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AMERIKOJ
Lekajų streikas.

New Yorkas, 1 birželio.— 
Streikuoja 3,728 lekajai ir vi
rėjai. Streikas išsiplatino 33 
didžiausiuose New Yorko ko
teliuose ir restoranuose. Pa
dėjimas su kiekviena diena 
eina blogyn. Jeigu savinin
kai nepripažjs unijos, tuomet 
ketina iššaukti visuotiną . 
streiką visę tę, kurie tarnau
ja koteliuose. Savininkai ne
nori nei girdėti apie susitai
kymą ir sako, kad kas kartą 
apleis darbą, tasai atgal ne
bus priimamas.

Plačiai naudojamasi skebę 
darbu.

Negrai skebais.
Kad užgniaužti lekaję ir 

virėju streiką, partraukta 
1600 negrę iš Baltimorės. 
Ypatingu skebavimu atsižy
mi hotelis Astor. Kaip ir 
visados, policija stoja už ko
teliu savininkus. Astor Mo
tely skebus laiko, kaipo be
laisvius. Nekurie iš ję no
rėjo liauties skebavę, betgi 
tuomet pradėjo juos daužyti.

Išvijo 2500 mainierių.
Pittsburgh, 2 birž.- The 

Great Lakes Coal Co. išvijo 
iš stubę 2500 mainierię. Tai 
įvyko miestely Kaylor. Prie
žastis išvijimo nenorėjimas 
pasirašyti ant naujo kontrak
to. Savo žiaurumu pasižy
mėjo valstijos policija, kuri 
vijo tuos mainierius iš stubę.

8-nių vai. darbo diena.
Senatas priėmė billię, kad 

visose dirbtuvėse, kurias tu
ri valdžios kontraktieriai, 
būtę dirbama ne ilgiaus, kaip 
8 valandos. Ligišiol kontrak
tieriai priversdavo dirbti po 
10-12 valandę.

Sukilimas ant Kubos.
Havana, 1 birž.- Pereitą 

naktį sukilėliai padegė trio- 
bėsius ispaniškai-ameriko
niškos plieno kompanijos ne
toli Santiago. ‘ Gautos pir
mos žinios apie atsibuvusius 
susirėmimus. Generolas Ivo- 
net, kuris yra sukilėliu va
das, praneša, jog sukilėliu 
spėkos išaugo iki 5000. Te- 
nais, kur dar sukilimas neiš
siplatino, negrai daro slaptus 
susiėjimus ir rengiasi į kovą.

Dienraštis “El Mundo” 
reikalauja Suvienytu Valsti
jų intervencijos.

Kubos prezidentas Gomez 
išleido paliepimą, kad neda
ryti jokię kliūčių Amerikos 
kariumenei, kuri šiomis die
nomis pribus Kubon.

Mexikoje.
Washington, 1 birž.- Taf

tas pranešė sukilėliu genero
lui Orosco, kad jeigu tose 
vietose, kur esąs išsiplėtęs 
sukilimas, bus užmuštas nors 
vienas amerikietis, tuomet 
už tai atsakys patsai Orosco. 
Jeigu jį pavyktu sugauti ant 
Suvienytu Valstijų žemės, 
jisai būtę teisiamas.

Madera išsiuntė pas suki
lėlius savo atstovus, kurie 
taksis apie revoliucijos už
baigimą.

Hartford, Conn.- Per me
tinę soči jai istę konvenciją 
priimta nutarimas, kad jok- 
sai socijalistas neprivalo pri-

Nerinks daugiau aukų.
New York, 1 birželio.— 

Raudonasis Amerikos kry
žius pranešė, kad daugiau 
nerinksiąs auk u badaujan
tiems chiniečiams. Ligšiol 
Surinkta $180.000
Demokratai nežino, ką 

rinkti prezidentu.
Washington, 1 birželio. —•
Demokratai laukia, ką nu

tars rinkti į prezidentus rc- 
publikonę partija. Tiktai 
tuomet jie nominuos savo 
kandidatą.

Tarp demokratę nėra vi
siškai žymię vyrę. Svarbiau
siu kandidatu į prezidentus 
gali būt Champ Clark ir gu
bernatorius Wilson.

veltas.
Pastorius George Chal

mers Richmond rašo laiške į 
“Hartford Post”:

“Rooseveltas yra didžiau
sias žmonię draugas ir pagal 
mano mintį savo charakteriu 
artimas Jėzui Kristui.”

Ką jau daugiau besakyti!
Mirė W. Wright’as.

Mirė vienais didžiausiu 
pasaulio lakūnę amerikietis 
W. Wright. Sirgęs tik tris 
dienas.

Rockefellerio turtai.
New Yorkas, 1 birž.- Lai

te tardymo Standar Oil Co. 
išėjo aikštėn, kad Rockefelle- 
ris turi $900,000,000.

Tuo tarpu
Rockefellers 
$5,000.
Partneriai ir

1865 metais 
turėjęs tik

kooperacija.
Fermeriai Kentucky val

stijos nutarė organizuoti po 
visą valstiją visą eilę koope
racijų. Jie mano, kad nors 
tokiu keliu galės, bent išda- 
lies, nuveikti beaugantį gy
venimo pabrangimą.

Boikotuos Anglijos ta
voms.

Konvencija sufragisčię val
stijoj Wisconsin nutarė boi
kotuoti Anglijos ta vorus. 
Tai būsiąs protestas prieš 
nuteisimą Anglijos sufragis- 
čię vadovės.

UŽSIENYJ
Maras.

čia baisus maras, kokio ne
buvo jau per 10 metę. Kiek
vieną d. apserga 30 žmonių. 
Numirė 901. Kariumenė pri- 
gelbsti užlaikyti švarumą.

Dardanelai.
Dardanelai, tai pertaka, 

oer kurią geriausia pasiekti 
Turkijos sostinė Konstanti
nopolis. Kuomet Italija pra
dėjo užiminėti salas ant Ege- 
jiškę jūrių, tuomet Turkija, 
norėdama geriau apginti sos- 
;amiestį -uždarė Dardanelų 
Dertaką. Tasai uždarymas 
abai kenkė nekuriu šalių 

orckybai, kuriu laivai nega- 
ėję perplaukti per Dardane- 
us.

Iš Rymo, 1 birželio prane
ša, kad visos valstijos įdavė

aus atidarytu pertaką.

kai nesiseka pirklyba opiu
mu--taisiais nuodais, kurie 
gabena didžiausią blėdį Chi- 
nu tautai. Indijos pirkliai 
sako, kad jeigu ir toliaus 
taip mažai bus opiumo gabe
nama j Chiniją, tai ju gero
vės neliks nei pėdsako.

Iš tos žinios aišku, kad 
naujoj Chin i jos republikoj 
žmonės eina blaivyn.

Prigėrė 80 žmonių.
Iš Budapešto, (Vengrija, 31 

geg.) praneša, jog per pava
sario potvinius prigėrė 80 
žmonių.
Nori atkast senovės mies**

RUSIJOJ I I sa* dvaras bus skiriamas u-LlEs i U V V J kio mokyklai įsteigti. Už jį
užmokėta 150,000 rub.

