
***!. M

* Visuomenes, Kulto ros, Politikos Laikraštis w
6 6 9 9

m

Ii

S
<vPf mihIw242

$2.00
. 3.00

■minkė ir PetnyčioJ
ENDROVfi”
AKTAMS:

t'i S 
co 

\> 
C►

g

Eina du sykiu sgvaif “ 
Leidžiu "LA' 

PRb'NVMt 
Amerikoje...............
Kanadoje ir užrubH 

pu- 
Kanadoje ir užruhe. 
Amerikoje...............

Apgar*lniniij I

o. Boston, Mass 
4?'4?«7)«l£Oit3i|3Ž

........................$1.50
........................ 1.00 
it užklausimo.

Telefonas:
So. Boston 21013.

Telefonas:
So. Boston 21013.

BOSTON, MlASS.i 21 GEGUŽĖS (MAY), 1912 m.
Entered as second-class matter November 13, 1011, at post office at the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879.

s
OJ

s s e)

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY 
6 6,

Published by
LAISVĖ” PUBLISHING CO

Every Tuesday and Friday at Boston, Mass
YEARLY SUBSCRIBTiON RATE:

In the United States................................... $2.00
To Foreign Countries................................ .3.00

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to:

242 W. Broadway, So. Boston, Mass, 
oooioircooeoitc)

No. 41. 11 Metai

AMERIKOJ
Socijalistu kandidatai ant 

prezidento.
Indianapolis, Ind., 18 geg. 

—Socijalistu konvencija pa
sibaigė. Kandidatu ant Suv. 
Valstijų prezidento liko pa
statytas E. V. Debs, o ant 
vice prezidento E mil Seidel.

Daug ginču ši konvnecija 
turėjo apie veikimą unijos 
Industrial Workers of the 
World. Pagaliaus liko pa
smerktas re vol iuci joniškas 
veikimas šios unijos. Jeigu, 
kuris nors agitatorius minė
tos unijos laike savo prakal
bos kviestu žmones prie re
voliucijos, tokį partija praša
lins iš savo tarpo.

Mainieriai susitaikė.
Wilkes Barre, Pa., 18 geg. 

— Čia atsibuvo konferencija 
mainieriy atstovu, kurio
je liko nutarta padaryti 
ant 4 mėty sutartis. Pagal 
tą sutartį darbininkams al
gos bus pakeltos ant 10%. 
Taipgi panaikintas nuolatinis 
pakėlimas arba nu mušimas 
algų, žiūrint pagal anglies 
kainą. Uniją gali darbinin
kai turėti, bet už tiesotą 
darbdaviai jos nepripažįsta. 
Ši sutartis liko priimta 323 
balsais prieš 64.
Amerikos juodašimčiai.

Los Angeles, CaL, 16 geg.
- Pastaromis dienomis pa

garsėję anarchistai Dr. Reit- 
man ir Emma Goldman buvo 
nuvažiavę į San Diego laiky
ti prakalbas ir skelbti žodžio 
laisvę. Jie apsinakvojo vie
name viešbutyje. Tada ame
rikoniški juodašimčiai apsu
po tą viešbutį, įsilaužė į kam
barį daktaro Reitmano, išve
žė jį į laukus apie 20 mailių 
nuo miesto ir apstoję su re
volveriais, privertė jį pabu
čiuot amerikonišką vėliavą. 
Kada Reitmanas tą atliko, 
tai gauja juodašimčiu išvilko 
jį nuogą ir pradėjo degint jo 
kūną. Reitmanas jau nega
lėjo atlaikyti skausmo ir mel
dė, kad jį greičiau užmuštu. 
Tada gauja apipylė nelaimin
gąjį smala, apibėrė plunksno
mis ir paleido. Reitmanas 
šiaip taip dasigavo į mies
čiuką Berendo, kur nusipirko 
drapanas ir išvažiavo į Los 
Angeles. Dabar daktaras 
Reitmanas vėl ketina kartu 
su Emma Goldman grįžti į 
San Diego ir atlikti savo už
duotį. Reitman kreipėsi su 
skundu ant minėtu “ūkėsy” 
prie Californijos gubernato
riaus, bet tasai ant to skun
do neatkreipė mažiausios 
atydos. Tai tau Amerikos 
laisvė!

Stebuklas gydyme.
Philadelphia, 16 geg. Dr. 

II. Augustus Baon vienai 
merginai sunitavo sulūžusį 
šlaunies kaulą sidabriniais 
nitais ir mergina dabar gali 
vaikščiot kaip visiškai sveika. 
Tai pirmas tokis atsitikimas 
chirurgijoj.

Pavojus nuo dūmų.
Pittsburg, 16 geg. — Profe

sorius Benner laike savo pra
kalbos pasakė, kad jeigu 
žmogus gyvena 50 metu Pitt- 
sburge, tai jo plaučiuose pri-

sirenka visa kvorta suodžių.
Jis taipgi prirodė, kad vienoj 
kubiškoj mylioj Pittsburgo 
oro randasi arti 5 tonu suo
džių.

Pittsburgo dūmai kas me
tai sunaikina už 500 tūkstan
čiu vertės drabužiu.

Senatorius rinks patįs 
žmonės.

Washington, 16 .geg.—Iš 
Washingtono liko išsiuntinė
ta gubernatoriams paliepi
mas įnešti į valstijų legisla- 
tūras ant aptarimo apie rin
kimą senatorių. Ligišiol se
natoriai buvo renkami tiktai 
valstijų legislatūru. Dabar 
gi reikalaujama, kad jie bū
tu renkami visuotinu ūkėsu 
balsavimu. Jeigu du treč
daliu valstijų legislatūru su
tiks su tuo pataisymu, tai 
senatorius rinks visi žmonės.

Massachusetts valstijos le
gislature tam sumanymui 
prijaučia.

Miškų gaisras.
Dawson, Yukon, 18 geg.- 

Klonyj Yukon gaisras apėmė 
apie 200 mailių miško plotą. 
Ugnis sunaikino milijonus 
medžiu.

Mokykla beždžionėms.
Philadelphia,.Pa., 17 geg. 

—Profesorius R. L. Sarner, 
kuris keletą mėnesiu pralei
do Afrikoj, tirinėdamas bež
džiones, dabar sugrįžęs į Phi- 
ladelphiją, agituoja, kad bū
tu pastatyta beždžionėms 
mokykla. Jis užtikrina, kad 
beždžiones galima išlavint, 
kaip žmones. Jis sakosi jau 
suprantąs beždžionių kalbą 
ir galėsiąs duot joms lekcijas.

Kur daugiausia saliunų.
St. Joseph, Mo., 17 geg.— 

Iš čia praneša, kad Winthrop 
miestelis turi 83 gyventojus, 
o jame randasi net 10 saliu- 
nu. Tai yra slapiausia vieta 
visam pasaulyj.

Kiek Amerika praleidžia 
pinigų ant niekniekių.
Washington, 17 geg.—Pa

duotas apskaitliavimas, kad 
Amerika partraukia iš kitur 
šampano, deimantu ir kito
kiu nieknieky už 200 milijo
nu dol. per metus.

Turt i ogiausia mokslai nė 
Amerikoj.

Cambridge, Mass. — Ap- 
skaitliuota, kad Harvardo 
universitetas yra turtingiau
sias iš visu Amerikos mok- 
slainiy, nes turi turto net 25 
mil. dol. vertes. Šis univer
sitetas turi serus gelžkeliy 
kompanijose, taipgi jam pri
klauso daug namu Bostone, 
iš kuriu jis turi didelį pelną.

Policija muša vaikus.
Policija gyvuliškai apsiei

na su vaikais, kurie pardavi
nėja “Chicago Daily Socia
list” arba “Daily World”. 
Keliose vietose žmonės pakė
lė riaušes prieš policiją dėlto, 
kad ji mušė tuos vaikus.

Studentų protestas prieš 
skebus studentus.

Chicagos universiteto 200 
studentu viešai užprotestavo 
prieš tuos studentus, kurie 
skebauja šiame streike.

UZS1ENYJ
Turkija atidarys Darda- 

nelių pertakų.
Konstantinopolis, 17 geg. 

—Kuomet Italijos laivynas 
^radėjo bombarduoti Grekiš- 
<o Archipelago salas, tai 
Turkija buvo uždarius Dar- 
daneliu pertaką. Dabar gi, 
<ada iš italu puses nesimato 
didelio pavojaus, tai Turkija 
vėl ją atidarys.

Streikas.
St. Etienne, Francūzija, 15 

geg.—Čia plieno dirbtuvėse 
sustreikavo 2000 darbininku. 
Priežastis streiko buvo pava- 
rymas iš darbo trijų darbi
ninku.
Nelaimė ant geležinkelio.

Paryžius, 19 geg.—Netoli 
nuo čia susimušė du trauki
niai. Užmušta liko 13 žmo
nių, o sužeista 45.

Morokko neramu.
Melilla, Morokko. 16 geg. 

—Kelios dienos atgal netoli 
šio miesto atsibuvo didelis 
mūšis ispanu su morokiečiais. 
Tame mūšyj dalyvavo visa 
ispanu kariumenė. Iš ispanu 
ousės sužeisti 5 pulkininkai 
ir 65 kareiviai. Morokkie- 
čiy gi užmuštas vadas EI 
Mizzan, kuris buvo priešu is
panu per keturis metus.

Karė.
Rymas, 18 geg.— Italija 

visiškai užėmė Turkijos salą 
Rhodes ir paėmė į nelaisvę 
2300 turku. Ant tos salos 
talai rado 4000 šautuvu ir 4 

baterijas artilerijos. Šis ita- 
U laimėjimas yra labai svar
aus ir todėl Italija pranašau
ja, kad Turkija dabar tikrai 
turės nusileisti.

Kaizerį atakuoja.
Berlynas, 17 geg.—Pasta

ruoju laiku kaizeris sumanė 
atimti autonomiją nuo Elzas 
ir Lotaringijos žemiu. Tas 
dalykas perėjo į reichstagą. 
Socijalisty atstovai smarkiai 
užsipuolė ant kaizerio už kė
sinimąsi ant tu dvieju žemiu 
laisvės. Socijalistai prirodė, 
kad atimti nuo žmonių auto
nomiją, tai reiškia tą patį, 
kaip atimti nuo ju visas ci
viliškas tiesas ir uždaryti 
juos į kalėjimą. Už kaizerį 
užsistojo ministeriy pirmi
ninkas Dr. von Bethmann 
Ilollweg.
Prancūzai smaugia mo- 

rokkiečius.
Fez, Morokko, 17 geg.— 

Kariškas Francūzijos teismas 
nuteisė miriop 9 morokkie- 
čiy vadus už surengimą sker
dynių Feze, laike kuriu žuvo 
15 aficieriy, 40 kareiviu, 12 
civilišku žmonių ir daugiau 
šimto žydu.

Kunigija už monarchijų.
Lisbon, 18 geg. — Buvęs 

Portugalijos karalius Emma
nuel is vėl pradėjo kėsintis 
ant Portugalijos respublikos. 
Jisai dabar randasi Ispanijoj, 
netoli Portugalijos rubežiaus. 
Atgauti sostą jam ketina pa
gelbėt išvytieji iš Portugali
jos kunigai.

Mirė garsus novelistas.
Stogholm, Švedija, 19 geg. 

—Čia pasimirė garsus neve

istas Auguste Strindberg. 
Ant jo laidotuvių dalyvavo 
su virš 30,000 žmonių ir net 
visi augštesnieji valdininkai.
šniekino Rusijos valdžią.

Berlynas.—Svarstant Vo
kietijos parlamente biudžetą, 
socijalistu vadas Liebknect 
šsireiškė apie Rusiją, kad 

tai esanti barbariškiausia ir 
niekingiausia Rusijoje val
džia, tečiaus parlamento pre
zidentas tuojaus atsiprašė 
atstovus už nemandagu išsi
reiškimą ir padarė kalbėto
jams patėmijimą. Mat, ka
pitalistu valdžios bernai vi
sada stengiasi užstot nors 
r už kraugerįngiausią val

džią.
Banditai Varšavoj.

