvien 
su vyrais.

Šių metų suvažiavimas 
konstatavo svarbų augimą 
jaunuomenės draugijų. 
Naujos, pilnos gyvos dva- 
sios,jiegos,ateina ant scenos. 
Liebknechtas, Aueris, Zin
geris, Bebelis dirbo ne vel
tui. Juos pavaduoja nauji 
kovotojai, kurie ant savo 
nugarų išlaikys kovos sun
kenybes. s

Valdžia pradeda kibti 
jaunuomenės draugijas. Ta 
visiškai suprantama, nes 
organizuojantis jaunuome
nei, į ra militarizmo pama
tai. Kas beapgins tromis 
bei altorius? Vienok, nepai
sant daromų kliūčių, jau
nuomenės organizacijos au- 

Vieną gruodžio mėnesio vakarą aš sė
dėjau raštinėj ir užrašinėjau ką tik padary
tą mete nelogišką vakarinę apžvalgą. Ne
spėjau užbaigti savo darbą, kaip įėjo į raš
tinę tarnas ir pranešė:

—Tamstą nori matyti kokia tai pana.
Kadangi buvo jau vėlus vakaras, tai 

aš, tarno akyvaizdoj,. sušukau:
—Kokie velniai dabar nešioja čia pa

nas! Juk priėmimo valandos seniai užbaig
tos!

Tarnas jau buvo beeinąs atsakyti, kad 
aš dabar užimtas ir negaliu priimti, kaip aš 
vėl jam rūsčiai pasakiau:

—Paprašyk, kad įeitų raštinėn!
Tuojaus atsiveria raštinės durįs ir įei

na viena mano pažįstamų draugių.
Aš tuojaus supratau, kad kas nors tu

ri būti svarbaus, nes ji tokiame vėlame lai
ke be svarbaus reikalo neis pas mane.

V’.sųpirmiausia užklausiau:
—Na, sakyk greičiau, kame dalykas, 

kad tu taip vėlai atėjai? Ar neatsitiko kas 
nors?

—Dalykas svarbus ir tu turi kuogrei- 
čiausia juomi užsiimti. Šiandien pribuvo iš 
Petrapilės žmogus, kuriam gręsia didelis 
pavojus ir tu turi jį tuojaus išsiųsti į užru-

reikia prisirengimo.
—Kaip nori daryk, bet jis ilgai negali 

būti ir laukti prisirengimų, nes jam gręsia 
pavojus. Apart to. tavęs laukia ant gatvės 
NN, kurie nuves pas tą žmogų pasikalbėti. 
Rengkies...

—Bet kur gi jis yra ir pas ką apsistojo?
—Jis apsistojo pas N ir jie tavęs ant 

gatvės laukia.
Ji atsisveikino ir išėjo.

s ( Žmogus, kuriam gręsia pavojus, kuris 
ilgai negali čia gyventi ir kuris yra įtikėjęs 
kad ji čia išgelbės — reikia gelbėti, nes gal 
ir svarbus revoliucijonie-rius, kurio laukia 
kartuves arba katorga. Todėl kiekvieni 
valanda brangi.

Bet kaip gelbėti? Pas mane, ant grei
tųjų, jokių ryšių nėra.

Užsimoviau ant galvos kepurę ir iėjai 
ant gatves.

Praėjus kelias dešimtis žingsnių, susi
tikau du mokiniu: gimnazistą ir komersan-

politikos reikaluose vis dau
giau pradeda nusverti. Ka
da pereitais metais vos - vos 
nekilo visasvietinė karė, Vo
kietijos socijaldemokratija 
didžiu balsu prabilo kaip na
mie, taip ir Bazelio suvažia
vime. Baimė socijalizmo ir 
buvo ta j a šmėkla, kuri sutu
rėjo internacionališkus poli
tikierius nuo internaciona- 
liškos karės.

Klausimas apie tinkame 
nius ginklus kovoje su prie
šais — vis tankiau svarsto
mas socijalistų eilėse. Vie
nu iš tų naujų ginklų yra vi
suotinas streikas, apie kur 
Vokietijoj vis labiau kalba
ma. Matomai, pribręs lai
kas, kada ir tas ginklas bus 
išmėgintas kovoje su taip 
galingu priešu, kaip Vokie
tijos valdžia. Koks bus nu
tarimas šio suvažiavimo — 
pamatysime. Rašant šj 
straipsnį, dar neatėjo pas
kutinės žinios, vienok drą
siai galima sakyti, kad vė
liau ar anksčiau ir tas gink
las bus paimtas į rankas, 
nors žinoma, ne minutes 
įsikarščiavime, bet rimčiau
sia apsvarsčius visą situaci
ja.

Smulkesnes žinias apie 
partijos stovį skaitytojas 
ras žinių skyriuje.

Čia mums rūpėjo 
bendras žvilgsnis ant 
lų stovio Vokietijos 
ninku partijoj.

Kaip matot, nuliūsti nėra 
ko.

—Ar tamsta žinai, kame dalykas? — 
užklausė vienas iš jų.

—Taip, žinau. Man apie tai pranešė 
pana L.

Aš visai nebeklausinėjau, kas per žmo
gus, koks prasikaltimas, prie kokios jis pri
guli partijos. Abelnai, aš nežiūrėdavau, ai 
jis socijaldemokratas, ar revoliucijonierius, 
ar anarchistas, ar demokratas — jeigu tik 
jis yra politiškas prasikaltėlis ir jam gręsia 
pavojus — tais stengdavausi gelbėti. Iš tos 
priežasties tankiai prisieidavo susiginčyti ir 
su draugais emigracijos komisijoj (kurion 
aš prigulėjau), kuomet užklausdavo, kokios 
partijos ta ypata yra, kurią reikia gelbėti.

Kuomet aš įėjau į namą, kuriame jau 
ne sykį pirmiau man prisiėjo būti, tai vie
name iš kambarių, radau žmogų, kuris bu
vo man rekomenduotas ponu (o ne draugu) 
Karoliu Račkausku.

Aš jo paties taipgi nekamantinėjau, kas 
jis per vienas. Pagaliaus, ir kamantinėti 
negalima buvo, nes jo išvaizda buvo tokia 
gailinga, ant tiek jis buvo susinervavęs, 
tiek daug turėjo zuikiškos baimės, kad net 
neišdrįso garsiai kalbėti, bijodamas, jog 
ant viršaus gyvena nežinomi žmonės.

Apie prasikaltimo rųšį nekalbėjome. 
Tik jis pasakė, kad jam reikalinga kuogrei- 
čiausia prasišalinti, nes diena už dienos ga
li jį susekti policija.

Aš griebiausi įvairių pienų, kad kaip 
nors greičiau išsiuntus jį į užrubežį. Bet 
kaip? Pranešti apie tai emigracijos komi
sijai? Negalima, nes pastaroji be partijos 
paliūdyjimo neapsiims tą daryti, o aš neiš
drįsau pas jį paklausti partijos paliūdyji
mo. Ta draugė, kuri prie manęs kreipėsi, 
nebuvo aktyviška partijos narė, o tik žino
jo, kad aš partijos narys ir priguliu emigra
cijos komisijoj. Padėjimas buvo gana keb
lus.

Nusprendžiau, ant žūt-būt, vienas ta
me dalyke dalyvauti.

Kaip tik tuomi laiku laivų kompani ja 
buvo išsiuntus vieną garlaivį dėl pataisymo, 
rodosi. į Hullį. Kapitonas to garlaivio pra
nešė kompanijai, jog garlaivis pataisytas 
ir reikalinga jam išsiųsti 21 darbininkas 
(matrosų, kočegarių ir kitų). Direktorius 
laivų kompanijos pranešė viršininkui mūsų 
įstaigos, kad męs priruoštume dokumentus 
dėl 21 jūrininko, kurie turi išvažiuoti į už
sienį.