New York, 1 birž. — Pra
gyvenimas eina kasdieną- 
brangyn ir pasiekė tokį bran
gumą, kuris buvo per civiliš
ką karę.

Betgi vieno tavoro atsira
do perdaug, būtent žuvę; 
Žuvimis rinkos esą užverstos. 
Ję taip daug, kad iąs suma
la ir veža tręšti laukus.
Vaikas su viena galva ir 

trimis kūnais.
Poughkeepsie gimė vai

kas su viena galva ir trimis 
kūnais. Teisingiau pasakius, 
tai buvo mergaitė, prie ku
rios prilipo dvieju vaikę kū
nai. Mergaitė pavyko at
skirti ir ji dabar išrodo nor- 
mališkai.
Gavo mušt nuo žmonos.
Binghampton, N. Y., 2 

birž.—Marija Dubalienė ga
vo 3 mėnesius kalėjimo už

Lisbonoj sustreikavo karę 
d arb i n i n k ai, r ei kalaudam i 
ori ėmimo pavarytu darbmin- 
cę. Visas judėjimas mieste 
Darai y žinotas.
Gražiai prigavo kunigėlius 

N ’ O

Rymas, 30 d. geg. - Tūlas 
Orsi labai gražiai prigavo 
Dopiežiaus sekretorių kardi
nolą Merry del Vai ir kitus. 
Jisai pasisakė esąs Rockefel- 
erio kompanjonas ir siūlęs 

jiems sykiu uždėti biznį. Šie 
oatikėjo ir davė jam 15.000 
yrę. Taip pat išprašęs au- 
denciją (pasimatymą) pas po
piežių.

Dabar pasirodė, jog tai bu
vęs paprastas sukčius. Li
kosi areštuotas.

Transporto darbininkų 
streikas.

Londonas, 1 birž. — Strei
kas lioduotoju tęsiasi. Atsi
buvo konferenciją darbinin
kę ir darbdaviu. Valdžia 
stengiasi tarpininkauti. Svar
biausias reikalavimas, kad 
kapitalistai samdytu vien tik 
unijinius darbininkus, nes 
juos negalima taip išnaudoti.

Iš Berlyno praneša, kad 
vyriausias komitetas tarp- 
tautiškos transporto darbi
ninkę unijos išleido paliepi
mą, kad visi angliški laivai 
būtę boikotuojami.

Ministerial susipešė.
Iš priežasties nepasisekimu 

karėje Turkijos ministerjai 
smarkiai pešasi. Laike pa
skutinio ję susirinkimo visai 
gražiai susipešė ir net pradė
jo kumščiuotis viduriniu da
lyku ministeris su jūros mi- 
nisteriu.

Viduriniu dalyku ministe
ris išmetinėjo jūros ministe- 

. riui, kad turk u laivyne esą 
daug bailiu, kadangi laivy
nas nedrįsta stoti į atvirą ko
vą su italais.
Tarptautiškas aviatorių 

kongresas.
Paryžius, 2 birž.—Dabar 

atsibūna tarptautiškas orlai
viui nkę kongresas, į kurį su
važiavo visę šalię atstovai.

Nesiseka biznis.

Londonas, 2 d. birž.- Ne
toli Londono pradėta daryti 
iškasenos, kad atradus seno
vės rymiečiu miestą. Mat, 
senovėje rymiečiai buvo užė
mę Angliją. Tosios iškase
nos turėsiančios parodyti, 
kada atsikraustę rymiečiai 
Anglijon.
Popiežius turi 77 metus.

2 birželio d. sueina lygiai 
77 metai nuo popiežiaus Pi
jaus gimimo dienos.

“Boston American” sako, 
jog popiežius sveikas ir tikisi 
gyventi dar kelis metus.

Persikrikštiję žydai.
Kijevo gubernatoriaus bu

vo paliepta keliems muzikan
tams žydams išsikelti iš Ki
jevo, kadangi jie neturėjo 
teisės ten gyventi. Už keliu 
dienu, kuomet norėta persi
tikrinti, ar prisakymas išpil
dytas, pasirodė, kad visi tie 
žydai perėjo į • pravoslaviją. 
Gubernatoriuš^pavelijo tiems 
naujiems krikščionims pasi
tikti Kijeve, tik patėmijo, 
kad ju perėjimas pravoslavi- 
jon padarytas pergreit, be 
tam tikro prisirengimo ir 
krikščionystės dogmatę paži
nimo.

Lenku pirmeiviška spauda 
protestuoja prieš kunigu per
sekiojimus laikraščio “Zara
nie” ir to laikraščio šalinin
ku- Kaip žinoma, “Zaranie” 
pasekmingai platinasi tarp 
valstiečiu ir randa vis dau
giau pasekėju. “Zaranie” at
sižymi savo prieškunigine 
pakraipa. Ją iškeikė kuni-

vokiečiu bėga iš Chihuahua, • šiol tik vyrai sėdėdavo už su 
nes bijosi (Ųdelięsujudimę mušimą savo motery

Ar A. Bulota ar kanaunin
kas K. Prapuolenis?

“Laisvei” praneša iš Ma- 
riampolės (Suvaikę gub.):

“Pas mus artinasi rinkimai

Pagal paskutinės Vokieti
jos gyventoju 1910 m. sąra
šo statistikos lietuviu Prūsę 

i Lietuvoje yra 96,567 žmonės 
į Dūmą. Kunigai varo smar-! 83-jose vietose (parapijose),
kią agitaciją prieš A. Bulo
tą. Ję stambiausias kandi
datas - tai kanauninkas K. 
Prapuolenis (“Šaltinio” įstei
gėjas. Red.), kuris,gyvenda
mas Peterburge, įgijo daug 
kryžių nuo valdžios. Jeigu 
ne Prapuolenį, tai vis viena 
statys ar kun. Vailokaitį, ar 
Staugaitį. Kun. Vailokaitis 
šmeižė A. Bulotą per visuo
tiną “Žagrės” susirinkimą. 
Męs, žagriečiai, sustatėm 
protestus ir renkam parašus 
ir norime, kad ir Amerikos 
lietuviai išreikštu protestus.
Iš inteligentu nėra kas sta- a vienoj vietoj net 2! Kaiku- 
tyti į ateinančią Dūmą, nes i riose vietose per pastaruosius 

' d-ras K. Grinius, advokatas' 5 metus lietuviu skaitlius nu- 
P. Leonas ir d-ras J. Stau-j puolęs daugiau, kaip 50%, o 

Igaitis atsisakė. Liekasi p.'yra net vietę, kur nupuolė 
Spurga, kuris gatavas eiti net 95%! Pasididino lietu- 
su valdžia. D-rą J. Basana-1 vię skaičius (ir tai gana ma-

Iš 1 lamburgo praneša, kad 
Zeppelin, vienas iš didžiausię 
Vokietijos orlhivininkę, pa
daręs nepaprastą kelionę. 
Prasilaikęs ant oro visą naktį 
Pralėkė 400 mylię.