Pastaruoju laiku Varšavoj 
priviso tiek daug banditu, 
tad jau dienos laike pradeda 
užpuldinėti ant gatvių. Taip 
1 geg. banditai užpuolė ke- 
etą pirkliu ir atėmė nuo ju 

apie 16,000 rub. Policija už
siėmus tik žvejojimu politiš- 
<yjy ir mažai teatkreipia 
atydos į plėšiku veikimą. Iš 
;o galima spręsti, kad ban
ditai veikia su policijos ži
nia.
Nepaprastas vaisingumas.

Iš Belgijos praneša, jog 
Berlenxe viena darbininkė 
pagimdė ant syk 4 kūdikius, 
taip kuriu 3 mergaitės ir vie
nas vaikas. Motina ir visi 
vaikai jaučiasi sveikais ir ge
rai atrodo. Kita darbininkė 
toj pačioj apielinkėj į du me
tu pagimdė 7 kūdikius. Tai 
nepaprastas vaisingumas.

Išmetė socijalistą.
Iš Berlyno praneša, kad 

socijalistas atstovas Bor
chardt buvo policijos išves
tas iš reichstago už tai, kad 
jis pertraukė vieno kalbėtojo 
kalbą, kurioj buvo dergiama 
socijalistai ir socijalizmas. 
Išmest socijalistą atstovą pa
liepė reichstago prezidentas. 
Nors tą teisę prezidentas vi
sada turėjo, bet ji čia buvo 
pirmą sykį pavartota prieš 
socijalistus.

Paryžiaus anarchistai 
keršija.

Anarchistas Charle Bill nu
šovė savo draugą mūrininką 
Blanchet už tai, kad Blan
chet išdavęs policijai vietą, 
kur slapstėsi galvažudys 
anarchistas Bonnot ir jo sė
brai. Policija sako, kad to
kiu anarchistu, kaip Bonnot, 
Paryžiuje yra 2,000, o šiaip 
jau anarchistu esama 8,000. 
Tie 2,000 galvažudžiu esą 
gerai susiorganizavę.
Didelis judėjimas Rusijoj.

Iš Rusijos ateina žinios, 
kad ten eina didelis darbi
ninku judėjimas. Visuose 
Rusijos miestuose daromos 
d arbi ninku d omon straci jos. 
Jose reikalaujama, kad būtu 
paleisti visi tie žmonės, kurie 
buvb suimti laike protesto 
demonstracijos prieš darbi
ninku skerdynes Lenos auk
so kasyklose. Policija smar
kiai darbuojasi: vaiko de
monstracijas, daro kratas, 
miniomis areštuoja žmones. 
Net pamaldų neleidžia laikyti 
už žuvusius Lenos aukso ka
syklose laike skerdynių dar
bininkus.

RUSIJOJ
Valstybės Dūma.

Rusijos III Dūma jau bai
gia savo dienas. Atstovu li
ko visai mažai, taip kad daž
nai trūksta reikalingo skait- 
liaus balsavimui (kvorumą). 
Paskutiniame laike priimta 
keletas gana svarbiu įstatu: 
apie ištekėjusiu moterų tei
siu praplatinimą: moterįsga- 
ės vyru nesiklausdamos gau

ni sau pasportus, išdavinėti 
vekselius. Taipogi priimti 
valdiškame sumanyme apie 
st. atlyginimą darbininkams 

už sužeidimus. Užsienio mi- 
nisteris Sazonovas kalbėjo 
apie Rusijos santikius su ki
tomis valstijomis, pažymė
damas, kad santikiai Rusijos 
<aip Rytuose, taip Vakaruo
se esą ramus ir geri. Svar- 
nant apšvietos ministerijos 
biudžetą, Miliukovas ilgoje 
Drakalboje kaltino apšvietos 
ministerį Kasso, kad savo 
parėdymais visai iškraipęs 
jaunuomenės auklėjimą, kuri 
per tatai dažnai sau ga- 
ą daro, nerasdama mokyklo

se gyvenimo tikslo.—Taigi 
jaunuomenės žudytojai sė
džia šičion, užbaigė savo pra
kalbą Miliukovas, rodyda
mas į ministerį Kasso, besė
dinti ložoje. Už tokį neman
dagu išsitarimą Miliukovas 
iko prašalintas iš Dūmos 10 

posėdžiu. Vienam posėdžiui 
prašalintas ir Puriškevičius, 
<urį Miliukovas išvadino idi
otu, o tasai jį iškoliojęs dar 
Dlogesniais žodžiais.

Riaušės teatre.
Valdiškame Varšavos ope

ros teatre laike spektaklio, 
surengto naudai nepasitu
rinčiu lenku studentu Varša
vos politechniko, pakilo riau
šės. Iš viršutiniu vietų bu
vo pradėta mėtyti supuvę 
kiaušiniai ir pūslelės su smir
dančiu skystimu, kad net vi
si svečiai, netverdamiesi nuo 
smarvės, turėjo ant laiko 
apleisti salę. Policijai pasi
sekė suareštuoti 16. žmonių. 
Riaušes esąs sukėlęs lenku 
jaunimas, nutaręs boikotuo
ti valdiškas mokyklas, kam 
jos nevedamos lenku kalboje.

Atrastas lavonas.
Čenstachavoj gener. Mar

ti novo gyvenime atrastas 
pradėjęs jau pūti lavonas 24 
metu kareivio Andriejaus 
Pronskio. Eina tardymas.

Netoli Čenstachavos du 
angliakasiu Šteinberg ir ViŠ- 
nevski, įkaušę, atsigulė ant 
kari tu pelenu krūvos ir abu
du liko iškepti.

Reikalingos teisės.
Mariavitams liko pripažin

tos teisės atskiros tikybos: 
jie gali statytis bažnyčias, 
taisytis kapines, saviškai 
garbinti Dievą, turėti savo 
kunigus ir vyskupus, vesti 
metrikų knygas, daryt savo 
parapijas ir parapijines drau
gijas; ju kunigams nereikia 
kariumenės pareigu atlikti.

Neprošalį būtu ir mūsų 
pirmeiviams, kuriu tikybinės 
pažiūros nepritaikomos yra 
prie tebesančiu tikybų, pra
dėjus rūpintis, kad reikalui 
parėjus, jie galėtu dorai pa
sirodyti, ar tai numirus, ar 
susituokiant, ar užgimus 
kam. Juk tokiuose atitiki
muose dabar išeina vien vei
dmainiškos, visai nepadorios 
komedijos ir tragedijos.

LIETUVOJ
Šnipas.

Jau buvom rašę apie tat, 
jog Virbalyje Rusijos žanda
rai yra suėmę vokiečiu šnipą 
Dreslerį; dabar gi suimtas ir 
vienas Kauno tvirtovės rašti
ninkas, kuris Dresleriui su
teikdavo jo reikalaujamu ži
nių. Dreslerio bute rasta jį 
įduodančiu raštu. Dresleris 
suimtas, prašė leisti jam na
mo pagrįžti, drabužius per
mainyti. Jojo buvo turbūt 
sumanyta, pagrįžus, sunai
kinti jį įduodančius raštus. 
Bet tas jam nepasisekė. Jis 
laikomas dabar Kauno tvir
tovės kalėjime.

VI liet, dailės paroda.
Už gražiausius sodiečiu ir 

abelnai pritaikomosios dailės 
darbus, kurie bus išstatyti 
parodoje, valdyba iš Dailės 
Dr jos iždo išgalėjo paskirti 
dovanoms vos 25 rub. Tiki
masi, kad kaip ir anais me
tais atsiras geri žmonės, ku
rie panorės kiek padidinti 
minėtąją sumą, dėl paragini
mo mūsų gabiausiųjų so
džiaus dailininku ir toliau 
dirbti dailės srityje.

Parodon daiktai yra at
siunčiami. Taip gauta jau 
skulptūros, inkrustacijos, pie
šiniai ir artistiški indai P. 
Rimšos, paveiksi. K; Stab- 
rausko, taip-pat atsiusta so
diečiu darbai iš Viln. gub. 
nuo Merkinės (per kun. Ri
bikauską), nuo Marcinkonių 
(per T. Ivanauską), iš Kauno 
gub. nuo Panevėžio, Joniš
kio, Raseinių ir kitu vietų- 
Daug taip-pat gauta žinių 
nuo dailininku ir iš sodžių, 
kad veikalai parodai bus ne
trukus išsiųsta.

Suėmimai.
Skriaudžiai. Neseniai ap

silankė pas mus žandaru rot
mistras Kislinskis su savo 
padėjėjais po du kartu ir iš
vežęs daug knygų, laikraš
čiu ir laišku. Paskui pašau
kęs tardymui į Veiveriu raš
tinę balandžio 21 d. Jurgį 
Jankauską, Juozą Degutį ir 
Appoloniją Ankudavičaitę, 
suėmė juos ir jau išvežė į 
Mariampolės kalėjimą. Kal
tina visus už prigulėjimą prie 
“Jaunimo Ratelio” ir už 
Amerikos laikraščius. Pašau
kė dar 12 liudininku, pas ku
riuos irgi buvo krata. Liu
dininku klausinėjo apie susi
rinkimus. Didelio blogumo 
nei vienas nepasakė, nes ir 
nebuvo kas sakyti.

Dabar kaimynai gailestau
ja, nes sako: —“Buvo geres
ni keli berneliai ir tuos išve
žė.”

Lietuvaičių vakaras.
Kaune lietuviu katalikių 

Moterų Draugija balandžio 
14 d. surengė savo salėje 
koncertą vaiku prieglaudos 
naudai. Visą išpildė prie
glaudos vaikučiai: deklama
vo jie ir puikius žaislus žaidė 
ant scenos. Publikos—pilna 
pilnutėlė sale, daugiausia 
jaūnuomenė, kuri susirinko 
čia pašokti. Reikia pastebė
ti, jog tarpe Kauno gimna
zistu ir gimnazisčių pučia da
bar nelabai kokia dvasios sro

vė: viršija prisirišimas prie 
žvilgučiy, papuošalu, o už
mirštama plėtoti būdą ir ki
tas dvasios prakilnias ypaty
bes.

“Blinda”.
Vilkaviškyje (Suv. gub.) 

per atvelykį balandžio 14 d. 
miesto kliubo salėje artistai 
mylėtojai vaidino Žemkalnio 
dramą “Blinda”. Puikiai bu
vo atlikta Tado Blindos ir či
gono rolės.

Negalima užtylėti apie 
kliūtis, kokias šio vakaro 
įrengėjai turėjo pakelti. Su
sižinoję kunigai, jog rengia
ma vaidinti “Blinda” (Blin
da— veikalas, kurio tema pa
imta iš senovės žemaičiu pa
davimu), atkalbinėjo artis
tus. Daugelis pabūgo kuni
gu grasinimu, atsisakė nuo 
savo rolių ir tik savaitę prieš 
vaidinimą buvo surasti, kiti 
artistai į atsisakiusiu j ū vietą.

Paskui dviem dienom prieš 
vaidinimą dvarininkė, ku
rios vardu gubernatoriaus 
buvo duota leidimas vakarą 
suruošti, atsisakė nuo leidi
mo. Lengva suprasti, kiek 
buvo nesmagumu ir darbo, 
kol pasisekė parūpinti, kad 
vakaro neprisieitu tolesniam 
laikui atidėti. Gi vaidinimo r 
dieną kunigas G. viename 
(parapijos salėje) susirinki
me uždraudė eiti į tą vaka
rą ir visaip išbjauriojo patį 
veikalą. Vaidinimo dieną va
karo priešai griebėsi dar vie
nos priemonės, idant vaka
rą suardžius: pasamdė agen
tus, kurie siūlė artistui apsi
ėmusiam čigono rolę 10 rub., 
kad tik atsisakytu nuo savo 
rolės. Be to dviem valan
dom prieš vaidinimą tie pa
tįs agentai, stovėdami prie 
salės duru, pasakojo publi
kai, kad jau bilietu nebesą.