Proga gera. Bet kaip dabar įkišti į 
matrosų skaičių poną Račkauską? Papras
tų darbininkų nepriima; reikalingi jūrinin
kai, kurie žino savo darbą. Apart to; prie 
priėmimo reikalauja paliūdyjimų, ant kokių 
laivų paskutiniuoju laiku plaukė. Falsifi
kacija greitu laiku taipgi negalima padary
ti. O kas svarbiausia, kad jo paties tikras 
pasportas ir jame parodytas užsiėmimas. O 
praleisti ši proga negalima!

Čia vėl reikia rizikuoti ir rizikuoti net 
savo liuosybe! —

Laivų kompanijos direktorius man bu
vo mažai pažįstamas, nes ką tik buvo atsių
stas iš Peterburgo. Apie jo pažiūras visiš
kai nieko nežinojau. Vienok rizikavau. Nu
ėjau kontoron ir pasakiau, jog noriu ypa- 
tiškai pasikalbėti su direktorium.

Įėjom į kambarį; užsidarom duris. Jis 
;uojaus klausia:

—Kuomi tamstai galiu tarnauti?
—Dalykas, tamsta, svarbus ir meldžiu 

nuo jo neatsisakyti. Pas mane yra vienas 
žmogus, kuriam gręsia pavojus ir jis reika- 
inga išsiųsti į užrubežį. Todėl aš noriu, 

kad tamsta dabar jį užrašytum į matrosų 
skaičių, o aš padarysiu dokumentus ir iš
leisiu.

Tie mano žodžiai taip nustebino direk
torių, kad jis, išvertęs akis, kelias minutes 
į mane žiūrėjo ir nieko nesakė. Ar jį taip 
nustebino mano drąsumas, ar ypata, kaipo 
party visko žmogaus — aš ir dabar negaliu 
pasakyti. 4

Po ilgos pauzos jis pratarė:
—Aš nieko nežinau...
—Man nieko nuo tamstos ir nereikia; 

aš viską atliksiu.
—Tokiu būdu aš laikausi nieko neži

nančiu, ir, jeigu kas atsitiktų, aš nieko ne
žinau...

—Aš nieko daugiau nuo tamstos ir ne
reikalauju; aš viską atliksiu, tik tamsta 
apie tai nieko neturi “žinoti.”

Su direktorium atsisveikinau ir išėjau.
Atėjęs į raštinę, pradėjau pats stebėtis, 

iš savo drąsumo ir tuomet pradėjo lysti gal
von visokios mintis: o jeigu dabar direkto
rius praneš policijai? Juk tuomet ir jis su
klups ir aš atsisėsiu. Man pavojus negrę- 
sia, apart kalėjimo kelių metų, bet jam... 
jam gal gręsia katorga, o gal dar ir blo
giau... Ir vėl pats save pradedu raminti: o, 
ne, jis to nepadarys, jis visgi turės šiek- 
tiek žmoniškumo, o jeigu jau nebus pas jį 
žmoniškumo, tuomet turi būti baimė. Juk 
jis nežino, kas gali jam būti už tokį darbą. 
Ir taip, nuolatos .mainėsi mano mintįs, tai ) 
vieną, tai j kitą pusę.

Parašiau kontraktą, nunešiau Rač
kauskui vakare pasirašyti, pasiėmiau jo 
pasportą. Rodėsi, kad jau viskas gerai. 
Bet štai, direktorius praneša iš kontoros, 
kad visi pasamdyti jurininkai būtų apžiūrė
ti daktaro, nes turės važiuoti į Tolymus Ry
tus. Ir /ėl galvasukis: daktaras, pas kurj 
peikia vesti visus jūrininkus, priima tik iš
ryto, o mano pacijentas bijosi šviesos.

Ant paskirto laiko susirinko visi jūri
ninkai, išskiriant viena. Nuvedžiau visus 
pas daktarą. Kuomet daktaras juos visus 
apžiūrėjo ir jau atsisėdo rašyti dokumentą, 
aš jam pranešiau, kad vienas dar truputį 
vėliaus ateis.

Nuėjau pas savo pacientą, atvedžiau jį 
pas daktarą. Matau ir vėl pavojų: dakta
ras čiupinėja, raukosi, klausinėja, kuom jis 
pirmiau užsiėmė ir tt. Pagaliaus, pamer
kiau daktarą, kad išduotų paliūdyjimų. 
Daktaras suprato, kad tai mano pažįstamas 
ir išdavė paliūdyjimų, nors paskui pranešė 
mūsų įstaigos viršininkui, kad R. netikęs 
būti ant jūrių darbininku.

Visi dokumentai suruošti. Pasirašiau, 
prispaudžiau antspaudą. '

Dabar tai jau pats svarbiausis dalykas, 
kurio aš pirmiau visai nepermačiau — rei
kia pasportų nuorašas perduoti žandarme
rijos valdybon ir ant pasportų prispausti 
žandarmerijos antspauda, jog toje dienoje 
išleisti užsienin su paprastais paspartais, 
pasiremiant mūsų dokumentais.

Kuomet paduosi pasportų nuoraša, ga
li tuojaus pastebėti, kas jis per vienasr’Pa- 
galiaus, su pasportais taipgi nelengvi; 
spaudžiant antspaudą — taipgi gali paste
bėti ir tuomet visi mano pienai nueina vel
niop. )

Sugalvojau nuorašo neduoti, bet pa
duoti vėliaus. Pasportus gi laikiau iki pat 
išeisiant laivui.

Kuomet jau buvo vos 15—20 minutų iki 
išeisiant laivui, aš nubėgau pas “dežurną” 
žandarą ir pareikalavau, kad tuojaus pri
spaustų antspaudą prie pasportų. Jis pa
reikalavo nuo manęs nuorašo pasportų, bet 
aš teisinausi, kad daug turėjau darbo, la
bai nuvargęs ir prižadėjau jam tuojaus va
kare arba ryt-ryte išsiųsti. Jis su tuom su
tiko.

Abudu su vachmistru prispaudėm ant
spaudas ir aš išbėgau sodinti ant laivo savo 
vyrų.

Prie laivo laiptų stovėjo 
ninkas, pristavas, keli okolotočni, 
rai ir poiieistai.

Visa procesija buvo gatava, tik manęs 
laukė.

Aš, atbėgęs, dar sukeikiau savo 
mą, kad labai daug darbo ir tuoj 
jau šaukti pavardėmis jūrininkus.

Kiekvienas jūrininkas turėjo praeiti 
per sekančius vartus:

Iš vienos pusės stovėjo: aš, žandarų 
viršininkas, vachmistras ir žandarai; iš ki
tos puses — pristavas, okolotočni ir policis- 
tai.

Užtenka mažiausios nuožiūros, 
vienos, taip ir iš antros pusės ir žmogus 
na sulaikytas.

R. buvo pas mane užrašytas matrosu- 
praktikantu ir pat pabaigoje kontrakto. 
Kuomet aš Sušukau: RaČkovskij — tuojaus 
jis pro mus praėjo ant laivo.

(Tąsa ant 1 špaltos, 3 pusi.)



LAISVfi

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) KORESPONDENCIJOS

Unija atšaukia parašą 
po protestu.

Pajieškau brolio Simono Mačiunsko, 
pirmiau gyveno Yonkers, N. Y. Jis 
pats arba kas apie jį žino, malones 
greitai atsiliept, nes turiu labai svarbų 
reikalą. Mano vyras paliko mane ir 
dabar esu labai blogam padėjime.

Anastazija Červokienė
1038 Washington St., Norwood, Mass.

Beeinant jam, žandarų 
viršininkas įsmeigė savo 
akis į jį ir tuojaus tarė man:

—Ar šis pats ir yra Rač
kauskas ?