Nusileido į Vezuvijaus 
kraterį

Rymas, 31 geg.- Profeso
rius Melladra nusileido į Ve
zuvijaus (didžiausio ugnia- 
kalnio) kraterį ir nutraukė 
daug fotografiję.

Bombay (Indija), Indijos 
pirkliai skundžiasi, kad visiš-

Tokiuo būdu į paskutinius 5 
metus, Prūsę lietuviu skai
čius susimažino beveik 12 
tūkst. (1905 m. suskaityta 
108,919 žm. 85 parapijose). 
Smulkesniu skaitliniu dar 
nesuspėta sutvarkyti, bet iš 
padarytos lietuviu skaitliaus 
lentelės pastebėjau tik 18 
vietų, kur lietuviu skaitlius 
siekia (arba viršija) 50% tos 
vietos visu gyventoju skait
liaus, kitur gi visur yra ma
žiau, kaip 50%, kai-kur, tar
tum juokui, tarp *3—5 tūkst. 
gyventoju yra 5 -15 lietuviu,

rai iš q-ikvklu o tie kurie viči’-' laiko kunigai> kaipo: žai) tik Klaipėdoje, Tilžėje, bcitvyiuv, u uv, kulk. „ I

Iš daugelio Vokietijos 
miestu ateina žinios apie pa- 
varymą darbininkę, kurie 
šventė gugužės pirmą dieną.

Rinkinių kova.
Visoj Belgijoj eina aštriau

sia rinkimu kova. Norima 
nuversti popiežinę partiją. 
Kuniginė partija kemša savo 
priešininkus į kalėjimą.
Užstoja Dūmos atstovus.

Belgijos parlamento atsto
vai (taip pat ir kai kurie se
natoriai) nusiuntė Rusijos 
Dūmos pirmininkui peticiją, 
kad būtę perkratyta nuteis
tųjų katorgon antrosios Dū
mos atstovu byla.

Lenkai ir airiai.
Lenkę atstovai Dūmoje 

pasiuntė airię tautiškai par
tijai pasveikinimą, kad ši lai
mėjusi savyvaldą (Home

skaito “Zaranie”, negali gau
ti išrišimo pas paprastus ku
nigus, o tik pas augštesniuo- 
sius, kaip tai paliepė lenkę 
arei vyskupas.

Nuvilktas šventikas.
Garsus juodašimčiu orato

rius ir propagandistas šven
tikas Illiodoras buvo ištrem
tas iš Carycino į kokį tai 
klioštorię Vladimiro g. Tai 
už bausmę, kad jis perdaug 
“uoliai”-Kristaus žodį plati
no. Carycine jis buvo sufa
natizavęs tamsią žmonię mi
nią ir tūlą laiką su jos pagel- 
ba valdė visą miestą. Kuo
met jo darbai pasidarė per
daug “garsęs”, tai liepė jam 
iš Carycino išsikraustyti ir 
uždraudė sakyti žmonėms 
prakalbas. Besėdint jam iš
trėmimo klioštoriuj jį atlan
kė jo šalininkę deputacija, 
kurią jis maloniai priėmė. 
Buvo tartasi apię tai, kaip 
Illiodorui jo seną galybę su
grąžinti. Sužinojęs apie tai 
Sinodas liepė Illiodorui nusi
vilkti šventiko rubus.

Svečiai iš Varšuvos.
Centrale Varšuvos ūkio 

draugija taisanti ekskursiją 
Zemaičiuosna,kur norima ap
lankyti geresniuosius ūkius. 
Ekskursija truksianti 9—10 
dienę; išvažiuosianti iš Var
šuvos tarp birželio 17 ir 20 
dienos. Ekskursijoje galė
sią dalyvauti tik 15 žmonię.

Gelsingforsas.

• zopostą”.
Bet męs norėtume vėlei I 

pravesti A. Bulotą, nes žmo-; 
gus, kaip galėdamas,darbuo
jasi žmonių labui.”

Tai tokios tokiai ės Suval
kijoje.

Kauno gubernijoje.
s “Rygos Garsas” (N19) iš

sijuosęs agituoja prieš pirm- 
' eiviškus kandidatus iš Kau
no gub. Duoda vėjo M. Šle
ževičiui, kuris, anot to laik
raščio, esąs didžiausias be
dievybės platintojas. Neti
kusiais pripažįsta advokatą 
Bielski (iš Šiaulių), nes tasai 
užstoja žydus, netikęs Pet
rulis ir net viltininkas Yčas. 
Vieną gerą atstovą randa 
“Ryg. Garsas”—-p. Kuzmą,

Pąčiečiuose ir VilkiŠkiuose.
Apie mokyklas. Į

Kauno gub. mokyklų di
rekcija gavo šiemet užlaiky
mui pradedamų j ę mokyklų 
121,828 rub. 50 k., kokią su
mą ir toliau kasmet gaus. Iš 
jos 6,746 r. 87 k. bus pensi
jos kasai, išskaityta, o kiti 
eis senę j ę mokyklę užlaiky
mui ir steigimui naujęję, kol 
neįvyks visuotinasis moky
mas. Iš nauję direkcijos 
įvykdymu reikia pažymėti, 
kad šiemet žadama daugiau, 
kaip paprastai, nauju mo
kyklų atidengti ir nuo šių 
metę įvestas į visas prade- 
damasias mokyklas mokes
nis už dainavimą, gimnasti
ką ir knygynu prižiūrėjimą 

kuris buvo socijalistu, bet Ii- atskirai, ko pirma nebuvo, 
kosi juoduoju klerikalu. Di
desnės gėdos dėl p. Kuzmos 
negali būti, kaip šitas pagi
ri mas iš kunigu pusės.

Kun. Tumas, kaip praneša 
Vilniaus laikraščiai, buvo pa
siūlęs kunigams eiti išvien 
su pirmeiviais ir gražiuoju 
pasidalinti mandatais. Bet
gi kunigai atmetė jo patari
mą. Turbūt, tariasi apveik
sią visiškai pirmeivius.

Kauno žydai skilo į dvi pu
si. Vieni nori eiti su lietu
viais, kiti su lenkais.