Tečiau, nežiūrint visu pin
kliu, • įrengėju laimėta: va
karas pasisekė, publikai pati
ko, bilietai visi išparduoti. 
Pelnas eis vietinės audimo 
mokyklos naudai. “L.Ž.”

Vilniaus naujienos.
Gegužės 1 d. streikavo nuo 

dvyliktos dieną iki vėlos nak
ties kai-kuriy spaustuvių ze- 
ceriai. Streikas tas esąs iš- 
dalies pasekme atsitikimu 
Lenos krantuose. Iš to strei
ko priežasties geg. 21 d. ne
išėjo šitie laikraščiai: “Vile- 
niec”, “Siev. Zap. Žizn”, 
Siev. Zap. Golos” ir “Naša 
Kopeika”.

—“Kur. Wil.” paduoda ži
nią, jog baltarusiai stengsis 
pravesti rmo Vilniaus gub. 
savo atstovą į 4-tą Dūmą.

Laikraščio bylos.
Balandžio 6 d. Vilniaus ap

skričio teismas nagrinėjo dvi 
“Kur. Wil.” byli. Pirmoje 
byloje redaktorius Rauba bu
vo kaltinamas tuom, jog at
spausdino straipsnį, kuriame 
ministerio Kasso įsakymai 
buvo peikiami, kaipo tokie, 
kurie mokyklos darbavimos 
tik pakenkti gali. Antroje 
byloje redaktorius buvo kal
tinamas paskelbimu be leidi
mo telegramos, siunčiamos 
caro vardu.

Rauba nubaustas 25 rubl. 
ir 7 dienomis kalėjimo. Gy
nė jį advokatas Povolockis.
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VELNIUKAS ir PRAMONININKAS
(Dialogas. Siužetas skolintas.)

SPAUDOS BALSAI
“Bešališkumas“.

Vilniškės ‘ ‘Lietuvos Žinios” 
įgijo Amerikoje “savo kores
pondentą”. “Liet. Žinių” 
N45 tasai korespondentas ra-

“Mūsų seniausias laikraštis “Vien. 
Liet. ” paakino socijalistus ir socijalis- 
tiSkos pakraipos laikraščius “Keleivį’’ 
ir “Laisvę” Bostone, kodėl jie esą ne
sirūpina streikininkais, taip arti prie 
streiko būdami... “Vien. Liet.”, kaip 
matyti iš tos laikraštinės kovos ir turė
jusi tiesą pasakyti karčios teisybės žo
dį.”

Suvirš du tūkstančiai dole
rių, kurie įplaukė per Bosto
no laikraščius, 20 prakalbų, 
kurias pasakė Bostono soci- 
jalistų kalbėtojai, karšta agi
taciją per “Laisvę” ir “Ke
leivį”—tai vis vadinama ne
sirūpinimu streikierių rei
kalais. Tuo tarpu tos pačios 
“Vien. Liet.” ir jos gizelių 
didžiausias nuopelnas, kad 
jie visą laiką norėjo sukur
styti streikierius prieš socija
listus. “Liet. Žinių” kores
pondentas netoli bėgęs nuo 
p. Sirvydo...

Kitoj korespondencijoj pa
sakojama, kaip kun. Olšau
skas ir Tumas nušluostė nosį 
ponams iš “V.Liet.”, “Kata
liko” ir “Liet.” Bet tie vy
rukai sarmatos nepažįsta. 
Korespondento lūpomis jie 
jau sako: tegul atvažiuoja p. 
M. Yčas—męs jam vėl mai
šus prikrausime! Nors visi 
bešališki žmonės žino, kad p. 
Yčas, tai Tumo lizdo pauk
štukas. Tai nuoseklumas!

Toje-pat koresp. K. Jasiu- 
kaičio komedijėlė (agitaciji- 
nė) išvadinta šlamštu.

Iš tokių raštų męs nesiste- 
biame. Bet vis tik dyvai, 
kad Vilniaus pirmeiviai, ku
rie yra tikrais pirmeiviais, 
klauso tokių pasakų! Laike 
tų svečių vizito jie turėjo 
puikią progą susipažint su 
“Amerikos pirmeiviais”. N46 
“Liet. Žin.” p. Bkmp. stačiai 
sako, kad “Lietuvos klerika
lai” ir “Amerikos pirmeiviai” 
esą vyrai, kurie visados ga
lės susikalbėti. Vilniaus pir
meiviai turi progą sekti ir 
“V. L.” ir “Liet.”—argi jie 
nemato tų laikraščių “pir- 
meiviškumo?” O vis tik tal
pina tokias klaidingas infor
macijas apie Amerikos lietu
vius...

Kuomet Tilžės “Birytė” iš
girdo, kad Šernas “Lietuvos” 
redaktorius, esąs paniekintas 
—tuomet ji teisingai pasakė 
lauksianti paaiškinimų iš pa
ties “dėdės” Šerno. Tą patį 
būtų galima pasakyti ir apie 
Lalį su Akelaičiu. Bet... jie 
visi tyli. Už juos prabilo tik
tai “bosas” Olšauskas, nors 
visiems suprantama, kad pa
našiuose dalykuose patogiau
sia būtų, jeigu atsilieptų jie 
patįs. Tasai tylėjimas gra
žiau už visokius žodžius pa
tvirtina, kad juos išties iš
stumta.

Tą incidentą galima skai
tyti užbaigtu. Bet nereikia 
užmiršti, kad tai vis dedasi 
tojoj slaunoj laikraštininkų 
šeimynoj, kuri taip nenuil
stančiai šaukia apie dorą!

“Lietuvių Žurnalo” jau 5 
NN išėjo. Turinys laikraš
čio gana margas. Yra nuo
latinis kooperacijos skyrius. 
N5 prasidėjo liuosas vertimas 
kun.T. M. McGrady “Darbi
ninkų reikalo”. Gerai pasta
tytas susirašinėjimo skyrius.

Prie N5 pridėta knygutė: 
“Pirma Gegužės—visasvieti- 
nė darbininkų šventė”. Kny
gelę parašė A. J. Karalius. 
Tik nežinia kodėl visoj * kny
gutėj nepažymėtas nei sykio 
fiocijalizmo vardas? Reikia 
būti nuosekliais iki galo!

Visi Amerikos politikieriai 
prieš rinkimus šliejasi prie 
darbininkų. Nors jie minta 
darbo žmonių prakaitu, nors 
jų gerovė priklauso nuo ko- 
didžiausio darbininkų išnau
dojimo, vienok, kada jiems 
yra reikalingi darbininkų bal
sai, jie nuduoda esą nekal
tais ir visa gerkle pradeda 
šaukti: “Darbininkai, jūs 
esat visokių trustų išnaudo
jami, jumis skriaudžia fabri
kantai, jūsų teisės suvaržy
tos, Išrinkit mumis į valdi
ninkus, o męs aplaužysim ra
gus ir trustams ir fabrikan
tams...” Panašią prakalbą 
drožia prieš rinkimus ne vie
nas iš demokratų ir republi
konų partijos. Jiems dar pa
siseka apdumti darbininkų 
akis ir tie balsuoja už juos. 
Bet kas gi? Praeina mėnesis, 
praeina metas, o pagerinimų 
darbininkams nėra. Atpenč, 
jie pajunta dar didesnę var
go naštą. Tada apvilti dar
bininkai patįs apskelbia ko
vą darbdaviams, patįs parei
kalauja sau geresnio gyveni
mo. Jie sustreikuoja. Nors 
darbo kova su kapitalu yra 
sunki, vienok darbininkai vi
sada ją laimėtų, jei neatsi
stotų jiems ant kelio valdi
ninkai, tie patįs valdininkai, 
kurie neva ketino už darbi
ninkus kovoti. Ir čia tik pa
sirodo, kaip vilkas išsineria 
iš avies kailio. Į vietą to, 
kad apginti darbininkus nuo 
išnaudojimo, į vietą to, kad 
pildyt savo prižadėjimus, re- 
publikoniški ir demokratiški 
valdininkai užsiundo ant 
streikierių policiją ir karei
vius. Ir čia darbininkai į 
vietą duonos gauna kulkas ir 
kalėjimą...

Lai būna darbininkams pa
mokinimu Lawrence’o demo
kratų malonė, lai jie neuž
miršta’ kazokiškų nagaikų 
San Diego, Aberdine ir dau
gely vietų Pennsylvanijoj! 
Lai jie bent kartą supranta, 
kad tokios kruvinos vaišės 
atsikartos iki tai dienai, kol 
darbininkai nepažins savo 
tikrus draugus, kol jie nebal
suos už socijalistų partiją.

Ir štai artinasi prezidento 
rinkimai, artinasi toji diena, 
kada darbininkai išnaujo tu
rės progą parodyti savo ga
lybę. Vienok ir šiandien ka
pitalistai dar pasitiki ant mi
nios tamsumo ir mano, kad 
ją ir šiemet pasiseks lengvai 
apgauti. Paleidžia specija- 
liškus traukinius su nešva
riais agitatoriais, kurie ir vėl 
pradeda dumti darbininkams 
akis ir vėl juos tarp savęs su
pjudo, sukursto ir patįs iš to 
naudojasi..

Taftas, kuris per keturis 
metus ramiai sau miegojo, 
dabar tik pabudo ir pamatė, 
kad ir vėl jam reikalingi dar
bininkų balsai. Važinėjasi iš 
miesto į miestą ir pasakoja 
miniai apie savo gerus dar
bus. Vienok nei žodžio ji
sai nepasako apie tai, kad 
laike jo valdymo ne vienam 
darbininkui kovoje už kąsnį 
duonos jo pasiųsti kareiviai 
atėmė gyvastį ir praliejo ne
kaltą kraują moterų ir vaikų. 
Męs matom pono Tafto ge
rus darbus Pennsylvanijoj ir 
kitur, kur dar ir šiandien 
liejamas nekaltų mainierių 
kraujas.'

Tafto konkurentas, garsu
sis melagius ponas Roose- 
veltas, norėdamas išstatyti 
savo kandidatūrą į preziden
tus; paliko tikru revoliucijo- 
nierium. Jis visur laiko “so
či j alistiškas” prakalbas, vi
sur nupeikia Taftą, trustus 
ir demokratus ir visur neuž
miršta pats save iškelti į pa
danges.

ma dar neužmiršo -jo “gera- 
dėjysčių”. Visi gerai atsi
mena, kad tik penki metai 
atgal laike jo valdymo šim
tai tūkstančių darbininkų, 
neturėdami darbo, kentė ba
dą, o streikieriai dar smar
kiau buvo persekiojami, ne
gu prie Tafto.

Demokratų abaze sukasi 
tas pats ratas. „Ten irgi tie 
patįs melai, tos pačios varžy
tinės. Bet svarbiausios de
mokratų šunybės tame, jog 
jie visur nuduoda esą didžiau
siais republikonų priešais. 
Bet kaip tik pamato, kad 
darbininkai kur -nors atbun
da ir pradeda balsuoti už sa
vo partiją, tuoj aus demokra
tai pasiskubina susivienyti 
su republikonais, kad ben
dromis pajiegomis nuslopi
nus darbininkų partiją. Pa
vyzdžiu tokio bendro tų dvie
jų partijų susibičiuliavimo 
yra Milwaukee. Jie ten pa
matė, kad darbininkų valdy
mas skaudžiai atsiliepė ant 
jų kišeniaus, todėl pasisten
gė jį prašalint. Tos dvi ka
pitalistų partijos ketina su
sivienyti ir kituose miestuo
se, kur tik matysis pavojus 
iš darbininkų pusės.

Iš viršminėto aiškiai ma
tosi, kad republikonų ir de
mokratų partijos — tai yra 
viena gauja darbininkų prie
šų, viena gauja vilkų ir to
dėl darbininkai privalo jų 
saugotis. J. Kelmutis.