PAJIEŠKOJIMAL
Paj ieškau apsi vedimui merginos 

nuo 17 iki 28 metų senumo. Aš esu 
jaunikis 28 metų amžiaus; mylintis 
mokslų 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.

Viršininkas papurtė gal
va ir susiraukė.

Matydamas, kad gali at
sitikti negeistinos pasek
mės, aš tuojaus prabilau:

—Į darbininką tai jis ne
panašus, bet aš iš to nesi
stebiu nei kiek. Man rodosi, 
kad jūs gerai atsimenat ma
no kaimyną, studentą kuni
gaikšti Sviatopolk - Mirskį, 
kuris praėjusiais metais 
plaukė ant garlaivio “Korė
ja” kačegaru?

—Taip, aš tą gerai žinau 
ir nemažai buvau nustebin
tas, kad jis išplaukė visą va
saros sezoną, o paskui vėl 
grįžo politechnikumam

—Taigi, gal būt, kad ir šis 
nori įgyti kokią nors prakti
ką ir važiuoja už matrosą, 
kad ir ponaičiu išrodo.

Puom tarpu jau garlaivio 
komanda pradėjo bortus už
darinėti ir garlaivis trauk
tis nuo krašto.

Viskas pavyko laimingai. 
Mano revoliucijonierius iš
važiavo.

* * ♦
Gaunu žinią, jog mano pa

cientas laimingai pribuvo | 
New Yorką. Bet kas mane 
linksmino, kad čia, New 
Yorke, maloniai jį priėmė 
draugai, rūpinosi sušelpti, 
kiek galėdami ir tt.

Vėliaus girdžiu, kad ma
no ^pacientas jau pradeda 
dalyvauti Sąjungoje. Džiau-

500 Brooklyno pre
serių pritaria “Ko
vai” ir “Laisvei”.

Nepoilgam papuolu už 
grotų ir ilgą laiką negirdžiu 
jokių žinių apie savo pacien
tą.

Kaip tik pasiliuosavau iš 
už grotų, 
draugus, 
nors apie mano

Lietuvių preserių unijos 
58 skyrius (Grand st. Brook
lyn, N. Y.) mėnesiniame su
sirinkime 11 d. rugs., 1913m., 
nutarė:

N 35 “Tėvynės” tūpęs pro
testas prieš “Kovą” ir “Lais
vę”, o N 36 “Tėvynės” yra 
parašai protestuojančių ir 
varde 500 narių preserių uni 
jos 58 skyriaus Brooklyn, N. 
Y. pasirašo Svetikas. Ste
bėtina, kaip papuolė F. Sve
ti ko parašas, jeigu jisai ne
buvo įgaliotas.

Męs buvome prisiuntę lu 
delegatu į draugijų konfe
renciją, laikytą 29 rugp. 19- 
13 m. dėl parengimo maršru
to L. M. D. delegatams, bet 

į apie jokius protestus 58 sky
rius L. P. U. nmko nesapna
vo. Todėl susirinkime 11 d. 
rugs, laikytame vienbalsiai 
nutarėme, kad preserių uni
jos 58 skyrius nieko bendro 
neturi su virš minėtais pro
testais prieš “Kovą” ir 
“Laisvę”, nes tuodu laikraš
čiai yra didžiausi apginėjai 
darbininku luomos.

O F. Svetiką padėjome po 
bausme 50 dol. už sauvališ- 
kumą, kad drįso padėt pasi
rašymą varde 500 narių.

Protesto atšaukimo komi
tetas:

tas p. P. Š-is įnešė, kad var- ' 
de 14 kuopos išnešti protes- socijalistų kuopos. Štai šia- 
tą prieš “Kovą” ir “Laisvę”, me “L.” num telpa žinia, 
Kiti paaiškino, kad protes- kad du binghamtoniečiai jau 
tas, ką tilpo “Drauge,, ir apsilankė Syracuse, N. Y. L. 
“Tėvynėj” yra nepamatuo- Prūseika apsilankys, rodosi, 
tas. Tapo leista per balsus. Utica, N. Y.
Protesto šalininkai buvo tik Binghamtono soc. kuopa 
septyni. Labai smagu, kad jau svarstė anie tai ir pa
tik keli pasirodė fanatizmo | siuntė laiškus į Schenectady 
šalininkai, o didžiuma tam 
nepritarė.

Sus. Liet. A. nariams rei
kėtų atydžiaus tėmyti į “Tė
vynės” protestus ir kas po 
jais pasirašo. SLA. organo 
“Tėvynės” redaktorius pa
naudoja organą apgynimui I mis, kad sujungtomis spėko- 
p. Yčo ypatos. P. Račkaus- mis parengti prakalbas 
kas buvo savo laiku Smilgos Amsterdam, Albany, Troy, 
klapčiuku (“Liet. Laik.” lei- Utica ir kituose New Yorko 
dėjo). Smilga gi oficijališ-1valstijos miestuose, 
kai rekalavo atlyginimo už 
šnypystes.

Toks tokį pažino.
V. Jurkšietis.

tuojaus klausiu 
ar negirdėjo ką 

pacientą 
u užru- 

bežin. Tuom tarpu buvo at
važiavęs vienas draugas is 
Peterburgo ir tarė:

—Tu kalbi apie tą R., ku-

Jonas Mockevicia 
Jonas Spurga 
Jonas Parulis 

Jokūbas Vainilevičius 
Juozas Jakimavičius 

Męs, pildantis komitetas 
preserių unijos 58 skyriaus 
pasirašėm 
protestu:

Pirm.
Pagelb.
Ižd.

MOKSLO DRAUGIJOS 
DELEGATAI IGNO

RUOJA LAISVĄ 
DRAUGIJĄ.

Wilmerding, Pa. Lietuvos 
Sūnų draugystė buvo nuta
rusi aukauti Tautos Namam 
ir prisidėti prie prakalbų L. 
M. D. delegatam.
Bet maršruto rengėjai pami
ni pavardes kunigų ir kitų, o 
Lietuvos Sūnų draugystės 
nepamini. Tai susirinkimas 
su piktumu atsisakė tame 
maršrute dalyvauti. Nuta
rė net pakelti protestą.

Tai, matot, į ką pavirto 
kelionė “bepartyviškų” žmo
nių.

Apie tai praneša “Dilgė
lės”. “Laisvė” velija, kad 
Lietuvos Sūnų draugyste 
praneštų apie tai į Vilnių 
Lietuvių Mokslo Draugijai.

Toks chamiškas elgimasis 
Pittsburgo ilgaskvernių turi 
būti iškeltas viešumon.

AT-

po atšaukimo

A. Matulevich
F. Svetikas
I. Patašius.

(Antspauda)
čio” redaktorium?

—Aš nežinau, ar jis buvo, 
ar ne, bet aš tik tą žinau, 
kad R. gyveno Peterburge, 
jam grėsė pavojus, jis iš ten 
spėjo pabėgti ir aš jį išsiun
čiau į užsienį.

Mano draugas gardžiai 
nusijuokė ir tarė:

—Jam gręsė pavojus?! ' 
Tu jį skaitai politišku prasi
kaltėliu?! Pirmą sykį aš tą 
girdžiu, kad R. būtų politiš
ku prasikaltėliu! Jeigu jau 
jis ištikro sakėsi, kad jam 
gresia pavojus ir dar už po
litiką, tai jis tą sapnavo; o 
jeigu jam ištikro gręsė pa
vojus, tai tik jau ne už poli
tiką, bet už ką kitą. Aš jd 
gerai pažįstu ir žinau jo vi
są “politišką” veikimą.