Mainosi belaisviais.
Washington, 1 birž.—Vie

tinei italu pasiuntinystei pra
neša, kad italu valdžia apsi
mainys 78 belaisviais, ku
riuos neseniai paėmė ant Ro
dos salos. Ji atiduos tuos be
laisvius turkams, kurie iš sa
vo pusės grąžįs jiems italu-
Špicbergenas neutrališkas

Atstovai Rusijos, Švedijos 
ir Norvegijos pripažino, kac 
sala Špicbergen neturi pri-

Hel-

derėti jokiai valstijai, o būt: 
neutrališka.

suėmė apie 57 jūrininkus iš 
šarvuočio “Cesarevič”. Juos 
intaria, kad norėję pakelti 
maištą. Suimtuosius nuga
beno Kronštatan.
Kratos ir suėmimai 

singforse.
Bal. 27 d. Helsingforse pa

daryta daug kratę ir suimta 
daugiau 60 žmonię. Tarp 
suimtuję 57 jūrininkai. Su
imtieji nugabenti Kronšta
tan. Juos kaltina revoliuci- 
jinėj propagandoj. Nieko

Rytuose blogiausia. Lie
tuviu spėkos čia mažos, val
stiečiai nesusipratę. Yra da
bar vienas lietuvis p. M. Ci- 
jūnėlis iš Švenčionię pavieto, 
bet tasai įsisegęs į lenkę po
nu skvernus. Daugiausia ga
lima pasitikėti Trakę pavie
tu. Apie lietuviu kandida
tus iš Vilniaus gub. nieko 
negirdėti. Pačiame Vilniu
je pirmeiviai buvo bestatą 
žinomo advokato T. Vrublev
skio kandidatūrą, bet, kaip 
praneša, jisai atsisakęs.

Tik išnetyčię gali nusišyp
soti laimė Vilniaus guberni
joj-

Didelį dvarą nupirko.
v Prekybos draugija “Žag-

Darbininkų trūksta.
Prasidėjus laukę darbams, 

visoje Kauno gubernijoje ū- 
kininkai ėmė skęstis negau
ną darbininkę; o tie darbi
ninkai, kurie yra, reikalau
ja dvigubos algos, sulyginant 
su praėjusiais metais. Dau
gybė darbininku eina į 
Kuršąbrangesniu algę jieš- 
kodami.

Irgi Naujiena.
Jutainię sodžius (Remyga- 

los valse., Panev. pav.) įdavė 
prašymą, kad valdžia leistu 
atidaryti monopolį. Su to
kiu prašymu sodžius siuntęs 
savo atstovus net į Panevėžį 
ir į Kauną. Sunku vienok 
tokiai naujienai ir įtikėti. Vi
sas pasaulis veržiasi prie švie
sos ir blaivybės, jutainiečiai 
gi rūpinasi kaip save paskan
dinus varge ir savo į protą 
girtybėje.

Išvijo kareivius.
Virbaly j (Suv. gub.): Ba

landžio 20 d., atėjus vakare 
traukiniui, staiga duparube- 
žio aficieriu su dviem karei
viais įjojo raiti į tarpą susi- 
rinkusięję gelžkelio stotyj 
žmonię. Kareiviai pasiliko, 
o aficieriai mėgino įjoti į sa
lę. Publika išsigando, ark
liai irgi ėmė šokinėti ir blaš
kytis i šalis. Po kokiu 10 
minučię tokio jodymo, atsi
rado žandarai ir išvarė ne
kviestus raitorius. “L; Z.”
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LIAUDIES NAMAI kalba apie tamstos tėvą; jis taipgi geras,

Verte V. Paukštys.

NE VISKAS BRANGU

SULYGINKITE.
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Kazimieras tetmajer. kalba apie tamstos tėvą; jis taipgi geras,
BADAUK, KAD JIE PUOTAUTU! kaip ir jūs. Senis Neftce nedavalgydavo,SPAUDOS BALSAI

Nesusitarė ir vierias kitą 
išdavė.

“Kova” padavė žinią (męs 
ją atkartojome) apie tai, kad, 
S.L.A.pirmininkas Živatkau- 
skas rašęs “Vien. Liet.” ir 
“Tėvynei” laišką apie kun. 
Olšausko šnipystę. Abudu 
laikraščiu tą faktą patvirti
na. N22 “Tėvynės” rašoma:

•‘P. Živatkauskas prisiuntė "Tėvy
nei” raštelj apie tą dalyką,pačiai redak
cijai paprašius...”

Betgi “Tėvynė” pati ne
spausdino tos žinios. Viena, 
jai pasirodė ne taip jau svar
bi, antra, josios nuomone, S. 
L. A. organui tatai netiko... 
Kodėl pasirodė nesvarbu apie 
tai “Tėvynė” nei žodelio ne
sako. Korespondencija pa- 
galiaus buvo pasiusta “Vien. 
Liet.” Bet p. Sirvydas, tur
būt, nežinojo, kad p. Rač
kauskas jį išduos ir... sakosi 
negavęs p. Živatkausko ko- 
resp. Gavęs, girdi, kokią tai 
korespondenciją, be faktu su 
paprastais žodžiais. Žinoma, 
ponu iš “V. Liet.” ta koresp. 
p. Živatkausko nepertikrino 
taip lyginais, kaip ji neper
tikrino “Tėv.” Ir koresp. li
kosi vėl sugrąžinta “Tėv.”

Tasai faktas turi begalo 
svarbią reikšmę. Visi žino
me, kad po caro sparnu šian
dien tik Olšauskiams ir gy
venti. Apie tai žino ne tik 
Lietuvos socijalistai, bet ir 
Lietuvos pirmeiviai. Vilniaus 
laikraščiai “Liet. Uk.” ir “L. 
Žinios” prielankiai atsinešė 
prie Amerikos socijalistu, ku
rie nuplėšė kaukę nuo šnipo 
Olšausko ir veidmainio Tu
mo. Kaip praneša “Dilgė
lės”, tai Vilniuj tarp “Uk.” 
ir caro berno Olšausko bus 
net teismas.

Bet Amerikos pirmeiviai, 
kiek tik galėdami, slėpė bjau
rius tu kunigu darbus. To
kiu budu jie prisidėjo prie 
reakcijos palaikymo Rusi
joj. Padėdami tiems juod
varniams rinkti pinigus, (už 
kuriuos juos pačius apspjovė) 
jie manė, kad pasitarnaus 
Lietuvai per Olšausko 
globą.

Męs gi viešai sakome, kad 
Lietuvos gerovė priguli nuo 
augančios revoliucijos judė
jimo pačioj Rusijoj, taigi ir 
Lietuvoj. Ponai Sirvydas ir 
Račkauskas mislijo, kad ca
ras amžinai prislėgė Rusijos 
ir Lietuvos žmones ir kitaip 
tie žmonės negalės išsiliuo- 
suoti, kaip tik per šnipo Ol
šausko užtarimą. Bet pas
kutiniai didžiuliai streikai ir 
judėjimai Rusijoj parodo, 
kad žmonės ten atbunda.

Bostono socijalistai ir au
tomobiliai.

Pasiklausykite “V. Liet.” 
korespondento:

“Abelnai Bocijalistams Bostone sekasi 
neblogiausiai. Pastaruose laikuose kas
dieną matome socijalistŲ "vadovus” 
nuosaviuose automobiliuose braukiant 
Bostono gatvėmis.”

Gaila, kad korespondentas 
nenužiūrėjo, ar tie socijalis
tai nėra tik panašus į žydus! 
Arba, mažu, žydai papirko 
kokį lietuvį socijalistą, kad 
sėti papiktinimą tarp žmo
nių. Reikėtų “Jilosofiškai” 
viskas išrišti. Paskui dar rei
kėtų apskelbti konkursą: ar 
valia socijalistui turėti auto
mobilis, jeigu ju dar neturi 
tautiečiai? Juk nuo tu klau
simu išrišimo priguli tautos 
gerovė, vienybė ir Rujojimas!!

