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AMERIKOJ
V. Bergerio bilius.

Washington, 26 bal.--So- 
cijalistu kongresmanas įnešė 
biliy, kad visos bevielinio te
legrafo stacijos pereitu į val
stijos rankas. Jisai reika
lauja, kad būtu įtaisytas tam 
tikras biuras, kuris būtu su
jungtas su darbo ir pramo
nės departmentu. Bergeris 
nurodė, kad ilgai negauta 
žinios nuo skęstančio “Tita- 
nico”, nes bevielinis telegra
fas esąs rankose neišsilavi
nusiu žmoniy.

Komisorius laivyno biuro 
ir leitenantas Told taip pat 
yra tos pačios nuomonės.
Buvo arti, bet negelbėjo.
Sakoma, kad Kanados gar

laivis “Mount Temple” bu
vęs visiškai arti skęstančio 
“Titanico”. Bet kapitonas, 
gavęs žinią nuo “Titanico”, 
tyčia pasuko į priešingą pu
sę. Kapitonas užtikrina, kad 
nieko panašaus nėra buvę,; 
betgi kiti to laivo aficieriai Į 
ir daugelis jūreiviu ką kitą 
tvirtina. Jie sako, kad per 
visą valandą girdėję signa
lus nuo skęstančio laivo, bet 
kapitonas ju pranešimu ne
klausė. Tą-pat tvirtina ir 
kai- kurie pasažieriai.

Kanados valdžia pasižadė
jo ištirti tuos prirodymus ir, 
jeigu pasirodytu kapitono 
kaltė, smarkiai jį nubausti.

Anglijos valdžia.
Anglijos valdžia sakėsi ne- 

sikišianti į Amerikos valdžios 
tirinėjimą. Mat, Anglijoj 
susirado žmonių, kurie ma
no, kad Amerikoj perdaug 
užsipuolama ant Ismay, lai
vo vyriausybės ir Anglijos 
jūros įstatymu.

Prieš ateivius.
Senatas jau priėmė įstaty

mą, pagal kurio kiekvieną 
ateivį dar klausinės ir sta
čiai darys ekzameną, ar jisai 
mokąs rašyti skaityti, ar ne.

Tąjį įstatymą dar turės 
aptarti kongresas. Vienas 
kongresmanas įnešė biliu, 
sulyg kurio uždraudžiama 
įvažiuoti Amerikon žmo
nėms, išpažįstantiems soci- 
jalistu idėjas.

Skebų firma.
Nekuriuose laikraščiuose 

tilpo sekantis pranešimas: 
“Męs užlaikome didžiausią 
skebu firmą. Męs suardome 
streikus. Męs siūlomės pri
statyti tiek skebu, kiek tik 
ju reikia. Męs prisižadame 
juos apsaugoti ir valgydinti. 
Reikale galime pasirūpint, 
kad būtu apskelbtas karės 
stovis. Mūsų firma suardė 
Pittsburgo vagonu dirbėju 
streiką, karu darbininku 
streiką Kalifornijoj ir tt.”

Tai matote, kas darosi lais
voj Amerikoj. Skebai jau 
gali atmainyti konstituciją 
ir apšaukti karės stovį.

Dar apie “Titanicą“.
Buržuaziniai laikraščiai iš- 

giria tik milijonierius. .Bet 
dabar aišku, kad daugelis 
paprastu žmonių parodė nar
sumo stebuklus.

Daugelis iš pečkuriu neap
leido savo vietų ikį paskuti

nei minutai. Maži vaikučiai, 
kurie patarnauja pasažie- 
riams, iki paskutinei valan
dėlei pildė savo priedermes. 
Tie vaikučiai žuvo iki vieno. 
Ju buvo per 50.___

Aštuoni muzikantai, susto
ję eilėje, griežė, kol juos ne- 
apsėmė vandenyno bangos.

Puikiai pasižymėjo pačtos 
tarnai. Nei vienas iš ju ne
išsigelbėjo. Jau skęsdami, 
jie mėgino išgelbėti apdraus
tą korespondenciją.

Daugelis pasažieriu nega
lėjo išeiti į viršų, nes, kapi
tonui paliepus, buvo užra- 
rakintos išėjimo durįs. Ži
noma, su ponija taip nepasi
elgta.

Tai, mat, kiek žuvo pa
prastu, bet doru ir artimą 
mylinčiu žmonių. J u vardai 
paliko pasauliui nežinomi. ’

Pastaromis dienomis ant 
jūrių surasta dar 192 lavo
nai. Visi bus atvežti į Hali
fax, N.S. Dabar liko ištir
ta, kad “Titanicas”, skęsda
mas, turėjo susinešimus net 
su 4 laivais. Už savaitės bus 
pradėta tirinet nelaimūs prie- 
žastįs.

Kongrese.
Washington, 27 bal. — 1 

kongresą bus įneštas suma
nymas, kad senatorial būtu 
renkami tiesioginiu žmonių 
balsavimu.

25,000 gyventojų liko 
be pastogės.

New Orleans, 28 bal. - 
Nuo išsiliejimo upes Missis
sippi paliko be namu 25 tūk
stančiai gyventoju. Šiaury- 
tinej pusėj Louisianos valsti
jos padaryta blėdies ant 
15,000,000 doleriu.

Angliakasių streikas 
laimėtas.

New York, 27 bal. -Plote
ly Victoria atsibuvo konfe
rencija darbdaviu ir darbi
ninku atstovu, kurioje liko 
nutarta užbaigti streiką. 
Angliakasyklu kompanijos 
apsiima pakelti algas ant 10 
procentu. Taipgi pagal šią 
sutartį darbininkai kiekvie
noj kasykloj galės išsirinkti 
taip vadinamą taikos komi
tetą iš savo tarpo, kuris ga
lės ištirti visokius nesusi
pratimus tarp darbdaviu ir 
darbininku ir bandys juos 
sutaikint. Taigi su pripaži
nimu tokiu komitetu sykiu 
taip kaip ir užtikrinta anglia
kasiu unija.

Šis konferencijos nutari
mas eis streikieriu nubalsa- 
vimui. Tikimasi, kad strei- 
kieriai ant tokiu išlygų su
tiks ir 180 angliakasiu grįžš 
prie darbo.

Trūksta žmonių kariš
kiems laivams.

Portsmouth, N.H., 28 ba
landžio.—Amerikos valdžia 
labai rūpinasi, kur ji gaus 
4500 žmonių tarnauti ant 
karišku laivu. Iš tos prie
žasties Philadeladelphijos uo
ste guli jau keli laivai tušti. 
Turbūt labai prasta užmo
kestis tarnaujantiems, kad 
taip bėdavoja apie gavimą 
darbininku, o gal patįs žmo
nės bjaurisi užsiimti žudymo 
amatu.

UZSIENYJ
M

Prieš dvikoves.
Berlynas, 26 bal. — Tarp 

aficieriu yra giliai įsišaknė- 
jęs paprotys rišt visus ginčus 
dvikove.

Vakar vokiečiu parlamen
te iš tos priežasties kilo di
džiausi ginčai. Atgaleiviai 
išdalies kuniginiai ginė tą nu
sidėvėjusį paprotį. Betgi so- 
cijalistai, laisvamaniai ir pir
meiviai jį smarkiai nupeikė.

Vokiečiu kaizeris irgi yra 
dvikovių šalininkas. Jisai iš
leido parėdymą, kad aficie- 
ras, atsisakęs dalyvauti dvi
kovėje, turi būti prašalina
mas iš kariumenės.

Žudo chiniečius.
Kalkuta, 27 bal.--Dauge

lis chiniečiu j ieško prieglau
dos Indijoje. Tūkstančiai chi
niečiu bėga iš Tibeto, kur 
juos skerdžia sukilę tibetie- 
V • •ciai.

Anglai spėja, kad tarp 
mongolu ir tibetiečiu yra 
slaptas sutarimas, kad eiti 
prieš Chinijos republiką. 
Abidvi tuodvi šalįs nori pasi
duoti valdžiai Dalai Lamos, 
buddistu popiežiaus, kuris 
gyvena Lhassos mieste.

Iš Pekino praneša, kad ten 
sučiupta vėl gauja suokalbi
ninku, kurie norėjo grąžinti 
senąją dinastiją.

Kaip pasirodo, tai naujai 
Chinijos republikailabai sun
ku.

Vargas.
Vokietijoj sumanyta padi

dinti kariumenė. Parlamento 
didžiuma, išimant darbinin
ku atstovus, su tuomi sutin
ka.

Betgi, *kad gauti skambu
čiu, reikės padidinti mokes
čius, kuriais ir taip vokiečiai 
baisiai apkrauti.

Socijalistai sako, kad gali
ma esą apkrauti mokesčiais 
kraičiai su palikimais. Kuni
giniai baisiai tam priešinas.

Daugely Vokietijos miestu 
atsibuvo mitingai, laike ku
riu protestuota prieš kariu
menės didinimą.
Japonų valdžia ir darbi

ninkai.
Japonu valdžia ligšiol aš

triai persekiojo darbininkus 
ir j u organizacijas. Ypač 
kliūdavo socijalistams. Bet
gi valdžia pamatė, kad žiau
riomis bausmėmis nesuma
žins socijalizmo ūgio.

Iš Tokio, 26 bal., praneša, 
kad atsibuvo gubernatorių 
susirinkimas, kuris svarstė, 
kaip ant toliaus elgties su 
darbininku judėjimu. Nu
tarta nepersekioti socijalis- 
tus už j u nuomones. Taip- 
pat nutarta rūpinties bedar
biu klausimu.

Baimė socijalizmo ūgio 
verčia japonu valdžią bent 
kiek pasirūpinti darbininku 
padėjimu*

Portugalijoj vis mėto 
bombas.

Lisbonas, 26 bal. — Netoli 
Oporto kilo audėju streikas. 
Valdžia pasiuntė prieš strei- 
kierius kariumenę, kuri pra
dėjo žiauriai elgties. Tuo
met į ju tarpą mesta bomba, 
kuri padarė labai daug nuo

stoliu. Kareiviai atsakė šau
dymu. Daugelis darbininku 
sunkiai sužeista. Yra ir už
muštu.

Italams nesiseka.
Iš karės lauko vis tos pačios 

naujienos. Italams, kaip ne
siseka, taip nesiseka. Be
veik visi šuliniai užnuodyti. 
Todėl italams reikia gabenti 
vanduo iš kitur. Tasai van
dens pristatymas labai bran
giai apsieina. Koleik jį at
gabena ant vietos, tai jisai 
visai mažai kam tikęs.

Neseniai atsibuvo keli per
rinkimai į parlamentą iš Ve
necijos, Aleksandrijos ir ki
tur. Nors kuniginiai ir val
džios šalininkai išsijuosę agi
tavo, vienok iš tuju dvieju 
miestu išrinkti socijalistai, 
didžiausi karės priešai.

Nors popiežius dar vis šnai
ruoja į karalių dėl atėmimo 
jau prieš 40 metu jo kuni
gaikštystės, vienok laike pa
skutinės karės jie pradėjo 
giminiuotis.

Toks tokį pažino ir ant 
alaus pavadino. Italijos ka
ralius irgi kartą pavadino sa
ve socijalistu.

Morokkoj neramu.
Madrid. — Morokkcs gy

ventojai apskelj$|(-; europie
čiams 1 ‘šVerltą ’Rikę’ ’ f 100 
Morokkos mahometonu ku
nigu sušaukė susivažiavimą į 
miestą Tazza ir iš ten išsiun
tinėjo atsišaukimus į visos 
šalies gyventojus, kad šie 
vytu laukan visus svetimže- 
mius ne mahometonus. Iš 
tos priežasties jau prasidėjo 
nekuriose vietose skerdynės 
krikščioniu.