Na, Jurgi, ir devintines! 
Tai toks mano “pacientas” 
politiškas prasikaltėlis, kū
rinami aš taip didžiavausi, 
ištraukęs iš rusų valdžios 
nagų... i

Tai tokie mano atsimini
mai apie Račkauską. Apie 
tai, koks iš jo dabar “revo
liucijonierius” — galite pa
klausti poną' Yčą, peš aš su maniau, kad jis veiktų kenks 
juom nieko bendro neturiu, mingai dėl unijos. Jisai man

Praūžė viena revoliucijos patarė pasirašyti: “nebijok, 
vilnis, bet Rusijoj jau kila 
antra.

Saugokitės, draugai, nuo 
prisiplakėlių Račkauskų su 
jų dirbtinu “žmoniškumu.” 
Jie nieko neįneš į mūsų ei
les — tik svyravimą. Jųjų 
žmoniškumas tinka Kau
pams ir Varnagiriams — bet 
ne mums.

Račkauską gelbėjęs.
P. S. Turiu pridurti, kuo

met aš nusiunčiau žandarų 
valdybon nuorašą visų pas- 
portų, o sykiu ir R., tai mū
sų įstaigoje nei žandarmeri
ja, nei policija jokių infor
macijų apie R. neklausė. Pa
prastai gi, jeigu pasitaiky
davo išvažiuoti tokiu būdu 
politiškam prasikaltėliui, tai 
pirmiausia būdavo pas mus 
užklausi# apie tokius polici
ja.

Svetikas sako, jog jį 
apgavo.

Padoras žmogus atšaukia 
savo klaidą.

Po protestu, tilpusiu “Tė
vynės” N 35, aš esu pasira
šęs varde 500 narių liet, uni
jos preserių. !

Tatai įvyko per mano ne
supratimą ir kitų ^patarimą. 
Męs du delegatai buvome 
apsiėmę iš savo valios nuo 58 
skyriaus liet, unijos preserių 
eiti į konferenciją 1) P. 
Montvila, 2) F.Svetikas. Męs 
abudu nebuvome įgalioti 
nuo unijos, ką nors veikti, 
mandatų neturėjome. Ka
da nuėjom į konferenciją, aš 
užklausiau drg. P. Montvi
los, ką męs veiksime be man
datų. Montvila atsakė tu
rįs mandatą nuo kitos drau
gijos, o mane žadėjo patvir
tinti, ■ kad esu įgaliotas nuo 
unijos ir “ką nežinosi — tai 
aš už tave paaiškinsiu”. Aš 
labai lengvai paklausiau, nes 
žinojau, kad Montvila senas 
unijistas ir piki. kom. prot. 

[raštininkas. Aš niekad ne-

nieko nebus. Aš už tave at- 
sakysiu”. Aš pasirašiau, c 
Montvila paaiškino, kiek y- 
ra narių. Ligišiol aš nesu
prastų, kas per vienas Mont
vila, bet dabar aiškiai su
prantu. Jam rūpėjo pagaut 
didesnis balsų skaitlius į sa
vo pusę. •

Šiuomi, aš atšaukiu save 
didžiausią klaidą, kuri įvyko 
per mano nesusipratimą. 
Meldžiu atleist man, kuriuos 
taip skaudžiai užgavau, y- 
pač “Kovą” ir “Laisvę”.

F. Svetikas.

Binghamtono ir Rochesterio I jinio žmonijos gyvenimo, pa
remto faktais.

Pertraukoj vėl viršminė- 
ta deklamatorė, deklamavo 
eiles: “Rūtų darželyj”.

Pabaigus J. P. antrame 
atveju j kalbėti,'buvo užduo
dami klausimai.

Vienas iš klausimų buvo: 
“Ar lietuviams AmerikojY 
bus geriaus, kada jie turės 
tautos namą Vilniuje”? At
sakymas skambėjo prilygi
nimais: “vokiečiai, francū- 
zai, airiai, italai ir kt., turi 
savo tautos namus, ar jie 
kiek laimingesni už lietu
vius, kurie neturi savo tau
tos namų? Nei kiek! Ka
dangi yra daug svarbesnių 
darbų, negu Tautos Namai 
— šelpimas' kankinių ir tt., 
tat žmonės, kurie aukaus 
tam tikslui savo -sunkiai už
dirbtus skatikus, bus stačiai 
žiopliai... ” (Atsakymas la
bai klaidingas. Red.). Bu
vo ir daugiau paduotų klau
simų.

Publikos buvo prisirinkę 
neperdaugiausia. Visi laike 
prakalbų užsilaikė labai ra
miai. Aukų apdengimui iš- 
kaščių suaukauta$7,73. žo
džiu sakant, prakalbos ant 
publikos paliko neblogą 
įspūdį. Geistina ir daugiau 
panašių prakalbų.

Triksas,

ir Rochester.
Mūsų Rochesterio kores

pondentai Visur esantis ir 
Darbininkas praneša:

“LSS. 7 kuopa 10 d. rugs, 
nutarė susinešti su Schenec
tady ir Binghamton kuopo-

, Jeigu 
kitos LSS. kuopos tam pri
tars, tai vakarinėje dalyje 
N. Y. valstijos susitvers ke
lios naujos LSS. kuopos”.

Taigi, vyrai į darbą! Kad 
geriau tą darbą organiza
vus, męs patariame visiems! 
laisviems žmonėms iš Utica, 
Troy, Albany, Amsterdam, 
Syracuse atsiliepti per “Ko
vą” ar “Laisvę”.

Taip-pat nurodome adre
sus susinešimui:

A. Baltrūnas, 110 Weyl St. 
Rochester, N. Y.

S. Jasiulionis, 30 Hazel St. 
Binghamton, N. Y.

J. Bučinskas, 5 Murphy Ave. 
Binghamton, N. Y.

Jeigu įtempsime visas spė
kas — męs atsieksime savo 
tikslą. Šitas atsitikimas dar 
kartą parodo, kad socijalis- 
tiškas laikraštis turi būti di
džiausias talkininkas orga
nizacijos platinime.

SYRACUSIEČIAI, 
BUSKITE!

Syracuse, N. Y. 
mieste gyvena apie 30 lietu-1 
viškų šeimynų ir apie penki 
pavieniai. Bemaž visi lietu
viai turi nusipirkę savus na
mus. Iš organizacijų čion 
yra tik SLA. kuopa, kuri pu
siau apmirus. Laikraščių 
čion pareina: “Tėvynė” savo 
nariams, du egz. “Saulės” ir 
1 ’’Keleivis”. Apšvietoj čion 
nėra kam darbuotis, nes 
daugumas vien tik pataikau
ja ir tarnauja lenkams, ku
rių čion yra daugiau.

Rugs, 8 ir 9 čion lankėsi du 
Binghamtono lietuviai F.Pa- 

I lilionis ir Bučinskas, kurie, 
vaikščiodami per lietuvių 
stubas, sušaukė Dobrovols
kio svetainėn susirinkimą 
visų lietuvių. Susirinko 
veik visi, kurie tik žinojo. J. 
Bučinskas kalbėjo apie dvi 
valandas, ragindamas lietu
vius šviestis, skaityt laik
raščius, gilintis į supratimo 
svarbą politikoj, sutverti so
cijalistų kuopą ir darbuotis 
dėl labo darbininkų luomus. 
Publika užsilaikė ramiai, iš
skyrus vieną (Chicagos pra- 
kalbininką. Koresp.), kuris 
turėjo išsprukti. Mat. jam 
nepatiko, kad buvo pasaky
ta, jog.biblija daugiau me
luoja, negu tiesos sako. Taip 
gi buvo ir trįs moterįs, ku
rios ramiai užsilaikė. Po 
prakalbų buvo duoti užklau
simai.Užklausta, ką daryti, 

|kad lietuvius patraukti prie 
savęs, nes dabar visi glau
džiasi prie lenkų. Kalbėto
jas paaiškino, kad reikia 
vien darbštumo, reikia noro 
ir pasistengimo rengti lietu
viškus teatrus, balius, pas
kaitas, prakalbas ir diskusi
jas. Duoti tą, ko lietuviai 
neturi ir eina jieškot pas len
kus, o jei pasiliks lietuviais, 
tai bus lengvas darbas tarp 
jų. Tuomi viskas užsibaigė.