Laikraščiai eina geryn.
Kaip pažiūri į pasaulį, tai 

jis nestovėjo nė vienos dienos 
ramiai, bet visuomet virė 
karšta kova. Taip gi nega
lima sakyti, kad jis greitai 
nusiramins, t. y. paliaus ko
vojęs, nes tik per kovą gali
ma šį-tą nuveikti ir nors ma
žą žingsnį pirmyn žengti. 
Bet atsiranda žmonių, kurie 
baisiai neapkenčia kovos. 
Nieko nuostebaus nebūtų, jog 
kovos neapkęstų vyriausis 
sluogsnis—buržuazija. Bet 
kuomet atsiranda tokie žmo
nės iš darbininkų klesos— 
tuomet jau reikia stebėtis.

Štai “Laisvės” N40 tilpo 
straipsnis p. Vikraus Vaiki
no, po antgalviu “Laikraš
čiai eina blogyn”. Dėl tokio 
straipsnio labai gaila pseudo
nimo, nes “Vikrus Vaikinas” 
taip ne tik kad nerašys, bet 
ir sapne nesapnuos. Tokius 
straipsnius gali rašyti visai 
“lėtas vaikinas”, kuris visai 
nenori kovoti, dėl kurio yra 
baisiai sunku atskirai laikyti 
antis; vištas, erelius ir juod
varnius, nes tai daug svar
stymo, daug rūpesčio ir var
go. Jis su mielu noru su
krautų visus viršminėtus gai
valus į vieną maišą ir, net su
sirietęs, vilktų juos, visai ne
atsižiūrint, kad tie maiše 
kirkinąs—lai kirkinąs, tai ne 
mano dalykas juos malšinti, 
aš privalau juos tik vilkti!

Tokį išvedimą aš darau iš 
p. Vikraus Vaikino straip
snio. Ar-gi ištikrųjų būtų 
laikraščiai geresni, kuomet 
juose nebūtų polemikų? Ar
gi teisingai būtų, kad vienas 
laikraštis arba koresponden
tas meluotų, pasakotų nebū
tus daiktus, o kiti visi tylė
tų? Ne! Prie to visai negali
ma daleisti. Kaip-gi ąš ga
liu tylėti prieš “V. Liet.” ir 
“Lietuvą”, kuomet kas sa
vaitė aukaudavau Lawren- 
ce’o streikui po 50c., o jie sa
ko, kad nė cento nedaviau! 
Aš turiu stačiai pasakyti, 
kad jūs esate šmeižikai, niek
šai ir t. t. Dori leidėjai ar 
redaktoriai tą ir padaro.

Pagalinus, kuomet pats p. 
Vikrus Vaikinas neseniai ra V. Paukštys.

šė “Laisvėj” apie vyrus ir 
moteris, tai pats buvo di
džiausiu “peštuku”, nes vi
siems gerokai kailį išpėrė. 
Apie tai niekas nė puse bur
nos ne prasitarė, nes jis ten 
teisybę sakė. O juk galėjo 
ant jo užgriauti, kaip devyni 
perkūnai, nes kliuvo Kaip vy
rams, taip ir moterims.

Taigi aš visai nesuprantu, 
kodėl dabar taip žiūri p. V. 
V. į laikraštiją? Kodėl jis 
nori apženyti “Keleivį” su 
“Žvaigžde”, “Kovą”- su 
“Draugu”, “Laisvę” su Sei
nų “Šaltiniu” Jr 1.1. Žmo
gus, maždaug žiūrintis į da
lykus visapusiškai, niekuo
met to negali sakyti. Paga
liaus ir pats'V. V. sako, kad 
žmonės ne vienodų pažiūrų 
ir duoda jiems liuosybę, o 
tuom tarpu reikalauja, kad 
redaktoriai bei leidėjai būtų 
vienodų pažiūrų ir tarp sa
vęs nesipeštų. Keista ir juo
kinga logika.

Aš čia nekalbu, kad tik so- 
cijalistai kritikuotų klerika
lus ir tautiečius, o pastarieji 
tylėtų; aš sakau, kad kritika 
reikalinga iš visų pusių ir tik 
per kritikas galima prieiti 
prie teisingų, dalykų. Tik 
per kritikas galima atskirti, 
kur antis, o kur erelis ir tą 
parodyti visuomenei.

Męs matom, kad laisvė re
ligijos įgyta per kovą, panai
kinimas baudžiavos įgyta per 
kovą ir ateityj geresnis pa
saulio surėdymas, t. y. soci- 
jalizmas, bus įgytas tik per 
kovą. Su tuo, aš manau, 
kad sutiks ir p. Vikrus Vai
kinas. Lietuviškoj visuome
nėj taip pat yra daug soči ja- 
lizmo priešų ir su jais rejkia 
kovoti. V. Paukštys.

Pramonininkas. Dvasios iš be
dugnės! Velniai,, šėtonai, rą^janos, aitva
rai, ar kaip ten jus ne vadintų/aš šaukiu 
jus prie savęs ant pagelbos, lai ateina kas 
nors iš jūsų su visomis pekliškomis spėko
mis, kuriomis aš galėčiau pasinaudoti.

Velniukas. Aš jau čia.
P r . Bet kas-gi tu esi?
V. Aš—velniukas atėjau tau 

pagelbos.
Pr. Bet ar tu turi įgaliavimą 

savo valdžios, kuri tave siuntė man 
pagelbos?

V. Štai jis. Aš galiu dėl tavęs 
daryti tą, ką gali padaryti pats mūsų
šininkas ir ką negali padaryti niekas iš 
pasaulio gyvūnų.

Pr. Gerai! Tu turi išpildyti mano 
vieną reikalavimą.

V. Tuojaus esmi prisirengęs. Ko 
nori? Gal nori turėti daugiau supratimo, 
negu garsiausi pasaulyj filosofai?

Pr. O, ne!
V. Gal nori didesnių turtų turėti, 

kokius Rockefeleris tik sapne sapnavo, o 
pats dar neįgijo?

Pr. Ne! Aš tuos manau ir pats įgyt.
V. Gal nori turėti moterį tokią iš

mintingą, kokios da nebuvo ir nėra pa
saulyj?

Pr. Ne. Tu manai, kad dėl to yra 
reikalingas velnias?

V. Gal nori sparnų, ant kurių galė
tum ore lekioti?

Pr. Visai ne to!
Vein. Tai ko-gi tu pagaliaus nori?
Pr. Padaryk taip, kad aš būčiau 

laimingas. O aš būsiu laimingas tuomet, 
kuomet mano darbininkai gerbs ir prieš 
mane galvą lenks. ’

V. O, tą aš negaliu padaryti.
Pr. Kaip tai negali?
V. Sakau tau tikrą teisybę, kad ne

Tankiai pasitaiko,kad žmo
nės klausia per laišką, ką 
daryti su ruptura. Daktarai 
duoda rodą eiti į špitolę ant 
operacijos; jis gi mato ap
garsinimus “specialistų” laik
raščiuose, kurie išgydo be 
peilio. Žinoma, kiekvienas 
žmogus stengiasi išvengti 
peilių ir už tai daugelis krei
piasi pirmučiausiai prie ap-

Iš savo pusės męs duoda
me tokį patarimą. Klausy- 
kie rodos savo daktaro, o ne 
kokio ten garsinamo laikraš
čiuose “specialisto”. Atsi-., 
minkie kartą ant visados, jog 
visi tie garsinamieji “specia
listai”, “profesoriai”, “gar
sus daktarai” yra niekas ki
tas, kaip tik paprasti apga
vikai, kurie naudojasi žmo
nių negalėmis, jų lengvati- 
kyste ir išvilioja paskutinį 
skatiką. Susilaukėm ir lie
tuvių tarpe tautiškų žulikų 
ir užtai ypatingai reikia būti 
atsargiais.

Ruptura reiškia, jog pilvo 
sienoj yra silpna vieta, per 
kurią išlenda vidurių apval- 
kas, o su juom kartais ir žar
nos dalis. Viena iš tokių silp
nų yietų yra kirkšnyje. Kū
dikiams tankiai ruptura pasi
daro bamboje.

Nešioti rupturą kirkšnyje 
yra pavojinga. Kada žmo
gus sunkiai padirba, greitai 
pavaikščioja, ar šiaip kokiu 
nors būdu susierzina, tuomet 
iššokus dalis sutinsta, atgal 
negalima . sustumti, uzsi- 
smaugia žarna ir žmogus ga
li numirti greitu laiku. Už
tai visuomet tokiems reika
linga nešioti diržą, vadina
mą truss. Nešioti visą die
ną, nusiimti tik ant nakties, 
einant gulti. Bet diržas ne
išgydo rupturos, išskiriant 
mažų vaikų. Dideliems bū
tinai reikalinga operacija, 
kuri nėra nė sunki, nė pavo
jinga. Prapjauna toj vietoj, 
sustumia iššokusią dalį atgal 
ir užsiuva spragą. Rezulta
tai būna labai geri. Dauge
lis atlieka tą be migdymo, 
su cocainu.

Kūdikiams, iššokus bam
bai, galima uždėti korką, ar
ba penktuką ir nridrūtinti su 
limpančiu pleisteriu.

Dr. F. Matulaitis

> ■■

P r. Sakai, kaip teisingas velnias?
V . Suprantama. Turėk omenyj, kad 

yra teisingų ir velnių, kaip ir žmonių.
P r. Bet tu turėk omenyj, kad aš ta

ve pakarsiu už vuodegos, jeigu tu man 
pasakosi visokius niekus ir neišpildysi ma- 
no; reikalavimo.

V. Jeigu čia ateitų ir pats mūsų vir
šininkas su visais savo pagelbininkais ir 
visomis pekliškomis spėkomis, taipgi 
ko negalėtų padaryti su jūsų veisle.

Pr. Ir net ant kelių dienų?
V. Ne tai<kad ant kelių dienų, 

ir ant kelių valandų ir net ant kelių 
nutų.

Pr. Jeigu tu jau to negali padary
ti, tai būk toks geras, paliuosuok mane 
nors nuo nelaimių.

V. Kadangi tu sakei, kad tavo lai
mingumas prigulės nuo to, kuomet tave 
darbininkai gerbs, tai ir to negaliu. Pa
galiaus gal tas ir galima būtų padaryti, 
bet tau reikės išsimokinti žiūrėti į darbi
ninkus lygiai, kaip pats į save, ir pamesti 
saumeilystę, kurią dabar turi.

Pr. Na, to aš išsimokįsiu tik po sa
vo mirties, o pakol gyvas—to nebus!

V . Kadangi tu to negali čia, gyven
damas ant žemės, padaryti, tai turi atsi
minti, kad ir aš tavo reikalavimų negaliu 
išpildyti. Tavo reikalavimų išpildymas 
priguli ne nuo manęs, bet nuo tavęs. Tu
ri atsiminti, kuomet tu paniekini darbi
ninką—pats save paniekini; paskaitai jį 
už kvailą—pats lieki didesniu kvailiu; nori 
jį pajuokti—pats save pajuoki. Tu to vi
sai nesupranti, nes esi už juos kvailes
nis, todėl jie tavęs ir negerbia. Greičiau 
aš galėčiau santaiką padaryti tarp katės 

• ir pelės, negu tarp jūsų veislės.
P r. Tai tu sakai, kad mano nelai

mės nuo pat mano gimimo negali atsi
traukti nuo manęs nei ant valandėlės?

V. Taip. Jos atsitraukia tik tuomet, 
kuomet tamista miegi—kuomet apsistoja 
tavo judėjimas, smegenįs neveikia ir sap
nų nesapnuoji apie savo pramonijos rei
kalus.

Pr. O kuomet aš jausiu gyvenimą, 
tai jokiu būdu nepasiliaus?