Karė.
Rymas. —- Iš čia praneša, 

kad 25 balandžio italai užė
mė Lemnos ir Imbros salas, 
kurios priklausė Turkijai. 
Šių salų užėmimas italams 
yra labai svarbus. Kadangi 
tos salos randasi arti Darda
nelų pertakos, tai Italijos lai
vynas lengvai galės užkenk t 
Turkijos transportui.
Streikas ant “Olimpic“ 

laivo.
Southampton.- Iš priežas

ties pečkuriu streiko laivas 
“Olimpic” negalėjo išvažiuot 
pereitą sąvaitę. Jo išplau
kimas atidėtas iki 15 gegu
žės. Pečkuriai reikalauja, 
kad ant laivo būtu užtekti
nai apsaugos vaiteliu. Prie 
to reikalavimo juos pastūmė
jo “Titanico” nuskendimas. 
50 streikieriu vadu liko su- 
reštuota. Pasažieriai likosi 
išsodinti ant kranto ir vi
siems sugrąžinta pinigai už 
laivakortes.

Nors perčkuriu reikalavi
mas yra surištas su pasažie
riu gyvasties apsaugojimu, 
vienok kompanija jį atmeta, 
kaipo nepamatuotą. Iš to 
yra visiems aišku, kad laivu 
kompanijos pasažieriu gyvas
tis laiko už nieką.

Suėmė banditą.
Paryžius, 28 bal. — Pary

žiaus priemiestyj Choisy -le- 
Roi suėmė automobiliu ban
ditu vadą Bonnot ir anar
chistą Dubois* Policija, ne
galėdama kitaip apveikti, su- 
dinamitavo namą, kuriame 
jie slėpėsi. Abudu žuvo.

RUSIJOJ
Žmonių bankas.

Maskvoje įsikūrė liaudies 
bankas dėl kooperacijos įstai
gų. Pradžiai veikimo ban
das turįs vieną milijoną rub
liu. Išviso kooperacijų Ru
sijoje dabar yra 22 tūkstan
čiai. Kredito draugijų esa
ma 9 tūkstančiai.

Cenzūra.
Laisvės laikais Rusijoj išė

jo didelė daugybė žmonėms 
skiriamu knygeliu. Tose kny
gelėse buvo rašoma visiems 
suprantamos teisybės. Josios 
labai prasiplatino žmonėse, 
kadangi buvo pigios. Val
džia negalėjo vienu sykiu iš
naikinti blogą sėklą.

Užtai ėmėsi už darbo da
bar. Knygelės, kurios buvo 
drąsiai leidžiamos 1906 7 
metais, dabar perdėm kon
fiskuojamos. Seniau už vie
ną rastą knygelę jokios baus
mės nebūdavo, dabar gi rei
kia kelis mėnesius patupėt.

Šnipai nesnaudžia.
Per Kybartus iš užsienio 

grįžo į tėvynę rusu rašytojas’ 
Merežkovski. Žandarai apie 
tai buvo gavę telegramą. 
Tuoj prišoko prie jo žandaru 
rotmistras:

—Atiduokite visus rank
raščius ir pinigus, kokius su 
savim vežatės!

Rašytojas dar mėgino pra
sižioti, bet ar tai su žanda
rais galima šnekėti.

Išvertė baksą, atėmė visas 
knygas ir rankraščius ir pa
siuntė į cenzūrą!

Tai kokia tvarka caro šaly!
Peterburgo šnipų skyrius.

Tasai skyrius užsiima tik 
vagiu ir šiaip visokiu prasi
žengėliu gaudymu. Šnipu 
esama 75 ir 4 viršininkai. Pe
reitais metais jie susekė 
9.454 plėšimus ir užmušimus. 
Didesnė pusė išpuola ant plė
šimu. Prie šnipu skyriaus 
yra dar skraidomasis būrys.

Krata pas neregius.
Vladimire gauja policistu 

įsiveržė į butą, kuriame gy
veno 6 neregiai vaikinai, ku
rie dar neseniai buvo pabai
gę neregiu mokyklą. Jie gy
veno ir dirbo pas meisterius.
Pagerbė žuvusius, pabau

dė gyvuosius.
Dono distrikto angliaka

syklu savininkai per savo su
sirinkimą pagerbė atsistoji
mu žuvusius 54 angliakasius, 
kurie apgriuvo šachtoje.

Bet užtat gyviems tuoj 
numušo algas ir daugelį išvi
jo iš darbo.

Mirusiems pagerbimas, gy
viems lazda!
Pagailėtas prasikaltėlis.
Ekaterinodaro policmeiste

rio pagelbininkas Golovko už 
nušovimą 3 kaliniu buvo pa
smerktas mirtin, bet paskui 
gyvybė jam buvo dovanota. 
Dabar jis vėl teisiamas už 
pinigu dirbimą.

/

Studentų pašalinimas.
Iš Peterburgo universiteto 

apšvietos ministeris Kaso •pa
šalino 11 studentu, kaltina
mu už riaušių kėlimą univer
sitete.

LIETUVOJ sytu klaidą. Barkis nesiba* 
ręs, kunigėl, vis dėlto męs 
slinksime prie šviesos!”

“Dainos“ draugija.
Kaune jau keli metai gy

vuoja “Dainos” draugija. Ji 
rengia vakarus, paskaitas, 
užlaiko savo knygyną. Jai 
padedant, Kaunan buvo par
sikviesta Lietuviu dailės pa
roda. 

i

Draugijos praėjusiųjų me
tu apyskaita tokia: sąnariai 
įmokėjo 132 rubliu, spektak
liai—300 rub. Išmokėta gi 
už rūmą 225 rub., elektros 
šviesa—101 rub.

Draugijon priguli žmonės 
įvairiomis pažvalgomis. Bet
gi Kauno ilgaskverniai šnai
ruoja į “Dainos” veikimą. 
Kaip pasakė advokatas Leo
nas, tai kuniginė laikraštija 
mėgina žeminti “Dainą”.

Tuomet oberšnipas Olšaus
kas, atsistojęs pasakė, kad 
“Daina” tankiai užgaudinė- 
janti tikybos jausmus.

Gudrus pasakymas. Mat, 
jei sulošti švaresnį veikalą, 
tai jau ir negerai.

Ūkininkai ir teisėjas.
Jau rašėme “Laisvėje”, 

kad kuniginiai ūkininkai ne
išrinko Kybartu gminos tei
sėju p. Stankūno. Dabar 
“Liet. Žin.” rašoma apie ki
tą, būtent Mariampolės gmi
nos teisėją Pacevičiu.

Ūkininkams nepatinka, kad 
teisėjas stoja už teisybę, 
tankiai užstoja safndininkus. 
Jie išmetinėja jam lenkišku
mą, nors Pacevičius gyvena 
Mariampolėje 40 metu ir pui
kiai kalba lietuviškai.

Negražu būtu ūkininkams, 
kad jie pradėtu mesti iš tei
sėju šviesius ir teisingus 
žmones.
Kunigas ir merginų apsi

švietimas.
“Liet. Zin.” rašo iš Tryš

kiu (Šiaulių pav.): “Mūsų 
naujai perkeltas kamendo- 
rius kun. Gugis, įsilipęs sek
madienį per Verbas sakyti 
pamokslo, užmiršo, kad gy
venąs dvidešimtame amžyj, 
bet ne kažin kokiam penkio
liktam šešioliktam. Ant mū
sų, tryškiečiu, daugumas 
šaukia, kad męs tamsuoliai, 
apsileidėliai, bet pasirodo, 
kun. Gugio nuomonė, kad 
tryškiečiai tik ką neperdaug 
nužengę apšvietime. Mat, 
kada čia, atėjęs mokyklon, 
kun. Gugis pamatę*tokią bai
senybę: mokykloj besą 10 
berniuku ir 9 mergaitės, t.y.

-kad būtu dar viena mer
gaitė,—būtu ju tiek-pat,kiek 
berniuku. Taigi kunigėlis 
griebėsi bart tėvus už leidi
mą mergaičių į mokyklas, 
sako: “tegul mokinasi jos 
austi, verpti, siūti... mokyk
loj joms ne vieta! Berniukai 
mokinasi, na tai jiems reiks 
kariu menėj tarnauti, mer
gaitėms gi mokyties visai 
nereikalinga.”

Kun. Gugis turbūt tos nuo
monės, kad mergaitės kuni
gais negali būti, kariumenėn 
irgi nereikia eiti, tai joms ir 
mokslas nereikalingas. Ži
noma, negalima jo kaltinti, 
jis užmiršo! Užmiršo, kada 
gyvenąs. Būtu vis dėlto nau
dinga, kad atsiminęs, atitai-

Kišeniniai vagiliai.
Per pastaruosius jomarkus 

Pilviškiuos (Suv. gub.) smar
kiai veikė kišenių vagįs. Per 
peleniją jomarke vienam val
stiečiui nuo Cistos Būdos iš
traukė iš kišeniaus 37 rub., 
o per pusiaugavėnės jomar- 
ką Girnupiu sodžiaus Anta
nui Rudzevičiai išėmė 110 r. 
dar išryto, o po pietų dar 
buvo rasta keli pinigmaišiai 
tušti: matomai, vagįs, išsiė
mę pinigus, maišelius nume
tė. Tas Pilviškiuose atsi
kartoja labai tankiai, todėl 
per jomarkus atsargiai su 
pinigais. “L.Ž.”

Žmogžudystė.
Balandžio 4 d. atrado Tel

šiuose nužudytą namu savi
ninką Skausgirdą su šeimi-- 
ninke. ' Velionis turėjęs apie 
80 metu ir buvęs aptartas 
dideliu turtuoliu.

Žmogžudžiu užeita arbatos 
gėrimo laiku išryto ar vaka
ro ir kirviu sukapotos abieju 

jgalvos. Taip pat sudaužyti 
kamodos stalčiai ir paimta 
esą 5000 rub. banko popie
riuose; kiek pinigais paimta, 
nežinia. Pažymėtina, kad 
velionio namas, kuriame at
sitiko žmogžudystė, stovi 
tankiai apgyventoje miesto 
dalyje, vienoje geresniųjų 
gatvių. “L. Z.”

Nusišovė.
Iš Luokės (Šiaulių pav.) 

praneša “Liet. Žin.”, kad 
kovo 26 d. 8 valandą ryto 
nusišovė iš revolverio VaD 
stiečiu banko nupirkto Dir- 
vonėnu dvaro užveizėtojas 
V. Čižauskas. Priežastis ne
laimingo atsitikimo buvo ta, 
jog darant Valstiečiu banko 
valdininkui reviziją, pritrūko 
V. Cižauskiui apie 18(^rub. 
valdišku pinigu. Velionis bu
vo jaunas žmogus.

Gerai padarė.
Šiomis dienomis iškeltas iš 

Luokės krasos viršininkas 
Čerepas. Pastarasis, būda
mas Luokės krasos viršinin
ku, mėgo šnipinėti, plėšda
mas laiškus, už ką kai kurie 
žmonės apskundė jį Vilniaus 
krasu ir telegrafu apskričio 
viršininkui. Iš Vilniaus bu
vo atsiustas valdininkas iš
tyrimui ir, kada žmonės pa
tvirtino savo skundą priro
dymais, Čerepą iš Luokės iš
kėlė j Šiaulius.

Skolos.
Dvarininku banko apyskai

ta už 1910 m. rodo, jog Kau
no gub. žemė prasiskolinusi 
šiame banke už 890 tūkst. 
332 rubl. Tas bankas šiais 
metais išskirstęs vienasėdi- 
jomis Kauno gub. valstie
čiams 3772 žem. dešimtiniu.'
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Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

vės” skaitytoju, kuriu 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 sulakyti.

“L.” Administracija.
*
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DARBO ŽMONIŲ 
ŠVENTE.

Milijonai darbininku, tie 
amžinieji tvėrėjai visokiu ge
rybių, sykį į metus sauvališ- 
kai apleidžia surūkusias dirb
tuves, , kusyklas, sankrovas. 
Ir pagal tu milijonu žmonių 
norą sustoja ant vienos die
nos ūžusios mašinos, rūkę 
juodi nepermatomi dūmai iš 
milžinišku fabriku kaminu. 
Tasai darbininku noras įvyk
sta pirmoje dienoje gegužės. 
Toji diena, tai darbo ir var
go žmonių šventė, taip pat ir 
vilties ant geresnės ateities. 
Ir viso pasaulio darbininkai 
per ištisus 23 metus kas
met parodo pasauliui sočiųjų 
voru, kad vis plačiau ir giliau 
pradeda kilti už savo teises 
ir žmonišką gyvenimą.