Korespondentas.

SUSIVIENIJIMO LIET.
AMERIKOJE NARIAI 

NEPROTESTUOJA.
Cleveland, Ohio. 14 d 

rugs, laikytam mėnesiniam 
susirinkime Sus. Liet. A. 14 
kuopos tūlas “Draugo” agen

O

Tame

Holyoke, Mass.
Holyoke yra keli šimtai 

lietuvių. Yra ir tokių, kurie 
save lenkais vadina. Čia gy
vuoja Šv. Kazimiero drau
gystė, bet kaip visur, taip ir 
čia, daugelis mėgsta jodinėti 
ant bačkučių, išskyrus kelis. 
Yra čia TMD. ir knygynas, 
bet apie juos veik nieko ne
girdėt.

Keli vaikinai nori p risi ra
šyt prie knygyno — tai nuo 
vieno nario gavau atsaky
mą, kad jokių susirinkimų 
dabar nėra ir mėnesinių ne
mokama. Abelnai, laikas 
praleidžiama prie kazyrų ir 
rudžio.

Vyručiai, jau laikas ir 
mums pasidarbuoti. Keli 
vyrukai nori sutverti LSS. 
kuopą. Taigi prie darbo.

Antanukas.

WORCESTERIO NAU
JIENOS.

Ir vėl kunigas.
Dėl' parengimo prakalbų 

Basanavičiui - Yčui nekuriu 
draugijų buvo sušauktas 
tam tikras susirinkimas. 
Nors susirinkime ir buvo 
pirmininkas, bet faktiškai 
viską vedė Jakaitis. Nutar
ta pasitikti su automobilium 
ir atvežti pas kun. Jakaitį. 
Kunigas pasakė, kad reikia 
stengties užkimšti gerklę 
“Kovai” ir “Laisvei”. Tai vis 
gražus pavyzdys. \

New Britain, Conn.
“Birutė” statė ant scenos 

du veikalus “Vagis” ir “Ne
sipriešink”. Lošimas pavy
ko vidutiniškai, nors tarpais 
davėsi matyti, kad artistai 
permažai turėjo repeticijų. 
Taipgi buvo dainos ir dekla
macijos. Pažymėtina: — 
“Birutės” narės išlavina ant 
tiek savo jaunas mergaites 
(6-8 me tų), kad jos gali gra
žiai padainuoti ir kuopui- 
kiasia deklamuoti.

Mūsų įvairios draugystės 
dabar rengia visą eilę pra
kalbų, sukaktuvių.

N. L. U. kliubas paskyrė 
L. M. D. namams $10.00.

“LAISVĖS” BALSAS NE
NUĖJO ANT VĖJO.

Neperseniai “L.” buvo! 
patalpinta straipsnelis, ku
riame buvo nurodyta, kad 
reikia išbudint apmirusius 
lietuvius Troy, Albany, U- 
tica, Amsterdam ir tt.

i Tasai balsas nenuėjo, ant 
[vėjo. Tą dalyką svarstė

žo, tai jiem nėra ko ten veik
ti. Priguli, rodosi, prie Ce
cilijos choro. Kitus sporte- 
lius parapijonai išgylavo.

Ar negėda, vyrukai? 
Bizunėlis.

Parker St., Romes Blocke, 
kur vakarais rengs visokius 
lavinimosi vakarus, kaip tai: 
koncertus, referatus, disku
sijas ir tt.

V. Ivonaitis.

Scranton, Pa.
Dabar yra didelis judėji

mas tarpe mainierių Scran- 
tono apygardose. Kur klau
syklos — vis streikai ir strei
kai. Žmonės nei nesupran
ta kas čia darosi. Kiti bai- 
mijasi ar tik neateis krizis, 
kurį jau paskelbė socijalistų 
viršininkai (? Red.).

Kas blogiausia — tai tas, 
kad federeišių viršininkai 
nėra teisingi ir už unijistų 
reikalus nekovoja. Štai fak
tas: kada Scranton Coal Co 
mainieriai ir lėberiai buvo 
sustreikavę ir laikėsi iki 2 
rugp. kovodami, kad visi bū
tų unijistais, tai vadai visai 
nesirūpino unijos pakėlimu. 
Žmonės išstreikavo 8 dienas 
ir abelnai ant algų nustojo 
$17,600, o streiką pralošė. 
Kompanijoms dabar džiaug
smas. Kitos mainos dėl tų 
pačių priežasčių antru sykiu 
stojo streikam Kompanija 
baugina darbininkus, užda
rysianti mainas, net mulus 
iškėlė. Darbininkai parei
kalavo savo įrankių. Bosai 
atsisakė išimti. Užklausta 
pavieto inspektoriaus pasi
rodė,kad už trijų dienų vėl 
atidarys.

Daugelis žada įrankius at
siimti, negu antru kartu 
pralošti. Skobas kompani
jai brangesnis, negu šimtas 
unijistų.

‘Laisves’Administracijoj 
galima užsiprenumeruoti šiuos lietuviš

kus darbininkiškus laikraščius:

“KOVA” 
Savaitinis

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

“/IRMYN” 
Savaitinis

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

“KELEIVIS” 
Savaitinis

Kaina metams . . . I
,, pusei . . . . '

“DILGELES”
Eina kas dvi savaitės

$2.00
1.00

$1.60
80c.

$1.50
90c.

Kaina metams
,, pusei
Norėdami užsirašyti vieną 

kruščiŲ, atlresuokit šitaip:

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

ift

$1.00 
60c.

61V lai-

♦

Proletaras. Keliaujantiems {Lietuvą
Žemiau paduodame dienas laivu iiplaukimo 

ir laivakorčių kainas.
lA BOSTONO STAČIAI | BAMBUKO 

išplaukia duAriubiniai laivai.
September 28.................................................Cleveland .
October 17..............................  Cincinnati t
October 28.....................................................Cleveland
November 22..............................................Cincinnati

lA BOSTONO PER ANGLIJĄ.
White Star Linija in Liepoju kaina W7.

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

lA BOSTONO CUNARD LINIJA 
Eer Anslija in Liepoju---|39.00.

September 80 .......................................... Franconia
October 14...................................................... Laconia

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ROTTERDAM^.
Be persėdimo—kaina $37.

September 30...................................... N Amsterdam
October 7...................................................... Noordam
October 14 ... ,#............................................ . Ryndam
October 21..................................Rotterdam Ex presas
OctolxT 28................  Potsdam
November 4.......................................N<į|j Amsterdam »
November 11................................................. Nordam
November 18.........   Ryndam
November 25...............................................Rotterdam Expraaaa
December 2.....................................................Potsdam

LAIVAI IŠ NEW YORKO Į ANTVERPĄ. 
laivai eina tiesiog—kaina $36.

September 24..............................................Vaderland
October 1................................................  Finland
October 8. .. . .................................Lapland Expresas
October 16........................................................ Zeeland
October 22................................................... Kroon lai.d
October 29................................................... Vaderland

IŠ NEW YORKO | BREMĄ
Expresai in 6 paras perplaukiadidmari—kaina>40
September 30............................... Kaiser Wilhelm 11
October 7.......................... K ronprinxeaain Cecilia
October 14................................Kaiser Wilhelm D. G
October 21................................... Kaiser WUbelm 11
October 28.................................Kronprlnx Wilhelm

IŠ NEW YORKO | LIEPOJU.
Be persėdimo Ruska Linija—kaina 8-Čioa kl $33. 

antros kliasos $50.
September 20............................................ .  • Russia
October I .....................................................   ....Ccar
October 18 ........................................................ Kursk
November 1........................................................ Russia

Geriausia laivakortes pirkti pas G. BARTASZIU. 
taipgi siųsti arba išmainyti pinigus kreipkitės per 
laiškus arba ypatiAkai in parankiausia jums agen
tūra.