“Tėvynėje” ligi šiol buvo 
talpinami išminties grūdeliai 
iš pasaulio galvočių raštu, 
Tolstojaus, Rousseau, Bud- 
dos etc. Bet dabar prie tu 
galvočių prigretino ir saviš
kius. Ve vienas grūdelis:

"Žmones taįp,9usidemoralizavo, kad 
be jokios gedosflenda j svetimą dvasią 
ir jausmus. Tai atrodo, lyg jie su pur
vinom kojom lįstp j svetimą labai šva
riai užlaikomą butą.”

Tai rašo K. V(air)as... Bi
jomas, kad nepaduotu skun
dą j laikraštininku suvažiavi
mą dėl pseudonimo išdavi
mo ir statome taškelį.

(Užbaiga)
Bendru pritarimu nuspręs

ta, kad būtu stengiamos su
sižinoti su kitu kraštu socija- 
listais, idant, vietoj filmsu 
su banditais, bendrom jie- 
gom darbininku kinemato
grafams parūpinus naudin
gus daiktus. Prie šitų visu 
Bruxelles “Maison du Peuple” 
įstaigų dar pridėsim nemažą 
krautuvę, įtaisytą kooperaci
jos pamatais. Krautuvė uži
ma kampą pirmutinio ir ant
ro gyvenimo. Parduodama 
batai, siūti drabužiai, balta- 
rūbiai, skepetos ir 1.1,... Pa
skutiniais laikais šitame liau
dies name įtaisyta laikraščiu 
skaitykla. Pirmutiniai kelią 
pramynė vokiečiai. Koks-tre
jetas metu atgal jie užėmė 
savo laikraščiais vieną kam
barį apatiniame gyvenime. 
Už kokio poros metu vokie
čiu pramintom pėdom stojos 
patįs belgai eiti. Tame pat 
kambary šiandiena randame 
ne tik vokiečiu socijaldemo- 
kratu laikraščius ir žurnalus, 
bet ir leidinius francūzu, fla
mandu, anglu, danu kalbo
mis. Kas vakarą, apart ne- 
dėldienio, šioji laikraščiu 
skaitykla atsidaro nuo 8 vai. 
vakaro iki 10. Vokiečiu laik
raštiją tvarko vokiečiu dar
bininku sąjungos narys, o vi
są kitą -belgas. Daugiausia 
šion skaityklon lankosi vo
kiečiai darbininkai, nors ju 
yra labai maža, sulyginus su 
belgais. Užtaigi belgai la
biau mėgsta lipti į didžiu- 
liausią salę, kur kinemato
grafas. Kada gi daroma de? 
monstracijos, kuomet pakįla 
politiško darbininku judėji
mo vilnįs, liaudies namas 
“Maison du Peuple”, dar 
kartą yra vieta, iš kur visa 
prasideda. Nors pripažinta, 
kad Belgijos darbininku su
sipratimas yra dar labai že
mas, nors belgai darbininkai 
labiau mėgsta bufete sėdėti, 
kaziromis mušt bei kaulelius 
mėtyt, negu eit į skaityklą, 
vienok, šios šalies darbinin
kai visgi yra geri vyrai ir 
liaudies name pakanka sykį 
šuktelėti, kad žmonės ištiki
mai eitu stoties po darbinin
ku vėliava.

Čionai, kiek galėdami, ap- 
rašėm didžiausį Belgijos liau
dies namą. Bet panašiu liau
dies namu pas belgus yra dar 
ir daugiau. Liaudies namai, 
žinoma, mažesni tik už “Mai
son du Peuple” yra Bruxel
les priemiesčiuos bei kituose 
Belgijos miestuos. Liaudies 
namuose be ginču telkias 
įvairiu tautu darbininkai. 
Tautiškos kovos, nacijonališ- 
ko šovinizmo čionai nematyt. 
Šiuom atžvilgiu sulyg belgu 
darbininku judėjimo reikia 
tart, kad jis yra labai svei
kas ir protingas.

Kituose kraštuose darbinin
kams yra taipgi panašus liau
dies namai, kurie įvairiais 
vardais vadinama. Kai kur 
liaudies namu įstaigų skai
čius yra dar įvairesnis, negu 
Belgijos liaudies namuos. 
Pavyzdžiui, Leipcigo darbi
ninku namas '(Vokietijoje) 
tarp kitko laiko dar įsitaisęs 
viešbutį, kur keliaujanti be
darbiai pigiau, negu kur ki
tur, gali pernakvot. Užteks, 
jei vien tik nurodysim, 
kad paskutiniais laikais Leip
cigo darbininku namas kas 
metai suteikia nakvynę 28— 
30 tūkstančiams keliaujančiu 
bedarbiu.

Rašant apie liaudies na
mus, daug-daug dar norėtų
si įdomiu dalyku paliest, bet 
gaila, kad šiandiena nepasi
sekė surast liaudies jiamu 
klausimui pilnu šaltiniu. No- 
roms-nenoroms reikėjo la

biau remties nuosaviomis pa
stabomis, kurias teko pačiam 
matyt, negu privedžiot siste- 
matiškai sutvarkytas žinias. 
Užbaigdami straipsnelį pri
dursime dar, ką sulyg liau
dies namu teko girdėti iš vie
no tarnaujančio tarptautiš- 
kame socijalistu biure. Di- 
džiausis tuotarpu pasaulyje 
liaudies namas, tai būsiąs 
Milwaukee socijalistu stato
mas rūmas. Čia-pat jau prie 
pabaigos dar pasakysime lie
tuviu socijalistu laikraščiu 
bei knygų leidėjams, kad savo 
spausdinius suteiktu tarp- 
tautiškajam socijalistu biu
rui į Bruxelles “Maison du 
Peuple”, kurio adresas yra

: sekantis:
“Bureau Socialiste Yter- 

national, Maison du Peuple, 
rue Joseph Stevens, Bruxel
les, Belgique”.

J. Pladiškis.

Jeigu jūs lankotės į operą, 
tai, be abejonės, teko jums 
matyt perstatant garsaus vo
kiečiu poeto Goethe’s veika
lą “Faustą”. Jūs matėte, 
kas ten atsitinka.

Senas žmogus, vadinamas 
Faustu, geidžia likti jaunu. 
Ateina velnias, operoj vadi
namas Mefistofeliu, padaro 
su Faustu sutartį; pastarasis 
parduoda savo dūšią tarnauti 
velniui, už ką tas • sugrąžina 
jam jaunystę. Visi operoj 
gražiai pasipuošę, nuo velnio 

. iki Fausto, nuo ūkininkai
čiu iki baleto šokiku ir senu 
moterų, kurios sėdi pirmose 
eilėse su savo blizgančiais 
perlais ir deimantais.

