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Protestas.
Lyga žodžio liuosybės New 

Yorke išleido platų raštišką 
protestą prieš San Diego 
valdžios žiaurumą. Lyga rei
kalauja, kad visos partijos 
turėtų žodžio liuosybę, ka
dangi tatai joms užtikrina 
Suv. Valstijų konstitucija. 
Lyga žada pakelti protestus 
po visą Ameriką.

Prieš San Diego žudynes 
protestavo ir Indianapolio so
cijalistu konvencija. Ant 
Haywoodo vardo buvo pra
nešta, kad 200 darbininkų 
randasi kalėjimuose tik dėl
to, kad jie reikalavo susirin
kimų liuosybės ant piečių.
Mexikos sukilėliams ne

Iš Rellano praneša, kad 
valdiška kariumenė smarkiai 
sumušė sukilėlius. Užmušta 
800 sukilėlių, 200 paimta į 
nelaisvę. Apie 2000 sukilė
lių apleido visiškai kariume- 
nę, nes nepasitiki laimėsią.

Maderos kariumenė būk 
tai visiškai mažai nukentėju
si. Sukilėliai pasitraukė 15 
mylių į žiemius ir rengiasi 
prie naujo mūšio.
Pastatė T. Kosciuškai pa

minklą.
Yonker, N. Y., 25 geg.— 

30 geg. bus atidengimas pa
minklo Tadui Kosciuškai, 
garsiam Lietuvos ir Lenkijos 
generolui, kuris kovojo už 
Amerikos liuosybę. Pamink
las pastatytas daugiausia len
kų aukomis.
Siunčia kariumenę ir lai

vyną.
New York, 27 geg.— J Ku

bą raminti sukilusių negrų 
nusiųsta kariumenės, 4 gar
laiviai ir 1 šarvuotas skrai
duolis. Kubos prezidentas 
Gomez nenori, kad būtų ki
šamasi į jų naminę tvarką.

Ant Kubos.
Havana, Kuba, 25 geg.— 

Sukilę negrai, kaip praneša 
iš Havanos, užsiima plėši
mais. Užimta Caney del Si- 
tio. Po užėmimui negrai vis
ką išplėšė. Daugelį namų su
degino.

Priežastis negrų sukilimo 
esanti ta, kad jiems uždrau
dė tverti savystovią politišką 
partiją. Jie reikalauja savo 
tautai lygios su kitomis tau
tomis politiškos liuosybės.

Lorimero byla.
Senatoriaus Lorimero byla 

dar nepasibaigė. Jį kaltino, 
kad praėjęs j senatą su kyšių 
pagelba. Jeigu senatoriai jo 
neišmestų, tai visiems būtų 
aišku, kad jie nesipriešina 
Lorimerui, kurį išrinko į se
natą alus, cigarai ir pinigai. 
Bet kadangi atvirai stoti

ieš Lorimerą jie irgi neno- 
tai nutarė siųsti senato 

e pirmininką Shermaną,
Lasai prikalbėtų jį gera 

įsitraukti iš senato.
■no priežastį galė- 
ant blogos svei-

pitalistų gyvybės. Dabar pra
neša iš Davenport, la., kad 
prisiekusieji teisėjai išrado jį 
nekaltu ir paleido.

Wilsonas vedė Muscatine’o 
guzikų darbininkų streiką. 
Tasai streikas tęsiasi jau pu
santrų metų.
Dovanojo 13.000 akrų že

mės.
New York, 25 geg.- Ame

rikos lyga globojimo ateivių 
praneša, kad gavusi 13.000 
akrų žemės, kuriuos padova
nojo MontefioreC. Kahn. To
sios žemės vertė siekia $2.500. 
000. Ateiviai negalės tos 
žemės parduoti, bet gyventi 
galės kiek tik panorės.

Sumanus sukčius.
Detroit, Mich, areštuotas 

sukčius, kuris buvo pasisavi
nęs profesoriaus vardą. Jisai 
pardavinėjo mišinį iš van
dens, druskos ir cukraus, 
<aipo gyduoles ir ėmė po 5c. 
už stiklą. Mulkindamas žmo
nes per metų metus, susidėjo 
ousę milijono dolerių. Jojo 
vaistas tiko nuo visokių ligų, 
net nuo širdies ligos ir džio
vos.

Tasai cudaunas profesorius 
vadinasi Samuels, žmogus 
jau visai senas, nes turįs 63 
metus.

Laikraštininkų streikas

Chicago, 25 geg. — Chica- 
gos presmanų, stereotyperių 
ir išvežiotojų streikas tęsiasi.

James F. Maloney, vice
prezidentas tarptautiškos 
unijos presmanų pasakė, kad 
Chicagos streikieriai bus re
miami pinigiškai. Iš New 
Yorko siunčiama kas savaitė 
$5.000, iš Bostono ir St. Louis 
gaunama kas savaitė $500.

Unijinių laikraščių parda
vinėtojai perdėm persekioja
mi, tuo tarpu skebų laikraš
čius remia miesto valdžia.

Laike rinkimų į Argenti
nos parlamentą išrinkta iš 
Buenos Ayres 2 socijalistu 
atstovu. Tai nepaprastas 
laimėjimas, nes socijalizmas 
Argentinoj esąs labai perse
kiojamas. Iš 10 milijonų 
darbininkų vos pusantro mi
lijono turi rinkimo teises.

lįstus.
Californijos gubernatorius 

Johnson išsiuntė į San Diego 
speciališką detektyvą, kuris 
turėjo surasti kas pagaliaus 
kaltininkas San Diego riau
šių ir betvarkės.

Detektyvas išrado, kad di
desnę kaltės dalį turi prisi
imti kapitalistai ir miesto 
valdžia.

Detektyvas pripažįsta, kad 
L W. W. negrąsino niekam 
prievarta ir ramiai užsilaikė. 
Jisai pripažįsta, kad nuken
tėjo daugelis visiškai nekal
tų žmonių.

Ką jau besakyti, kad ir de
tektyvas pripažįsta, kad ka
pitalistai kalti.

Ledai, kaip kiaušiniai.
Niagara Falls, N. Y. 

—Krito ledai tokio didžio, 
kaip kiaušiniai. Siautė ne
paprasta audra su baisiomis 
perkūnijomis. Atnešė daug 

I hlčdipe invamc ir andnftma.

įas laimėjo.
aldermoną Wil- 
tame, kad jisai 
raibyje ant ka-1 blėdies javams ir sodnams.

Tai dadėčkas prie įstaty
mo apie atskirimą bažnyčios 
nuo valstijos.

Aukso maišai.
Londonas, 25 geg. — Ta 

kompanija (White Star Line), 
kuriai prigulėjo “Titanic”, 
išleido savo pelnų atskaitą: 
pereitais metais išmokėta šė- 
rininkams $2,250,000. Šėri- 
ninkai gauna nuošimčių 50%. 
Pamatinis kompanijos kapi
talas yra 750 svarų sterlingų.
Strindbergo testamentas.

Stockholm, 24 geg. — Nese
niai pasimiręs garsus švedų 
rašytojas Strindberg savo 
testamente prašo, kad jį pa
laidotų tarp biednųjų be jo
kių iškilmių, be jokių cere-

Didelis streikas.
Londonas, 26 geg.—Dokų 

darbininkų streikas vis didyn 
eina. Streikierių skaičius pa
siekė 120.000 žmonių. Lon
dono transportacija visiškai 
sulaikyta. Kaina maisto vėl 
pradėjo kilti. Uoste stovi 
150 garlaivių su gyvenimo 
produktais, bet juos atsisako 
išlioduot.

Kapitalistiška laikraštija 
neprijaučia streikui ir vadina 
jį besąžinišku.

Chinijos paskolė.
Pekinas, 26 geg.—Valdžia 

ir atstovai būtinai nori gauti 
iš svetimų šalių paskolę, ku-Įmoniju ir giesmių, 
ri siekia $300.000.000. Betgi Kraujo praliejimas Ven- 
tam priešinasi žmonės ir da- grijoj.
lis kariumenės. Mat, užsie- Budapešt, 25 geg.—Ven- 
nio kapitalistai, duodami pa- grijos sostinėj Budapešte bu- 
skolę, nori apžioti visus šalies vo didžiausia darbininkų ir 
turtus, netgi kariumenę kon- miestiečių demonstracija, 
troliuoti. Tuomet pareitų Dalyvavo per 50 tūkstančių 
galas laisvai Chinijai. žmonių. Socijalistai eina iš-

Sujudimai Finlandijoj. vien su unijomis. Apskelb- 
n t n tas generališkas streikas. 24Berlynas, 25 geg. —Prane- .- - T) x u i j g^g. atsibuvo susirėmimai sa is Peterburgo, kad caro ° , v •• . ,uv. x-i u • • - • darbininkų su policija ir ka-valdzia esanti labai susirupi- ... . v . ,. n-, . ,. . rėmais. Kaip praneša tele-nusi delei smarkiai augan- , . J, ,v. .. .. -j--. gramos, tai užmušta 15 dar-cio revoliucijos judėjimo *. . . v , irA t,. , ... . L •• i> bininkų ir sužeista 150. Dau-

spėja, kad revoliuciją- remia PohcistV?rgi suzmsta. 
pinigiškai Suv. Valstijos. .. V1S0S,gatveS uzimK os P0’

hcija ir kareiviais. Nors so-
Nuo Alpų slenka ledai, cijalistų partija atšaukė vi- 
Iš Pavos (Šveicarija, 26 suotiną streiką, betgi žmo- 

geg.) praneša, kad nuo Alpų |nes begalo įširdę ant karei- 
(Alpai—aukščiausi Europos vių.
kalnai) slenka ledynai, kurie Budapešt, 26 geg.—Užpul- 
šluoja viską, kas tik jiems ta ant kelių gatvekarių, baž- 
ant kelio papuola. Ypatin- nyčios ir sudeginta viena fa- 
gai slenka ledai nuo Jatzhorn brika. Kareiviai vėl šaudė 
viršūnės. Nušluota daug gi- i žmonių minias.
rių. Keliauninkai liovėsi lai- Kodėl žmonės kįla? 
pioję ant viršūnių, kadangi priežastis Vengrijos liau- 
gy vybei gręsia didelis pavo- dies sukilimo -kova už lygų 
ius- dėl visų balsavimą. Jau daug

Susidaužė orlaivis. metų tęsiasi ta kova, bet
Leipzig, 26 geg. - Vienas Vengrijos valdžia esanti la- 

iš didžiausių Vokietijos or- r)aį atžagareiviška. Del pa- 
laivių Parseval VI nutrūko Xe'Z(^° Sabina pasakyti, kad 
nuo inkaro ir susidaužė. Jisai fabrikų darbininkų tik
buvo sustabdytas atvirame b žmones gali balsuoti.
lauke. “Parseval” pabuda- Ant gatvių buvę ir barika- 
votas pagal Zeppelino siste- bos.
mos. Bet tosios rųšies or- Lenkų demonstracijos, 
laiviams labai nesiseka. Nes Iš Lvovo (Austrijoj) pra- 
beveik visi “Parsevaliai” jau neša, kad Galicijoj lenkai la- 
žuvo. bai esą įširdę ant caro vai-

Ledai plaukia i pietus. džios dėlei nuolatiniu lenku 
t op n x persekiojimų. TiesMickevi-Lo ’ g^g-Gauta Lįaus paminkiu buv^5 didžiau- 

zinia per beviehnį telegrafą sįa lenkų jaunuomenės de- 
nuo laivo “Teutonic”, kad monstracija. Demonstrantai 
daugybės ledų plaukioja ke- didžiu būriu patraukė link 
liu, kuriuo eina laivai. “Teu- namo rusų konsulio. Buvo 
tonic”- plaukia iš Montreal į 
Liverpool}.
Pasikėsinimas ant mini-

Gegužes šventė.
Kaip rašo rusų laikraščiai, 

gegužinė šventė buvo beveik 
visuose miestuose švenčiama. 
Ypatingai didelės demons
tracijos buvo Rygoje, Peter
burge ir kitur.