Kaip iš vienos pusės,— die
noje darbininku šventės pil
nas šalies žydėjimas ir visas 
smarkus kasdieninis judėji
mas aptilsta, ir iš kitos pu
sės - darbininku rindose ma
tome nepaprastą judėjimą ir 
augštai pakilusį ūpą. Jie 
tūkstančiais, švariuose rūbuo
se apsivilkę, su savo žmono
mis ir kūdikiais renkasi į su
sirinkimu vietas, arba de
monstracijose, kad pažvelgti 
į pereitu metu nuveikimą, 
apkalbėti savo liūdną padėji
mą, vargus ir užsibriežti toje 
dienoje tolesnius, teisinges
nius kelius dėl galutino išsi- 
liuosavimo nuo prispaudimo 
ir išnaudojimo. Iš daugelio 
reikalavimu, kuriuos susipra- 
tusieji darbininkai stato ypač 
toje dienoje, visu atyda at
kreipta į du dalyku, kurie 
trumpai skamba, bet užtai 
giliai ir pertikrinančiai.

Du reikalavimu.
Kaip seniai darbininkai 

pradėjo įsižiūrėti į neapsako
mąjį bjauru gyvenimą, taip 
seniai kilo reikalavimas su
trumpinti darbo dieną. . Ir 
prieš tą teisingą reikalavimą 
visados savininkai ir kiti ne
va darbininku užtarėjai pra
dėdavo kelti balsus, šaukti, 
kad sutrumpinus darbo laiką, 
turės pražūti išdirbystė ir 
darbininkai turėsią likties be 
darbo. Bet kada su pagelba 
streiku ir stačiu reikalavimu 
iškovojo ir privertė valdžią 
daugely vietų išleisti įstaty
mus, kurie maždaug aprube- 
žiuoja darbo dieną ir užgina 
bespėkiams kūdikiams ir mo
terims dirbtuvių darbą, tai 
pasirodė, kad nei kiek nežu
vo išdirbystė. Bet šiandien 
tie maži sutrumpinimai iki 9 
ar 10 valandų nebepakakina 
ir neužganėdina susipratu
sius darbininkus, bet drąsiau 
ir uoliau reikalaujama aštuo- 
niu valandų darbo dienos, o 
kaip kuriose pramonijos ša
kose net 7. Tuomet darbo 
žmonės turės pakankamai 
liuoso laiko, kad užsiimti pro
to darbu, įgyti daugiau žinių 
dėl visapusiško išsilavinimo. 
Dabar ilgos darbo valandos 
nesuteikia laiko saviems rei
kalams atlikti, užmuša visą 
dvasišką ir fyzišką energiją 
ir atima tikrą norą veikti ką 
nors rimtesnio. Prie aštuo- 
niu valandų darbo dienos vis
gi žmogus jaučiasi vikresniu 
ir smagiau išrodo. Įvedus 8 
vai. darbo dieną privers 
darbdavius samdyti daugiau 
darbininku, kas, bent išda- 
lies, sumažins bedarbę. Kar
tu, jeigu bus trumpesnė dar
bo diena, žymiai susimažins 
skaitlius nelaimingu atsitiki
mu ir priepuoliu, nes, kaip 
išrodo tirinėjimas, daugiau
sia darbininkai nukenčia per 
paskutines dar^o valandas.

Antras reikalavimas, kurį

"7

darbininku vėliavų ir girdžia- 
me iš kalbėtoju lūpų—tai rei
kalavimas panaikinti nuola-. 
tinę kariumenę.
Tegyvuoja visuotinas ap

siginklavimas!
Kol dar viešpatauja kapi

talizmas, stipresnioji šalis 
gali užpulti silpnesnę. Tuo
met ją reikia apgint. Tasai 
reikalavimas paliečia pačius 
kapitalistišku valstijų pama
tus. Už tą reikalavimą ir 
skleidimą tos nuomonės tar
pe plačiausiu miniu sunkiai 
prisieina kovotojams nuken
tėti nuo valdžių persekioji
mu. Ir šiandien ne vienas iš 
žymiu veikėju, netik Rusijo
je, bet ir Anglijoje, Franci- 
joje sėdi užrakyti kalėjimuo
se, arba skursta ištrėmime. 
Yra ir už ką valdžiai persekiot. 
Dabar kiekvienos šalies vai- ’ 
džia rūpinasi kiek galima 
daugiaus turėti nuolatinės 
kariumenės ir dėl jos užlai
kymo išleidžia kasmet šimtus 
milijonu doleriu. Negana 
to, dar kiekviena šalis gei
džia perviršinti kitas šalis sa
vo kariumenės skaitlingumu 
ir jos laivyno didumu. Todėl 
išlaidos kariumenei užlaikyti 
kasmet kįla. Kaštai gi ka
reiviu užlaikymo išlupama iš 
žmonių kišeniaus. Tie karei
viai reikalingi ne kam kitam, 
bet tik kapitalistams, kad 
įgyti naujas šalis ir rinkas, 
kad skersti sukilusus darbi
ninkus. O kiek žūva jaunu 
spėkų, kurios bergždžiai pra
leidžia savo laiką!

Tik darbininkai, ant kuriu 
pečiu daugiausia ta sunkeny
bė gula, kuriems laike kariu 
daugiausia reikia nukentėti, 
taip garsiai protestuoja prieš 
kares ir kariumenės užlaiky
mą.

Ir lai šių metu pirmoji die
na gegužės parodo pasauliui, 
kad ir lietuviai darbininkai 
brangina savo šventę ir mo
ka reikalauti geresnio, tei
singesnio surėdymo.

Ant. Daras.

SUSKAITYKIME SAVO 
EILES.

BLAIVYBĖ-k STREIKAI SCENIŠKAS PAVEIKSLĖLIS.

PAVASARIO ŠVENTE
Kaip gražu, kad darbinin

kai pasiskyrę 1 gegužės die
ną savos klesos švente. Dar
bo miniu šventė supuola su 
pavasario švente.

Atbunda gamta, medeliai 
pradeda žaliuoti, upeliai čirk- 
šlenti. Ore skrenda pauk
ščiu byla. Pasaulis atbunda 
dėl naujo gyvenimo. Kiek
vienam žmogui priauga spė
kų. Žmogus ir gamta paduo
da vienas kitam ranką. Gam
ta pražysta, o kartu su ja 
pražysta ir žmogus.

Aplinkui gyvasčio pulsas 
smarkiai plaka, smarkiau ne
gu tuomet, kuomet žemelę 
denge pusnynu plotai.

Bet ledai jau gamtai nebe
baisus! Ji sutraukė pančius, 
kurie varžė jos pajiegas. ‘ Ji 
parodė savo galybę ir savo 
skaistybę

Ar ne taip ir su darbinin
ku klesa? Senovė grįžti ne
begali. Ji kraujais aplaisty
ta, nekaltu žmonių ašarose 
permirkusi. Visi dori žmo
nės nekenčia tos supuvusios 
tvarkos.

Kada darbo minios apskel
bė tyranams kovą, tuomet 
prasidėjo ju gyvenimo pava
saris. Tuomet suspindėjo 
jiems skaisti laisvės ir lygy
bės saulė.

Rasit, dar ne viena žiema 
ateis ir išblaškys saulės spin
dulius. Bet ji ju neapgalės. 
Jie prasimuš pro debesis ir 
pasieks nuvargintą žmoniją.

Sykiu su gamta užtrauki
me savo damą, galingą ir 
garsią, kaip milijonu žmo
nių šauksmas.

Tai kovos daina, bet sykiu 
ir meilės—meilės del nuvar
gusiu žmonių!

Darbo žmogus.

Tegul sustoja į eilę mūsų 
tarptautiškoji laisvės karei
vi ja! Męs norime apskaityti 
savo spėkas!

Pas mus, Amerikoj, soci- 
jalizmo idėja apima vis pla
tesnius sluoksnius. Mūsų bal
su skaičius metai į metus kį- 
la, mūsų rankosę ne vieno 
jau miesto valdyba. Bet, au
gant musu galybei, auga ir 
neprieteliu žiaurumas. Law- 
rence’o baisybės, San Diego, 
Raymondo, Aberdeeno atsiti
kimai rodo, kad kapitalistai 
geruoju nepasiduos.

Taigi Amerikoje mus lau
kia sunki kova.

Anglijos proletarijatas pa
rodo pasauliui drąsos ir vie
nybės stebuklus. Anglijoj 
greitu laiku susitvers tikrai 
galinga darbininku partija, 
kuri ves savo skirtingą nuo 
buržuazijos politiką.

Vokietijoj po mūsų vėliava 
keturi suvirš milijonai žmo
nių. Kožnas trečias voĮde- 
tys po mūsų pusei eina. Tos 
minios veržiasi į kovą ir va
dovams reikia jas stabdyti.

Prancūzijoje renkasi au
dra. Ministerija pamaino 
ministeriją, bet visos jos try- 
pučiuoja ant vietos. Josios 
negali pagimdyti sveiku per
mainų, nes buržuazijos gies
mė atgiedota. Prancūzijos 
gi darbininku dvasia eina re- 
voliucijoniškyn.

Italijoj, kurios ne vienas 
sūnus žuvo svetimuos tyruo
se, pirmosios gegužės diena 
bus didžiausios demonstraci
jos diena. Tą dieną minios 
darbininku išeis ant gatvių 
ir didžiu balsu sušuks: šalin 
karė! Šalin nekaltu žmonių 
kraujo liejimas. Už tai juos 
sugrūs į kalėjimus, kaip ir 
ligišiol grūdo.

Ispanijoj laukiama revoliu
cijos. Tenykštė pirmeiviška 
valdžia parodė, kad iš buržu
aziniu pirmeiviu nėra ko lauk
ti. Darbininku bruzdėjimas 
vis kįla, ir išauš diena, kad 
revoliucijos bangos nušluos 
supuvusį Alfonso troną ir ap
garsins republiką.

Mūsų spėkos Austrijoje vis 
didinasi. Praėjusiu metu rin
kimais męs gavome daug 
daugiau balsu, nei seniau.

Mažosiose šalyse, kaip Bel
gijoj, Olandijoj, Šveicarijoj 
—mūsų armija eina didyn. 
Ypatingai smagu žiūrėti į 
šiaurės tautas, į Švediją, Nor
vegiją ir Suomiją. Tenais 
mūsų draugai iškovojo ir mo
terims lygias balsavimo tei
ses.

Tolymoj caro šalyj, kur už 
drąsesnį žodį kankina kalėji
muose ir varo Sibiran, 1 ge
gužės dieną mūsų draugai 
padės visas spėkas, kad pa
rodyti, jog ir jie dar gyvi, 
jog ir jie dar pakovos. Rusi
joj apmirimas pasibaigė. Pra
sideda nuolatinis revoliucijos 
dvasios augimas.

Bet šiemet mūsų tarptau- 
tiškos kareivijos pulkai pasi
didino dar Chinijos socijalis- 
tiška partija. Geltonveidžiai 
žmonės eina tuo pačiu keliu, 
kuriuo ir męs einame. Susi- 
pratusiems japonų ir chinu 
darbininkams reikia pergalė
ti tūkstančius supuvusiu 
pinkliu. Bet jie tai padarys.

Taigi mums nėra ko nu
liūsti. Mūs eilės skaitlingos 
ir jos gerai išmuštruotos!

L. Prūseika.

prakal- 
traukia

prigim-

iliiilMitflBWrt-

Svečias į kelneriu:—Na, o 
kur mano steikas?

Kelnerius :-Už minutos bus.
Svečias:—Jau tu man ir 

pirma tą-pat sakei, o aš visą 
pusę valandos laukiau ir vis 
dar nėra.

Keln.Mat, tamstos stei- 
ką šuo buvo pagriebęs, tai 
mes turėjom didelią kovą, 
kol atėmėm. Bet dabar bus.