V. Taip.
Pr. Tai pagal tavo nuomonės ge- 

riaus negyventi, negu gyventi?
V. Taip. Jeigu nori pasiliuosuoti 

nuo nelaimių—gėriau negyventi, nes, kaip 
sakei, tuomet išmoksi kitus gerbti. '

Pr. Ar-gi taip?
V. Taip, taip. Jeigu tu panorėsi 

atiduoti savo dūšią man anksčiau, aš 
tinku ją paimti.

Žiauri budelio-caro valdžia reikalauja 
daugybes aukų. Nepasotinama, negai
lestinga ji maudosi žmonių kraujuose ir 
ašarose! Tūkstančių tūkstančius varo į 
Sibiro tyrus, kur juos ir nukankina ligi 
mirties.

Kančios, ašaros, šauksmas, verksmas, 
dejavimas tik vėjo yra blaškomi po Sibiro 
tyrus ir mažai kur beatranda atbalsį. Ten 
amžinas pragaras, kruvina ašarų pakalnė...

Bet graudus šauksmai, tie kartus de
javimai, vaitojimai retai kurį iš mūsų pa
siekia. Tik pastaruoju laiku lyg tankiau 
pradeda pasirodyti laikraščiuose žinutės 
apie tų nelaimingųjų, ašarų ir kančių kla
nuose vaitojančių jų, vargus.

Štai ką rašo man vienas draugas iš 
Irkutsko gub. (Sibire), ištremtas visam 
amžiui į Sibirą už priklausimą prie soci- 
jaldemokratų partijos.

“...Aš esu apimtas didžiausios apati
jos, gyvenu didžiausiame nusiminime. 
Taip neramu, kad ir aprašyti viską sunku. 
Laikas eina greit, bet gyvenam be jokios 
naudos. (Jis gyvena su broliu.—P. P.) 
Vargstam, skurstam, aimanuojam, o švie
sesnės ateities mums jau nesimato...

Žiemos laike čion nieko negalima už
dirbti pas vietinius “čeldonus”; jei bent 
tik kult ar į mišką važiuoti, bet ir tai 
sunku gauti. Moka po 20—30 kap. į die
ną; valgis savo - žinoma, arbata ir duona. 
Girtuoklystė tarp ūkininkų baisiai išsipla
tinus. Jei būna kokia šventė, tai geria 
ištisą savaitę. Mūsų bažnytkiemyi nėra 
“monopolkos”, tai parsiveža iš toliau ir 
maudosi degtinėje. Yra keletas turtin
gesnių ūkininkų, bet tokių nedaug.

Kaip atvažiavom į Biriulką, begalo 
sunki buvo pradžia mudviejų gyvenimo. 
Nekurį laiką kentėm šaltį ir Imdavom. 
Tik vėliaus apturėjom iš namų drapanų ir 
kelis rublius pinigų. Pereitais metais dar 
nekurie iš draugų sušelpdavo, bet šiemet 
jau iš niekur nesulaukiam pagelbos...

Žiemą su broliu aptaisinėjome kny
gas, kurias gavom iš tūlų vietinės inteli
gencijos knygynėlių ir iš valsčiaus rasti
nės. Bet dabar ir vėl likome be dafbo. 
Nežinia, kaip gyvensim. Nekurie iš’iš
tremtųjų gauna pašelpą (bet tie ne, iš 
darbininkų).

Būnant tokioms aplinkybėms ir ne
gaunant darbo, daugelis nepakelia tokio 
sunkaus gyvenimo ir žudosi. Pereitais 
metais buvo daug saužudysčių. Netoli 
mūs gyveno trįs žmonės. Du su reikalais 
kur-tai išėjo, o sugrįžę už 30 minutų, ra
do likusįjį kybantį kampe. Draugai jį pa- 
liuosavo, bet buvo jau be žado. Pašaukus 
felčerį, pasisekė dar jį atgaivinti. Antras 
atsitikimas buvo Kirensko pav. Tūlas iš
tremtasis (mokinys), išėjęs medžioti, susi
kūrė ugnį, užsitaisė šautuvą ir, atsistojęs 
šalę ugnies, šovė į save ir nuvirto į ugnį. 
Daug čia tokių atsitikimų būna.

Kalėjimas, ištrėmimas, persekioji
mas, negavimas darbo ir kitokios aplinky
bės nukankina, nualsina žmogų, net per
maino ir jo pažiūras. Daugelis pradeda 
girtuokliauti arba žudosi...”

O kiek yra tokių nelaimingųjų, kurie 
neturi nei kam pasiskųsti, padejuoti, nei 
nuo ko pagelbos prašyti. Ir žūsta taip 
prakilniausių jausmų, geriausių norų žmo
nės, nesulaukdami iš niekur pagelbos. Ir 
žūsta tie, kurie galėtų atnešti daug daug 
žmonijai naudos, kurie padėtų nuvargin
tiems pasekmingiau vesti gyvenimo kovą 
ir tverti laimingesnį pasaulį.

P. Posmyla.

Turbūt, tai teisybė: kuomet žalia ve
ja padengia žmogaus kapą, tuomet tik vi
suomenė pradeda tą žmogų garbinti. Taip 
atsitiko ir su M. Čiurlioniu. Dailininkui 
tebesant gyvam, retas kas mokėjo apver- 
tinti jo talentą. Kas kita dabar.

Laikraštis “Sovrem. Slovo” štai ko
kiais žodžiais atsiliepia apie Čiurlionies 
muziką: “tik metai tesuėjo nuo geniališko 
lietuvių dailininko mirties, o jisai jau pa
garsėjo plačiausiuose inteligencijos sluog- 
sniuose. Jo tvėrimas, toksai individua- 
liškas, vilioja savo slaptybe, savo nepa
prastumu. Čiurlionies tvėrimą negalima 
suprasti dėl tos pat priežasties, dėl kurios 
negalima suprasti svetimų svajonių ir sap
nų. Bet tasai pasakų pasaulis vilioja sa
vęspi, žadina fantaziją, kaip ta muzika, 
kurią negalima įsprausti į matomas for
mas. Čiurlionies dailė stovi ant pat ry- 
bos tarp muzikos ir dailės, būdama nely
ginant tiltu tarp abiejų dailės šakų. Čiur
lionis buvo nevien dailininku, bet visupir- 
ma kompozitorium. Deja, šita jojo vei
kimo srytis tėra mažiausia ištirta. Čiur
lionis mokėsi pas žinomą lenkų kompozi
torių Noskovskį, o vėliaus pas Karolių 
Reineke.” Toliaus laikraštis sako, kad 
publikai teko patirti vos kelis muzikališ- 
kus veikalus, bet ir tie rodą, jog Čiurlio
nis būtų išsiplėtojęs ligi pilno savistoviš- 
kumo. Viena iš Čiurlionies simfoniškų po
emų bus greitu laiku atlikta Paryžiuje.
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nei pats neišmano, ką kalba, 
o tik sėja neapykantą tarp 
lietuviu. įj, M-vičius.

Ant paveikslo matote viršuj iškilusį balioną, o apačioj į virvę įsikibusį žmogy. Ba
lionas persta to pragyvenimo produktus, o žmogus—visuomenę, kuri tuos produktus su
naudoja. Pragyvenimas pastaruoju laiku taip smarkiai pradėjo kilt augštyn, kad visuo
menė jokiu būdu negali jį išlaikyti. Bet paveikslas parodo, kad ten toli jau teka giedri 
saulutė, kuri prasklaidys miglas nuo visuomenės akiu ir toji visuomenė pažins savo 
skriaudikus. Saulutė—tai darbininkiškas susipratimas.

ei jos. Paskui vėl

Chicagos laikraštininkų 
streikas.

GRAMATIKA angliškos kalbos 
mokytis be mokytojo (apdar.) $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mo
kytis skaityti ir rašyti be mokyto-

PREKYBA
MERGINOMIS

Pajieškau savo draugės Agotos Pur 
vinckiutės, paeina iš Suvaikę gub., 
Kalvarijos pav., Kušliškię kaimo. Mel 
džiu atsišaukti ant šio adreso:

Miss. Mary Zuikis, 
Waldorf Astoria, 33—34 st.. New York

Jau trečia savaitė, kaip 
tęsiasi anglišku dieniniu laik
raščiu presmanu streikas. 
Pradžia šio streiko gimė laik
raštyje “Examiner”. Mat, 
pasibaigus kontraktui, buvo 
norima sumažinti darbininku 
skaitliu prie presu. Tačiaus 
presmanai ant to nesutiko, 
nes suprato, kad tai pasikė
sinimas ant unijos, o toliaus 
bus gera proga numušti jiems 
algas. Kitokio išėjimo dar
bininkams neliko, kaip tik 
apšaukti streiką. Sykiu ap
šaukė streiką ir laikraščio 
4 ‘American”presmanai. (Mat, 
šiedu pridera milijonieriui 
Hearstui). Ta proga naudo
damiesi visi dieniniu angliš
ku laikraščiu savininkai ap
skelbė lokautą, už tai, kad 
būk presmanai sulaužė kon
traktą, katras buvęs padary
tas tarp visos unijos. Reikia 
žinoti, kad visi Chicagos ang-

4%, Ispanijoj —4% ir Argen
tine j—3 %.

Iš tu skaitliniu matyti,kad 
kur tamsiausias ir vargin
giausias kraštas, ten ta bjau
ri prekyba randa plačiausią 
dirvą. Laike kongreso Frank
furte, sušaukto prieš preky
bą merginomis, paaiškėjo, 
kad Galicijoj gyvenanti 800- 
000 žydu veda tokį vargingą 
gyvenimą, jog šeimyna iš še
šių ypatų neturi nei vieno 
guldeno nedėlios pragyveni
mui. Didelis merginu skait
lius dirba per nedėlią už 14 
kreuceru. Prie to žemas kul
tūros laipsnis, dvasios bied- 
numas ir tamsumas dešimte
riopai padidina ju vargą. O 
tokiose vietose yra užtekti
nai smailaliežuviu, kurie siū
lo aukso kalnus ir laimingą 
pragyvenimą. Keliauja į sve
timas šalis, kad iš ten pagel
bėti savo tėvams ir broliams. 
O atsidūrusius svetur, nemo- 
kėdamos vietinės kalbos, su
prantama, į kokį vargą jos 
įpuola.

Policija, įstatymdavystė su 
savo parėdymais pagelbsti 
tai bjauriai prekybai. Už tą 
prekybą baudžia nekuriu val
stijų įstatymai nuo 3 ligi 5 
dienu kalėjimo, arba nuo 50 
ligi 100 markiu pinigiškos 
baudos. Tokia menka baus
mė turi menką įtekmę ant 
tokio didelio andelio. Pirkliu 
knygose rasta, kad už vieną 
merginą mokama nuo 500 
ligi 5000 markiu. Visu pro
stitučių yra 95 procentai iš 
varguoliu armijos. Kožnas 
krizis, vargas ir žmonijos ne
laimė, tai tos begėdiškos pre
kybos žydėjimo dienos.