Varšavoje ant visų tele
grafo stulpų buvo užkabin
tos raudonos vėliavos. Poli
cija daug darbo turėjo kol 
tas vėliavas nutraukė. Per 
visą dieną gatvėmis jodinėjo 
raitoji žandarmerija ir polici
ja.

Kratos.
Helsinforse, Finlandijos 

sostinėje, buvo padaryta 
daug kratų ir susirėmimų. 
Ypač daug suimta rusų. 
Rasta daug draudžiamos li
teratūros.

Pekinas, 24 geg.—Laike 
iškilmingų pietų pas Chinijos 
repūblikos prezidentą Juaną 
atėjo koks tai Chang-Pin-Lin, 
kuris kelissyk šovė į Than 
Chao Yi, ministerių pirmi
ninką. Jį tuoj suareštavo. 
Ministeris nesužeistas.
Portugalija ir Vatikanas.

Portugalijos repūblikos val
džia jau seniai šnairuoja į 
Vatikaną (popiežiaus vai-1 
džią). Pranešama iš Lisbo- 
nos, kad repūblikos atstovai 
panaikino pasiuntinystę prie 
popiežiaus dvaro.

susirėmimai su policija. Yra 
sužeistų.

Anglijos moterĮs.
Anglijoj yra labai daug 

neištekėjusių moterų. Jų pa
dėjimas tesąs labai vargingas, 
nes neturi jokio uždarbio. 
Pana Juzefina Kramles siūlo 
valdžiai remti moterų emi
graciją į Canadą, Australiją 
ir Naują Zelandiją.

Bętgi iš to nieko neišeis. 
Reikia, kad pasigerintų žmo
nių padėjimas pačioj Angli
joj. Socijalistai ir daugelis 
Anglijos darbininkų esą di
deli emigracijos priešininkai.

Prieš.karę.
k Rymo dienraštis “Avanti” 
I(Ateitis) praneša, kad visuo- 
pse Italijos miestuose nuolat 
atsįbūna demonstracijos prieš 
karę.

300 žymiausių Anglijos vi
suomenės veikėjų, daktarų, 
aikraštininkų, kunigų, par- 
amentarijų ir 1.1, protesta

vo prieš bjaurius kaltinimus, 
kuriuos daro rusų juodašim
čiai žydams. Juos kaltina 
krikščionių kraujo vartojime.

Kaip teisingai * pasakyta 
anglų proteste, panašus kal
tinimai darą gėdą visam ci
vilizuotam pasauliui.

Bet ar tai galvoj tokiems 
ponams!
Kožnas numeris konfis

kuojama.
Darbininkų laikraščio 

“Zviezda” kožnas bei vienas 
numeris konfiskuojamas dar 
spaustuvėje. Pradėjo eiti 
dienraštis ‘‘Teisybė”. • Nors 

“Laisvės” redakciją turėtų 
ateiti, bet neateina, nes irgi 
konfiskuoja kožną bei vieną 
numerį.

Tai matote, kokia “laisvė” 
spaudos Maskolijoje. Betgi 
mūsų draugai ten darbuojasi 
išsijuosę.

Gelžkeliu nuostoliai.
Per 1905 m. sukilimus dau

gelis gelžkeliu tarnaujančių
jų dalyvavo sukilime, ėjo 
prieš valdžią. Sukilimus nu
malšinus valdžia senus gelž- 
kelio tarnaujančius pavarė, o 
jų vieton pastatė naujus 
žmones, valdžiai atsidavu
sius.

Nežiūrėta, ką tie žmonės 
moka, gali ir kokios jie do
ros, bet kad tik būtų valdžiai 
atsidavę. Tokiems žmonėms 
pastojus prie gelžkeliu, gelž- 
keliai vien 1907 metais turė
jo 170 milijonų rublių nuo-

Nuteistieji socijalistai.
Čenstachavoj kada tai su

ėmė keletą socijalistu. Juos 
kaltino šnipo užmušime. Ke
lius jų nuteisė pakarti. Tuo
met vienas jų, kad išsigelbė
ti nuo kartuvių, išdavė visus 
savo draugus ir pažįstamus. 
Išviso išdavė apie 100 žmo
nių. Kitus įtarė visai nekal
tai. Dabar tuos visus įtar
tus teisė. 28 jų nuteisė ka- 
torgon, 13 ištrėmimui, 4 ka- 
lėjiman, o likusius išteisino.

Amūro gelžkelis.
Tolimame Rytų Sibire tę

siamas naujas gelžkelis, va
dinamas Amūro gelžkeliu.

Ten reikalaujama daug dar
bininkų. Tik darbininkai ga
benami iš Rusijos. Po visas 
vietas, kur tik žmonės var- , 
gingai gyvena ir tamsus—va
žinėja tam tikri valdžios 
agentai ir įkalbinėja žmo
nes važiuoti prie Amūro gelž- i 
kelio tęsimo. Tie agentai 
prižada važiuojantiems auk
so kalnus. Tuotarpu gauna
me žinoti, kad darbas ten la
bai sunkus, pats pragyveni
mas brangus, oras sveikatai 
netikęs, užmokestis gi, jeigu 
į tą viską atsižvelgti, labai 
menkas. Darbininkai patįs 
sau turi pasistatyti butą, kur 
galėtų gyventi. Už tą laiką, 
kuomet statomas butas, 
jiems nemokama. Už nedir
bamas dėlei kokios nors prie
žasties dienas irgi nemoka
ma. Agentai, kurie į tą vie
tą prikalbinėja darbininkus 
apie tai nieko nesako, o tik 
prižada mėnesiui 70 rub. Pa
sisaugokite!

Iš daugelio vietų žmonės, 
tų agentų suvedžioti, keliau
ja į tą tolimą nežinomą šalį. 
Pernai iš Dinaburgo pavieto 
iškeliavo į Amūro šalį dauge
lis žmonių. Rudenį jie su
grįžo susirgę, nuvargę, api
plyšę ir... be skatiko kišenė
je. Šiemet, kaip girdėti, yra 
pasiryžusių važiuoti ten vėl 
iš to paties pavieto apie 2000. 
Trečią dieną Velykų vien iš 
Kraslavo išvažiavo 500 žmo
nių.
Gudų kalba bažnyčiose.
Artimiausiais liet, kaimy

nais iš rytų yra gudai, kitaip 
vadinami baltgudžiais. Jų 
kalba labai panaši į rusų ir 
lenkų kalbas. Apsišvietimas 
pas juos stovi labai žemai, 
daug žemiau, negu pas lie
tuvius. Kadangi jie tamsus 
ir patįs savo reikalų nesu
pranta, nemoka jais rūpin
tis, tai suprantamas daiktas, 
kad ir niekas kitas’jų reika
lais nesirūpina. Ištikrųjų gi 
yra net daug blogiau, nes 
jie turi daug “globėjų”. Tie 
globėjai ir “rūpinasi” jų rei
kalais, bet rūpinasi taip, kad, 
žinoma, sau būtų nauda, o 
ne gudams. Jau tik trum
pai čia paminėsime apie tuos 
“globėjus”. Dalykas tame, 
kad mažesnioji gudų dalis 
katalikai, didesnioji gi pra
voslavai. Bažnyčiose gi ir 
cerkvėj pamaldos atlieka
mos tik lenkų arba “cerkvi
ne” kalba. Gudų kalba, ku
rią jie patįs vadina “prasta”, 
bažnyčiosna nebuvo ligi šio 
laiko įleidžiama. Dabar gi 
atsiradus susipratusių balt- 
gudžių, jie pradėjo reikalau
ti, kad jų kalba būtų įvesta 
bažnyčiosna. Katalikų gu
dų dvasiškija, kuri yra su
lenkėjusi, bijosi įvesti gudų 
kalbą bažnyčion, nes tuomi 
išnyktų lenkystė, o išvijus len
kystę, įsiskverbtų ten rusai. 
Rusų valdžia gi nori įvesti 
bažnyčiosna gudų kalbą, nes 
tikisi, kad paskui per gudų 
kalbą įves ir rusų kalbą, o 
tokiu būdu surusins visą gu
dų tautą. Taigi dabar ir ei
na tarp lenkų, gudų ir rusų 
varžytinės, kuriai kalbai 
viešpatauti katalikų bažny
čiose.

Tai, mat, kas esti, jei žmo
nės patįs savo reikalų nesu
pranta.

Automobilių draugijai blo
gai sekasi.

“Laisvei” praneša iš Vil
kaviškio (Suvalkų gub.). 
Tarp Vilkaviškio ir Kybartų, 
o taip pat tarp Vilkaviškio 
ir Naumiesčio vaikščioja lie
tuviškos draugijos automo
biliai. Betgi, kaip pasirodo, 
tai tai draugijai nenori sek
tis. Neseniai buvo kilęs tar
naujančių streikas. Tuomet 
saviškius darbininkus pava
rė, o parsitraukė net iš Prū
sų. Dabar pasirodė dar,kad 
draugijos finansai esą bloga
me stovyje. Tai p. Senkaus 
šeimininkavimas, kuris neiš
duodavo jokios atskaitos.

Neseniai likosi perrinkta 
draugijos valdyba. Pirmi
ninku pakliuvo inžinierius p. 
P. Vitkauskas. Rasit, prie 
naujos valdybos draugijos 
reikalai pagerės.

Žmonių apgavystė.
Seirijų apielinkėj (Seinų 

pav.) prasiplatinę kokie tai 
bilietai. Perka nuo ko nors 
bilietą už 5 rublius, paskui 
tą bilietą siunčia kokion tai 
“firmon” Volyniaus gub., r 
iš ten gauna net 4 bil’ 
irgi po 5 rublius. Pard~. 
tuos bilietus ir, surinkęs už 
juos 20 r., 4 rub. sau pasi
lieka, o 16 r. nusiunčia “fir
mon”. Tuomet iš “firmos” 
gauna to, ko nori. Vieni gau
na gelumbės, kiti skepetų, 
treti kareiviškų batų. Tie gi, 
kurie parduoda du, tris bi
lietus, o vieno neparduoda, 
tai negauna nieko, ir pinigai 
taip ir žlūgsta. Dvi mergi
nos irgi pardavė 4 bilietus, 
bet jos norėjo padaryti kuo- 
gudriausiai. Taigi parašė 
firmai, kad firma joms at
siųstų kas yrą navatniausia 
sviete. Firma vienai jų at
siuntė lėlę didumo, kaip 6 
metų mergaitė, kitai gi pusę 
maišo pypkių. Žmonės kiek 
tik gana prisijuokė.