QUO. BARTASZUJS
261 W. Broadway 558 Broome St.
SO. BOSTON, MASS. NEW^YORK, N.Y.

Norintieji plaukt 16 Portland, Montreal arba 
Philadelphijos. klauskite kainu ir laivu išplauki
mo. o mes jums prisiusim.

Bcckemeyer, III.
Šis miestelis yra mažytis, 

nes tik viena angliakasykla 
teyra, bet ir toji stovėjo nuo 
vasario mėnesio. Dabar 
pradėjo dirbti pradžioje rug
sėjo mėnesio. • Dabar vėl tu- 
grįžinėja daugumas lietu
vių, kurie buvo išvažiavę. 
Lietuvių čion yra 9 familijos 
ir pavienių arti 20. Ir visi

> vwvxvwm Sražiai užsilaiko, nes visi
Aukavo Žemeikis, K. Stan-Pa^svaman^ab socijalistai 
kus, D. Stankus, L Rauktis, V. 1. Jurkcus.
D. Rauktis, A. Stankūnienė „ 3 TT-
po $1.00, Žemaitaitė — 25c. Gardner, Mass/

Tai yra labai pavyzdinga. 14 d. rugs, čia atsibuvo 
Pinigai bus atiduoti d-rui prakalbos, surengtos per pa- 
Basanavičiui. šelpinę Lietuvos Sūnų drau-

Zanavykas. gystę. Prakalbos buvo su- 
-- rengtos su tikslu, kad paagi- 

Racine, Wis. tuoti žmones prisidėti prie 
“L.” N73 koresp. iš Racine draugystės. Taipgi many- 

įsibriovė klaida. Pasakyta, ta, prie progos sutverti n 
kad Yčas pas mus kalbėjo, moterų pašelpmę draugystę, 
Jo visai nebuvo. Kalbėjo kuri čion būtinai yra reika- 
vienas p. Basanavičius. | linga.

Kalbėtojas buvo iš So. 
Bostono J. Neviackas, “L ’ 
pirmininkas, kuris puikiai 
nupiešė šiandieninį darbi 
ninku gyvenimą, ir kokios 
priežastįs juos verčia šian
dieniniam surėdyme rašytis 
į draugijas, idant susižeidus 
ar juodai dienai užėjus, tu
rėtų nors kokią pašelpa. 
Taipgi puikiai kalbėjo apie 
moteris, ragindamas ir jas 
tverti dėl savęs draugystę, 
arba kartu prisidėti prie 
Lietuvos Sūnų draugystės, 
kas gal ir pavyks padaryti.

Publikos buvo prisirinkę 
apie du šimtai. Visi ramiai 
užsilaikė ir, kaip girdėt, pra
kalbos visiems labai patiko. 

I Geistina būtų dar kartą J. 
Neviacką girdėti kalbant 
Gardneryj. Taipgi turiu 
paminėti, kad tą pačią dieną 
buvo surengtos prakalbos ii 
IWW. organizacijos dėl len
kų. Kalbėtojas buvo pa
kviestas J. Smith (lietuvis). 
Bet lenkų ant prakalbų atsi
lankė vos apie 10 ypatų, to
dėl kalbėtojas nei ne kalbė
jo. Priežastis taip neskait
lingo atsilankymo, turbūt 
buvo šita: Mat, prakalbos 
turėjo atsibūti finų socijahs- 
tų svetainėj, o kadangi len
kai turi čion savo parapiją ir 
ant savęs ponaujantį ilga- 

jskvernį, kuris juos visaip 
mulkina ir gązdina soči jaus
tais, todėl jie “nabagai” tur
būt bijojo net ir į socijalistų 

Į svetainę atsilankyt.
Nedėlioj, 21 rugs. J. Smi-

Gražus darbas.
Neseniai atsibuvo p 

Stankų drg. Žemeikio vestu
vės. Sumanyta parinkti au
kų Vilniaus tautos namui.

Los Angeles, Cal.
31 d. rugp. kliubo nariai 

buvo surengę pikniką. Vie
ta piknikui buvo gana pras
ta. Aplink salę nebuvo kur 
iš lauko nei pavaikščioti, nei 
atsisėsti. Kaip tik iš šokių 
salės—taip tiesiog reikėjo 
eiti į gertuvę. Be gertuves 
nebuvo kur pasilinksminti. 
Svietelio buvo ne visai ma
žai. Lyg ant tų patyčių, pri
truko alaus. Mat, toj vietoj 
valdžia neduoda daugiau iš- 

, vežti, kaip tris bačkas. Taip 
pat ilgiau linksmintis neduo
da, kaip ligi 6 vai. Na, tai 
nereikėjo laukti ir ligi 6. Ap- 
sidirboihe iki 4.

M. Alianskas.

pdis

Vyrai, atgal su Yču pas 
cara.

Norwoodo Jurgučiai pro
testuoja prieš “Kovą” ir 
“Laisvę” (tai fanatikų drau
gija.) Nagi, medžiamieji, 
prieš ką protestuojate? Ar 
kad dabartinė caro politika 
verčia jus bėgti iš Lietuvos? 
Ar, mažu,norit sykiu su Yču 
ir Laukaičiu antrą pravosla
višką abrozą carui nupirkti 
(o dar; mat katalikai!) ? Ei
kit, mažu ir jums pavelys 
carienei į ranką pakštelt.

Oi vyrai, vyrai! Ir kur 
jūsų tėvynės meilė? Taip- 
pat kodėl jūs priešingi Nor
woodo tautiškam namui? 
Farizėjai. M. A.

Cherry, III.
7 d. rugs, čia kalbėjo Flo

rijonas Burokevičius. Kal
bėjo gana žingeidžiai apie 
Lietuvos darbininkų judėji
mą ir ištremtinius ir tt. Pu
blika likosi užganėdinta.

Girdėjome, kad drg. B. 
žada apsigyventi Rockford, 
Ill.

Norwood, Mass.
Už muštynes pasfarmerį 

Klimavičių keli sporteliai li
kosi areštuoti (tai viskas bu
vo 7 d. rugs, vakare.) Polic- 
manai juos po vieną suran
kiojo. Vieni išbyluoti, o kiti 
gražiai sau sėdi (Sinkevi
čius ir Blavatskas.) Tuodu 

o______ dar buvo prisirašę prie soči- th’as kalbės čia lietuviškai.
Paskui kalbėjol jalistų kuopos, bet juos su-1m

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai' yra 
gaunami “Laisvės” krautu
vėje. I

Philadelphia, Pa.
14 d. rugs. LSS. 1 kuopa 

turėjo parengus prakalbas.
Tik atidarius prakalbas, 

padeklamavo dr-gė Stasiu-, 
levičienė. . 
drg. J. Perkūnas.

Taipgi prie progos prane-
„.,_____ _ Rimtai ir I spendavo. ‘ Mat, ant soc. su-I šu, kad 89 LSS. kuopa nusi-

nuosekliai aiškino iš draugi-I sirinkimų buteliais nesidau-I samdė puikią svetainę, ant

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

L.” Administracija.
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Severos liktai

Skilvinis
Biteris liovei, kuriy visų pir-

(Severa’s Stomach Bitters)
'“j

Vardas

SteltasAdresas;
e)
K
0

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

turi tiktai žmogus, kuris kaip 
reik perkremta ir sugrumu-) 
liuoja maistą.

Afi užlaikau Columblon grnniafonuH bu lietuviš
komis dainomis, kibias ižgieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia daineld. Re
kordai yra padaryti utipriai ir Kali laikyti keliu 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 76c.