Jeigu jūs norite ištirti žmo
nių charakteriu, atkreipkite 
atydą į tas save augštinan- 
čias moteris, kada Faustas 
liko atgiedotas.

Viso veikalo centru yra 
jauna moteris, vadinama 
Margarita. Kada uždanga 
pasikelia, ji turi geriausius 
siekius, geriausią charakte
riu, gražiausią veidą ir dvi 
ilgas, geltonas kasas ant jos 
nugaros. Ji apsirengus ne-' 
paprastai gražiai ir operoj 
turi garsu vardą.

Margaritos apsiėjimas yra 
prastas ir, rodos, kiekvienas 
turėtu pasipiktinti. Bet visos 
moterįs, net ir tos sėnės su 
laukiniu charakteriu ir dei
mantais ant ranku ir.galvos, 
gailisi Margaritos, gatavos 
yra ją apkabinti ir suramin
ti. Net tūloms ašaros ant 
akiu pasirodo ir jos nedrįsta 
nė viena tarti, kad Margari
ta yra kalta.

Bet jeigu tos pačios mote
rįs, eidamos į savo automo
bilius iš operos, sutiktu ant 
šaligatvio tokią pat Marga
ritą, tik skurdžiai apsirengu
sią, ar jos nepasakytu, kad 
tai yra valkata, ir policija 
turėtu apvalyt gatves nuo 
tokiu valkatų?

Reikia tikėtis, operoj jos 
matė, kad Margarita neturė
jo atsakančios progos.

Faustas turi tokius gražius 
šilkinius rūbus, viena jo ko
ja dryžiuota, kita apdengta 
blizgais; apart to, jis turi 
velnią, kuris atneša skrynią 
brangmenų Margaritos su- 
gundmimui.

Bet tos moterįs užmiršta, 
kad dirbtuvių darbininkės ir 
tarnaitės susitinka su kur- 
kas didesniais gundymais, 
negu Margarita; Mefistofe
liai sukasi apie jas sparčiau, 
negu apie kokias Margari
tas. Ir tuo labiau jiems'se
kasi, kad tos vargšės yra 
persidirbusios, nemato jokios 
ateities, turi būt nuskurusios 
ir nedavalgiusios. Tokias 
Margaritas bile kitf» galima 
suvedžioti.

Kaip keista, kad tos mote
rįs drįsta vadintis doromis, 
kurios simpatizuoja nuodė
mėse paskendusiai Margari
tai, kurios gyvenimas bai
giasi “tarp angelu sparnu, 
angelu būriuos”, o su panie
ka atsineša į tas Margaritas, 
kuriu gyvenimas baigiasi li- 
gonbuČiu vaitojimuose, arba 
slaptose žudystėse.

Taigi mūsų didžiausios lab
darės ir taip vadinamos po
nios yra didžiausiomis- nedo
rėlėmis, nes jos savo klesos 
moterims atleidžia ir bjau
riausias nuodėmes, o bėdi- 

nelaimingas moteris,
kurioš ne per savo kaltę lie
ka nedoromis, paniekina.

M. Volungevičius.

Mėsa, svogūnai, bulvės, 
geležis, drabužiai, namai ir 
viskas kitkas žymiai pabran
go. Sakoma, kad viskas 
brangsta, o nepatėmijama, 
kad geriausis daiktas žmogui 
eina vis pigyn. Kas gi gali 
būt žmogui geresnis už laik
raštį? Jums yra brangus tas 
draugas, kuris atsilanko ir 
pasako vieną kitą naujieną. 
Jūs jo laukiate, už dolerį ki
tą rengiate jam pietus kiek
vieną sykį. Sulyginkite tą 
savo draugą su laikraščiu, 
kuris atneša jums kas savai
tę visą glėbį naujienų ir nie
ko už tai neprašo. Dasižino- 
te, kas darosi,kas atsitiko ne 
tik jūsų mieste, bet visame 
pasauly.

Jūs laukiate svečio, kuris 
gaiety jus palinksminti. Ar
gi gali bent vienas svečias 
prijuokinti jus tiek ir užinte- 
resuoti jūsų mintį, kaip mar
gas laikraštis?

Atsiminkite, kad laikraštis 
moka didelius pinigus tiems 
rašėjams^ kurie moka žmo
nes mokinti ir užganėdina ju 
protišką reikalavimą. Kada 
jūs skaitote straipsnį, atsi
minkite, kad jis yra gana 
brangus, o jūs skaitote jį ne
toli už dyką.

Vienos dienos laike ateina 
žinios iš visu pasaulio kampu 
ir jūs jas matote laikraštyj. 
Kaip jūs brangintumėte kiek
vieną žinią, jei žinotumėte, 
kaip brangiai prisieina apmo
kėt reporteriams ir už jos 
prisiuntimą po jūrėmis ei
nančiu telegrafu. Kiekvie
na žinutė yra verta daugelio 
doleriu, o jūs ją skaitote ne
toli už dyką. Žinios plaukia 
į laikraštį po jūrėmis ir virš- 
kalniais, telegrafais ir telefo
nais. Jame atsispindi visi 
svarbesni pasaulio nuotikiai 
ir išradimai. Ir jūs galite 
nusipirkt laikraštį tik už 3 
centus. Jūs galite užsirašyt 
jį metams ir jums neatsieis 
nei po du centu už numerį.

Retas laikraštis nesididina 
ir nesigerina’. Vienok jie ne- 
brangsta, o vis eina pigyn. 
Daleiskime, kada “Laisvė” 
ėjo vieną sykį sąvaitėj už ją 
reikėjo mokėti $1.50 metams. 
Dabar ji eina du sykiu sa
vaitėj, t. y. jau du sykiu li
ko didesnė, du sykiu dau
giau žinių, patarimu, pamo
kinimu ir kitko joje yra, vie
nok ji pabrango tik ant 50c. 
Reiškia ji liko netoli du sy
kiu pigesnė, negu buvo pir
ma. Su kitais laikraščiais 
yra taip pat.

Negana dar to. Kuo tolyn, 
tuo daugiau sandarbininku 
įgija laikraštis. Senieji san- 
darbininkai vis labiau apsi- 
pažįsta su skaitytojais ir iš
moksta lengviau perduot 
jiems savo mintį. Vadinasi, 
laikraštis eina vis pigyn, .o 
kaina ant jo nekįla. <

Taigi geriausis daiktas pa
sauly eina pigyn, one bran- 
gyn. J. Karalius.

M

(Tąsa).
—Ir tu visuomet tokia tyki?
—Pasitaiko, kuomet ir męs juos ap- 

renkame.
—Drąsus ir miestus paima. Ar taip?
—Taip, jūs pasakėte teisingai: drąsus 

ir miestus paima. Mums ir taip prisieina 
tankiai bile kas į kišenių įsikišti, o ypa
tingai, kuomet vaikinas nusigeria ir nie
ko neatsimena.