“L. Uk.”

Apie vaikų prieglaudas.
Ateina darbymetė, kuo

met dideli eis darban, o vai
kai pasiliks namie, kur, be 
globos būdami, kartais daug 
blogo prisidirba—padega na
mus, įkrinta į vandenį, susi
žeidžia ir t. t. Kad apsau
gojus vaikus nuo tokių ne
laimių daroma tam tikros 
vaikų prieglaudos, kur vai
kai nuo ryto iki vakarui pri
žiūrėtojų prižiūrimi žaidžia 
ir mokosi, vakarais gi parei
na pas tėvus. Anais metais 
buvo tokia prieglauda įsikū
rusi Mariampolėje, bet nesu- 
maniai vedama subankrūtijo 
ir užsidarė. Kaštas tokiai 
prieglaudai, neperplačiai ve
dant, nedidžiausias: vieno 
vaiko dieninis užlaikymas iš
neša apie 10 kap. Vertėtų 
lietuviams pasirūpinti tokių 
prieglaudų įsitaisyti, ypač 
tose vietose, kur daugiau 
žmonių prie vienos vietos gy
vena. Leidimas iš guberna
toriaus nesunku gauti. Ga
lima drauge daryti ir tam 
tikra draugija tokiai prie
glaudai užlaikyti. “L’U.” 
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Lietuvių Politiška 
Draugija.

Tojį draugija apima Mas
sachusetts valstiją. Įsteigia
masis josios susirinkimas at
sibuvo So. Bostone, 12 geg.

Ją sutvėrė keli bostonie
čiai ir dar dvieju, trijų drau
gijų delegatai. Draugija bū
sianti bepartyviška, bet jo
sios viršininkais pakliuvo so
cijalistai. Jau spėta užpro
testuoti prieš Rooto billių ir 
pasigarsinti po lietuviškus ir 
angliškus laikraščius. Bet 
draugija nori būti ne laikinė, 
bet nuolatinė. Josios progra
ma skamba:

“Draugijos tikslas bus kovojimas 
prieš įvedimą šalyj ir valstijoj kenk
smingu ateiviams įstatymu >r aprube- 
žiavimu, (kovojimas) prieš išrinkimą į 
valdžios įstaigas tokiu žmonių, kurie 
lietuviams yra buvę ar gali būti kenk
smingi ir abelnas veikimas politikoje, 
kuris galėtu gvarantuoti lietuviams 
ateivystėsgyvenimo laisvę.“

Vadinasi, draugija žada ne 
vien kovoti prieš carberniu 
Rootu pasikėsinimus, bet ir 
dalyvauti rinkimuose (mies
to, valstijoj, šaly) kaipo sa- 

^vystovė partija. .
t " Man dyvai iš tų socijalis- 
“ ty, kurie taip šneka. Ar 

• jiems užtenka jau tokiu at
stovu, kurie eis tik prieš atei
viu varžymą? Juk tokiais at
stovais gali būti koksai šva
resnis republikonas ar demo
kratas. Bet kurgi tada ding
sta socijalizmas? Jį į kišenių 
negalima pasidėti, ypač per 
rinkimus. O jeigu draugijos 
vadovai agituos už socijali- 
stus, tai kurgi tada beparty- 
viškumas?

Man rodosi, kad susipratu
siu darbininku reikalus apgi
na vien socijalistiški atstovai 
ir per rinkimus joksai socija- 
listas neprivalo gi aus- 

š prie kokiu tai be- 
r„rtyviškų partijų, nes 
tik socijalistiška partija pil
nai apgina ateivius.

Kam gi tada sutvėrė tą 
partiją? Socijalistams neva
lia balsuot už ne soči jai istiš- 
ku partijų kandidatus. 0 
tautininkai ir kuniginiai, jei
gu jie įeitu į tokią draugiją 
—nebalsuos už mūsų žmones. 
Dėlto man ir rodosi, kad nau
jai gimusi partija užgimė ne
gyvėle.

Kas balsuos už darbininku 
partiją, tai negali turėti lai
ke rinkimu kitokios platfor
mos. O kas nebalsuos už 
mus, tuos nepamokįsim per 
naująją partiją.

Aš, bent išdalies, dar su
prasčiau, jeigu minėtoji par
tija užsiimtu tik protestais 
prieš visokius Rootu billius. 
Bet ji spraudžiasi į “abelną- 
ją” politiką, kur negali būti 
nuomonių vienodumo, kur vi
si jokiu būdu nesutarsime 
ant vieno bendro kandidato.

Kuo vadavosi draugijos 
įsteigėjai, man nerūpi, Bet 
jeigu kaikurie socijalistai ne
išsitenka jau savo partijoje, 
užsimano dar nauju politiš
ku partijų—tai kenksminga.

Aš suprantu, kad pašelpinė- 
se draugijose dar gali sutilpti 
įvairus gaivalai. Bet juk 
šiandien ir į pašelpines drau
gijas spraudžiasi politika. 
Draugijos vadai tai-labai ge
rai žino. Argi gali būti nau
joji draugija bepartyviška?

Kuniginiai ir net tautinin
kai eis savais keliais. O dėl 
mūsų vienu tos draugijos ne
reikia,' nes męs turime daug 
stipresnę ir Sąjungą ir Par
tiją.

Atskiriems gi žmonėms 
draugijų nereikia. Šita nuo
monė nėra visu laisviečiu
nuomonė. Ji man vienam te 
pridera. Bet panašiai kai 
bant aš jau daugelį girdėjau, 

L. Prūseika.

Lietuvių visuome
ne ir klesų kova.
Lietuvių visuomenė suda

ro čielybę, kurią visupirmu 
jungia bendroji kilmė ir 
bendroji kalba. Kaip kiek
vienas gyvas organizmas, 
taip ir mūsiškė visuomenė 
plėtojasi, o nestovi ant vie
tos. Augant tautai, auga jos 
medžiagiškoji gerovė, bet sy
kiu auga pasidalinimas tos 
tautos į klesas, kurių reika
lai griežtai priešingi.

Lietuvių visuomenė negi iš 
dangaus nukritusi. Ji plėto
jasi pagal tuos pačius įstaty
mus, kaip ir visos kitos tau
tos. Atskirti lietuvius iš bū
rio kitų tautų negalima. Plė
tojimosi įstatymai visur vie
nodi.

Mūsų gadynė pasižymi aš
triausia klesų kova. Bet ir 
visų, ligišiol buvusių visuo
menių istorija yra ne kas ki
tas, kaip tik ta pati klesų ko
vos istorija, kuri virė visur 
ir visuomet. Galingoji klesa 
panaudoja valstijos įstatus, 
teismus, bažnyčią, mokslą 
dėl sustiprinimo savo galy
bės.

Taip yra ir mūsų laikais. 
Valstija, kariumenė, bažny
čia, universitetai — visa tai 
panaudojama,kad sustiprinus 
ir pailginus savo gerąsias 
dienas. Tai aišku, kaip ant 
delno.

Svarbu darodyti, kad ir 
lietuvių visuomenė pasiskir
sčius į klesas, nes jinai ir yra 
tokia pat griešninkė ant šios 
ašarų pakalnės, kaip ir visos 
kitos tautos.

Neužginama, kad Lietuvo
je bręsta kapitalizmus. Tai 
rodo šimtai ženklų. Po vė
liava augančio kapitalizmo 
eina galingyn tautiškoji bur
žuazija. Bet augant tai lie
tuvių buržuazijai, auga sy
kiu ir lietuvių proletarijatas. 
Jų reikalai griežtai priešingi. 
Visai kitokiais keliais jie ei
na politikoje. Kitaip jie žiū
ri į kultūros reikalus, jau ne
kalbant apie ekonomišką ko
vą, streikus etc. Juo didyn 
eis liet, buržuazija, juo augs 
toji klesų kova viduryje lie
tuvių visuomenės. Kuomet 
pas mus bus pilna fabrikų, 
tuomet kova bus taip smar
ki, kaip dabar Latvijoj, Ce
cilijoj ir kitur.

Dalis lietuvių apsigyveno 
Amerikoje. Bet ar vienodas 
čia lietuvių padėjimas, ar 
vienodi jų reikalai? Ne, ne
vienodi. Dalis lietuvių aiškiai 
linksta prie amerikoniškų ka
pitalistų. Jiems negardžiai 
atsiduoda socijalizrho idėja. 
Jiems nėra ko jieškoti atei
tyje, nes jiems dabar neblo
gai. Toji dalis lietuvių įsi
kūrė čia savo draugijas, turi 
savo laikraščius. Viešai ir 
slaptai toji lietuvių dalis ko
voja ir neužkenčia tųjų lie
tuvių, kurie glaudžiasi prie 
socijalizmo. Lietuviu kuni
gai ir jų apkvailintos aveles 
tarnauja kapitalo reikalams. 
Tautininkams nerūpi kova už 
ateitį. Rūpindamiesi kultū
ros reikalais, jie viską daro 
sulyg savo kurpaliaus. .Tarp 
jųjų kovos ginklų nematyti 
to, kuris vadinasi klesų 
kova ir kova už socijalizmą.

Męs gi, darbininkų klesa, 
sakome, kad męs žiūrime ne 
tik į ateitį, bet ir į dabartį 
socijalistiškomis akimis. Męs 
nesitikime malonių nei iš 
amerikoniškų kapitalistų, nei 
iš jų lietuviškų uodegų, nes 
suprantame, kad sotus alka
no nesupranta. Beveik nėra 
nei vieno svarbesnio gyveni
mo klausimo, i kuri mes vie- 
nodai pažiūrėtume. Kiekvie
nas mūsų priešų laimėjimas 
yra mūsų pralaimėjimas. 
Jeigu p. Kaupui pavyksta
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apmuilinti žmonėms akis 
ir atitraukti juos nuo kovos, 
męs suprantame, kad mūsų 
laimėjimo valanda nusitolina. 
Bet iš kitos pusės, jeigu 
mums pavykstą patraukti 
daugiaus žmonių ant klesų 
kovos pamatų—mūs laimėji 
mo valanda prisiartina.

Aišku todėl, kad tarp lie
tuviškos visuomenės gali bū
ti klesų kova, bet ne klesų 
bendradarbiavimas arba dar
bo pasidalinimas. Šliupas eis 
savo keliu, Olšauskas eis sa
vo keliu, “Kova”, “Laisvė”, 
“Keleivis” eis savo keliu.

Męs pažiūrėsime dar, kat- 
roji pusė laimės! Kuomet Ol
šauskų lašiniai blip puikiai 
auga po caro sparnu, tad męs 
negalime su juo bendradar
biauti! Kuomet Amerikos 
tautininkai slepia bjaurius 
juodvarnijos darbus, arba 
agituoja už kapitalistiškas 
partijas — męs negalime su 
jais bendradarbiauti.