Mūsų kuniginiai ir tauti
ninkai per savo prakalbas 
ypač mėgsta nurodinėti: “tik 
negerkite degtinės, o viskas 
bus gerai.” Bet po 
bu jie patįs pirmieji 
į tautišką saliūną.

Kuniginiai jau iš
ties neapkenčia streiku. Kož
nas streikas jiems kvepia 
maištu. Dėlei.to taip bjau
riai buvo iškolioti “Drauge” 
ir “Katalike” susipratę Law- 
rence’o streikieriai. Tie laik
raščiai ir ju rašytojai labai 
gerai numano, kad kožnas 
streikas turi gilesnę svarbą. 
Kožnas streikas organizuoja 
žmones, pratina juos prie 
nuolatinės kovos, gaivina 
žmonėse vienybės jausmą.

Dėlei to, kur tiktai jie ga
li, tai bando suardyri strei
kus. Taip, jiems pasisekė 
suardyti Vokietijos mainie- 
riu streiką.

Lietuvos kunigai įsikūrė 
Rygoje laikraštį, kurio tik
slas kvailinti darbininkus, 
koleik dar galima. Tasai laik
raštis vadinasi “Rygos Gar
sas”. Laikraštis nuuodžia, 
kad pasaulis pradeda judėti. 
Ir, kad apmuilinti darbinin
kams akis, “Rygos Garsas” 
sako: “reikia kovoti su gir
tuoklyste, nes patįs vieni 
streikai nieko nepadės!”

Klausykite, darbininkai! 
Milijonai žmonių stoja į ko
vą už geresnį duonos kąsnį, 
už trumpesnę darbo dieną. 
O čia išlenda šikšnosparniai 
ir pradeda dejuoti: ne iš to 
galo pradedate.

Bet męs jiems turime sta
čiai į akis pasakyti, kad jie 
nori žmbnes suvedžioti. Męs 
gerai žijiome, kad daugiau
sia geria tamsūnai darbinin
kai, tai yra tie, kurie gauna 
menkiausią algą ir turi il
giausia dirbti. Jie taip su
vargę, kad neturi kada atsi
kvėpti, kad dorai pagalvojus 
apie vargu priežastis. Tai 
tikrosios vargo pelės. Bet 
kada pasigerins ju padėji
mas, tuomet tik jie tegalės 
pagyventi žmoniškiau.

Taigi, kad pasekmingiau 
blaivystę platinti, reikia iš- 
pradžiu kelti streikus. Švie
sesnis darbininkas daug grei
čiau supras alkoholio naudą.

Ne kunigams ir ju apmo
kamiems laikraštininkams 
mokyti mus blaivystės. Te
gul vely patįs išsipagirioja. 
Męs skelbėme ir skelbsime 
kovą girtuoklystei. Bet prie 
blaivystės męs prieisime tik 
per susipratimą, per kovą, 
per streikus. Girtuoklystė—• 
mūsų rykštė, bet tokiu ryk
ščių yra daugybės. Reikia 
jas visas matyti.

Tegul būna aštuoniu va
landų darbo diena, tegul bū
na žmonėms įtaisyti liaudies 
namai, knygynai, pigus te
atrai, liaudies universitetai 
— tuomet nereikės karčia- 
mos. Bet kad žmonės su
prastu tu įstaigų naudą, rei
kią išpančioti juos iš amži
nųjų prietaru* Bet, kada 
męs dirbame tą darbą, tai 
prieš mus, kaip siena, atsi
stoja visokie “Rygos Garsai”, 
“Draugai” etc. ir šaukia: 
“nerušiokite! Tie pančiai 
šventi!”

Taigi, kas daugiau rūpi
nasi blaivystę, pigu suprasti. 
Jus perdaug arti stovite prie 
girtuoklystės platintoju, l<ad 
norėtumėt ir galėtumėt nuo
širdžiai platinti blaivystę.

Bostonietis.

Jonas:—Ko tu, Petrai, taip 
susirietęs vaikščioji, ar gal 
sergi? ‘ .

Petras:--Ne, tai mano pa
čios taip pasiūti marškiniai, 
tai aš bijau, kad jie nesusi- 
raukšlety. * .

Labor Department kambarys; sienos nukrauta kny
gomis; du dideliu stalu, taipogi užversta knygomis bei po
pieriais. Gugevičia sėdi, atsisėdęs ministerio vietoje, ko
jas užsidėjęs ant stalo. Gugevičiui riesta nosis.

Gugevičius: (dairydamos): Kny- 
gy, popierių visokiu prikrauta... Tat, va
dinas Labor Department... Washingtono 
Labor Department... Važiuodamas girdė
jau, kad įsteigta 1885 metais... Ruiminga 
vieta, knygų begalo daug... O kažin kas 
jau ten šalimais taip tankiai barška? Be
ne panelės ant Remingtonu rašo... Kad gi 
tabakas tuos amerikonus! Ko tik jie ne- 
išsimislija... Bet jau pono ministerio be 
žinios ilgai reikia laukti... U-u u! (raižosi 
ir žiovauja). Nusibodo! Lai galas tuos 
biurokratus! Marudininkai kokie! Bet 
jau paimsiu senį į nagą! (Klausos). A-a... 
bene jau eina...

(Prasiveria durįs, įeina ministeris; 
Gugevičia nuima kojas nuo stalo.)

Ministeris: Tamstai kokiu nors 
žinių iš Labor Department prisireikė? Ko 
tamsta norėjai??

Gugevičia: . Meldžiu surasti man 
žinias,kada Chicagos skerdikas Mr. Armour 
apie gražiąją karvę sapnavo.

Ministeris: Tamista juokdarys: 
šičia juk Labor Department!

Gugevičia: Tai gal jums nė nėra 
šitokiu žinių? Mislijau, kad čia man visa 
surasit... Dairiaus—tiek jums čia raštu 
prikrauta.

Ministeris: (pats sau): Hm... iš- 
tikro, kada gi Mr. Armour būtu sapnavęs 
apie gražiąją karvę? Pažiūrėsime regis
trus, tamsta palik mums savo smulku 
adresą; suradę žinias, prisiusim. Tamsta 
esi čia Washingtonan iš Chicagos atvažia
vęs? Tamsta tur but dirbi Mr. Armouro 
skerdyklose?

Gugevičia: Ne, esu pittsburgie- 
tis, mano pavardė Gugevičia, arba stačiai 
— Gugys. Mūsų, Gugiu, čionai daugiau 
y ra... beveik visi iš 
susikėlėm...

Ministeris:
Polišai esat?

Lietuvos Pittsburgan

Tai iš Rusijos būsit?

Gugevičia: Jau iš pavardės ma
tyt, kad lietuviai esam-... kokiems galams 
dar būtume polišai? O apie kunigus Tu
mą ir Olšauską negirdėjai, ministeris? Jie 
taipo- pat lietuviai...

Ministeris: Šitaip, lietuviai esat, 
iš Pittsburgo... A-a... aš jį gerai žinau— 
tą Pitrsburgą; bjaurus kampas, lai jį vel
niai! Kiek kartu aš jį iš Highland Park 
žiūrėjau!

Gugevičius: Na, tad ar nėra jūsų 
raštuose žinių apie Amerikos lietuvius so- 
cijalistus? Kodėl, sakykit, lietuviu soci- 
jalisty Sąjunga neikiek neauga? Fabri
kuose lietuviams dedama labai didelis 
jungas vilkti, bet lietuviu susipratimas 
labai plokščias. Kai Tumas su Olšausku 
kolektas rinko, jiems sudėta į 20 tūkstan
čiu doleriu. Kas, tarkit, labiausia auka
vo: lietuviai-buržujai ar lietuviai darbi
ninkai? Tat, ministeri, mums, amerikie
čiams, baisi gėda, kad kas nors pasisukęs 
mus taip už nosies gali tampyt...

Ministeris: Šitai Labor Depart- 
mento neikiek neliečia. Čia gryna politika.

Gugevičius: Tat kad nori! Ir tai 
vadinas da Labor Department! Kam gi 
tuomet valdžia jums pinigus skiria, kad 
nežinote, kas darbininkus išnaudoja?!

Ministeris: Mr.Gugy, Labor De
partment padarys anketą sulyg Tumo ir 
Olšausko kolektu. Tuos amerikiečius, ku
rie šiame bizny už Tumą ir Olšauską la
biausiai klykė ir mojavo, paimsim už pa
žiaunių.

- Gugevičia: Matai! Jei, kaip
kot, anketą darysit, prisiyskit žinias. Tai 
dabar man ministeris pasakys, kada ren
giatės Pittsburgą iškuopt? Ar taip ir pa
siliks mėšlinas iki svieto pabaigos? Mano 
bildingą Pittsburgo kūdra greitu laiku 
visiškai apsems. Jau dabar vieny vaiky 
lauk nebeišleidžiame...

Ministeris: Gi kas čia nežino! 
Pittsburgas tikras pragaras! Vis reikės 
anketos daryt.

Gugevičia: Prie to paties žygio... 
Gal Labor Department mums, pittsbur
giečiams-lietuviams, gaiety padaryt su- 
rąšą, kam 1912 metais prisieis pas Abrao
mą išsinėšinti? Maž ką surastujnėt savo 
popieriuos? Bendrai mišias užpirktame, 
pigiau kiek išeity. Tai būty paskutinis 
mūšy kommerso biznis...

Ministeris (trauko pečiais): Ne
galiu Dievo valios įspėti!

Gugevičia: Gi kad mirštam ne iš 
Dievo valios: darbe ar išsyk tave užmuša 
ar kiek ilgėliau smaugte-pasmaugia.

Pittsburge iš-
Ministeris: Tiesa, apyčiupom ga

lima šiek-tiek spėti. Kas 
dirbo 5—6 metus...

Gugevičia: Tam, žinok, nebeil
gas amžis beliko gyventi? Šitaip ir pasa
kysiu pittsburgiečiams...

Ministeris: Vienok, aš vis apie 
Armouro sapną tebemisliju. Sakei, apie 
gražią karvę sapnavęs?

Gugevičia: Mat, kaip, ministeri, 
buvę. Nežinau kada, atvarę Armouro 
skerdyklose raguočiu būrį. Gešeftas kom
panijai ėjęs šauniai ir pats Armour buvęs
žiūrėt, kaip gyvuliai kūjais mušama. Iš 
būrio Armour pamatęs karvę, jinai buvus 
labai gražiomis akimis. Už penkiolikos 
minučių šita karve, Armourui bematant, 
buvusi sudorota. Armour niekaip nega
lėjęs gražiu karvės akiu užmiršti. Kada 
vakare atsigulęs miegot, jam ėmės bosty- 
ties raguočiu būrys; karvė gražiomis aki
mis stačiai į jį žiūrėjusi. Šita karvė jam 
tankiai rodydavosi tuoj, kaip tik sudūda
vęs akis. Ilgai Armourą sąžinė kankinusi.

Ministeris: Įdomus dalykas... 
reikės visus registrus išrausti,—apie šitai 
turi kur-nors būt....

Gugevičia: Dabar, ministeri, ei
siu, kad neasivėlinti į savo traukinį. Štai 
mano adresas, malonėsit prisiųsti žinias. 
Tekit, turiu gero tabako pačiulpti, tekit, 
ministeri. Good bye!

Ministeris: Farewell!
Gribu- Grabu.

JIS SUMELAVO...

balkoną, 
sėdynėn, 
raudonus 
kada jis

Šokikai iš-

Prisirinko pilna svetainė žmonių— 
daugiausiai jauni vaikinai ir merginos, ir 
su nekantrumu laukė, kada pradės muzi
ka griežti.

Dzan dzan... mušė miesto laikrodis 
aštuntą valandą. Muzikantai sulipo ant 
pagrindu. Jaunimas iš džiaugsmo suplo
jo delnais. Muzikantai susitaisė stygas 
ir užtraukė “Two Step”. Vaikinai, susi
kabinę su merginomis, pradėjo suktis. Tik 
Onytė apsidairė aplinkui; nėra, kas pava
dintu ją šokti, jos mylimasis dar neatėjo.