—Kaip tavo vardas?
—Juzė.
Neftce mandagiai paėmė mergaitę už 

rankos ir tarė:
. —Nepyk tu ant manęs, Juze! Tau da 

tik šešiolika metu, o tu jau girtuokliauji, 
pardavinėji savo kūną už pinigus ir, kar
tais, net ką-nors pavagi.

Mergaitė užpyko.
—Kodėl tu mane vadini vagilka? Męs 

visos tokios.
Ji norėjo pasikelti, bet jis ją sulaikė.
—Na, nepyk, Juze! Tau šešiolika 

metu, o tavo seseriai keturiolika ir judvi 
abidvi užsiimate neatsakančiu amatu. Ko
dėl taip darote?

—Ką-gi aš galiu žinoti!
—Ne, pasakyk, kodėl taip darai?
Mergaitė pažiūrėjo į jį išplėstomis 

akimis.
—Nežinau,—šnabždėjo ji.
—O gal tai darai iš neturtingumo?
—Taip, iš neturtingumo,—tarė mer

gaitė:—Jūs tai stačiai pasakėte. Sakyki
te, ar jūs nenorėjote manęs užgauti?

Neftce pažiūrėjo į ją beveik su aša
romis, pasilenkė ir pabučiavo jos ranką.

—Kas su jumis darosi!?—sušuko ji ir 
pašoko nuo kaladės.

Ir Neftce taipgi pasikėlė, puolė prieš 
ją ant keliu ir nusilenkė prie jos kojų.

—Ar tamsta iš proto išėjote!?—su
šuko mergaitė.—Jūs... man... bučiuojate 
kojas.

—Taip... aš tau... bučiuoju kojas,— 
tarė jis ir vėl atsisėdo ant kaladės.

—Ką jūs norėjote padaryti su mani
mi?—paklausė tykiai ir su išgąsčia Juzė.

—Aš norėjau maldauti pas tave at
leidimo,—tarė Neftce. i ,

—Už ką? Už ką? • *
—Už mano tėvą ir už visus mus,—ta

rė jis, padarydamas nepaprastą balso pa
kėlimą ant žodžiu “visus mus”.

—Bet jūs pabučiavot man kojas,- 
šnabždėjo mergaitė.—Tamsta toks tur
tingas, dailus ponas. Nepykite ir ant ma
nęs: ar tamsta savo prote esate?

— Ne visai savo prote,—atsakė jis.
—Ak taip,—tarė Juzė ir buvo jau be

sirengianti bėgti šalin nuo jo.
—Nėra ko bijoti manęs, tarė Neftce: 

visai nėra ko. Aš iš proto neišėjau ir ge
rai žinau, ką darau. Tiesa, aš tik dabar 
pradedu darytis išmintingesnių,-pridūrė 
jis karštai.—Ar tu žinai, kad štai tame 
dvare,, kurį tėvas nupirko, yra keturesde- 
šimts važinėjamu arkliu, kurie 
šimtus tūkstančiu markiu.

—Markiu? Kokiu markiu? 
reiškia markė?

—Taip vadina Vokietijoj
Šimtas tūkstančiu markiu tai mūsų pini
gais bus 47 tūkstančiai rubliu.

—Ir tiek kaštuoja arkliai? Ar jie iš 
viso pasaulio?

— Ne, tai tik mūsų arklydėse Graben- 
berge. O da yra jojamieji arkliai, 
kaštuoja penkis tūkstančius.

—Vaje! Ir tas viskas jūsų?
—Taip, aš vienatinis sūnus pas
—Jūs būsite didžiausias turtuolis! 

Kiek jums dabar metu?
—Septyniolika.
— Tik tiek! Jums reiks ilgai laukti 

tu visu turtu.
— Taip, bet aš ir dabar dideliai tur

tingas. Aš mokinuosi Berlyno gimnazi
joj ir pas mane yra atskiras mokytojas- 
globėjas, pasiuntinys, du liokajų, virėjas 
ir du arklydiniu vaikinu.. Mane ten vadi
na “der reiche Fitzi”, arba turtingas Fici 
“audeklu carakus”.

Mergaitė, beklausydama, stačiai su
stingo.

— Pinigu leidžiu tiek, kiek tik noriu. 
Mano tėvas stačiai pasakė mano globėjui: 
tegul, girdi, Pilypas leidžia tiek, kiek no
ri. Ęitaip mums neatidarys dūriu augšte- 
s n joj i klesa.

’ —Aš nesuprantu, kokia augštesnioji 
Klesa? ,)

—Žinai, mano diedukas buvo tokiu 
pat darbininku fabrikoj, kaip ir. tavo tėvas.

—Taip, aš girdėjau, kaip pas mus

kaštuoja

Ką Ui

pinigus.

kurie

tėvą.
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nedagerdavo, o sūnus pasidarė ponu. Bet' 
visi šitie turtai įgyti mūsų prakaitu ir 
krauju! Aš tą gerai suprantu.

--Ir taip, diedukas buvo audėju, vė
liaus tapo meisteriu, sutaupė šiek-tjek ir, 
mirdamas, paliko viską mano tėvui, o gy
vas būdamas, da išmokino tėvą. Mano 
tėvas vedė angliakasyklu savininko duk
terį ir gavo turto pusę milijono. Jis tuo- 
jaus įstojo į kompaniją Liuksu ir, neži
nau kaip, senis Liuksas mirė, Pilypas 
Liuksas nusišovė, o tarp Karolio Liukso 
ir našlės ilgai tęsėsi teismas ir mano tė
vas tankiai pasakodavo motinai: “ką jie 
padarys su manimi? Aš viską paėmiau į 
savo rankas ir joks velnias dabar iš manęs 
negalės atimti!” Motina gi sakydavo: 
“apmokėk jiems ir prasišalįs nuo mūsų”. 
Bet tėvas atsakydavo: “vistiek jie pinigu 
neturi Mr negali apmokėti advokatams, 
tuomet ir taip nusiramįs. Greitai bus taip, 
kad Karolis pats prašys pas mane fabri
ko j darbo.

Mergaitė, truputį patylėjusi, tarė:
—Ir aš skaičiau, kad tavo tėvas turi 

nemažai nuodėmių ir daug žmonių paliko 
elgetomis. Ar jūs nepykstat už tai?

—Ne, ne, kalbėk.
— Bet aš bijau.
— Nebijok, kalbėk atvirai.
—Aš da...
—Aš liepiu tau kalbėti.
—Na, gerai, pasakysiu. Pas mus ne 

sykį kalbėjo apie jūsų tėvą: jis, rudas šuo, 
įgijo sau turtus per suktybes. Jį tai ir 
vadina bjaurybe, sukčium arba “rudu šu
nimi”! Kaip tik taip pasako, tai jau visi 
žino, apie ką eina kalba.

Neftce visas drebėjo. Jis savo vei
dą uždengė rankomis. \

—Ir jūs nepyksta te ant manęs,—1 
tarė jam Juzė, visa apimta baimės.

Bet jaunikaitis nieko neatsakė. Jis 
pusbalsiai raudojo, tarytum patiktas di
džiausios nelaimės.