Šituo keliu męs ėjom ir ei
sim. Jisai privedė mus prie 
didžiausių laimėjimų. Kovos 
keliu eidami, mes turėjome 
puikų laimėjimą Vokietijoj ir 
Anglijoj. 1905m. rusų ir lietu
vių revoliucijonieriai pakru
tino carotroną. Jeigu Lietu
vos kunigai ir tautiečiai šian
dien drąsiai gali veikti—jie 
gali pasidėkavoti Rusijos ir 
Lietuvos revoliucijonieriams.

Kuomet męs taip sakome, 
išlenda visokie Pilypai iš ka
napių ir pradeda rėkti: soci
jalizmas, girdi, bus už kelių 
šimtų metų, bet žmonėms 
dabar jau reikia duonos!

Bet kas šiandien daugiau
sia rūpinasi už tą duonos kąs
nį, už šios dienos gerovę, jei
gu ne męs? Visose šalyse 
męs sutvėrėme tam tikras 
partijas,kurios kovoja už visą 
eilę teisingiausių reikalavi
mų, kuriuos reikia ir galima 
įkūnyti dar buržuazinėje 
valstijoje! Męs reikalaujame, 
kad jau dabar būtų 8 valan
dų darbo diena, būtų išleisti 
įstatymai darbininkams ap
saugoti, kad valstija būtų 
žmonių valdoma, valdininkai 
žmonių renkami, kad kariu- 
menė išnyktų, kad žmonių 
kruvini skatikai eitų žmonių, 
bet ne lupikų naudai. Ir jau 
daugelyje kraštų1 męs šį -tą 
laimėjome. Mums užteks 
drąsos, kad kovoti už pilną 
laimėjimą!

Tenais, kur kokia nors tau
ta skriaudžiama, męs reika
laujame ne liežuvių, bet vei
kimu tautiškos autonomi
jos, mokyklos ir pilnų teisių 
mūsų kalbai visose valdžios 
įstaigose.

Tegul dabar kas nors drįs
ta sakyti, kad męs nesirūpi- 
nam šiąja diena? Bet kaip 
tik męs reikalaujame kokio 
nors palengvinimo ir teisių — 
tuomet mūsų tautiški ir ne- 
tautiški priešai pradeda šauk
ti:

- Ką, kerštas! Prieš ką? 
Dėlko! Raudona vėliava! Ko
va?

Vieni kaukia savo laikraš
čiuose, migdina žmones, o 
kiti siunčia kariumenę, bau
gina pekla. Tuomet jie ir 
darbą gražiai pasidalina.

Bet męs tuom sykiu aiš
kiausia pamatome, kad su
tversime žmonių gerovę ir sa
vo kultūrą ir išvaduosime vi
są žmoniją tiktai eidami kle
sų kovos keliu.

Nei Rooseveltas nedirba 
socijalizmui, nei Olšauskai ir 
jų užtarėjai ir tie, kurie sle
pia jų darbus. Jie tik trukdo 
mūsų kultūros kėlimą, p. Sir
vydas irgi nedirba socijaliz- 
mui, nes visomis išgalėmis 
migdina žmones!

Teisybė, jie visi turi teisę 
”e rūpinasi tu-

los klesos reikalais. Tai ka 
pitalistų klesa. Kol kapita 
lizmas yra, tol turės būti ii 
tie, kurie jį gina.

Senatorių rinkimas

Kas seka senato ir kongre
so veikimą, tasv išsyk pasa
kys, kad kongresu toli gra
žu nėra tokia atfcaleiviška 
įstaiga, kaip senatas^ Senate 
sėdi nemaži turčiai ir 'turčių 
tikri tarnai. ' x

Kas žino apie rinkimus į 
senatą, tam yra aiškus jo at- 
galeiviškumas. Tik 10 val
stijų (Oregon, Kansas, Ne
braska, Wisconsin, North ir 
South Dakota, Virginia, 
South Carolina, Mississippi 
ir Maryland) renka senato
rius tiesiai, t.y. patįs gyven
tojai balsuoja; kitose valsti
jose renka valstijų legislatū- 
ros. Legislatorių yra nedaug 
ir tie patįs netoli visada iš 
mažesnių ar didesnių turčių 
klesos. Galite suprast, kad 
į senatorius jie rinks tik ka
pitalistų reikalų apginė ją. 
Prie to dar, žmonės yra pa
perkami alum ir cigarais, 
kad tik jie išrinktų kapitalo 
šalininkus į legislatūras. Va
dinasi, jose jau sėdi atgalei- 
viškesnis elementas, negu 
žmonių didžiuma. Legisla
torial gi yra paperkami di
desnių turčių, arba milžiniš
kų trustų, kad jie išrinktų 
tikrus kapitalo bernus. Taip 
Illinois valstijos legislatūrą 
paperkama $100,000, kad iš
rinktų Lorimerį senatorium. 
Taip yra ir kitose valstijose. 
Ir jau patįs per save atgalei- 
viški legislatoriai išrenka dar 
atgaleiviškesnius už save se
natorius. Nėra ko stebėtis 
todėl, jei senatas visai nepil
do žmonių noro.

Pernai pradėta sparčiai 
agituoti, kad būtų įvesta tie
sa, sulig kurios patįs gyven
tojai rinktų senatorius.’ Agi
tacija sujudino patį senatą ir 
kongresą. Liko įneštas su
manymas, kad būtų įvestas 
tiesus senatorių rinkimas. 
Balsavimas apie jį jau užsi
baigė ' senate ir kongrese. 
Visgi pripažinta, kad reikia 
patiems žmonėms leist išsi
reikšti, ar jie nori rinkt se
natorius, ar turi juos rinkt 
legislatures. Visų valstijų 
gyventojai turės balsuot. Jei 
trįs ketvirtdaliai valstijų 
balsuos už įnešimą, tai bus 
duota tiesa žmonėms patiems 
rinkt senatorius. Kapitalis
tai tikisi balsuotojus papirkt 
ir apmulkint, kad jie pripa
žintų, jog legislatūros turi 
rinkti senatorius. Bet var
giai tai pasiseks. Į tokį se
natą žmonės žiūri kaipo į 
biurokratišką, ne nuo jų pa
einančią įstaigą.

Prezidentas šiame atveju j 
jokios rolės nelošia, kadangi 
be jo pasirašymo gali būt 
įvestas tiesus balsavimas, jei 
tik J valstijų už tai stovės.

Reikia tikėtis, valstijos ne
bus ^amžinomis vergėmis; 
nors šykį gyventojai pasiims 
tą tiesą, už kurią šios respu- 
blikos (įsteigėjai kovojo. Se
natorių rinkimas žmonėmis 
visgi bus žymiu žingsniu prie 
platesnės demokratijos. Tuo
met kūrikas sunkiau bus pa
tekt į senatą visokiems Lori- 
merapis, Rootams ir jiems pa
našiems. . M. Volungevičius.

Trupinėliai iš jurininkų 
gyvenimo.

krik-

laivo

at-

-r-Ne, kapitone,—atsako Somanas ra
miai. Jo viduriai urzga iš bado.-—Aš apie 
ką kitą mislijau, negu mylimoji,

—Uždaryk snukį!—suriko kapitonas.
—Aš neturiu snukio, —- sumurmėjo 

Tadas. .
—Ką?—užgriovė kapitonas.
—Ną aš neturiu snukio! - suriko So

man, nes jau piktumas pradėjo jį apimti.
—Lenną darysi!—ir sudavė kapito

nas kumščia jam į veidą, kad tas net at
silošė. Iškart lyg apsiglumijo, bet tuoj 
užmiršo apie savo vergišką tarnystę ir at
siminė, kad ir jisai dar turi tiesas.

Visa jiega puolėsi prie kapitono ir 
akiemirksnįu voliojosi abudu ant grindy.

— Gelbėkit! gelbėkit!—žviegė kapi
tonas ir traukėsi, priimdamas antausius 
ir smūgius nuo savo priešo.—Gelbėkit!

Bet į pagelbą niekas neatėjo. Balsąs 
kapitono atkvaišino Tadą nuo įsiutimo. I? 
jis jį paleido. —O Dieve, ką aš padariau? 
savo perdėtinį užgavau!

Bjauriai pažiūrėjęs į kapitoną, jisai 
šoko prie valdymo rankenos. Stenėdamas 
ir drebėdamas atsikėlė kapitonas.

—Palauk tu ,šunie, aš tau parodysiu!
II.

Po nekurio laiko jisai buvo teisiamas 
apskričio teismo. Apkaltintąjį įveda teis
mo sargas ir jis ima vietą ant apkaltina
mų suolo. Su išgąsčiu dairosi aplinkui sa
ve ir mato, kad nieko daugiau nėra su 
juom ant apkaltinamy suolo. Ant visy 
klausimy atsako be jokios drąsos ir su nu
siminimu. Apkaltinto jas—prokuroras už
meta jam kaltę pagal 104 straipsnį jurei- 
vijos įstatymy už kūnišką sužeidimą ir 
pasikėsinimą ant užveizdos. Ir patėmija: 
“čia yra dar jaunas ir neprasikaltęs vy
ras, pilnas narsos ir atsargumo. Ant jo 
veido matyti, jog ne pikta valia tai atli
kęs.” Baigdamas savo kalbą, patėmijo, 
kad teismas nebaustu kalėjimo bauda, bet 
pinigais ant 150 markiu. Teismas nuei
na pasitarti.

Amžiais pasirodė tos minutos, belau
kiant nuosprendžio. Su baime jis laukė 
išeinant teisėju, iš kuriu burnos turėjo iš 
girsti savo likimą.

Atsidaro durįs ir išeina teisėjai ir uži
ma savo vietas. Ant visu veidu matyti 
pagieža. Pirmsėdis perskaito teismo nu
sprendimą, kuris šiaip skamba: “Teismas 
negalėjo sutikti su apkaltintojo nuomone. 
Kadangi kaltininkas, būdamas atkakliu, 
priešinęsis užveizdai ir už užveizdos bari
mą norėjo jam pusėtinai kailį išperti, ap
kaltintasis nuteistas ant 8 mėnesiu kalėji
mo. Ir, kad nepabėgtu,tuojaus areštuoti.”

Bjauriai pažiūrėjęs į teisėjus, atsidu
so ir prabilo: “8 mėnesius kalėjimo—Ta
das Soman 8 mėnesius kalėjimo už tai.” 
Su dideliu širdies skausmu užsidengė savo 
akis tvirtomis ir kietomis rankomis. Ir 
nenoromis duodasi areštuoti.

Viena varginga motinėlė veltui laukė 
savo sūnelio parkeliaujant.

P. Svotelis.
(Iš vokiškos pagal Hans Hermenlig).

Prie triūbos kabo menka aliejinė lem
putė, kuri apšviečia jūrininku gulyklą. 
Prie stalo sėdi jūrininkai ir laukia vaka
rienės. Lauke ūžia vėjas ir eina, švilpda
mas ir kaukdamas, pro žėglius taip smar
kiai, kad jo kaukli melodija net po pa
grindais girdėti.

- - Po balu, kad nors greičiau priva
žiuotume užuolanką, nes už to prakeikto 
Kap Horno jau keturiolika dienu, kaip nė 
vieno siūlo ant kūno nėra sauso!—Skun
džiasi Kišan Homs, tepdamas savo 
batus trono aliejumi.—Tokia tai ta 
ščioniška jūrės kelionė.