JcIku norite turėti Kerą gramafonų. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainų. Jeigu nori mano katulto
jo, tai atsiuskit štampų už 2c.. aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogų, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be tiuliu.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY GRANECKAS,

28 Essex st., Athol, Mass.

Kriaučių kova pasirodo 
esanti dar neužbaigta. Pa
staruoju laiku kompanijos 
susitarė su mūsų kon trak to
riais ir mano užtaisyti pink
les. Vienas iš kontraktorių. 
su pagelba tūlo kompano, 
susitarė užkenkti mūsų uni
jai. Prieš dvi savaiti p. Vil- 
trakis buvo paleidęs apie 12 
darbininkų, sakydamas, jog 
nori sumažinti dirbtuvę. 
Unija to nedaleido, nes dėl 
visų darbo buvo užtektinai. 
Toliaus, vienai savaitei pra
ėjus, paleido visus darbinin
kus, sakydamas uždarysiąs 
dirbtuvę, bet čia jau pamirk
čiojo akim savo ištikimiems, 
kad neužilgo vėl pas jį dirb
sią. Sukrovė mašinas ir iš
dūmė į Belfast, Me., kur ma
no atsidaryti ne unijos dirb
tuvę. Kaip girdėti, tai kal
bino nekurtuos iš lietuviu 
ten važiuoti.

Draugai unijistai, jūs ge
rai atsimenat Viltraki, kaip 
jisai elgėsi laike streiko. Ji 
sai visokiais būdais kenkt- 
unijai ir dabar po saliunus 
agituoja ne unijistus, kad 
tik prisikalbint prie savęs. 
Žinokite, draugai unijistai. 
kad bėgti į neunijinę dirbtu
vę, tai lyginai visvien ką lik- 
ties unijos išmeta. Čia Bos
tone nekurtos dirbtuves jau 
sustojo dirbę, kad sustabdy
ti tą negeistiną apsireiški
mą.

Sutkevičiaus ir Angelo 
dirbtuvės, dirbusios darbus 
Pries and Bilenks Co., susto
jo dirbti pereitam ketverge 
kad užprotestuot prieš tą 
sumanymą, bet kofnp. ir Vii 
trakis neatkreipė atydos.

Draugai! Aš nemanau, 
kad nors vienas lietuvis pa 
sigundintų ten vykii ir atsi
skirtų nuo unijos. Kiti gali 
apie tai ir nežinoti, todė1 
persergiu, kaipo unijos de
legatas.

Lai sau vienas važiuoja si 
savo sėbru Griška.

Viso gero velydamas jum 
ir unijai, pasilieku jūs dele
gatas P. J. Urbša, 
724 Wash, st., Boston Mass.

Sveiką 
Apetitą

pagelbsti tiems, kurie negali 
kaip reik sugrumuliuoti mais
to. Jis yra pagelba grumulia- 
vimo veikmėj, prašalina išpū
timų, rukšty atsimušimų, re- 
mulį, užkietėjimų ir abelnų 
apsilpnėjimų.

Kaina $1.00

Sustiprinkit 
Savo Nervus

Vartodami

SEVEROS
NERVOTONĄ
Jis patariamas kaipo vaistas nuo

Nervų n u plyšiui o 
Nerviškumo 
Nemiegos

LAISVE

Del Montello Lietuvių.
Pranešame visuomenei, kad męs uždėjome 

SANKROVĄ ANGLIŲ, VISOKIŲ GRUDŲ IR 
Šieno. Taigi pas' mus galite gauti geriausiu 
anglių, grudu, šieno, ir malku baksus. Mus savo 
tavora gvarantuojain, jei musu tavoras nebuitį 
atsakantis, tai męs duosim kitų arba sugrnžinshn 
pinigus. Bet męs užtikrinam, kad visi liksit už
ganėdinti mulu tavomis. Meldžiame atsilankyti 
po šiuo adresu: (Xl'ti)

V. ŽMU1DINAVIČIA CO.
56-58 Ames Street, Montello, Mass.

Iš seno padarau naują.
Brangus broliai ir seserįs, jeigu jus 

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

t
Su pagarba J. ŠIMKUS,

Webster st., Montello, Mass.
(Abražinftko namo nklcpo) (Ui)

Naujos Mados
GRAMAFONA1

$20 vertes mašinų atiduoda tik už $17
BUK 

VYRAS

85

Ifiiiysiimk 
vienų do!
Uilniiindo Šit ponaičio ra.š 
ty knygų, kuri pi i valo r is 
j.i.-i kiekviename lietuviška 

me name, Steponaitis buvo vienas iš pirn y.iy Httisy jmtnyjy rašytoją 
kurie duoda mums pradžių gryno:: literatūros 
minusias tikslas jau nebevien žadi.timts l ai.Los, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų rašt ijos.

Tąjį daily poezijoy ir prozos rinkinį gulima gn.uli liktti už I del. pas

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

Ž Didžiausias “KOVA” .....
M

A
Si.

Telephone So. Boston. 845 M

DR.

Didžiausias 
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis Amerikoje

n
K *

MATULAITS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

co o nr(O

"KOVA” laipina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

‘‘KOVOJ ’’rašoma apie darbininky gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
/prašalinti juos.

‘‘KOVOJU rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
didėja.

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

Prisiyskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” irom, pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
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1815 E. Moyamensing Avė.
v tT PHII..ADEI .IM IIA, RHININ’A.
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PAVEIKSLAI
“Piraniida Kapitalizmo Sistemos” 

ir ‘‘Medis Nedorybės”
Gaunami ‘‘Laisves” Spaustuvėje.

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra lyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubicginia sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, kairus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 606 22 Fifth Aveane, Chic«o:

Godotinas Tanilsla: Pasral Tantintos prižadiejma, aš norleijau 
jog'Pamišta prisiustumei man vynai dykai vįnajusu knygadel vyru.

TRIS (1BROS KNYGOS:

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitan planetas, Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE IX
meilę......................................................................................J<>v.
Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siuskit pačtos ženkleliais žiuo adresu.

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

L'AIVAKORCIU IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes

% 
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Temykit!
Pranešu visiems savo kostumeriams, 

kad persikėliau nuo 122 Broadway po 
num. -4€>1 4th &t., So. Boston,

1 bulelis RueišltOH Višniuvlcos.........$1.00
1 buteliu Draudžiu Vyno................... 60c

Vinkli atiduosime tik uŽ...$LOO

1 butelis Aprikotu BrendOs ,.......... $1.00
1 butelis I’yčiu Vyno .......................   ..50c

Viską atiduosime tik už......... $1,00

THE
MAGIC
SILENT

te

Samdome darbininkus
AKIS

“PIRMYN”
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

a

50.000 Kataliogų DYKAI!
ir

Ar nori pirkt Sipkartę?

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

ącUr i'* ?’**« m

,, XX111S. M i 1 H 1 » V 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti

rime 
ir prirenk a- 
me Akinius

APICELLA
Boston, Mass.

ir nuo kity nerviškų betvarkių.
Kaina $1.00.

1 Telefonas Richmond 221% j
! .. 2787-J t

Mass. „ x

Moteriškų Dtabužių Siuvėja 
A.IN1NA. sikora

461 4th St., . So. Boston, Mass.

Korneto, Klernato, 
Turime 15 mėty

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo /

Vincus P. J. Kavaliauskas Į

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

lelephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

| Akušerkai
§ Pabaigusi kursų Womans Medical » 

College, Baltimore, MJ. j}
Pasekmingai atlieka savo darbų prio S 

gimdymo, taipgi nuteikia visokias rialas ir 5 
—pagolbų invalrioso motoru ligose.