Darbininkas, išaūklėjęs sa
vo dukterį ligi šešiolikos-sep- 
tyniolikos metu, vargo spi
riamas, priverstas yra išsiųsti 
ją svetur laimės jieškoti. Juo 
ji jaunesnė, juo gražesnė, 
juo labiau traukia prie savęs 
vilas nepažįstamas akis. Pir-

klybos įstaigomis yra laik
raščiu apskelbimai, vietų 
rodijimai, gelžkeliu stotįs, iš
lipimo vietos — prieplaukos. 
Jeigu merginą negali su šio
kiais ar kitokiais melavimais 
prisivilioti, tuomet imasi už 
geriausio įrankio —ženybinės 
sutarties ir apsivedimo. O 
jeigu tas jiems pavyksta, tai 
aišku, kad tuomet nesunku 
tą auką kur į užsienio palei
stuvystės namą nugabenti. 
Vienas žinomas merginu par
davėjas Meyrovik buvo net 
trisdešimts kartu apsivedęs. 
Atsiranda nemažai lengvati
kiu, kurios pasiduoda tokiam 
bjauriam įrankiui. Bet pro
stitucija moterei reiškia vis- 
tiek, ką mirtį. Atsikelti iš 
to purvyno jau yra sunku ir 
negalima. Policija ir įstaty
mai tėmyja jos žingsnius ir 
apsunkina kelią jos išėjimui. 
Despotiškas surėdymas-tai 
yra ramstis prostitucijos.Ka
rės, užkariavimas svetimu 
kraštu, kolonijų —vis tai įran
kiai platinimo prostitucijos. 
1886 metais, laike Anglijos 
karės Indijoje, armijos ko- 
manduotojas lordas Robertas 
reikalavo, kad būtu prisiųs
ta merginu ir moterų dėl ka- 
riumenės. Laike karės su 
būrais tapo parduota daugy
bė Anglijos ir Europos mote
rų ir merginu ir išgabenta į 
Kapštadtą. Karė yra demo
ralizacija žmogaus proto ir 
sąžinės. Laisvas žudymas 
nekaltu žmonių priverčia ir 
prie kitokiu šlykščių darbu. 
Ne tik Anglija tuomi rūpina
si, bet ir kitos valstijos, pav. 
Vokietija. Toji ir įtaisė Af
rikoj dėl savo kariumenės 
paleistuvystės namus ir ap
vainikavo juos vokiečiu tau
tos vėliavomis, o ant vartų 
padėjo parašus visose kalbo
se: “įeiga tik dėl vokiečiu 
kariumenės”. Kuomet tai 
buvo p ir draugą Kunert aik
štėn viskas iškelta, jam 
buvo mestas apkaltinimas. 
Seimas nekaltino valdžią, bet 
socijaldemokratiją už jos ne- 
tylėjimą.

Visą tos begėdiškos pre
kybos paveikslą persistačius, 
nesinorėtu tikėti, kad kultū
riškose šalyse tas būtu gali
ma. Bet tai yra tikrai ir, 
kur yra didesnis kapitalizmo 
išsiplėtojimas, kur smarkiau 
kapitalizmas viešpatauja, ten 
yra ir didžiausias reikalavi
mas to gyvo tavoro. Ir kol 
viešpataus vargingi kraštai, 
varguoliai ir kapitalistai iš
naudotojai, tol ta prekyba 
varguolio sesere ir duktere 

tuo gyvu merginu tavoru, 
nebus prašalinta.

P. Svotelis.

nors jisai jiems ir persą L 
tuvą” su “V. Liet.”

V. Jurkšietis
Ant galo žmogelis pripaži

no, kad ir daug esama kata
liku, bet jie tamsus, tik ne
pasakė, iškur imti tą šviesą, 
kad nevalia nieko skaityti. 
Žodžiu sakant, žmogelis yra 
visai sumaišytu protu, nes 

ats neišmano, ką kalba,
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Kapucinas drožia.
Philadelphia, Pa. 12 geg. 

atsiuntė ir pas mus dievas 
garsųjį “tėvą kapuciną”. 
Apie jo pamokslą nėra reika
lo nei aiškint, nes “Laisvės” 
skaitytojai žino, kas tai per 
paukštis. Išbjaurojo apšvies- 
tesnius žmones ir laikraščius 
tokiais žodžiais, kuriu ir į 
laikraštį negalima dėti. Ka
talikams grąsino pekla, jeigu 
skaitys draudžiamus raštus. 
Bedieviu, girdi, esama ma
žai, todėl jie turi mūsų klau-

Rochester, N. Y.
1 d. gfegužės atsibuvo pra

kalbos. Kalbėjo K.Vaivada, 
ką reiškia pirmosios gegužės 
diena ir dėlko ji švenčiama. 
Pertraukose buvo deklama- 

kalbėjo

(Scrantone)
Tilpo platesnė žinia,kuri kelias valandas 
ankščiau gauta.

PAPARČIO ŽIEDUI. Apie atskirę 
katalikę darbus netilps, nes atskirais 
žmonėmis neverta užsiimti, pagaliaus 
reikėtę tikros pavardės.

PORUDAIČIUI. Eilės netilps.
F. LAURYNAIČIUI. Dėlei vietos 

stokos nedėsime.

P. MIKOLAINIS, 
Box 62, New York City

Šiandieniniame draugijos 
surėdyme yra viskas parem
ta ant išnaudojimo pamatu. 
Ar tai dora ar ne—tas nerū
pi išnaudotojams. Priežodis 
sako: “pinigas nesmirda”. 
Prie to bjauraus išnaudojimo 
priguli ir ta gyvuliška dėl 
dykaduoniu smagumu ir pa
siutusiu orgijų užganėdini- 
mo prekyba gyvu moterų 
kūnu. Jeigu męs pažiūrėsi
me šviesiomis akimis į tą 
merginomis prekybos amatą, 
tai pamatysime vergiją ir 
šlykščiausią išnaudojimą var
gingųjų moterų ir merginu, 
kurios vargo ir nedatekliaus 
priverstos yra pulti į tą be
gėdišką purvyną. Dėl kąs
nio duonos turi parduoti sa
vo kūną ir meilę dykaduoniu 
gaujai. Prieš trisdešimts me
tu niekam nerūpėjo ta pre
kyba gyvu tavoru. Ir jokie 
įstatymai nevaržė, kol ne
pradėjo pati išnaudotoju kle
ga reikalauti tos begėdiškos 
prekybos panaikinimo. Vie
nam anglu laikraštyj tilpo 
straipsnis: “Jaunu merginu 
žavėjimas garsiojoj Babilio- 
nijoj”, kuris pakrutino visą 
šios draugijos surėdymą. Čia 
buvo parodyta, kokia didelė 
prekyba eina tuomi gyvu ta
voru. Jaunos merginos, mo
teris ir mergaitės yra renka
mos ir aukaujamos tam sma
kui kapitalui. Nei viena taip 
vadinama kultūriška Euro
pos viešpatystė nėra laisva 
nuo tos prekybos. Statisti
ka parodo, kaip stovi preky
ba pagal tautas. Galicijoj— 
40%, Rusijoj -15%, Italijdj 

11%, Austro Vengrijoj — 
10%, Vokietijoj 8 ligi 10%,

Paskui ėjo monologai ir de
klamacijos.

Negauta pavelyjimas nuo 
miesto valdžios ant šokiu ir 
baliaus. Todėl daugelis ir 
grįžo namo. Kaip gaila, kad 
daugeliui vis dar daugiaus 
rūpi šokiai ir baliai, ne kaip 
tikroji dailė.

Nekurios merginos visą lai
ką kalbėjosi ant trepu. Tik
tai kada išgirdo šovima—tai 
suėjo į svetainę, bet buvo 
jau pervėlu.

Ratelis turėjo pridėti savo 
pinigu prie šito teatro.

Paparčio Žiedas.
Lynn, Mass.

Gegužės 12 d. atsilankė čia 
I. W. W. unijos organizato
riai ir norėjo laikyti prakal
bas šone Lynn’o, taip vadi
nam Lynnfield’e. Bet da- 
girdus apie tai policija, nuė
jo ten ir nedavė laikyti pra
kalbu, išvarydama žmones iš 
svetainės.

Tada darbininkai pradėjo 
rengt prakalbas didelėse stu- 
bose. Bet ir ten policija juos 
atrado ir išvaikė.

Tada žmonės norėjo pradė
ti susirinkimą ir muštynes, 
bet I.W.W. organizatoriams 
patarus, apsimalšino. Pra
kalbos būtu buvę anglu, žy
du, italu, lenku ir lietuviu 
kalbose..

Tai tau ir Amerikos laisvė.
• Gegužės 13 d. sustreikavo 
Lynn’o laikraščiu darbinin
kai, tai kapitalistai į ju vie
tą pastatė skebus. Kaip il
gai streikas tęsis, nežinia.

6:30 vai. vakare ėjo gatvė
mis skaitlinga vaiku paroda, 
kurie pardavinėja laikraščius 
ir nešė su savim tokius atsi
šaukimus: “męs nenorim par
duot Lynn’o laikraščius.” 
Daug laikraščiu likos nepar- 
'dupta

New York, N. Y.\
Geg. 15 d. čia atsibuvo 

prakalbos, surengtos L. & S. 
52 kuopa dėlei siu priežasčių:

LEWISTON, ME.
12 d. gegužės atsibuvo mitingas L. S. 

S. 105 kuopos. Org. J. Krapovickas, 
atidarydamas mitingą,pasakė keletą žo- 
džię apie vargingą gyvenimą poeto Jo
varo ir reikalingumą pinigęf dėl gydy
mosi, ką susirinkimas ir padarė.

Deklamavo A. Kručas, J. Kapickas ir 
P. Čepas. F. Kaulakis pasakė porą 
spyčię ‘‘Džan Bamba”. Taipgi padai
navo keletą dainę.

Aukavo šios ypatos: E. Liaudanskai- 
tė $1.00; P. Zenkevičius, J. Krapovic
kas ir K. Vilaniškis—po 50c.; V. Kapic- 
kaite, E. Kregždaitė. M. Laužikaitė, 
P. Tūbelis, K. Sadula, Ad. Jezukevi- 
Čius, K. Petronis, F. Kaulakis, F. Pet
rulis, P. Pempe, M. Gaidimauckas, A. 
Bagdonas, J. Kapickas, A. Kručas, P. 
Čepas, P. Peslis, P. Petrulis, A. Ado
maitis, A. Kaulakis, U. Dulksniutė, E. 
Krapovickienė, F. Statkus, A. Totorai-

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atyda gerbiamęję
Laisvės” skaitytoję, ' 1 »

lišky dieniniu laikraščiu sa
vininkai yra padarę sutartį, 
kad jeigu nors vienas iš ju 
dėl kokios nors priežasties 
negalės išleisti laikraščio— 
tuomet ir kiti negali išeiti. 
Tad ir šitas lokautas buvo 
apskelbtas tyčia, kad nugąs
dinus pirmu dvieju laikraščiu 

Tačiau tie ne
nes presmanu 

stojo laikraščiu 
vaikai, parda-

Cleveland, Ohio.
L. S. S. kuopa parengė pra

kalbas 7—8 geg. d. Kalbėjo 
S. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius. Plačiai išaiški
no, kaip atsirado valdžia ir 
kunigija, ponai ir vergai. 
Apipiešė dabartinį padėjimą, 
nurodė ateities kelius. Kvie
tė prisidėti prie L. S. S., vi
suomet remti partiją, likties 
piliečiais. Publikos buvo pu
sėtinai, klausėsLvisi atydžiai, 
išskiriant du patriotu, kurie 
atsižymėjo, kaipo tikri juo
dašimčiai. Tai P. Šuky:
J. Gritė. Kėlė betvarkę ir 
stengėsi suardyti prakalbas, 
šaukdami, kad žydas kalbės. 
Po prakalbu buvo klausimai, 
bet ir čia tuodu p. Sirvydo 
gizeliai pasižymėjo,' užrašy
dami tokius bjaurius klausi
mus, kuriuos bjauru ir minė- 
ri. Tarp kitko juodu klausė, 
kodėl socijalistai boikotuoja 
“Liet.” ir “V. Liet.”. Jiems 
atsakė, kad neboikotuoja, 
bet tik kritikuoja. Paskui 
vėl uždavė klausimą, ar tiesa, 
kad “Keleivį” leidžia žydai, 
ir liepė pasakyti S. Michelso- 
nui, kaip jo tikra pavardė. 
Ant to S. M. atsakė, kad iš 
ju būtu geri šnipai. Publikoj 
suūžė delnu plojimas.