Suteptame, aliejuotame žipone
vaikėzas atvelka; stenėdamas, arbatos ka
tilą ir kabina po stalu.

—Kas čia yra? Ar tai viskas? —užri
ko Tadas Soman ant vaikėzo.

—Taip, čia viskas,—liūdnai atsako 
vaikėzas.

—Nuodai čia, o ne valgis! Ar neturi 
ko kito?

— Kapitonas neduoda daugiau nieko, 
o virėjas iš pečiu negali išsipjauti.

--Tas prakeiktas gyvulys, bjauriau
sias sukčius,—sako Tadas Samon, grūmo
damas kumščia link kapitono kajutės. 
Jo draugai neatkreipė nė į jį, nė į jo žo
džius jokios atydos ir sėdosi prie vakarie
nės. Ir ką gi pagelbės tas murmėjimas: 
vistiek valgio nepagerins. Petras Jurgi
nis atplėšė savo kelionės sukoriu dėžutę ir 
valo kirmėles ir gliaumus nuo jos. Kož- 
ną gabalėlį, atsargiai apkrapštęs, tepa 
margaryne (Margarynė—tai maž daug 
panaši į sviestą, ją daro fabrikoj ir varto
ja Vokietijos varguoliai vietoj sviesto.) 
ir deda į burną, užsigerdamas karštos ir 
nesaldytos arbatos. Po kožnam nurijimui 
gyrė, tarytum tai būtu gardžiausias val
gis. Kas kita Krišan Homs. * Jisai tru
pina savo sukoriu į bliūduką, užsipila kar
štos arbatos, įsideda biskį margarynės ir 
tuomi pildo savo išbadėjusi pilvą. Tiktai 
Tadas Soman nieko nevalgo, jį labai py
kina toks valgis. Trumpą valandėlę tė- 
myja į savo draugus ir misli sau, kokį jie 
turi puiku apetitą. Užsirūkęs savo pyp
kutę, eina link savo sandėlio ir atsineša 
pundą Hamburgo laikraščiu, kuriuos jo 
motina prisiuntė jam į paskutinę prieplau
ką. Jeigu jau kūnas neturi peno, tai rei
kia nors dvasią papenėti, mano pats sau. 
Priegtam atsiminęs, kad rytoj ant pietų 
duos žirnienės su lašiniais ir jis mano ta
da pusėtinai prisikirsti po 24 valandų pas
ninko.

—Aštunta valanda, postą mainyt!— 
šaukia balsas iš viršaus.

- Kad jie galą gautu—sumurmėjo 
Tadas Soman. Jis turėjo pirmą numerį 
ir turėjo eiti ant posto. Užsivilkęs savo 
aliejinį žiponą ir batus, lipa tamsumoj 
liuosuoti vairininką.

—Žiemiai-žiemryčiai yra kursas!
—Žiemiai-žiemryčiai,—paantrina 

liuosuotojas.
—Ką davė šiandien vakarienės? — 

klausia, eidamas žemyn paliuosuotasis.
—Nieko!—rūsčiai atsako Tadas.—Ar

batos ir duonos.
—Smarvė, — sumurmėjo antrasis ir 

! prapuolė nuo viršaus.
Tyliai stovi Tadas Soman prie valdy

mo rankenos ir atsargiai tėmyja kompaso 
adatėlės. Nė vienas ant laivo negalėjo 
taip gerai kėravoti, kaip Tadas Soman, ir 
tas jo persitikrinimas leisdavo jam di
džiuotis savo darbu. Kapitonas ir jo pir
mas oficieris tankiai lipinėja augštyn ir 
žemyn. Retkarčiais kapitonas sustoja ir 
žvilgterėja ant kompaso stovio.

Gerai vaktuoki!--patėmija jis jūri
ninkui.

—Klausau kapitone.-- Su dvigubu at
sargumu jis teini ja, kad laivas neiškryp
tų iš kelio.

Bet greitai jam užeina mintįs apie 
namiškius ir savo motinėlę. Kaip toji 
džiaugsis, kad jis sugrįžš po pusantrame- 
tinės kelionės. Kaip ji dabar turi čėdinti 
dėl mažųjų sesučių, kurios dar eina į mo
kyklą. Ir kaip ji negali nieko gerėsnio 
nusipirkti^ž savo menką uždarbį.

Kada jis dabar išlips ant kranto, ža
da pusėtinai visko prisipirkti. Vyno, ka
vos, dešrų ir apelsinų. Ak, viešpatie, apel
sinų! Seilės išdžiūvo jo burnoje, kaip už- 
simislijo apie tai.

— Tėmyk kurso!—sušuko kapitonas. 
Išsigandęs griebėsi kėravoti.

iš kurso.

pa-

NEGALIME.
“Kovos” N21 drg. B-d is 

rašo: “Prie dabartinių poli
tikos sąlygų Lietuvoj labai 
yra sunku išleisti darbinin
kams pašvęstą laikraštį...” 
Todėl autoriaus nuomone, 
galima būtų vieną iš Ameri
kos laikraščių pašvęsti pilnai 
Lietuvos reikalams.

Ta pažiūra neišlaiko kriti
kos. Lietuvos socijalistai tu
ri įsikurti sau laikraštį užsie
niuos, kur arčiau prie Lietu
vos, bet ne Amerikoj. Taip 
jau padarė rusai, lenkai, lat
viai. Tuomet bus ir aukų ir 
remsime, kiek galėdami. Bet 
dabar tie visokie pienai nesi
baigia, tik iš jų nieko įero 
nėra. \

Męs ir per “Laisvę” ir per.

Gal apie mylimąją užsinūslijai?—murma 
kapitonas.

Truputį apie girtuoklybę.
Laikraštyj “Zdrowie” N41912 m. ran

dame žinias, kaip geriama 10 Lenkų Ka
ralystės gubernijose, taigi čionai kalbama 
ir apie Suvalkų guberniją.

Pasirodo, jog 1909 metais vidutiniš
kai imant, kiekvieno gyventojo (vis tiek, 
didelio, ar mažo, vyro ar moteries) prager
ta: 1) Petrakavo gub. 5 rub. 82k.; 2) Var- 
šavos g. 4 r.93k.; 3) Kališiaus g.3r.31 k.; 
4) Suvalkų g. 3 r. 1 k. Mažiau, negu su
valkiečių, pragerta šešiose gubernijose.

Imant Suvalkų gub. 400 tūkstančių 
lietuvių, surandama, kad jie vienai degti
nei kasmet atiduoda vieną milijoną 200 
tūkstančių rub. Kitaip tariant, tais me
tais pragerta 12 dvarų, po 1000 margų 
(skaitant margą į 100 rub.),

O kur dar alus, konjakai, saldžiosios, 
karčiosios, trejos devynerios, likieriai?

Kiek tai čia da pinigų suėsta!
O kur iš girtuokliavimo paėjusios li

gos, susižeidimai, iš proto išėjimai?
Juk tai irgi pinigų ėdžia.
O kur da iš girtybės atsiradusios ne 

laimės —bylos, kalėjimai?
Viską tik pinigais apskaičius ti 

atsirastų, kad kasmet ne 3 rub. vienai 
ventojo galvai pralaimėta, bet bent 
syk trįs.

Pastebėta, kad nuo pat j 
nopolių, nuo 1898 m. ir iki If 
žiausiai girtuokliauta revoliuc 
Kiekvieno vidutinio suvalkiet 
tais už 1 r. 74 kap. pragerta.

Matomai, tais metais 
užimti ir neturkuomi ki1 

tuokliaut
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PRAKTIKAS
.(Monologas).

mapa ir paveikslais. Parengė A. M. 
Martus. Brooklyn, N. Y., 120-124 
Grand st., 1912.

A. J. Karalius: Kareivis. Mintįs pa; 
gal Carobine Nelson apysakos “Diek* 
the Militant”. Spauda “Lietuvly Žur-

• nalo”, Chicago, III.

-Matai. dieduk, kokie 
baukštys tie tavocicilikučiai. 
Brangus jiems savo kailis. 
Po visą Ameriką subruzdo

juos neišvytu iš Amerikos.
--Tai. tu norėtum, kad 

senatoriaus Rooto billius pra
eitu, kad visus caro priešus 
išvytu iš Amerikos.

—Ne taip jau aš norėčiau, 
kad jisai pereitu- Bet, ma
tai, man pikta, kad socijalis- 
tai,savo kailį gelbėdami, šau
kia nesavu balsu, kad ir vi
sus vys iš Amerikos. Nebi
jok, diedukai, ramius žmo
nes nevys. Aš sau spakaina 
buvau ir būsiu, o mane nie
kas nejudins. Aš dar nese
niai skaičiau, kad preziden
tas Clevelandas pasakė, kad 
vely įsileisti 1000 ramiu dar
bininku, kurie jieško namo ir 
darbo, bet ne vieną kursty
toją. Nepagiriu valdžios, bet 
žinai pats, nesmagu būtu, 
kad kas-nors, atlindęs į tavo 
namą, visados vaidus, ker
štus keltu.

- Et, bobute, tavo prote
lis visai kaip mergaitės! Pa
sakyk tu man, ar tu iš geros 
valios iškeliavai iš Lietuvos, 
ar tave vargas keliauti vertė.

Žinoma, vargas! Dar jis 
čia klausia.

Sutikie dabar, kad to 
vargo didžiausia kaltininkė, 
tai caro valdžia. Ji neduoda 
žmonėms nei atsikvėpti. Juk 
tu nepagiri caro valdžios?

Niekad negiriau, nei ne- 
girsiu. Kam dar čia man pa
sakoji?

O dabar tu nori, kad vi
si pabėgėliai būtu išduoti į 
caro nagus, kad ju vėl būtu

klausė: ar norite parapijos? 
Iš publikos atsiliepė; norime 
ir nenorime. Kun. apdejavo, 
kad atsiranda tokiu žmonių, 
ypač iš jaunuomenės, kurie 
nebenori bažnyčių. Paskui 
iš publikos ėmė prašyti bal 
su. Kurie kalbėjo už kunigą, 
tiems balsus davė, o prieš 
nedavė šnekėti, sakydamas: 
kurie nenorite parapijos, tie’ 
neturite balsu. Vienok ti<- 
“bebalsiai” netylėjo ir priro

Iš “BOSTON AMERICAN

Jau ketvirtą karta ant Di
džiosios gatvės nusimušu ko
ją. Ir vis toj pačioj vietoj, 
prie apgriuvusio namo. Kaip 
jūs sau manote? Kodėl aš 
turiu toj pačioj vietoj nusi- 
muštkoją net keturis sykius? 
A? Gal ir dabar dar sakysi
te, kad tai ne šmėklos dar
bas? Suprantama, aš esu 
žmogus, o ne šmėkla, ir ge
rai jaučiu, kada koją skauda. 
Čia nereikia būt dideliu mok
slinčium, kad suprast, jog 
tame name yra miręs kokis 
nors nekrikštytas vaikas. 
Man čia nerūpi, ar jis buvo 
ženotos poros, ar vieno vai
kino ar vienos merginos vai
kas, bet svarbu, kad jis bu
vo nekrikštytas. Ir kiekvie
ną kartą, kaip tik eisi pro 
tą namą nepersižegnojęs, tu
rėsi nusimušt koją. Aš tai 
ištyriau gerai.