4‘Gal ateis vėliau”, manė sau Onytė, 
“tada ir aš turėsiu su kuom pašokti, kaip 
ir kitos.” Ir, taip manydama, Onytė žen
gė išlėto trepais, vedančiais į 
Užlipus ant balkono, atsisėdo 
įrėmė delnuose savo skaisčiai 
veidus ir laukė savo mylimo, 
ateis ir pavadins ją šokti.

Muzika sustojo griežus.
siskirstė. Vieni atsisėdo pasilsėti po ilgo 
šokio; kiti, stovėdami, šluostėsi prakaitą 
nuo veidu; treti, priėję prie stalu, sodę 
gėrė, aiskrymą valgė. Merginos tik su
kinėjosi apie vaikinus, rodos, norėdamos 
pasirodyti jiems, kokios jos smarkios, ko
ki ju liemenjs gražus. Tarpe ju buvo ir 
Onytės draugės. Onytė, sėdėdama ant 
balkono, matė, kaip jos draugės su savo 
jaunikiais linksmai burkuoja.

Pavydumo skausmas suspaudė Ony
tei širdį. Ašaros, kaip gyvasis sidabras, 
nusirito per jos skaisčiai raudonus veidus.

Dzan dzan... Miesto laikrodis išmu
šė dešimtą valandą. Onytės mylimo vis 
nebuvo. “Kur gi dabar jis būtu, kad 
taip ilgai neateina?” klausė pati savęs 
Onytė. “Jis man liepė ateit ir pats sa
kėsi ateisiąs kiek vėliau. Argi jis man 
būtu melavęs? %Argi dabar jis mane ne
mylėtu? Ne, aš netikiu, jis mane myli, 
jis yra tokis geras, jis man nemeluos, jis 
ateis vėliaus ir išves mane šokti, ir aš pa
silinksminsiu, kaip ir mano draugės.”

Muzikantai griežia, net ūžia! Mergi
nos su vaikinais tik sukasi po svetainę. 
Onytė dairosi aplinkui, ar nepamatys kur 
savo mylimo, dėl kurio visą vakarą sėdi 
ir laukia.

Dzan dzan... laikrodis muša dvyliktą 
valandą. Muzikantai nustojo griežę. Jau
nimas pradėjo skirstyties. Onytė nei ne
pajuto, kaip greitai vakaras praėjo. Ji 
vis dar manė, kad ateis jos mylimas ir 
išves ją šokti. Pasikėlė, apsidairė: pa
matė, kad jau svetainė beveik visai tuš
čia. Ir ji išlėto žengė trepais žemyn, ma
nydama sau: “Jis sumelavo...”

J. Naujalis.

sa-

TARPTAUTIŠKI ŽODŽIAI
Demokratas — žmoniy valdymo 

šalininkas. Žmogus, norintis, kad apie 
visus šalies, arba distrikto, arba parapijos 
reikalus spręsty patįs žmonės.

Demokratija — toksai valdymo- 
būdas, kuomet valdžia yra žmoniy ranko
se arba žmoniy atstovy.

Demonizmas — mokslas apie de
monu (pikty dvasių) įsikišimą į žmoniy 
gyvenimą. Demonizmu vadina begalinį 
pageidavimą lytišku smagumy. Sakoma;

1 tai demoniška moteris.



JAUNOMS MOTINOMS

RED. ATSAKYMAI.

senuosius kunigaik-

Pasikalbėjimas

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau,negu 
kitos spaustuves ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

Jeigu norit, kad jūsų spaudos 
darbai butų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

pav., 
metai 
Smel- 

J uo

tą 
*

s

Pajieškau savo dėdes Vaclovo Varpu- 
čanskio, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Raudeny parap., 12 moty kaip gy
vena Amerikoj. Pirmiau gyveno Bos
tone, o dabar nežinau kur. Jis pats ar
ba kas apie jį žino, meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

et Stefanija Prakauskaite,
9 Congress st., Rumford, Me.

Pajieškau apsivedimui merginos arba 
našlės. Mergina turi būt nuo 20 iki 25 
mėty senumo, o-našlė nuo 25 iki 35 m. 
Kurios norit su manim susipažinti, at- 
sišaukit šiuo adresu:

A. Kamiska,
310 Edwards st., Rockford, Ill.

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas -70c., tūkstantis—5 dol.\

Ką nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, M«>a.

Prakalbos.
Atsibus nedelioj, 5 gegužes (May) 

1912 jn.. svetainėj F. A. C. Building, 48 
Wallace avė., Fitchburg, Mass. Prasi
dės 2 vai. po pietų. Rengia 134 kp. L. 
S. S. UžkvieČia visus atsilankyti

Komitetas.

DRAUGIVIUI (Frankforte). Apie 
audrą Illinois valstijoj jau rašėme.

ŠIMKUI. Iš Raymondo jau kelios ko
respondencijos tilpo apie streiką.

Ona Adomaitienė
Kas užsirašys pas r 
Laisvę”, gaus dovanai

s

LAISVE

“LAISVE

rndnQ IrrwnncY PrSttno užžiūretojaa A. M. Barčius, 
rOUOb, KOZlldb- 464Q s Ashland Avė., roo

Kapucinas jau Scran tone.
Pas mus dvigubi atlaidai: 

vieni, kad nedirbame, o ant
ri—tai Kazys su barzda (Ka
pucinas). 20 balandžio pra-

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

I I

>
4649 So. Ashland Ave., room 6

Chicago, Ill.

Ypatingai atydą atkreipiant 
į draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums Šiuo adresu:

Onutė: Ar girdi, Mary
te! Matai, kokią Kazys pui
kią fotografiją prisiuntė iš 
Amerikos. Koks jisai ponas. 
Važiuok, sesyte, pas jį ir pa
ti būsi ponia.

Marytė: Bet jisai rašo, 
kad streikuoja.

Onutė : Ponas... o strei
kuotu. Meluoja, širdele. Tai 
jisai tyčia taip rašo, kad tu 
neatvažiuotum. O tu imk ir 
nuvažiuok. J. J.

Abraomienė: Nemačiau ta
vęs, kūma, vakar nei bažny
čioj, kibą jau į bedievę pa
virtai?

Kūma: Ale kurgi, taip 
nesmagu buvo., tai nėjau.

Abr.: Sakau, kiek čia tu 
bedieviu priviso, tai negali, 
jau ką vyrai—tai tuščia ju, 
ale kam toms boboms reikia 
pamest vierą? O vakar, Die
ve, tas kunigėlis taip gražiai 
pamokslą sakė.

Kūma: Tai kad negali su- 
' prasti angliškai.
i Abr.: Kurčia nesuprasi.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kttinn 25c.
JEI NORIT ŽINOT

Kas yra meilė ir kaip Žmonės mylisi,— 
skaitykit kningą

“Meilės Karštligė” 
Kaina 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

J. STROPUS
30 W. Broadway, so. Boston, Mass

KATASTROFA.
Pilnas aprašymas apie nu

skendimą didžiausio pasaulyj 
laivo “Titanic”, su paveiK-

4602 So. Ashland Ave., Chicago, Ill. Į s|aįs įr su VisaiS atsitikimais,
Vice-Prez. St. Ragauskis, kas buVO lajke nelaimės,

4612 s. woodSt Ch.e.go, m. atskiroje knygoje galima
Protokolų Rašt. A. A. Poška, Lrnnfi 117 90 C nas

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill. C. pdS
Finansų Rašt. F. Yaugel, M. PALTANAVIČIA

4606 S. Paulina ąt., Chicago, Ill.
Iždininkas A. J. Beržynskis, IS Millbliry St.,

4600 s. Paulina st, ęhieago, m. Worcester, Mass.

i

—Oi, Rožyte, susimilda
ma, gelbėkie, juk tu mano 
duktė!

—Kas, mama, ar jau gil
tinė su dalgiu laukia?

—Oi, Rožyte, ne giltinė. 
Tai dar būty pusė bėdos. Ma
no pražūties tykoja socijalis- 
tai.

—Ar iš galvos, mama, iš
sikraustei?

—Skaičiau aš šiandien, Ro
žyte “Vien. Liet.” Ten pa
rašyta, kad soči jai istai ren
giasi išpjaut tautiečius. Rei
kia gelbėties, Rožyte. Nuo 
socijalisty visko galima lauk
ti.

—Aš nieko, mama, nesu
prantu. Rasi, tu drigniy 
apsivalgiai, ar apkvaitai?

—Neštukavok, susimilda
ma. Čia visai ne juokai. Ma
tai Brooklyno cicilikai susi
rinko ant mitingo ir davai 
plūst mūšy šventą tėvynę, 
mūšy 
ščius, mūšy biznierius. Ir, ar 
žinai, dukrele, išplūdo alei 
vieną, kas ne pagal jy bibli
ją eina. Bet kad išsiplūdo, 
tai pradėjo rankomis skėtrio
ti, kojomis trypti, peklos bal
sais šaukti. Duokite, šian, 
sako, mums tuos tautinin
kus, duokite šian. Ak, Ro
žyte, laimė, kad ten Širvvdė- 
hs, Mikolainėlis ir Liutkau- 
skėlis neatėjo. O šiaip būty 
jiems sveiko kaulo nepalikę. 
Apveizda Dievo rūpino, kad 
jie nėjo ginčytis su tais cici- 
likais. Bet, Rožyte, tai dar 
ne visa istorija. Kaip jie pa
matė, kad niekam negali kai
lį išperti, taip subaubė, taip 
sustaugė, kad sienos subraš
kėjo. Tai iš to baisaus piktu
mo, Rožyte! Už tai mano 
mieloji “Vienybėlė” ir klau
sia: kada, sako, dabar tie so
cijalistai įtaisys skerdynes? 
Taigi, dukrele, reikia prisi- 
gatavot. Jau kad soči jaustai 
įširsta, tai niekados neatsi- 
•leidžia.

Jau tavo, mama, šneka 
tokia kvaila, kad aš tau ve- 
ly nieko nesakysiu. Tai jū
sų tautininkai rengia skerdy
nes. Ne tiesiu būdu, bet ap
linkiniu. Jie remia republi- 
konus ir demokratus. O juk 
republikonai ir demokratai 
įtaisė Lawrence’o skerdynes.

-Bet tai ne lietuviški, Ro-

- Aš nesakau, kad lietu
viški, bet lietuviški doriškai 
remia amerikonus, taigi dalį 
jy grieky turi ant savęs pri
siimti. O kaslink ty Brook
lyno socijalisty, tai, mama, 
gali nesioijot. Tavęs kibinti 
jie jau į Bostoną neatvažiuos.

O, dukrele, nesakyk. So
cijalistai tarptautiški. Paki
bink vienam mieste jy lizdą, 
kaip bematant, kaip širšės 
suzirza visur. O aš dabar, 
Rožyte, tankiai į akis juos 
nupeikiu. Tai jie man gali 
kailį išvelt. Matai, jie ne
žiūri, kad aš moteris. Jie vi
sus lygiai muša.

—Matai, mama, dėl savo 
“Vienybės” ir miegot dabar 
negalėsi.

Daug vaiky kasdien gema 
ant svieto, bet nedaugelį iš 
jy tėvai pagimdo su noru ir 
pilnu supratimu tos užduo
ties, kokią ant jy pati gam
ta uždeda.

Nemažai yra jauny moti- 
ny, kurios pasirodo visai xne- 
prisirengusiomis prie naujos 
užduoties, ir tankiai, išpil- 
dant pirmutines motiniškas 
pareigas, jos reikalauja pa- 
gelbos ir patarimo nuo kity. 
Čia tai ir apsireiškia reika
lavimas, idant mūšy mokyk
los priruošty mergaites būti 
motinomis.