V. Geibis dar nurodė, kad, 
steigiant Člevelando knygy
ną, knygos daug pigiau gau
ta iš “Kel.”,nei iš “V. L.”

Antrą dieną S. Michelso
nas kalbėjo ant temos: pa
triotizmas ir tikėjimas. Čia 
tuodu ponu vėl kliudė. Tarp 
kitko p. Šukys pasakė, kad 
žmonės, kaip užkerėti, limpa 
prie “Laisvės” ir “Keleivio”,

V. JURKŠIEČIUI (Clevelande).Susi
mildami, trumpiau. Kad visokie Gritės 
taip elgiasi, visai nėra dyvę.

J. SIEMAŠKAI. Kapitalistiška vi
suomenė negali apsieiti be policijos. 
Bet žmonės jau dabar turi reikalauti, 
kad policmanai būtę pačię žmonię ren
kami ir atstatomi. Dabar policija tar
nauja kapitalizmui, bet tikroji jos prie
dermė -daboti tvarką ir tarnauti žmo
nėms. Kaslink antro klausimo, tai pa
tartume išsirašyti J.Baltrušaičio “Žmo- 
nię Knygyno” N1 ir 2 ir sekti Z. Alek
sos raštą “Kel.” “Žemė i

L. GRIKŠTUI Netilps 
patįs rašome.

A. ŠPOKUI. Netilps.
NESUSIPRATĖLIUI

1) kad užprotestavus prieš 
Mass, valstijos teismu netei
singą elgimąsi, suareštuo
jant Lawrence’o streiko va
dovus J. J. Ettorą ir Giova- 
nitti, 2) kad užprotestavus 
prieš carbernio Rooto billiy. 
Taip-pąt buvo paminėta 
tarp tau tiško j i darbininku
šventė.

Kalbėtojais buvo J. Šukys, 
J. Perkūnas ir A. Purvis. Jie 
gerai išaiškino prasmę mūsų 
šventės. J. Perkūnas kvietė 
publiką protestuoti prieš mi
nėtu nevydonu sumanymus 
ir neteisingą kankinimą mu
su vadovu. Kvietė prisidėti 
aukomis Ettoro ir Giovanitti 
išgelbėjimui. Publika prita
rė. Perskaičius A. Purviui 
rezoliucijas, priimta vienbal
siai ir likosi suaukauta $7.00. 
Publikos buvo mažai, nes pas 
kun. Šeštoką buvo fėrai. 
Vakarą pamargino deklama
cijos. Deklamavo V. Petrai
tis, J. Paskevičia, P. Jake
lienė. Galiausia sudainavo 
Straulis ir Straulienė “Miš
kas ūžia”, kuri labai pavyko.

Jurbarkiškis.

Pajieškau Vinco Rupšio Useioię kai
mo, Juozo Dambrausko—Dambrę kai
mo, Jono JurašaiČio — Trikšę kaimo ir 
J ievos Vainoraitės — Kalniškię kaimo, 
visi Papilės parap,; ir dar Jono Liau- 
dansko, LukunČię kaimo, TriŠkię parap. 
Visi Šiaulię pav., Kauno gub. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

J. Norbutas,
205 North 4th st., Brooklyn, N. Y.

jo.....................................................  15c
NAUJAS BŪDAS mokytis rašyti 

be mokytoje...................................  10c
ARITMETIKA mokynimuisi ro- 

kundę, su paveikslais (apdaryta) 35c
Viso $1.60

Kas atsięs iškirpęs Šitą apgarsini
mą iš “Laisvės” ir $1.00 per money 
order, tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

Haverhill, Mass.
12 geg. atsibuvo prakal

bos, kurias parengė L.S.S. 
kuopa. Kalbėjo L. Prūseika 
dvejais atvejais. Apie gegu
žinę šventę ir apie Sibirą. 
Žmoniy buvo gana daug, 
ypač motery. Prakalbos pa
tiko . Iškaščiams padengti 
sumesta virš $6.00.

Puikiai deklamavo Ona ir 
Marijona Gurkliutės: gamta 
ir vargdieniai. ***

Rochester, N. Y.
4 d. geg. atsibuvo teatras, 

kurį parengė L. S. S. 7 kuopos 
Teatrališkas Ratelis. Lošta: 
“Penktas prisakymas”. Nors 
veikalas trumputis, bet ne
mažą įspūdį padarė. Publika 
gausiai plojo delnais. Akto
riai visi gerai atliko savo ro-

“Laisvės” skaitytoję, kad pajieškoji- 
mus giminię ir draugu tai pi n am ant me
tę 1 sykj dovanai. UŽ bizniškus pa i ieš
kojimus inwn po 50c. už 1 vieną syki i* 
1 dol. už 4/ sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Pajieškau savo draugo Jono Šimkaus, 
paeina iš Kauno gub., Šiaulię pav., 
Kuršėnę valsčiaus, Gedinčię sodž. Jis 
ar kas kitas malonės pranešti šiuo adre
su:

Stanislovas Čekanauskas, 
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozo Gribino, 
paeina iš Suvaikę gub., Naumiesčio pa
vieto, Ziplię vai., Lukšię par., Radari
nę kaimo. 6 mėnesius jis gyveno Scran
ton, Pa., o dabar nežinau kur. Pas ma
ne randasi ant jo vardo daug laiškę iš 
Lietuvos, todėl meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

Kazimieras Domeika,
P285 Philo st., Scranton, Pa.

presmanus. 
nusigando, 
užuojauton 
išvežiotojai, 
vėjai ir stereotypieriai. Ir 
šie visi pridera į uniją.

Iš tokios tai priežasties gi
mė didelis streikas, kuriam 
dar galo nesimato. Bet yra 
viltis, kad presmanai laimės, 
nes publika simpatizuoja 
streikieriams. Skeby laik
raščius mažai kas perka. Ske- 
biniy laikraščiy pardavėjus 
policija uoliai saugoja, bet 
buvo jau daug ir kruviny su- 
sirėmimy. Policija apsieina 
su streikieriais tikrai žvėriš
kai!

Užtai puikiai sekasi soči j a- 
listy laikraščiam.
“Kataliką” ima pavydas.

N19 “Katalikas” sako: 
“kam, kam, bet soči jalistams 
tasai streikas, tai pjūtis. Jie 
išleidinėja laikraščius ir lupa 
visuomenę. Norima tuo pasi
pelnyti, žinoma, verčiant ža
bangus ant policijos.” Čia 
aišku, kad “Katalikas” nčri 
užslėpti bjaurius policijos 
darbus. Kaslink lupimo vi
suomenės, ta pati pasaka. 
Jeigu lietuviai darbininkai 
ima “Kataliką” ir moka už 
jį savo centus, katras yra 
pripildytas veidmainišky 
straipsniy ir muilina liet, 
darbininkams akis, tai, mat, 
tame nėra visuomenės lupi- 
mas. Ne, aš čia matau Įli
pimą ne vien iš pinigiškos 
pusės, bet ir iš dvasiškos.

Julijus Minkštutis.

kūnas, L. Malinauckaitė, J. Liaudan- 
skas, A. Didžiulis, O Jakavonienė, L. 
Vilaniškaitė, Vai. ir Ver. Vaičiuliutės, 
B. Jezukevičienė—po 25c.;A. Balčiūnas, 
E. Puidokaitė, K. Gaidimauckas, V. 
Adomėlis—po 20c.; P. Čereška, K. Pes
lis, E. Marciukevičiutė, A. Vilimas, K. 
Perekšlis—po 15c.; F. Bauža 11c.; D. 
Balčiūnas 10c.; J. Šimkūnas ir F. Ap
šega— ]>o 5c. Viso suaukauta $12,86. 
Atėmus 12c. persiuntimui, lieka $12.74.

Geistina, kad ir kitos kuopos neuž- 
inirstę drg. Jovaro. Ištariu visiems 
aukavusiems širdingą ačiū.

Kazys Vilaniškis.
Nuo red. $12.74 gavom. Ačiū.

CHICAGO, ILL.
Aukavo Jovarui šios ypatos:
D. Pretkus, V. Puteikis, E. Boziutė, 

P. Jurgelionis—po 50c.; N. Smalelis, B. 
Namajuško, S. Šeikus, Z. Mešksuskai
tė, M. Jonkus, J. Gudelis, F. Stanisla- 
vovskis, J. Giparas—po 25c. Viso$4.00,

D. Kulikauskis,
Nuo red. 4 dol. gavom. Ačiū.
Nuo seniaus aukę buvo

Dabar 
Viso

Vaivada apie raudonąją vė
liavą ir kuomi ji skiriasi nuo 
tautišku vėliavy. J. Bendo- 
kaitis sakė monologą “dan
gaus specijalistai”. Paskui 
Ž. Jokšiutė sudainavo solo. 
Publikos buvo neperdaugiau- 
sia, nes daugelis traukė į 
dievmeldystės namus.

Prie kuopelės pristojo du 
nauju nariu. Vakarą pralei
dome smagiai.

Paparčio Žiedas.
Grand Rapids, Mich.

Mūsų miesto lietuviai juda, 
dirba, kad net braška.

Prieš porą savaičių lošė:
I “Ponas ir Mužikai”. 12 d. Šio | M- Franckienė, P. Indilaitė, L. Vait 
mėn. Lietuviu Dramatiškas 
Ratelis lošė “Pagirėny gob- 
tuvės”. Bet su paskutiniu 
veikalu išėjo ne kaip, 
kaip nuduota, nekaip 
temokėta.

Patartina, kad kitu 
to nebūty. Šitas papeikimas 
daromas vien su geriausiais 
tikslais.

Pas mus lietuviška koope
racija ir negyvena, nes viena 
iš geriausių krautuviy, t. y. 
drapany, jau subankrutijo.



S®

VIETINES ŽINIOS.

Pereitoj nedėlioj atsibuvo 
koncertas, parengtas 60 kuo
pos L.S.S. Žmonių buvo pil
na svetainė. Šį koncertą ga
lima priskaityti prie nepil
nai nusisekusiu. Ypač reik
tu nupeikti nekurtuos dekla
matorius. Dainavo ‘ ‘Biru
tės Kanklių” choras. 4 dai
nas sudainavo gerai, bet 
*‘Lietuva tėvynė mūsų” išėjo 
suirusiai. Daug juoko pri
darė J. Stelmokas su savo 
magiškomis štukomis. Abel- 
nai imant, koncertas publi
kai patiko.

Pereitam ketverge So. Bos
tono Lietuviu Ūkėsu Kliūbas 
laike savo mėnesinį susirin
kimą, ant kurio vienbalsiai 
išnešė protestą prieš Rooto 
billių.

Taipgi reikia paminėti, 
kad Kliūbas nutarė ant 4 d. 
liepos paimti didžiausį botą 
dėl ekskursijų. Rodos, bus 

• paimtas botas, kuriame su
tilps 1000 žmonių.

L. S. S. 60 kuopa turi nu- 
sisamdžiusi botą, kuriuo atei
nančio] nedėlioj, 26 gegužės, 
išplauks pasilinksminti ant 
vandenio. Norintieji daly
vauti ekskursijoj, pasirūpin
kite iškalno nusipirkti tikie- 
tus, kuriuos galite gauti pas 
R. Pernicką ir kitus kuopos 
narius. Tikietas vyrui su 
moteria $1, pavienei mote
riai—50 c.

Taip pat iš priežasties už- 
stojimo šiltesniu dienu, 
kuomet daugelis stengiasi iš
važiuoti į laukus, kad atsi
kvėpti tyresniu oru, kuopa 
nutarė laikyti savo susirinki
mus pėtnyčios vakarais.

Richesonas prieš nužudy
mą ^nemiegojo ištisą naktį ir 
'gieuojo šventas giesmes. Jis 
liko nužudytas nakčia iš 20 j 
21 gegužės. Jo kūną išvežė 
į West Virginiją ir palaidojo 
prie jo motinos. Richesono 
byla jo apginėjams kaštavo 
50 tūkstančiu doleriu.

Bostono apielinkės farme- 
riai išrinko Komisiją tirinėti, 
kodėl jie už pieną gauna tik 
po 3c. už kvortą, o žmonėms 
jį parduoda net po 9c. Visi 
farmeriai sako, kad jiems 
pienas perbrangiai atsieina ir 
todėl ketina pakelt kainą ant 
pieno.