Atsiranda tokiu žmonių, 
kurie vadina burtais tokius 
dalykus. Jeigu jie nusidauž
tu nors sykį taip savo koją, 
o ypač dar kada su pačia su
sipykę arba mergina iš ba
liaus grįždami, tad jie be jo
kiu ginču pripažintu, kad tai 
ne burtai.

Jeigu jau viskas būtu bur
tais, tai bedieviu kepurės 
vėjas nuo galvos nenupūstu 
pro bažnyčią einant. Gal ne
tikėsite? Jei nebūčiau savo 
akimis matęs, ir aš netikė
čiau. Kas nežino, jog Ado- 
mavičia yra didžiausias be
dievis, kuris net ant akiu 
kepurę užsimurdo, eidamas 
pro bažnyčią. Tas žmogus 
greičiau galvą pamestu, ne
gu kepurę nusiimtu prieš ko
kį nors šventą daiktą. Ir jūs 
netikėsite, kad jo kepurė nu
sirito nuo galvos kaip tik toj 
vietoj, kur bažnyčios durįs. 
Jis visas paraudo, susigėdo 
ir taip drūčiai ją užsimovė, 
kad'paskui kuolu nenumuš
tu m. Sakysite, kad jo ke
purė buvo maža arba vėjas 
buvo didelis... Hm. Bet at
siminkite, kad jis yra bedie
vis, užuodžia bažnyčią už ke
liu myliu ir būtu abiem ran
kom kepurę laikęs. Dievas 
jam parodė, kad, eidamas 
pro šventą vietą, turi paro
dyt savo nuogą pakaušį, o 
jei pats nenori, tai jis tavo 
pasenusią kepurę gali nu
mesti. Kodėlgi kepurė ne
nukrito kitur, o kaip tik ties 
bažnyčios durimis? Čia yra 
faktas ir aš tikiu, kad dabar 
Adomavičia pats visuomet 
nusiims kepurę.

Aš niekad netikiu žmonių 
plepalams, kol pats nepersi
tikrinu. Taip ir turi būt... 
Niekad aš netikėjau, kad 
yra tokios šmėklos ar velniai, 
kaip jas ten vadina, kurios 
klaidintu žmogų h‘ vedžiotu 
po visokius užkampius. Pa
sakojo, būk mano tėvukas 
sykį klaidžiojęs visą naktį ir 
į deguto duobę įkritęs. Nuo 
panašaus klaidžiojimo mano 
tėvas sykį taip pailsęs, kad 
turėjęs pas žyįelką nakvynės 
prašyt. Bet nemanykite, kad 
jei mano giminės klaidžiojo, 
tai ir aš turiu būt tokios pat 
veislės. Visai ne. Man sy
kį parodyk karčemą, aš kitą 
kartą ir užsimerkęs ją atra
siu; užkvieskite mane į ves
tuves arba krikštynas, aš ir 
be adreso surasiu. Ačiū Die
vui, atmintį turiu gerą ir bū
čiau galėjęs į kunigus išeiti, 
jei tėvas būtu mokėjęs rašyt 
ir buvęs turtingesnių. Na, 
ir jūs netikėsite, kaip baisiai 
aš sykį paklydau. Čia Ame
rika ir, rodos, žmogus pa
klyst niekur negali. Jei pa
klydai, policmanas tave par
ves. Bet neturite užmiršt, 
kad šis miestas man yra tiek

IBSSL

larbu. Primine, kas darosi 
Scrantone ir Pittston.e, Pa. 
Tada kunigas pasakė, Scran- 
tone ir Shenandoah’ry todėl 
nėra tvarkos, kad parapijo- 
iai nenori priklausyti prie 
Romos. Apie Pittstoną nie
ko nepasakė, dėlko ten revo
liucija iškilo, nors bažnyčia 
ir prie Romos priguli.

Copyrighted by Franz Hanfstaengi. By permission of the Cosmopolitan Magazine.
_Paveikslas perstato karės šmėklą. Per žmonių lavonus, per kraujo klanus, žengia 

karės dievaitis,skindamas sau kelią. Karės išrauja netik iš mūsų tarpo vyrus,kurie yra 
pačiame žydėjime, bet praryja milijonus žmonių turto. Karė—tai didžiausia visos žmoni
jos gėda. Ją iššaukia kapitalo gobštumas. Kovodami prieš kapitalizmą, męs visupirma 
kovojame prieš kares.

tiek 
nie- 
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pas-

pijos išlygų, kurias jam ko
mitetas įteikė.

Kuom bus geresnis naujas 
dvasiškas ganytojas, kun. 
Kasakaitis, parodys ateitis.

Senas Kareivis.
Lawrence, Mass.

Pajieškojimai.
Pajieškau Vinco Ritykio, 2 metai at

gal gyveno Montreal, Canada, o dabar 
nežinau, kur jis randasi. Meldžiu atsi
šaukti per laiškų šiuo adresu, nes tuiiu 
..varby reikalų:

Jurgis Grigas,
1906 Canalport avė., Chicago, Ill.

Pajieškau Marijonos Markevičiūtės, 
paeina iš Suvalkų gdb., Senapilės pavie
to,Klebiškio grnino, Juodaraisčio kaimo. 
Girdėjau, kad gyvena Brooklyn, N. Y. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Pranas Siaurusevičius, 
1125 Hthst., Rockford, III.

Pajieškau apsivedirnui merginos nuo 
20 iki 25 mėty amžinus, kuri supranta 
kriaučystės darbų ir yra nors kiek susi
pažinusi su angliška kalba. Aš esmių 
moteriškas kriaučius ir todėl malonėčiau 
to paties amato moterį turėti. Norin
čios su manim apsivesti, malonėkite at
sišauk Ii per laiškų ir jei turite savo pa
veikslėlį, tai kartu prisiyskite. Jeigu 
kuri man nepatiks, tai paveikslėlį grą
žinsiu.

Kon. Austkalnis,
87 Granst., Brooklyn, N. Y.

kad prašančiuosius balso pra
dėjo kolioti kiaulėmis, pie
menimis ir žadėjo po kelis 
syk pakviesti policiją. Keis
ta, kad Romos agentukai net 
su policijos pagelba žada 
tvirtinti religiją.

Paskui išrinko 6 vyrus iš 
“geresniu parapijom/’, kad 
jie surašinėtu lietuvius, kiek 
šiame mieste randasi ir, ku
rie ir po kiek pasižadės ant 
parapijos aukauti.

Viską girdėjęs.

Didelis Balius!
Rengia Draugystė D. L. K. Keistu

čio, kuris atsibus Ketverge, .30 gegužės. 
(May), 1612. Prasidės 2 vai. po piety 
ir trauksis iki vėlai nakties. Svetainė
je Temperance Hall, 505 Washington 
st., Norwood, Mass. Užprašom visus 
atsilankyti. KOMITETAS.

Tik ką išėjo iš spaudos

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno. 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainų rinkiniu įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos. *

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eilės, kuriose apdainuo
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

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

aukos tos nepaskelbtos jokia
me laikraštyje.

Dabar gavome žinią iš 
Norwoodo, kad ten p. Rusec- 
ką labai maloniai priėmė tie 
žmonės, kurie nori bažnyčią 
statyti. Nors industriališ- 
koji unija nieko bendro su 
bažnyčių statymu neturi, vis- 
tik p. Ruseckas išplūdo be
dievius ir socijalistus.

Šiuo žygiu jokiu išvedimu 
nedarome. Bet jeigu nesu
lauksime greito atšaukimo 
šitų žinių, kurias turime iš 
ištikimu šaltiniu, tuomet rei
kės viešai ir smarkiai prabil
ti apie poną Rusecką.

Newark, N. J.
.Užėjus angliakasiu strei

kui, į čia suvažiavo daugelis 
mainieriu. Pagal miesto di
dumo, fabriku čia yra užten
kamai, dėlto ir darbas nesun
ku gauti.

Paprastai dieninė alga 
$1.50, bet jeigu kas išmano 
kokį amatą, tai tokius žmo
nes gaudyte gaudo. Bet iš 
mainieriu mažai yra amat- 
ninku, o ypač iš lietuviu.

Paskutiniu laiku ęionais 
pasižymėjo savo gabumu lie
tuvis P. S. Miliauskas. Jisai 
dirba prie automobiliu. Esąs 
didelis savo amato žinovas.

Lašas.
Cumberland, B.C. Canada,

5 gegužės 10 vai. vakare 
likosi užmuštas Alb. Juoza- 
pavičia. Išdirbęs savo va
landas, išvedė mulą, su ku
riuo jisai dirbo ir vedė į tvar
tą. Kadangi buvo labai tam
su, tai nelaimingasis nema
tė, kad iš užpakalio stovėjo 
indžinas, kuris laikė pirma 
savęs ilgą eilę vagonu. Stai
gu indžinas pastūmė vago
nus, A. Juoz. smarkiai par
trenkė ir nuvažiavo kairiąją 
koją. Mirė tuojaus, vos tik 
spėjo namo parnešt. Paėjo 
iš Vilkaviškio pav., Žaliosios 
gm., Žinių kaimo. Velionis 
buvo laisvu pažiūru ir mylė
jo šviesą. Canadoj išbuvo 8 
mėn.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė.

Brolis V. Juozapavičia.
Binghampton, N. Y.

Gegužės 20 d. binghamto- 
niečius ir vėl atlankė kun. 
Remeika su tikslu tverti pa
rapiją. Žmonių susirinko pu
sėtinas būrys; kunigas pasa
kė trumpą prakalbą, pagir- 
damas, kiek “daug naudos” 
atneš parapija. Paskui už-

Patarimai.
Nuo šlakuotumo veido.
Padaryk sekantį mišinį: 

Muriate of amonica 1 drachm 
Levender water.....2 ,,
Spring water.........1 pint.

Apšlakstyti tuo mišiniu 
šlakus du ar tris kartus į 
dieną.

Kaip išbaltint šiaudinę 
skrybėlę.

Suskusk su peiliu sieros 
(sulphur) ir sumaišyk su van
deniu, aptepk iš viršaus skry
bėlę apystoriai ir padėk prieš 
saulę. Po keliu valandų, 
kada nudžius, nušluostyk ir 
skrybėlė bus kaip nauja.

Šviesus plaukai.
Jei plaukai yra vidutiniški 

ir nori padaryti šviesesniais, 
gelsvesniais, ištrink gerai 
plaukus per tris tyrus vande
nius su muilu, paskui ištrink 
gerai su “Peroxide of Hydro
gen”, tas, atkartojant 2 kar
tu į savaitę,padarys šviesiais 
ir gelsvais plaukus ir pleiska
nas prašalįs.

Apart to, “Peroxide of 
Hydrogen” galima pasekmin
gai vartoti nuo veido spuo- 
gavimo, negardaus iš bur
nos kvapo ir daugelio kitu 
ligeliu, vartojant pagal nuro
dymus ant bonkos. Galima 
gauti aptiekose už 25 ar 15 c.

Miegas.
Nemiegok atsigrįžęs į švie

są, nes tas silpnina akis.
Niekad nemiegok uždary

tame kambaryje, bet visada 
pradaryk apatinį ir viršutinį 
langą nors po 2 coliu, tas 
duos lengvą oro judėjimą ir 
niekad nepagausi šalčio. .