Didžiausias jauny motiny 
vargas — tai nemokėjimas 
maitinti kūdikius. Pirmiau
sia, jeigu motina myli savo 
kūdikį ir nori, kad jisai būty 
sveikas, tai privalo tuojaus 
po pagimdymui nemaitinti jį 
niekuo kitu, kaip tik savo 
krūtimis. Nekurios motinos, 
bijodamos, kad jy kūdikis 
nebadauty, po prievarta kiša 
savo krūtį prie mažučio lūpy 
ir tokiu būdu priverčia jį ap
sivalgyti. Kitos gi motinos, 
nenorėdamos pervalgydinti, 
neduoda kūdikiams užtekti
nai maisto. Kaip maisto ne- 
dateklius, taip ir jo perviršis 
susargina kūdikius. Kad kū
dikiai būty sveiki, motinos 
privalo žinoti maisto normą. 
Nei viena - motina neprivalo 
duot ilgiau žįsti savo krūtį, 
kaip 20 minuty: Kartais kū
dikis privalgo į 5 arba 10 
minuty, bet tas priklauso 
nuo motinos krūties ir kūdi
kio smarkumo. Apart to, 
kiekviena motina turi žinoti 
penėjimo valandas. Lietu
vės motinos paprastai duoda 
kūdikiui valgyt, kada tik ta
sai suverkia. Ir, galy gale, 
prieina prie to, kau juo mo
tina tankiau duoda kūdikiui 
krūtį, juo kūdikis vis tankiau 
verkia. Tokios motinos su
gadina savo kūdikiy organiz
mą. Labiausia gi išsiplati
nęs paprotys valgydint kū
dikį kas dvi valandos. Bet 
pasirodo, kad ir tokis maiti
nimas yra dar pertankus. Į 
tokį trumpą laiką kūdikio vi
duriai nespėja permalt mais
tą ir iš tos priežasties kūdi
kiai taip tankiai vemia. Tei
singiausia metodą valgydinti 
kūdikį kas trįs valandos. Po 
trijy mėnesiy valgydinimo 
laiką galima dar labiau pra
retinti. Ypač reikalinga kū
dikį atpratint nuo valgymo 
naktimis.

Tai tiek apie motinas, ku
rios maitina kūdikius savo 
krūtimis.

• Bet nemažai yra ir tokiy 
motiny, kurios tyčia atsisako 
duot savo kūdikiui krūtį. 
Tokias motinas reikty pava
dint pusgalvėmis, savo Kūdi
kiu vargintojomis. Nors gam
ta kiekvienos motinos krūtis 
pripildo maistu prieš gimdy
mą, nors kiekviena iš jy turi 
kęsti neapsakomą veržimą ir 
degimą krūtyse, jeigu ją ne
duoda išžįsti kūdikiui, vie
nok kenčia ir nepildo savo 
užduoties. Jos tankiausiai 
bijo, kad jy krūtįs nuo min
dymo nepamesty geros išžiū
rės ir krūtinė nepermainyty 
formos. Tokis manymas nė
ra teisingas. Abelną išžiūrą 
gali permainyti tik naštumas 
arba gimdymas, bet anaip
tol ne žindymas.

Nors labai mažai, bet yra 
ir tokiy motiny, kuriy pienas 
yra nesveikas ir joms dakta
rai uždraudžia žindymą. To
kios motinos yra priverstos 
maitint kūdikius karvės pie
nu. Bet ir čia reikia mokėt 
su taisyt maistą. Vienas kar
vės pienas mažiems kūdi
kiams yra perriebus ir todėl 
kenksmingas. Reikia duot 
sekančiai: iki 3 mėnesiu se
numo į vieną dalį pieno rei
kia pilti 2 dalis vandens, iš- 
viryt ir, užsaldinus, duot 
gert. Nuo 3 iki 6 mėnesiy 
reikia maišyt pusę vandens 
ir pusę pieno. Nuo 6 mėne
siu kūdikiui jau galima duot 
tyrą karvės pieną be primai- 
šymy.‘

Šiuos kelis nurodymus tu
rėtu gerai įsidėmėti visos bū
siančios motinos, kad, atėjus 
laikui, galėty jais pasinau
doti.

tuviškai, bet išvaizda tai per
kūnas žino kokia. Barzda il
ga, apvalkalas lig žemės, ba
sas, nagai nenupjaustyti, lyg 
vištinio vanago.

Nedėlioję 21 bal. šv. Juo
zapo parapijos komitetas bu
vo sušaukęs viešą 'susirinki
mą Auditorium salėje, už
kvietė abiejy parapijy kuni
gus, kad šie ateity ir išaiš- 
kinty, dėlko yra daromi už- 
metinėjimai vieni kitiems ir 
bažnyčią laiko uždarytą. 
Kun. S. Mickevičius pribuvo, 
o kun. J. Kuras nepasirodė. 
Kun. Mick. kalbėjo ir kriti
kavo Romos šventenybes. 
Priegtam apgailestavo lietu
vius, kad jie dirba kuosun- 
kiausius darbus ir savo pūs
lėtom rankom puošia tik tur
čius, o patįs tamsybėje ir 
skurde gyvena. Pasakė, kad 
jis į čion pribuvo ne dėl do
lerio (kaip Romos kunigai da
ro), o tik dėlto, kad pakelt 
čionaitinius lietuvius. Jei, 
sako, męs turėtume bažny
čią atdarą męs, apart bažny- 
tiniy ceremonijy, įtaisytume 
knygyną, o iš knygy kiekvie
nas gaiety pažint tikrąjį ti
kėjimą.

Antras kalbėjo Smelsto- 
rius. Šis išrodė, kas tai yra 
Kristaus mokslas. Sako, jis 
yra labai geras, ką ir dabar
tiniai socijalistai skelbia. 
Bet prakalbos ne visiems pa
tiko, ypač smuklininkams. 
Šie žmonelės, ar tai laisva
maniai, ar tai katalikai, vi
sada stoja prieš visokį pro
gresą. Ir kolei egzistuos ši 
supuvusi tvarka, tolei egzis
tuos ir tautiškos smuklės.

Nesusipratėlis.
Tomsburg, W. Va.

20 d. bal. pas mus sustrei
kavo angliakasiai, prigulinti 
prie U. M. W. of Am. Kon
traktas su angĮiy savininkais 
pasibaigė pirmą balandžio, 
bet dar vis dirbo ir vedė ta
rybas, bet dabar sustreikavo. 
Reikalauja po 5c. nuo tono 
daugiaus. Kompanijos nori 
padaryti 10 vai. darbo dieną 
ir mėnesinę užmokestį.

Geistina būty, kad pas 
mus niekas nevažiuoty.

Aleks. Sherbin.
Rockford, III.

13 bal. šv. Mykolo drau
gystė parengė prakalbas, at
minimui 5 mėty sukaktuviy 
nuo laiko įkūrimo. Kalbėjo 
D-ras Rutkauskas iš Chica
gos. Męs,rockfordiečiai, ma
nom, kad geriausia jo pra
kalbą pavadint “tautiška 
buiza”. Kvietė prie boikoto 
socijalistišky laikraščiy, o 
ypač “Keleivio”, sakydamas, 
kad jį leidžia žmonės, kurie 
per revoliuciją plėšė gminas, 
pačtas ir 1.1. Išvadino tuos 
/žmones nepilnapročiais.
1 Ex Rockfordietis.

Mahanoy City, Pa.
Balandžio 16 d. L.S.S. 46 

kuopa statė ant scenos “Mi
lijonai vandenyj”. Po loši-i 
-mui buvo šokiai ir skrajojau-1 
ti krasa. Teatras nusisekė 
vidutiniškai. Kaip nuo dar- 
bininky, tai daugiaus negali
ma ir laukt. Žmoniy buvo 
nedaugiausia, nes žmonelės 
čia baidosi socijalisty. Pir
mą dovaną laimėjo Pajauniu- 
tė. Iš trijy laikraščiy išsirin-’ 
ko “Laisvę”.

Pelno pasiliko $25. Vis tik| 
socijalistai čia gražiai dar-i 
buojasi.

Musninky Staršina.
Minersville, Pa.

Bal. 20 d. Lietuvos Sūny! 
i Draugystė nutarė rengt refe-, 

! ratus, deklamacijas ir tam 
panašias paskaitas, kad laike 

dėjo 24-ris savo pamokslus^, j streiko ir šiaip jau laisvesnė- 
Dar jis čion pirmu kartu, tail mis valandomis traukti žmo-. tJL VAOz UWUjJlCMDU
avelės stebisi, kaipo į nepa- nes daugiaus p^ie mokslo. Tas kunigėlis kaip kraist, 
prastą ypatą. Ir ištikryjy Išrinktas komitetas iš Arba-1 taip kraist,
reikia nusistebėti. Kalba žausko, Kavaliausko ir Bar-’katalikas gali suprasti ir ži-

Korespondencijos
“Žmogžudžiai” ant Chi

cagos scenos.
Nedėlioj, 21 d. balandžio 

Dramatiškas Ratelis prie L. 
S. S. Chicagos kuopy, vaidino 
Tugobočno dramą “Žmogžu
džiai”. Tugobočnyj moka nu
piešti gražiai gyvenimo vaiz
delius ir iš jyjy sutverti pasi
baisėtiną regyklą. Jo dra
mose tik ir žydi meilė ir jos 
nelemtos pasekmės—nusižu- 
dimai, užmušimai irt. t. Tas 
pats yra ir šioj dramoj. Be
rankis Antanas, apsiveda su 
Naste. Ji jo neapkenčia— 
pamylo berną Jurgį. Norints 
Jurgis išpradžiy Nastės mei
lės neatjautė, kadangi ji tu
rėjo vyrą Antaną, bet Nas
tė beprotiškai įsimyli į Jurgį 
ir neduoda ramybės. Šitokis 
įsimylėjimas išveda Jurgį iš 
pastovumo ryby ir jis prade
da mylėti Nastę, sukalba nu
žudyti Antaną, o po jo mir
ties apsivesti. Kaip sukalbė
jo, taip ir padarė. Jurgis nu
žudo Antaną ir pats apsiveda 
su Naste. Bet jy abiejy są
žinė nerimsta. Morta, moti
na Antano, apserga iš didžio 
liūdnumo dėlei mirties savo 
sūnaus. Vėliaus Morta, pa
sislėpusi, išgirsta Jurgio su 
Naste pasikalbėjimą apie nu
žudymą Antano, jos sunaus. 
Ji nori jiems atkeršyti, bet 
nustoja kalbos. Jurgis, 
griaužiamas savo sąžinės, ne
gali beiškęsti, nes jo paties 
nuodėmės bepaliovos kanki
na jį. Pradeda girtuokliau
ti, su motere *nebsutikti. 
Nastė nusižudo, pasismaug
dama. Jurgis nusižudo—pa
sipjauna. Morta vėl atgau
na kalbą, bet jau nėra kam 
keršyti, nes žmogžudžiai pa
tįs save nusižudę.

Aktoriai savo roles atliko 
pusėtinai: vieni gana gerai, 
kiti biskį silpniau. Ypač pa
žymėtinai gerai lošė Morta 
(Dundulienė), Jurgis (Sankū- 
nas) ir Grigas (Buraga). Pub
likos buvo nedaug, tik neži
nia dėl kokios priežasties? 
Gal todėl, kad komitetas ma
žai reklamavo.

Julijus Minkštutis.
Brooklyn, N. Y.

Balandžio 19 d. Lietuvai- 
čiy kliube buvo skaitytas re
feratas ant temos “Apie su
stiprinimą . moteries pobu- 
džip”.

Dėlei pakėlimo pobūdžio 
ragino rašyties į kliubą, la- 
vinties gimnastikoj ir įkurti 
moterišką laikraštį. Dar pa
sakė, kad gimnastika yra di- 
džiausis vaistas dėlei būvio 
pagerinimo ir sveikatos. O 
dėlei doros, tai reikalinga re
ligija su kunigija.

21 bal. buvo surengti de
batai L. S. S. 19 kuopos su 
tautininkais. Bet tautiečiai 
bijojo stoti viešai į debatus 
su socijalistais be’ fakty ir nė 
vienas nepribuvo.