F. Stropiene,.6r,^:!m8.u. |
SO. KOSTOIN. IV1A.SS.

VYNAS IR LIKERIAI
Kad iAgnrnintl męs gerinusį vynų. Stul kokius nuleidimus męs padarėme RugpjuCIo men.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

TEISINGIAUSIA <t J'lrT’ir,I7’ i 
IR GERIAUSIA API I K K A

LIETUVIŠKA

Mano ofise galite susikalbėti vi- . 
sose kalbose. I

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
fjd Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak. j

Tek

Ml

21 d. rugs, bus paprastoje 
vietoje susirinkimas LSS 60 
kuopos. Pradžia 10 vai. išry
to. v

Ten pat vakare bus disku
sijos.

17 d. rugsėjo mūsų didžia
jam Bostonui suėjo 283 me
tai senumo.

Mums praneša, kad 20 d 
rugsėjo lietuvių svetainėje 
(kampas E ir Silver sts.) at
sibus oalius ir prakalbos, ku
rias parengia So. Bostono 
Jaunimo Ratelis. Spėjama, 
kad ant baliaus atsilankys ii 
pp. Basanavičhis su Yču.

Pėtnyčioj, 19 d. rugsėjo, 
7:30 vai. vakare atsibus L. 
Ukėsų Kliubo extra susirin
kimas. Būtinai atsilankykil 
į Lietuvių svetainę, kur su
sirinkimas atsibus.

J. Povilonis.

12 d. rugs. Brightono soci- 
jalistų kuopai kalbėjo J. Ne- 
viackas ir P. Svotelis. Abu
du ragino prisidėti prie or
ganizacijos ir nurodė kapi
talistų šunybes. Montello 
streikieriam surinkta $3.35.

Prakalbos pavyko gana 
gerai. Publikos buvo pilna 
svetainė. Užsilaikymas bu
vo gražus.

Rusijos linijos laivai (Iš 
Liepojaus) ketina nuolatos 
lankyti So. Bostono uostą. 
Dabar vedama su rusiška li
nija tarybos.

Parsiduoda GROCERNE
Lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznio būna nuo $550 iki $600 kas savai
tė, bet darbštus vyras galėtų 2 sykiu 
padidinti biznį, nes kity grocerniy arti 
nėra. Kurte’ norite dažinoti apie tai, 
kreipkitės j ofisų, nes ta vieta bus par
duota greitai. Skubinkite!

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, So. Boston, Mass.

A. IVAŠKEVIČ, Manager
So. Boston 605.

Aptiekose, arba stačiai nuo 
musų, prisiimtus kiek 

kainuoja.

W. F. Severą Co
CEDAR RA PI DS. - IOWA

Lietuviška Barberne f
Pranešu visiems lietuviams, kad aš 

atidariau naujų, pirmos kliasos BARZ- 
DASK UTYKLĄ. Pas mus nuskilta 
barzdų, nukerpa plaukus, padaro masa
žų. Viskas atliekama gerai ir už priei
namų kainų. Meldžiu ateiti persitikrini.

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

Muzikos Mokykla.
Duodame lekcijas ant Smuiko, Mtm- 

dalinos, Gitaros, 
Fleitos ir Armoniko. 
praktikos mokinime.

PROF. LUCA
215 Hanover St.,

Jau išėjo iš spaudos nau
jausia K. Jasiukaičio apysa
kėlė

Griuvėsiuose.
Toje apysakėlėje vienas iš 

gabiausių mūsų beletristų K 
Jasiukaitis piešia liūdną pa-1 
veikslą mūsų sodžiaus mer-1 
gaitės gyvenimo.

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

Tai liūdna ir graži istori
ja apie žuvimą merginos, 
kuri buvo taip širdinga, taip 
nekalta.

Ta apysakėlė vertėtų per
skaityti kiekvienam.

Kaina — 15c.
“LAISVĖ”, 

242 Broadway,
So. Boston, Mass

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

ti neteisingumų surėdymo ir nori jį pakeisti, Tamsta esi 
vienu iš kovotojų, kuriiį darbu žmonija žengia į geresnų, 
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 protų, 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 $2.01).
NUOSAVYBĖS IŠSIVYSTYMAS nuo Nuožmybės 
iki Civilizacijos. Parašė PAUL LAFARGUE. Kaina 50c. 
SOCIJALIZMAS SUPRANTAMAI IŠAIŠKINTAS.

Paraše JOHN SPARGO. Kaina 50 Centų.

tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ 

Toliaus 
Adre-

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. BOSTON1, MASS.

GEORGE BARTASZIUS .
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N.Y.

•S «•»

J.lLGAUDAS

Akių Specijalistas

399 a Broadway §gg?onN

del gelešinkeliŲ, Canadon 
fabriku ir farmy.
United States

Employment Office
43Portlandst., Boston,Mass.

Jei norite aiškiai suprasti darbininky klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekli šios šalies politikų ir turėti žiniy iš 
viso pasaulio krašty; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
moksly klausimais, tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $ 1.50
Užsieniuose $2.00

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

Prisiysk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie- 
tuvfškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. MiistJ katah’ogas' 
perstoto didžiausių Auksorlškij Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
šluboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
I Reikalaukite tuojaus.

I P Tilinilii Washington St. J.l . 1 U11H1C1, noSTOJN. MASS:

Gvarantuulame, jog inęs vyna» yra tyriausia ir gerinusia.
Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žeminusias kainas

Kentucky Straight Degtinės pilnos mieros gorčius—$2.00 
Californijos, Brendęs gorčius—2.00

Aly, Eliy, Porterį ir Tonikų galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veseliju, krikšlyny ir 

kity pasdinksminimy nuleidžiame labai pigiai.
Atailankykite pas mus, o užtikriname, kad ifi inun patarnavimo imsite užgunčdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

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

Niiuj.i Lietuviška

KRAUTUVĖ
Užlaikomo, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau- 
Bius Gramafonus ir l.i- 
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAITJS ir .1. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

, BOSTON OVOUI2 C
310 Broadway, So. Boston, Mass.

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

rx n iz tt n d n c u

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS" netik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokių ligų gerai 
Išsigydyti, bet teip-put labai gražiai, kaip tik
ras tėvus pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS" labui daug ap
rašo apio vyrų ir moterų lytiškų gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai telp išdėdinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptylx’8 negalite at
rasti, šita knyga kiekvienam vyrui ir moŲirel į 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip Ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskų negalimu aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

AlTA KNYGA illhiBtruota puikiais moks- 
sliškals paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojltnųsu visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktarus“ 
nemažai rašo.

, YPATINGAI serganti, nusllpnėjg, stiklių- 
rį‘, pasigadltiį“ j>or jaunystės klaidas ir vargi
nanti visokiomis, kai jfpaprn stout is šviežiomis 
telp užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rialų.

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

TODĖL. kad ta knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienus jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už prl- 
sluntlmų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip?

The PHILADĖLPHIA M. CLINIC, 
1117Wa!nut st., Philadelphia, Pa.

TBMYKIT VYRAI IR MOTERĮSl Kati 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam 
laike galėtum išslgydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėk iki 3, o Utar. ir Pštn. vakare nuo 
6 iki 8.

AR NORU 
ĮGYTI TURTUS IR LAlMę?

Tūkstančiai žmonių įįj’jo 
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių, ir tamsta įgys' 
laimę ir geiove, jaigu nusipirksi 
musų kų-tik išleistas dvi knygeles: 
“Kaipo imogus mane t o” ir “Iii Air 
dies". Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimų, padaras 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
Šimtus,tūkstančius tiems, ktirie no 
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais. Pasiskubink parsitrau 
kti. Kaina kiekvienos ISc, abi 30c.

J. I L G A U D A S 
1841 S. Halstod St. Chicago. 
(Paminėk kok:a n laikrašt matei?

| Dr. David W. Rosen š
Į* 321 Hanover Street

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, Ramp, c st.

> SO. BOSTON. MASS. • 

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, go. Boston.