Cambridge’iuj apvaikščio
ta 25 metu sukaktuvės nuo 
uždraudimo pardavinėti svai
ginančius gėrimus. Pokylyj 
dalyvavo miesto majoras ir 
kiti viršininkai. Cambridge 
yra vienas iš didžiausiu mies
tu Jung. Valst., kur užginta 
pardavinėti svaiginančius gė
rimus.

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.

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

Didelės Prakalbos.
L. S. S. 134 kuopa rengia prakalbas, 

kurios atsibus 26 gegužės (May), 1912, 
Finų Svetainėje, F.A.C. Building, 48 
Wallace St., Fitchburg, Mass. Prasi
dės 2 vai. po piety. Kalbės “Laisvės” 
Redaktorius L. Prūseika. Kviečia visus 
lietuvius atsilankyti. Komitetas.

Dr-stė Liet. Taut. Bro). Pašelpos vardu 

1^. K. (leclemlno IN o. I 

Ant Town of Lake, Chicago, UI.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland Ave., Chicago,

Vice-Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago,

Protokolų Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago,

Finansų Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago,

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, III.

Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, 
4649 So. Ashland Ave., room 5 

Chicago, III.

III.

III.

III.

III.

Peter Kazlauskas Merchandise & 
Co. Didžiausias pardavimo 

vedėjas.
Vyrišky, moteriškų siūty, forničių, 

pečių, karpety, matrasų, lovy, kėdžių, 
auksinių laikrodžiy ir deimantinių žie
dų. Duodu ant išmokesčio ir cash. Stu- 
bos rakandus pigiausiai parduodu. Taip
gi parduodu automobilius, gramafonus 
ir planus. Kas pirks forničių viršaus 
10 dol., tas gaus už $2.50 dovanų.

PETER KAZLAUSKAS, 
Ofisas: 11 Cross st., Boston, Mass.

KATASTROFA.
Pilnas aprašymas apie nu

skendimą didžiausio pasaulyj 
laivo “Titanic”, su paveik
slais ir su visais atsitikimais, 
kas tik buvo laike nelaimės, 
atskiroje knygoje galima 
gauti už 20 c. pas

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St.,

Worcester, Mass.
Kas užsirašys pas mane 

“Laisvę”, gaus dovanai.

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 
vertes turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siusk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VAUCJKOINIS,
261 VV. Broadway, So. Boston, Mass.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas
Su paveiksi. Kuinu 25c.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yrą meilė ir kaip žmonės mylisi,— 

skaitykit kningą

“Meilės Karštlige”
Kulnu

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

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

fit 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.

g 
s
8 
s
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O 

g 
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naujų, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

Mokykis barberiaut.
Reikalaujam gerą jauną vyrą, kuris 

turi'ukvatą mokytis barberiauti. Galit 
atvažiuot ypatiskai pakalbėt apie išly
gas arba užklaust per laišką, įdedant už 
2c. štampą dėl atsakymo. Ruimą del 
gulėjimo duosim dykai. Naudokitės pro
ga. Taipgi reikalaujam barberį gerai 
mokantį darbą.

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

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiama

“NOBODY’S WIDOW”
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

labai įspūdingų perstatymu. 
Sėdynes geros ir nebrangios.

Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant plecidus Castle Sq., 
Boston, Mase. z

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais? 

vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, Jcad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums i ‘Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

FARMOS! FARMOS!
Kurie norit pagerint savo gyvenimo, 

tai pirkit farmą. Čia randasi didžiausias 
plotas derlingos žemės tarp 175 gerai 
apsigyvenusių lietuvių. Nelįsk, brolau, 
po žeme, kol dar gyvas, neatiduok fa-* 
brikantui už valgius ir randas savo sun
kiai uždirbtą centą, bet nusipirk gabalą 
geros žemes, o tada nebijosi nei bedar
bės, nei bado ir tavo šeimyna jausis ge
riau ant tyro oro. Šis plotas žemės ran
dasi tarp upių ir ežerų, kur yra daug 
paukščių ir žuvų. Pasiskubinkit, nes 
paskui žemė bus brangesnė. Čia prasti 
darbininkai gali gauti darbą su užmo- 
kestim po $1.75 ir $2 ant dienos. Ant 
šios žemės numažintos kainos bus tik 
iki 1 liepos (July). Norėdami daugiau 
apie farinas dužinoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

SWIG ART COMPANY
Box 46, Wellston, Mich.

Vienatinis So. Bostone

LIETUVIS Š1AUČIUS
Užlaikau naujus čeverykus, taisau se
nus, uždedu robus ir šaininu čeverykus. 
Darbą atlieku gerai ir pigiai. Taipgi 
užlaikau cigarus ir cigaretus. Lietu
viai pas savąjį.

ANTANAS ABAZORIUS
207 C St., kam. Silver St., So. Boston

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BHRNARD
Praneša, jog jo offisas prie 1U5 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šule Warren St.-; 
Roxbury, Mass,

bet vienais

LIF.TUVIŽKAI-I.ENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis niųs 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 į aptieką ant 
kampo po mano ofisu,
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
gin ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

HARRISON OA’rVH« 

DISPENSARY 
Jau 20 metę nuo įMteighno.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
.Šiokiomis dienomis atidarytu nuo 9 Iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10ryto 

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

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

SVEIKI, GERI IR PIGUS

Į Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūšy, o męs ju
mis aprupinsim piginusiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinėš ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wis'/.niowka ir. kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki mūšy sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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. JATULAVIČ1US.

EDVARDAS DALY 
SuvIninksH

IS Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ii’ per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresą.
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GERIAUSIAS

DRAUGIJOS IR KUOPOS!
Jeigu norit vasaros šventadieniais 

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

Antanas Raulukaitis
344 Broadway, (Baldwins Cafe)

SO. BOSTON, MASS.
Taipgi galit gaut informacijas 

“LAISVES” REDAKCIJOJ.
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F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, Taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pągelbą įvairio
se moterų ligose.

ę) OFFISAS RANDASI:
e) 30 W. Broadway
§ SO. BOSTON, MASS.
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LIETUVIŠKA A
Sutaisau receptus su didžiausia nty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per 1 
kus, o aš prisiųsiu per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

laiš-

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

“ DILGELES ” Į
lltidnvojančię juokų Ir ne kuoliiia einančių protų laikraštis, nu paveikslėliais bei r 

kurikntliromis, einąs 7-lns metus. '
“DILGELES” dal>ar ima iš proto sandelio ir ne vienus tik juokus (ypač | 

tai dėlto,kad jos dikčiai padidėjo ir viskam turi vietos).Jose telpa šie nuolati- į 
niai skyriai: Amerikos žinios, Žinios iš pasaulio, Korespondencijos iš lietu- | 
viSky pūdymų, Iš Lietuvos; Ką šneka Dilgių Kriste su lldeginiu; Redak- g 
cijos pastabos; “MOTERŲ LAIKRAŠTIS” motery skyrius, vedamas dr. s 
J. T. Baltrušaitienės; “TAUTOS ŽIEDAI” moksleivių skyrius, vedamas 
stud. Špoko; Laikraštiniai dirvonai; “Laikraštininkas ir Spaustuvininkas”; 
Literatūra: apysakos, eilės, satyros, juokai; Lietuvių Humoras origina
liški juokai; Vietines Naujienos. Beveik kas 2-am num. da šie skyriai: 
Navatnas tas svietasistoriški kurjozai: “Draugija” iš draugijy gyve
nimo; Teisių patarimai; Informacijos biuras (klausimai ir atsakymai), ir tt.

“DILGELES” rašo apie mokslo, dailūs ir filozofijos žiedus, apie meilę, 
darbininkus, kapitalistus, ponus, visokias valdžias ir paleistuvystes, koope- | 
racijas ir tt. Kaina: 1 dol.(2 rūb.Įmetama; 60c. (120 kap.) pusei mėty i 
į visas šalis. “Dilgelės” įkūrė J. Baltrušaitis 1906 m. Dabar jas leidžia kas 
2 savaiti Broliai Baltrušaičiai. | juos ir adresuokit šiaip: '

BALTRUŠAITIS BROS.,

£ DIDŽIAUSIAS
Jį DARBININKŲ
* SĄVA1TIN1S
£ LAIKRAŠTIS

KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE.

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodomu, kaip 
- prašalinti juos.

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

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kotos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

į Moyamensing’ Avė
i V <X PHILADELPHIA, RHINN’A
ta«<4<44444<444tfi«it44444«««444«44«it«4««iCi<44«<'««<<4««

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, Ir Šliūbinlų Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
UOS I ON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

A. G. Groblewski
COR. 1’1 .M & MAIN STS., PLYMOUTli, l»A. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kauai teisingai.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
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 - - - I
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistąs Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Gripno - - !
Plaukų Apsaugotomis 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - - .
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas - - -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Otl " 

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 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

25c., 50c

25c. 
50c. 

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c.

25c.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

los Uždegimas

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

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

$2.00
$1.00

$1.25

25c

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

$1.00
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

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 tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM A1AIN STS., PLYMOUTH. PA.

Dykai 
del

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus DHOT’IINĖ yra išsistovėjus medyj ir ’ 
užpečėtyta Jungtiniu Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose jjo 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

'Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., neA?hra°rpes BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiai* už visai žemas kalnas.
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Užsiraki* ‘Lietuvių Žurnalą'
Išeina kartą į menesį 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 ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland he., Chicago, III.

PUIKIAUSI DRABUŽIAI
Gražiausi Siūtai, Skrybėlės, Marškiniai, Naktai- 

zos ir kiti aprėdalai
Taipgi męs pasiuvame siūtus ant užsakymo. Tame 

mūšy specijališkumas.
Pas mus dirba jums gerai žinomas lietuvis JUOZAS LEKAVIČIA.

Kurie norite pigiai nusipirkti gerus ir drutus siūtus, ateikite pas:

ARTHUR STERNBURG
76 Washington St., "“T" Boston, Mass

Męs neturime brenčių.

DID IAUSIA BOSTON!

SANKROVA OLSELISI
Vyno, Visokių Likierjų, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus 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 expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

lt doesn’t pay to ncgiect 
your Health jįgįlĮ

Ar atėjai kada namo drebėdamas, sn 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sopo'/ 

galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites!

Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERISJg>
tas ištikimas senas naminis vaistas duost
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą Jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk boukutę. 
Pintus nurodymai apvynioti apie 
Lunką. 25c. ir 50c, aptickcse.

Sergėkis pamėgdžiot u vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų xardo.

F. AD. RICH I ER A CO , 215 penrl St., New York.
.-•> l,i< i.ior'lo Congo filius yra geros r.uo sukietejiiuo. 2bc. ir fA-

sava

5O,OOOA 
KIMYCUX.

Vysai dykai
KoŽnas vyras be atidčlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste- 
bukliugu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 

virš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
kata — vyrai, katrie negabč pri darbu ir katrie ne gale

wwwIM nauduoti pyluai liąksmuma gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA- 
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga | 

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

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

REUMATIZMAS. NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
. Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijinias kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, Žudymas gyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai sekios, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiverfimas 
Šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

i gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
' Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 

pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
i talpina tam tykrus dalykus, katras kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- J 

dis ar nevedis, sergantis ar sveikas turč žinoti. Netrotikiek sava sunkio! uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 

Mį no viena doleri ir pasakis kokiu būda galetč 
Išpildik atsekimais, iškirpk ir siusk šen- 
dona ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vienų iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.

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

D. tas yra sa apdėta mokiesnia 
ir dara ta be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia. 
Mę« tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa- 

Siusk sava 
adresa teridena.

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

M
M

KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. •
Dr. JOS. LISTER & CO., L. 605, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ilk M 
GOTONi:—Aš esu ulinteresuotas imu pasiulinimui dykai slur- ® 

stos knygos ir norėčiau, jog jius iteimtument man vieną ■ 
ii tuo knygų. .. M

Vardas ir pavardė

Adresas

■