Tada J. Šukys ir A. Purvis 
plačiai paaiškino kas per 
paukščiai tie širvydiniai tau
tiečiai ir kokia jy politika/ 
Potam buvo leista viena va
landa publikai kalbėti, visi. 
sutiko su nurodymu rninėty 
kalbėtojy, tik Ramanauskas 
ir da vienas tautietis apkal-, 
tino socijalistus užtad, kad. 
jie pajuokia tautiškas vižas, 
pančius ir kopūstus.

Jurbarkiškis. 

nučausko. Minėtam susirin
kime tapo pusėtinai išpar
duota knygeli y. .

Sustojus anglių kasykloms, 
darbai visai apsistojo. Dau
gelis lietuviu išvažinėjo i ki
tas Amerikos apygardas.

Baland. 17 d. Veleris ir 
Kvainauskas gavo užsimokėt ; 
po $9 už tai, ką vežiojosi vai
kus ant vežimo prie alaus 
pardavinėjimo ir neleido j 
mokyklą. A. J. B.

Cicero, III.
• 20 d. bal. Juknio svetainėj 

atsibuvo lietuviu skyriaus so- 
cijalistu partijos pasilinksmi
nimas su prakalbomis, dai
nomis ir deklamacijomis. 
Kalbėjo Petraitis, studentas 
Chicagos universiteto, ragin
damas stoti į kovotoju eiles. 
Dvi mažos mergelės dekla
mavo eiles. Mišrus kuopos 
choras sudainavo tris daine
les. Ciceriečiai paskui dar 
gražiai pašoko.

Jul. Minkštutis.
Herrin, III.

21 bal. kaimely Bushi žuvo 
13 žmonių, o 40 likosi smar
kiai sužeista. Priežastis tos 
nelaimės -bausi audra. Iš
vertė namus, tvoras paliko 
be pastogės 400 žmonių. Trū
kį net numetė nuo relių per 
kokia 10 pėdu. Susižeidė per 
30 žmonių. Kituose aplinki
niuose kaimeliuose irgi pa
daryta daugybės nuostuoliu. 
Taip pat ir ten atsitiko ne
laimiu su žmonėmis. Valdžia 
skubina atspausti plakatus, 
kad sušelptu sužeistuosius. 
Bet ar turės tiek širdies ka
pitalistu valdžia, kad sušelp
ti likusius be pastogės? Tur
būt vargdieniai turės patįs 
save gelbėti. J. Gugas.

Nashua, N. H.
21 bal. atsibuvo prakalbos, 

parengtos šv. Petro ir Povy- 
lo dr-stės. Kalbėtojum buvo 
L.Prūseika,kuris nurodė kaip 
sutvarkytas šių dienu pasau
lis, kaip reikia kovoti su ka
pitalu. Kalba buvo labai aiš
ki ir teisinga. Antru kartu
L. Prūseika pasakojo apie 
Sibirą. Publika dėkavojo 
delnu plojimu.

Prie draugijos prisirašė 25 
nauji nariai. S. Z. Daugis.

Easton, Pa.
Dirbtuvių daugiausia: yra 

pora mašinerijų išdirbinio, 
popieriniu ir 1.1. 20 bal. at
sibuvo tarptautiškos prakal
bos, parengtos Ind. Workes 
of the World unijos 25 kuo
pos iš Paterson, N.J. su mie- 
riu suorganizuoti Easton’o 
darbininkus. Mėnesis laiko 
atgal čionais susitvėrė I.W. 
W. 33 kp. ir dabar skaitoma 
suviršum 300 nariu; po pra
kalbu prisirašė apie 40—50. 
Angliškai kalbėjo ponia O.
M. Johnson iš Oakland, Cal. 
ir generališkas organizato
rius Rudolph Kats, itališkai 
— Joseph Yenerall i iš Pater
son, N.J. ir rusiškai—-Boris 
Reinstein iš Buffalo, N.Y.

Širšinas.

noti, kad paskutinės dienos 
Jėzaus mūkos. Nugi man 
Antanas ir Taims (“Times”) 
išrašė prezento.

Kūma: Argi ir skaityti

Abr.: Nugi viską suskai
tau. Aną dieną žiūru --tai 
naujas skrybėlių storas, ir 
tuoj nubėgus nusipirkau už 
14 dol.

Kūma: Oi! taip brangiai!
Abr.: Ar tai aš apsileisiu 

su grinorkomis. Mano Abra
omas dar uždirba, o ir Anta
nas man patarė. Tai mat ir 
nauda, o kas iš tu lietuviš
ku, tik vierą šventą niekina.

Musegaudis.

Paj ieškojimai.
Pajieškau apsivedimui merginos nuo 

25 iki 28 metų senumo, kuri turėtų ne
mažiau kaip 1000 dol. Aš turiu lig 3000 
dol., 2 lotu žemes ir namų girioj India
na, taipgi kitus du lotu žemes turiu 
naujame mieste Buckner, ill., kur no
riu statyti namą ir uždėti didelę krautu
vę. Butų malonu, kad atsišauktų iš 
apielinkes Buckner arba iš Chicagos, 
kad galima būtų greičiau susivažiuot.

C. D. Kalomba, (37) 
Box 51, Buckner, III.

Pajieškau savo šešiy draugų Konstan
tino Šidlausko (rašose S. C. Shaffer), 
taeina iš Kauno gub., Raseinių 
Tvėrių par., Taukolidzios sod., 5 
taip Amerikoj; pirmiaū gyveno 
ter, Nevada, auksinėse mainose;
zapo Macnoriaus paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Tveriy miesto; pirmiau 
gyveno Kenosha, Wis.; Mikolo Žukaus- 
<o, Kauno gub., Raseinių pav., iš mies
to Rietavos, pirmiau gyveno Chicagoj, 

11.; Antano Drumiaus, Kauno gub., 
Šiaulių pav., BarstiČių miestelio, pir
miau gyveno Franklin Furnace, N. J.; 
Juozapo Rulliaus, Kauno gub., Šiaulių 
pav., pirmiau gyveno Allegheny, Pa.; 
Antana Doliebaus, Kauno gub., Šiaulių 
)av., Cidabravo par., Vabalių sodž.. gy-’ 
vena Pa. valst. Jie patįs ar kas kitas 
malonėkite duoti žinią šiuo adresu:

A. J. Gnizinskis, 
P. O. Box 474, Westville, 111.

Trečias didelis Teatras ir Balius
Rengia Clevelando L. T. D. “Mirta”, 

Nedėlioj, gegužio 5 d. (May), 1912 m., 
Koreny’o svetainėj, kampas Kenilworth 
ir W. 11 Literary gat. (reikia imti 14-tą 
gatvekarį). Pradžia 3 vai. po pietų. 
Bus atlošta labai puiki 3-jų veiksmų ko
medija “Kaip kas išmano, taip save ga
no.” Bus skrajojanti krasa su dovano
mis. Dvi merginos bei moterįs,. aplan
kiusios daugiausia atviručių gaus: pir
ma dovana — puikus laketukas vertės 
$6.00; antra sidabriniis krepšis (Packet 
book) vertės $4.00. Dar reikia primint, 
kad bus naujos dainos abiejų chorų: vy
rų ir mišraus. Nuoširdžiai visus kvie
čiame KOMITETAS.

Teatras ir Balius!
Rengia 133 kp. L. S. S., kuris atsibus 

Subatoj, 4 d. gegužės (May), 1912 m., 
Finų svetainėj, ant Chapel st., Nor
wood, Mass. Prasidės 7 vai. vakare ir 
trauksis iki 12 vai. nakties. Bus suloš
ta trijų veiksmų drama “Žmonės” per 
vietinius aktorius ir dviejų veiksmų .ko
medija “Svečiai iš Lietuvos'” jier So. 
Bostono aktorius. Laikys kalbą DŽan 
Bamba. UžkvieČia Komitetas.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašalpos vaidu
L,. K. Gedemlno No. 1 

r
Ant Town of Lake, Chicago, UI.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS
Valandos:

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

&9sCc>«c)O<c)»tc)©4c)«SstSO

gaunamos “Laisvės” spaustuvė).
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS

SLAPTYBES arba kruvini Do- 
niazo Macocho darbai. Su pav.. 15c 

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
Ženklus................................. 15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........................15c

MEILES KARŠTLIGE...............20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

ką ir iškeliaujantiems.........  15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?........ .......... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI..... 10c
NAUJAUSIOS DAINOS .ir EI

LES ........................................... 20c
NAUJOS KANT1ČKOS arba poli

tiškos giesmės.......................30c
PASAULIŲ RATAS .................. 25c
POKAHONTAZA Indijonų Kara- 

ralaitė. Istoriška pasaka.... 15c
BALTAS RŪBAS.........................15c

Draugijos 

ir Biznieriai!

“ Laisves 
Spaustuvę

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.
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“KOVA’
“KOVA’
“KOVA” metams 4B2.(X) Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

PARSIDUODA:

GERIAUSIAS

‘KOVA
M

one So. Boston 21014 ir 21013.
bet lipk vienais

2 Po

75c.

261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

M 
&

i

$3.50 
50c.

K 
9i 
A 
A

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

10c.
10c.

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS 
(iarsiiį Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

o

3

VIETINES ŽINIOS
Brighton, 19 bal. šv. Jurgio 

dr-stė buvo parengusi balių ir 
šokius. Tūlas J. A., prisi
kaušęs rudžio, apdaužė kelis 
žmones. Ar tai gražu? Nuo 
tokiu laukiniu žmonių reikia 
saugotis.

—Man išrodo keista, kad 
šv. Jurgio draugystė, reng
dama balių, visus valgius 
ėmė ne iš kooperacijos, bet 
Iš privatinės krautuvės. Juk, 
rodosi, kooperacijos naudą 
reikėtų pažinti. Valgiams 
nupirkti buvo išrinktas komi
tetas. Kodėl jisai taip pasi-

boilerio išsiliejo verdantis 
vanduo ir labai apšutino 5 
metu mergaitę Iris Louse 
Cone. • Mergaitė tuojaus mi
rė.

Huoghton and Dutton’s 
krautuvė yra turtingiausia 
Bostone ir vietiniai laikraš
čiai apie tą nelaimę užtylėjo, 
turbūt todėl, kad nesugadi
nus savo sėbru biznio.
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Parsiduoda labai geroj vietoj puiki 
keptuve (bakery) už prieinamų kainų. 
Padaro biznio už $200 ant savaitės. At
sišaukite šiuo adresu:

Mr. F. Wachenheim, 
582 E. Fourth st., So. Boston, Mass.

J. ROMASZKIEWICZ
Pakajaus Teisėjas 

ir Publiškas Notarijušas 
Išdirbame Daviernastis, Kontraktus, 
Pirkimo Pardavimo dokumentus ir kito
kius raštus. Kurie norite dasižinot apie 
laivakorčių kainas ir kaip siųsti pinigus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

J. ROMASZKIEWICZ 
115 Salem st.,Boston,Mass.

Per draugystės susirinki
mą likosi skaitytas laiškas 
immigrantu šelpimo draugi
jos. Bet likosi atmestas. 
Ajauskas pasakęs, kad tai 
esąs socijalistu užmanymas 
ir socijalistai nori juos išnau
doti.

Potam įnešta, kad Velykų 
naktį visa draugystė eitu į 
bažnyčią po prievarta. Čia, 
mat, neišnaudojimas!

Draugijos posėdžius veda 
vienas pirmininkas ir dar tū
las Augustinavičius patvirti
na. Jeigu gi susiranda prie
šingu ir juos negali sumušti 
žodžiu, tuomet kitaip elgiasi. 
Ar tai gražu?

Kamendorius.

Seredos vakare. 1 d. gegu
žės, visos Bostono ir apielin- 
kiy socijalistu kuopos ir dau
gelis šiaip darbininku orga
nizacijų iškilmingai apvaik
ščios Pirmos Gegužės dieną, 
tą viso pasaulio darbininky 
šventę. Demonstracija su 
raudonomis vėliavomis ir mu
zika prasidės nuo Park Sq., 
8 vai. vakare.