Senas Kūdikis, V.U.

rengė lietuviams vakarėlį. 
Buvo rodomi paveikslai. Dr. 
Tupper aiškino paveikslu tu
rinį, o p. Ramanauskas per
sakė lietuviškai. Taipos buvo 
dainos. Vadovavo p. Pau- 
liukaitis, kurios ne kaip nusi
sekė, bet reikia atleisti, nes 
tik pirmą sykį pasirodė. Ant 
toliaus žada dalyvauti visur, 
kas tik reikalaus. Tas yra la
bai pagirtina. Paskui p. Ra
manauskienė kalbėjo apie 
vyru ir motery draugijas. 
Pasakė, kad moterįs ir mer
ginos yra narsios, žėdną ga
li apkalbėti; niekas negali 
prieš jas atsilaikyti.

Kvietė sutverti kliubą var
du “Birutė”. Bet, kaip išsi
reiškė p. R-nė, tai tas kliu- 
bas būtu panašus į p. Arlau
sko politiką, kur tas žmoge
lis visados ir visur išvadina 
žmones monkėmis ir bepro
čiais. Labai būtu pageidau
jama draugija tikrai pirmei
viška.

Buvo atspausti plakatai. 
Visi stebėjosi ir klausinėjo 
vieni kitu, kas tas per rate
lis ir kas priguli, nes iš jau
nųjų niekas nepriguli.

Studentas.
Inkerman, Pa.

19 geg. atsibuvo prakalbos 
Politiško Kliubo. Kalbėjo J. 
Smelstorius iš Scrantono ir 
dar vienas draugas iš Pittsto
no. Kalbėtojai nurodinėjo, 
kad balsuotu už socijalistus. 
Publikos buvo pilna svetainė 
ir užsilaikė ramiai.

Aug. Arminas.
Apie p. Rusecką.

P as Ruseckas, tai lietu
viškas Industrial Workers of 
the World organizatorius. 
Jau kartą buvo rašyta apie 
p. R. rolę Worcestery, Mass.

Dabar gauta žinia iš Wa
terbury, C(5nn. Pereitą mė
nesį p. Ruseckas laikė ten 
prakalbas. Vieną vakarą kal
bėjo socijalistiškai, nes pub
lika buvo pažangi. Antrą va
karą kalbėjo jau šventakup- 
riškai, nurodinėdamas, kad 
neklausytu neteisingu prana
šu. Per pirmą vakarą buvo 
surinkta $16.00. Bet, nežiū
rint ant daugelio prašymu—

žinomas, kaip Lietuvoj aš ži
nojau “Tėve mūšy”. Ir jums 
pasirodys keista, kad aš vi
sai nežiniomis atsidūriau 
prieš policijos teismą. Įsi- 
kraustyt j keno nors višti- 
ninką namo grįžtant iš sve
čiu, pasibelst į svetimas du
ris nakties laike, kada savų
jų atskirt negali — vis dar 
nieko: iškolios tave, šunimis 
apsiundys,arba bobos šluoto
mis kuprą apskaldys ir vėl 
jieškai sau namu, ale papult 
į teismą dėl šmėklos vedžio
jimo- tegul ją galai... Gali
te suprast, kaip ilgai aš tu
rėjau klajot, kad jau 
buvau privargintas, jog 
ko neatsimenu. Žinau 
tiek, kad išsimėtėme po
skutinį stikliuką ir greitai 
bėgau namo. Kas atsitiko 
toliau, nieko neatsimenu. 
Mat, ėjau, ėjau ir vis nėra 
namu. Jeigu policija neme
luoja, tai ji radus mane su 
kiaulėmis benakvojant pas 
vieną farmerį. Galite žinot, 
jog aš girtas nebuvau, nes 
kokis nelabasis girtą nuneš 
pas farmerį ir dar pas kiau
les... Turbūt, jus visi gerai 
žinote, kad visi policmanai 
mane pažįsta ir greičiau na
mo parves, negu į nuovadą. 
Bet tą vakarą velnias apmul
kino ir policistą ir mane. Ve
dęs, vedęs jis mane namo ir 
vis nerado, kur gyvenu. Pa
ilso ir liepė kitam policistui 
paguldyt mane į nuovadą. 
Ant rytojaus paukšt į teismu 
ir aš tik tada atsipeikėjau, 
kada pasakė, jog 5 dolerius 
turiu užmokėt.

Dabar aiškiai matote, ko
kiu bjauriu šmėklų yra.

J. Kuolas.

Draugijos

ir Biznieriai!

Korespondencijos

NAUJOS KNYGOS.

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

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

Ypatingai atydų atkreipiant 
j draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų i tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažjsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokj spaudos darbų, tai 
siyskit jį mums šiuo adresu:

■■MMI

— Netauzyk nieku, diede, 
kada aš tai sakiau?

Tiktai ką pasakei, o da
bar, kaip šventas Petras, už
sigini. Gi jeigu praeis Rooto 
billius, ir jeigu tave sugaus, 
kad tu nors kapeiką davei 
ant caro valdžios nuvertimo, 
tai tave tuoj gali išvyti.

— Negalimas daiktas, die
de, ką dabar tu čion mali?Aš 
nekenčiu tik kurstytoju.

— Gražiai tu vadini tuos, 
kurie ėjo ir tebeina prieš ca
ro valdžią. Bet Amerikinė 
valdžia ir šnipai puikiai ga
lės prisikabinti prie kiekvieno 
streikierio ateivio. Matai, 
dabar Ettorą ir Giovanniti 
kaltina užmušime. Jeigu tai 
būtu rusiški pavaldiniai, juos 
reikale tuoj galėtu apkaltin
ti, kad jie esą rusu revoliuci- 
jonieriai ir juosius tuoj iš
duotu. Amerikos valdžia ga
lėtu būti rami, nes juodu dar 
puikiau mokėtu nubausti ru
su valdžia. Amerikinė valdžia 
visa savo širdžia neapkenčia 
ateiviu. Juos persekiojo Law
rence, mušė buožėmis Penn- 
sylvanijoj, varė laukan iš 
Aberdeen. Ateiviai, pritrūkę 
kantrybės, visur pradėjo kel
ti streikus. Amerikos kapi
talistai stačiai įsiūto. Nemis- 
lyk, bobute, kad tik vienas 
Rootas toksai niekšas ir caro 
bernas. Visas senatas jau pri
ėmė billiu. Vadinasi, jisai 
saldus kožnam bei vienam 
kapitalistui. Tai jau ne juo
kai) O tu sau užpečkyj sėdi, 
tau jokie svieto reikalai ne
rūpi, užtad tu ir nieko neiš
manai. Ot, pagauni kokią su 
vėju belekiojančią žinelę—tai 
ir mali liežuvėliu. Tai jau 
Jįkra užpeckio politika.

Pittston, Mass.
Nors kova Pittstono para

pijiečiu su ju klebonu ir gar
siu katalikiško laikraščio “D.” 
red, kun. A. Kaupu ir tęsė
si daugiau kaip 5 mėnesius, 
bet vis galu gale parapijie
čiai laimėjo.

16 d. gegužės kun. A. Kau
pas galutinai apleido Pittsto
no parapiją. Nors, nabagas, 
labai nenorėjo apleisti tokios 
šiltos vietelės.

Jo vieton pribuvo naujas 
dvasiškas ganytojas kun. Jo
nas Kasakaitis iš Freeland’o. 
Kaip girdėt, kun. ' J. Kasa
kaitis noriai sutiko ant para-

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresų, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. yttų, kuriuo norite, kad bu- 
ty Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresų permainyt negalėsime.

Administracija.

----------------------------------------‘

Nuomonės Garbenio, Jo giminaičių ir 
prietelių. Paraše kun. J. Gerutis. Da
lis I. Švento Kazimiero Draugijos lei
dinys. Kaunas. Saliamono Banaičio 
spaustuve. 1912 m.

Kaip ir visos knygutės ir knygos, ku
rias paraše kun. Gerutis, taip ir jo 
“Garbenis”, turi tikslą• pakelti katali
kiškų tikėjimų. Garbenis esąs neva be- 
dievukas, kurį kun. Gerutis lengvai su
muša. Tat ir lengva padaryti, nes Gar
benis taip Šneka, kaip kun. Gerutis nori.

Rutvilė- Žemaitijos Mergelė, isto
riška tragedija. Penkiuose aktuose, 
septyniuose atidengimuose. Parašė V. 
Nagornoski, autorius “Živilės”, “Pilie- 
niečiy”, “Revoliucijos Vilties”. Išlei
do Rutvilės knygy spaustuvės bendro
vė. Baltimore, Md., 1912 m. .'

Eikime ant kolonijų! Keletas žodžiu 
ir nurodimy apie pradėtas lietuvių kolo
nijas Rytinėse Amerikos valstijose su

“ Laisves 
Spaustuvę

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

“LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.
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PUIKIAUSI DRABUŽIAI'<)

SVEIKI, GERI IR PIGUS

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

75c.

10c.

$1.25

$1.25

$2.00
$2.00

B 
cd

0

& 
K 
ft

DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

Atitaisymas klaidos.
Šiame “Laisves” N ry ant 3-čio pus

lapio įsibrovė klaida; padėta: “Pittston, 
Mass. ”, o turi būti: Pittston, Pa.
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A. G. Groblewski
COR. EI.M & MAIN STS., PLYMOUTH. PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų- Lenkiškų Vaistų

s Akušerka

25c.
25c.
25c.

822 Washington Street 
BOSTON, Al/VčSčS-

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

F. S. Šimanskis.
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$3.5!
50c.

ft
ft
ft
ft
* ft 
£v4444444444z4<4444444C44444444444<444444444444444

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

OFF1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.;
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VIETINES ŽINIOS
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ių, forničių,
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Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

242 Broadway, So. Boston, Mass.
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25c., 50c

take care of Ourself
Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis 

1 sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO.. 21S Pearl St., Nrw York.

RicUtcr'io Pillės yra g^roa nuo viduriu 
Kukietėjiuiu. 25c. ir 5oc.

katrie

sava sveikata,pasaikis kaip vyrai naikina 
stipruma ir

RU-
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26 gegužės Brightone atsi
buvo lietuvių kooperacijos 
mitingas su prakalbomis. Ant 
mitingo buvo svarstoma, kaip 
pagerint reikalus valgomų 
daiktų kooperatyviškos krau
tuvės. Ypatingai karštai 
ragino kooperatyvus ener
giškai dirbti Bušma ir Ajaus- 
kas. Potam prasidėjo pra
kalbos. Kalbėjo P. Stanis, 
J. Neviackas ir J. Balčius 
apie kooperacijas ir M. Ru- 
seckas—apie unijas ir I. W. 
W. vadovus,sėdinčius kalėji
me. Visų kalbėtojų kalbos 
publikai patiko.

Nuo šio laiko kooperacijos 
viršininkai ketino tankiau 
rengti panašias prakalbas ir 
daugiau agituoti už koopera
ciją.

Reikia tikėtis, kad Brigh- 
tono lietuviai supras koope
racijos naudingumą ir visi 
pastos jos šėrininkais.

Reporteris.