Lietuviai išeis iš So. Bos
tono nuo socijalisty svetainės 
(376 Broadway) tuoj po 7. 
Kas norės apvaikščiojime da
lyvauti, turi ateit pas svetai
nę jau ant 7. Lietuviai eis 
jau nuo pat svetainės su rau
dona vėliava ir su muzika, o 
ant Park Sq. susilies su kito
mis tautomis, kurios sudarys 
didelę domonstraciją.

Pereitą savaitę Mechanic’s 
name ant Huntington avė. 
atsidarė paroda audimo ma
šinų ir audiniy. Tarp kitko 
bus parodyti rateliai ir stak
lės nuo 200 metu senumo.

Pereitoj nedėtoj socijalisty 
svetainėj atsibuvo koncer
tėlis, parengtas per L. S. S. 
60 kuopą. Vakaras nusise
kė gana gerai. Ypač atsižy
mėjo pestatyme monologu ir 
deklamavime eilių V. Klem
ka ir Genutis. Taip pat ne
blogai atliko P. Ketvirtis 
Džian Bambos rolėje. Ne
blogai deklamuotu M. Bal
čiūnas, jei tik pasirūpintu 
apie geresnį nudavimą ir ne 
taip monotoniškai kalbėtu, irlokiuš Dahl 
Geras buvo ir Maikio su tė
vu pasikalbėjimas, ypač tė
vo rolė buvo atlikta gana 
gerai. Tik “lietuviškiems 
muzikantams” būtu patarti
na pamarginti vakarą dau
giau įvairesnėmis melodijo
mis, o ne vien lietuviškomis 
“polkutėmis” ir“valciukais”. 
Nors ir buvo viena, kita ne
pergeriausiai nusisekusi de
klamacija, bet abelnai publi
ka buvo užganėdinta. Žmo
nių buvo prisirinkus pilna 
svetainė.

Tokius vakarėlius, o taipgi 
prakalbas, diskusijas ir pa
skaitas jau nuo pat rudens 
vis rengia L. S. S. 60 kuopa 
ir tuomi atlieka gana didelį 
kultūros darbą, už ką gali
ma ištarti širdingiausią ačiū 
socijalistu kuopai už tokį ne
nuilstantį darbavimąsi. Soci
jalistai So. Bostone pradeda 
įgyti didesnę įtekmę; kas 
nedėldienį atsibūna gana 
skaitlingi ju susirinkimai ir 
kuopa smarkiai auga. Lin
kėtina 60 kuopai ir toliau ne
nuilstančiai darbuotis.

Augostino Levanin, jaunas 
advokatas nuo salos Malta, 
sumanė pasnykaut 60 dienu. 
Jisai dabar randasi Roxbury, 
Carnegie Institute Nutrition 
Laboratory. Jo tikslu yra 
išbandyti, kaip ilgai gali 
žmogus be valgio gyvent. 
Visi yra labai užinteresuoti, 
kokiu paliks jo kūnas po taip 
ilgo pasnykavimo.

Panedėlyj, 6 gegužės d., 
So. Bostono Lietuviu Lab
darystės Dr-ja rengia teatrą 

____ l.lgren Hali sve
tainėje, kamp. E ir Silver sts. 
Bus sulošta “Žmonės”, 3 
veikmių drama ir juokinga 
komedija “Tarnasįpainiojo”. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Utarninke, 30 d. balandžio “Birutes 
Kanklių” Choro susirinkimo nebus, nes 
mokytojas negali pribūti tų vakarų.

Visiems žinomas lietuvis, 
aptiekorius K.Šidlauskas šio
mis dienomis nupirko di
džiausią ir gražiausią So. Bos
tone aptieką, kuri randasi po 
numeriu 226 Broadway, kam
pas C st. Taigi lietuviams 
patogiausia su * receptais 
kreiptis pas jį.

Atsilankykite nors sykį, o 
norėsite ateit visada, nes tik 
mūsų krautuvėje galit gauti 
teisingu daiktu vertės pinigu. 
Tamoszaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

Jonas Valiackas, kuris už
laiko didžiausią bučernę,šio
mis dienomis persikėlė nuo 
262 Fourth St. ant 246 D St. 
Nauja vieta atsidarė 27 bal., 
tai yra pereitoj subatoj.

DRAUGIJOS IR KUOPOS!
Jeigu norit vasaros šventadieniais 

praleist linksmai laikų ir nekęst di
delių karščių, tai imkit laivų pasiva- 
žinėt ant jūrių. Pas mane galit pa- 
sisamdyt didžiausį laivų, kokis tik 
yra Bostone. Tas dėl draugijų atsi
eis visai pigiai. Prieš paėmimų lai
vo duokit man žinių bent dviem ne
daliom išanksto. Ateikit po šiuo 
adresu:

Antanas Raulukaitis
344 Broadway, (Baldwins Cafe)

SO. BOSTON, MASS.
Taipgi galit gaut informacijas 

“LAISVES” REDAKCIJOJ.

TEISINGIAUSIA Ą A
IR GERIAUSIA AP I | H K A 

lietuviška * llulkM
Sutaisau receptus su didžiausia aty
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptinka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

’SSVW ‘NOJLSOfl
0L'£ stnujn.i “ JS uojJ8uįusi?A\ 162

•s'nXJpjp otusp) 
srųosjA jį ‘siMOjdo^ sugisą > i 
*sniujAU|n>|Įo>j ‘snpun>j$ ‘satuppN

sn ivNiiiH sniMoęiA n naru v

at|) JO ?ll<|e<| Xjbjoju

•uojinv f-ri6 P.L HOI^IA oui|U9AX()
•401'1' U|IIW HHUOPPI OHIJJO

BOSTON
BEER

>

§

CO
Išdirbama skaniausis

ALUS, PORTERIS ir 
LAGERIS.

Bravoras randasi ant

2nd and D Sts

The Commonwealth
Bidding Association

Verte turto ant $25.000.

Namų Budavotojai, Kontraktoriai 
ir Pataisytojai

(Real Estate, Mortgages & Insurance) 
Atliekame kuogeriausiai visokias.ope

racijas. Suteikiame visokius patarimus 
statyme namų, o taipgi duodame viso
kius patarimus ir išskaitliavimus tiems, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus. 
Statome naujus namus, perstatome ir 
pataisome senus. Išduodame paskolų, 
apdraudžiamo nuo ugnies namus ir visų 
naminį turtų. Perkame, imame nuo- 
mon (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame dėl statymo namų žemės 
lotus. Kiekvienas šoras parsiduoda po 
$10. Mūsų komponija taipgi turi dide- 
ius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sąžiniškai.

Ofisas: 782 Main st., 
Cambridge, Mass.

LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAl-RUįilŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptieką ant
kampo po mano ofisu, 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

[DR. M. ZISELMAN’
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1'967-R.

SVEIKI, GERI IR PIGUS 

GĖRIMAI.
Rengiant vestuves, krikštynas, 

varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprūpinsiu! pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wiszniowka ii* kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matonis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūsų sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

28 balandžio, nedėlioj, at
sibuvo prakalbos pobažnyti- 
nėj svetainėj, surengtos T. 
M. Dr-stės. Dr. Tupper ro
dė paveikslus apie Lietuvą. 
Paveikslai išrodė gerai, tik 
p. Ramanauskas nemokėjo 
atsakančiai išversti Dr-o Tu- 
pperio kalbos.

Jurgis Urbšaitis, moterų ir 
vyru kostumieriškas kriau- 
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

S0. BOSTON, 
MASS.

"NoWork-NcPaV’ 
The Workingman’s 
Problem

Likosi nutarta padidint 
Bostono muzėju. Prie seno
jo namo bus pribudavotas 
naujas, kurį pripildis dailės 
paveikslais. Tas pribudavo- 
jimas atsieis apie 600 tūk
stančiu doleriu.

Mokykis barberiaut.
Reikalaujam gerų jaunų vyrų, kuris 

turi ukvatą mokytis barberiauti. Galit 
atvažiuot ypatiskai pakalbėt apie išly
gas arba užklaust per laiškų, įdedant už 
2c. štampų dėl atsakymo. Ruimų dėl 
gulėjimo duosim dykai. Naudokitės pro
ga. D. GALINIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

pa-“The New York Call” 
duoda sekančią žinią:

Houghton and Dutton’s 
krautuvėj Bostone, iš .avos

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šių savaitę bus lošiama

‘The Prince Chap’
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

labai įspūdingu perstatymu. 
Sėdynės geros ir nebrangios.

Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

Jis tik jsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 

Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laikai pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
F. AD. RICHTER & CO.. 215 Pearl St.. New York. 

Rlchter’io Congo Pillčs rra, geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 60c.

'L c M ■

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ.’Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street 
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir

F. S. Šimanskis.
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Perkant žiūrėk, kad but<£ ta marke, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DHGT1NĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpeČėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainų.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., neawr„raorpes BOSTON, MASS

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į mėnesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

“ 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

LEIDŽIAMAS
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS
AMERIKOJE

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

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

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

’ tikriausias darbininkų laikraštis.
’ paduoda žinias iš viso svieto.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis ... -
Skilvio Lašai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo DantįTSKaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų - 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ... 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas 'Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo-štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams ątose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jarne. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & M MN STS.. PLYMOUTH. PA.

25c. 
50c.

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

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

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25

* Yloyamensiiig Avė.
Jį FVUVd i>hiladf:lphia, plnn’a.
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21-23 Cross St., K^,mtTasymardkCeOttsqSua'^eneto,, Boston, Mass.

• DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA JOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsiu! orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO

GERIAUSIA VIETA
Pirkti Pečius, Lovas, Kėdės, Karpetas 

ir visokius namams forničius.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresų, malonėkite neat-
25c.
25c. 
25c. 
50c. 
15c. 
25c.

$1.00 
25c.

TEISINGIAUSIA JR GERIAUSIA $1.25

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

Akušerka
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$2.00
$2.00

$50

kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naujų, t. y. tų, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresų permainyt negalėsimi*.

Administracija.

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresą.

• OFI’ISAS RANDASI: P
! 30 W. Broadway t A
; SO. BOSTON, MASS, g
S4c)4c)Q*c)43i|c)4c)llc)4©4c)4e)«4c)

* - s

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metę nuo Įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomiN dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

Iki 4 po plot.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

m
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Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius P. A. JATULA V1ČIUS.

B. U. BBRNARO
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So. Boston, Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar po to laiko tele- 
fouuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta)..............................................  $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti be mo
kytojo.................................  15c

NAUJAS BŪDAS mokytis ra
šyti be mokytojo............. ......... 10c

ARITMETIKA mokinimuisi ro- 
kundų, su paveikslais (apdary
ta)..................................................  35c

Pinigus siųskit per M o ne y O r- 
d e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bų prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbų įvairio
se moterų ligose.

Ištaisome namus puikiausiais rakandais 
už $60.00. Kas norite pigiai nusipirkti 
gerus forničius, tai atsilankykite pas

B. CANNHR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts

50,000 
K ĮM YGU

Vysai dykai
Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, 
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyr 
vyrai, kat rie pasigėrė j»< r inierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valių— vyrai silpni, nervoti ir katrie prasto: 
sava sveikata — vyrai, katrie negahė pri darha ir katrie ne gale 
nauduoti pyluai linksniunia gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaij» jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vyru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu Hudu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai,Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas gyias- 

tinios sėklos, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška orjaua, Užsiveržimas 
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapia arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagolba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive

dęs ar nevedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiai uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 

no viena doleri ir pasakis kokiu budu galetč 
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. 

Daug nerūpestingu gyditoju prispira 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O.

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta bo ypatingai pa- 

reikalavhna sergančia. 
Mę» tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jins nebusite niekados pa

reiga. Siusk sava 
adresa šendena.

Dykai 
del

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H
KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS.
Dr. JOS. LISTER & CO., L. 605, 208 N. Fit th Ave., Chicago, HL 
Gih'ONi:- AS esu uHnteresuotas iusu pasiulinimui dykai siun- 

st^.s knygos ir norėčiau, jog jins išsiustuinent man vieną 
iš tuo knygų.

Vardas ir pavarde

Adresa1

Steitas

0