26 geg. buvo visuomeniš
kas susirinkimas, kad geriau 
aptarus, kaip kovoti su bo- 
mais. Kalbėjo F. J. Bago- 
čius, A. Ivaškevičia, R. Va
siliauskas, P. Stanis, K.Yur
geliunas, M. Ruseckas. Ai
škino, kad žmonės tvirtai ei
tų tuo keliu, kuriuo jau pra
dėjo eiti. Apie kiekvieną 
skriaudą reikia tuoj pranešti. 
Bus kolektuojama visose 
draugijose fondan kovoti su 
bomais. Žmonių buvo gana 
daug. F. Bagočiaus kalba 
žmonėms patiko. Gaila tik, 
kad drg. F. B. perdaug jun
gė savo ypatą su kova prieš 
bomus, kelissyk nurodinėda
mas: “kuomet aš jus aplei
siu... kuomet aš sugrįžšiu...” 
ir tt. Rodosi, yra tam tikra 
draugija, kuri tuomi rūpina
si, ir nuo tos draugijos ir 
žmonių vienybės pridera ko
vos pasekmingumas. Jau ko
va pradėjo išduoti gerus vai
sius. ,

p. Kamendoriaus paaiški
nimas apie šv. Jurgio drau
gystę Brightone yra neteisin
gas. Kaip gaila, kad jisai 
neteisybę rašydamas slepia
si po slapyvardžiu. Kamen- 
dorius negali darodyti, kad 
už velykinę būtų*dabar kas 
nors išmetamas. Velykinę 
atlieka tie, kurie nori. Drau
gija duoda pilną laisvę. To
dėl Kamendoriaus praneši
mas yra didžiausia neteisybė.

Kaslink kooperacijos, tai 
pranešame, kad nebuvo 
tuomsyk priverstino nutari
mo pirkti viską iš kooperaci
jos. Apie tai nebuvo nuta
rus šv. Jurgio draugystė. 
Todėl pirmininko negalima 
kaltinti. Būtų labai gerai, 
kad p. Kamendorius taip 
darbuotųsi kooperacijoj, kaip 
Ajauskas. Apie tai visi žino.

Todėl pranešame Kamen- 
doriui, kad daugiaus tokios 
neteisybės apie šv. Jurgio 
draugiją nerašytų, nes būsime 
priversti surasti tikrą pavar
dę.

Pirm. šv. Jurgio dr-jos:
B. Ajauskas.

Vice pirm. Ig. Grigas.
Prot. sekr. A. Vėbra.
Nuod red. “Laisvė” pasi

elgė bešališkai, duodama 
. abiem pusėm po du sykiu at
siliepti. Šiuomi ginčus už
baigiame.

nu. Ant laivo važiavo apie 
60 žmonių. Diena buvo gra
ži. Visi linksminosi drau
giškai ir gražiai.

60 kp. ketina tankiai reng
ti panašias ekskursijas.

Kamendorius.

Devintas metinis balius, pa
rengtas So. Bostono šv. Petro 
ir Povylo draugystes, atsibus 
ketverge, 30 gegužes (May), 
1912, svetainėje Odd Fellows 
Hall 515 Tremont St.,Boston, 
Mass.

PARSIDUODA
NAMAS su 9 kambariais, tinkantis gy
venimui dėl 2 šeimynų. Kiekvienam 
kambaryj randasi gazas. Visas namas 
ištaisytas konopuikiausiai. Būtinai tu
ri parsiduoti prieš Rugsėjo mėnesį. No
rinti pirkti kreipkitės šiuo antrašu:

PETER SCHELFHANDT
8 Mitchell St., So. Boston, Mass.

Peter Kazlauskas Merchandise & 
Co. Didžiausiasu*į^rdavinio

Telephone So. Boston. 845 M 1
DR. F. MATULAITIS !

495 Broadway j
SO. BOSTON, MASS, i

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, j
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. '

ftc)J«c)J<c)i8c)8Ostc)c)’4c)»l©sta»«c)Stc)St®'
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Vienatinis So. Bostone
LIETUVIS ŠIAUČIUS

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

TIKRA DEGTINE

Neužmirškite, kad šitą ne- 
dėldienį socijalisty svetainė
je kalbės drg. J. Perkūnas iš 
New Yorko. Kalbės vakare, 
paprastame laike. Praneša
ma tai atydžiai Bostono ir 
apielinkiu lietuviams: J.Per
kūnas kalbės Bostone pirmą 
sykį. -----------

Nepamiršk užeiti pas lie
tuvius. Jeigu nori nusipirkt 
šiaudinę skrybėlę, tai ateik 
pas mus, nes mūšy krautu
vėj randasi visokiomis pre
kėmis—nuo 50 c. iki $5.00.
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Bostone.

Vyrišky, moteriškų 
pečių, karpetų, matrasųJ lovy, kedžiy, 
auksinių laikrodžių ir (heihjantinių žie
dų. Duodu aAt išmolįesčĮp if cash. Stū- 
bos rakandus pigiausi? ’i^rduodu. Taip
gi parduodu automdbiliy^* gramafonus 
ir pianus. Kas pirks forničių viršaus 
K) dol., tas gaus už $2.50 dovanų.

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

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Gedemlno No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, 111. 

ADMINISTRACIJA: 
Prezidentas K. K. Strzyneekis, 

4602 So. Ashland Ave., Chicago, 
Vice -Prez. St. Ragauskis, 

4612 S. Wood st., Chicago, 
Protokolų Rast. 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, 
Organo užžiūretojas A. M. Barčius,

4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, Til.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Jeigu jus kada reikalausite

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

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NBWA0RYR8 BOSTON, MASS

III.

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. J AT U LA VIČ1U S.

EDVARDAS DALY
x Savininkas

18 Broadway, So. Boston, Alass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per ex presą.

Parduodame gorčiais už vlnal žemas kalnas.

BHS1

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

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.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų ‘ ‘Lais

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

“L.” Administracija.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Sla 
bes”, “i 
šiai” 
tės”, 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems j Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

_Jiostoriaus Slapty-
“Revoliucijos atoal-

“Mokslas Rankažinys-
Lekcijos apie atskiri mo

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiama

“ A INiįrbt Off” 
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

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

Reikalingas kriaučius.
Reikalingas geras kriaučius, kuris ge

rai moka siūti vyriškus žiponus pagal 
amerikonišką madą. Mokestis 18 dol. 
ant nedėlios. Rašyk arba telegramą 
siųsk greitai.

Win. B. PRANK,
6-th & Mulbery Watrous Block,

Des Moines, Iowa.

FARMOS! FARMOS!
Kurie norit pagerint savo gyvenimą, 

tai pirkit farmą. Čia randasi didžiausias 
plotas derlingos žemes tarp 175 gerai 
apsigyvenusių lietuvių. Nelįsk, brolau, 
po žeme, kol dar gyvąs, neatiduok fa
brikantui už valgius ir randas savo sun
kiai uždirbtą centą, bet nusipirk gabalą 
geros žemės, 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 farmas dažinoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

SWIG ART COMPANY
Box 46, Wellston, Mich.

TEISINGIAUSIA A OT’ir’IZ’ A 
IR GERIAUSIA Ari IpK A

LIETUVIŠKA * IIŪmY/b
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 expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

gaunamos “Laisvės“ spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSK IRIMO
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 PAMOK 1NTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c 
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL

GOS IR REIKALAVIMAI....... 1()c
NAUJAUSIOS DAINOS ir El-

LEš................................................. ..20c
NAUJOS KANTTČKOS arba poli

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

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

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:

“LAI SV B”

242 Broadway, So. Bouton, Mass.
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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 pagelbą įvairio
se motery ligose.

UETUVJŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 g—, 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
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 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams ij»2.OO Amerikoj ir kitur.

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

99 1815 E. Moyamensing Avė. 
K%k<L> V d PHILADELPHIA, PENN’A

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
<eliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatotn į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rains Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

V Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Musų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Rasmus gau
site tikros rusiškos degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wiszniowka Ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūsų sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

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

Perkant žiūrėk, kad butij ta markė, 
o Kausi teisingai.

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

25c. 
50c.

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

t'P* 25c.

Gražiausi Siūtai, Skrybėlės, Marškiniai,Naktai 
zos ir kiti apredalai

Taipgi męs pasiuvame siūtus ant užsakymo. Tame 
mūsų specijališkumas.

Pas mus dirba jums gerai žinomas lietuvis JUOZAS LEKAVIČIA.

ARTHUR STERNBURG
76 Washington St., °rtls"r«tver Boston, Mass

Męs neturime brenčių.

SANKROVA
DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELISl
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Jei nori sveikų gerymų 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 prisiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

•AT
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22 geg. orlaivininkas pasi
kėlė su savo įrangų į orą virš 
forto Saugus ties Winthrop. 
Jisai mėtė bombas, kurios 
buvo pilnos miltų. Jeigu bū- 

. tų buvusios pilnos sprogstan
čios medžiagos,-tai būtų su

naikinta tvirtovės fortai. Tai 
buvęs tik bandymas.

Pereitqj nedėlioj 60 kp. L.
S.S. turėjo ekskursiją ant jū-

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 šaktj 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 Ave., Chicago, III.

Egiutero No. I. 
Egiūtero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejank a 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių*35c
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis -
Skilvio Lašai - - - -
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdyinui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Gripno 
Plaukų Apsaugo tojus 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Baisumus 
Kinder Baisumus 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - ,-
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams 
Uchotvna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto f
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip 
f i 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 
apielinkėso. Stornikai, rašykite purei 
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvaranįlie
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM ft MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

HARR1«ON GAI VIA

DISPENSARE
Jau 20 metą nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai O V K A H 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare. š\ eotsidleninis nuotOryte 

iki l po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome 1)AN'l’IS.

Ateidamas atsinešk šį up^nrsinlmi).

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

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

$2.00 
$1.00

Zuc. 
25c. 
25c.’ 
50c. 
15c. 
25c. 

$1.00 
25c.

granz.mti

ma tur pareikalauti vieną, iš tu ste- 
įtrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 

, katrie pareidava namo vielai ir 
gyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 

............ ............ įtrie negabė pri darini ir katrie ne gulė 
nauduoti |>ylnai linkjįiniuna gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VlEttĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga 

o užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai 
energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

a pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokios ligas, kaip:

nik lingu k n vgu.

svei kata

būti vyras tarp vyru, ta knyg

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

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

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 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- 
dis ar novodis, sergantis ar sveikas turč žinoti. Netrotikiek sava sunkioi uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertos gydulu pakol ne perskaitistio tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiiuns 

no viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYS AI 
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 be ypatingai pa- 

roikalavima sergančia.
Męs t»> niekados no darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekiuijs pa

reiga. Siu ak sava 
adresą iendena.

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

EmKiimiiiniiaiiiii 
a 
H KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS.

Dr. JOS. LISTER & CO., L. 605, 208 N. Fifth Ave., Chicago, HL
GOTON11—AS esu uJlintercsuotas jutu pasiulinimui dykai siun- 

stos knygos ir norėčiau, jog jius ilsiustument man vi«?ną 
iŠ tuo knygų.

Vaidas ir pavardė

Adresas

Steitas