—Ko jūs verkiate? -klausė Juzė.— 
Kame dalykas?

Bet Neftce puolė ant žemės ir pradė
jo raitytis prie jos kojų.

—Kas su tamsta darosi?—išsigandus 
šaukė mergaitė ir stengėsi jį nuo žemės 
pakelti.

Bet greitai pats Neftce atsikėlė, nu
siramino ir vėl atsisėdo.

—Aš tau liepiu toliaus kalbėti,—jis 
sakė, ką tik susilaikydamas nuo ašarų,— 
sakyk, ką daugiau kalba apie mano tėvą.

—Nekalbėsiu. Jūs verkiate.
- Neverksiu, kalbėk!
Jis šaukė nesavu balsu, o mergaitė 

toliaus pasakojo:
—Taip, kalbėjo, ir kas-gi ant galo 

atkeršys tam kraugeriui?
—Taip ir kalbėjo?
—Taip kalbėjo.
- Neftce pašoko nuo kaladės.
- Eime!—sušuko jis ir pagriebė Juzę 

rankos.
—Kur-gi? Kur?
—Tenai,—ir jis parodė į savo j-ūmus.
—Tenai? Ten mūsų neįleis, ten įlei

džiami tik atstovai.
• - Atstovai?- sušuko Neftce,—na tai 

tu atstovė. Eime!
Ir jis ją tempė, kaip tempia dirvoje 

šiaudu glėbį. Jis laikė už rankos mergai
tę ir stačiai nubėgo su ja į rūmus, išvijo 
tarnus, nuvijo didelį šunį, kuris norėjo 
šokti ant mergaitės, perbėgo valgyklą ir 
da ar du kambariu ir įbėgo stačiai j tėvo 
kambarį.

Senis sėdėjo prie stalo ir rašė. •
— Kas čia?— paklausė* jis neatsigrįž

damas.
—Aš!—atsiliepė Pilypas.
Tėvas rūsčiai pažiūrėjo į sūnų, bet 

pamatęs Juzę, baisiai nusiminė.
— O kas čia tokia?—paklausė jis. Jo 

žodžiuose nebuvo nei rūstybės, nei neapy
kantos, o tik didelis nusistebėjimas iš 
sūnaus.

—Čia neturtėlė mergaitė, — atsakė 
Pilypas.

Jis pastūmėjo mergaitę prie tėvo.
Senis paraudo iš piktumo ir pašoko 

nuo kėdės.
—Kas čia tokia? Ak tu, kvaily! jČia 

kas per elgeta!—šaukė jis iš piktumo.
Pilypas drebančiu balsu nusijuokė.
—Dar pridurk, tėve, kas čia tokia 

girtuoklė, vagilka, paleistuvė?—jis bliovė, 
kaip bulius.—Čia tavo darbininkė; ji dir
ba pas tave fabrikoj ir ji viena iš nuskriau- 
stuju per tave, audeklu karaliau, prakeik
tas milijonieriau!

Ir jis nutilo.
(Toliau bus)i
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LĖLĖS
Senovės indusai (Azijos 

tauta) gražiai nupasakodavo 
apie moteries sutvėrimą: 
kuomet Dievas sumanęs su
tverti moterį, jam pritrūko 
medžiagos (turbūt molio), 
nes visą tą medžiagą suvar
tojo vyro sutvėrimui. Bet 
Dievas nenusiminė: jisai pa
ėmė nuo gyvatės lankstumą, 
nuo nendrės- laibumą ir tie
sumą, nuo kvietkos malo
numą, nuo saulės aiškumą, 
nuo debesy —ašaras, nuo vė
jo amžiną blaškimąsi, nuo 
ugnies—karštumą, nuo šar
kos—plepėjimą. Iš to viso 
sutvėrė moterį. Čia būtu sy
kiu ir gerosios ir blogosios 
moters pusės*. Puiku, jeigu 
ji šildo, kaip saulė, maloni, 
kaip kvietka, bet labai blo
ga, jeigu ji nepastovi, kaip 
vėjalis, ir dar blogiau, jeigu 
panaši į šarką. Senovės žmo
nės savo pasakose tai iki de
besy išaukština moterį, tai 
paverčia ją į raganą, kuriai 
tik piešte vieta.

Bet yra motery, kurios, ta
rytum, nori, kad ta senovės 
indusy pasaka pilnai išsipil- 
dyty. Josios nori, kad 
nebūty panašios į žmo- 
gy. Juk moteris, ar vyras, 
tai visviena žmogus. Tokios 
moterįs panašios į lėles. Jo
sios gražiai kvepia, jy aku
tės žėri, jy žvilgsniai, lyg 
kad saulės spinduliai, perve
ria žmogy. Tokia' moteris 
gyvena vien tik pati savimi. 
Ji yra, tarytum, koksai at
skiras pasaulis.

Teisybė, prieš tokias mer
ginas (net žmonas) vyrai nu
silenkia, skaito jas dangaus 
karalaitėmis. Jie beria 
po kojy kvietkas ir smagu
mus, o josios tik anioliškai 
šaiposi.

Bet kas iš to! Atsiminki
me poeto Maironio žodžius. 
“Joms melsvos akįs, rankos 
baltos, bet širdįs tos, kaip 
ledas šaltos”. Josios verkia 
ne dėlto, kad joms būty 
graudu. • Ne, jos verkia to
dėl, kad joms gražu matyti, 
kaip jos verkia.

• Kur nėra giliai atjaučian
čios širdies, pilno prisirišimo, 
tenais meilė panaši į vėją. 
Bovytis su lėle galima dieną, 
dvi, mėnesį, metus. O pas
kui sveika dingus laimužė.

Pažiūrėkite, štai eina mer
gina gatve: kaip ji gražiai 
šaiposi, tarytum nori visiems 
dangy prilenkti. Kiek daug 
ant jos drabužiy blizgučiu, 
kurie taip skaisčiai žėri. Kiek 
ji turi kavalieriy.

Bet juk tai lėlė, jeigu jo
sios širdis šalta, kaip ledas, 
jeigu josios smegeninė tuš-* • čia.

Gražumą, kūno skaistumą 
visi myli. Bet jeigu pridėti 
dar išmintį ir gerą širdį — 
tuomet męs turėsime ideališ
ką merginą, puikiausią mo-

Jausmy ugnis, jeigu ji per
daug barstoma, pagaliaus 
visai palieka žmogy be jaus
mu. Perdaug barstoma, mei
lė pripratina prie viendienia- 
vimo. Reikia mylėti visas 
pasaulis, visi žmonės—bet 
širdį geriausia vienam pa
vesti. .

Paviršutiniški bližgučiai ir 
viliojimai,paviršutiniška mei
lė ir nuduoti jausmai visados 
priveda prie blogos pabai
gos. Amžiui j y neužteks. 
Gaila bus paskui ty jauny j y 
dienu, bet po čėsui.

Lėlės parėdai grąžys. Jie 
gal pasilikti. Bet lėlei rei
kia įkvėpti gyvybės dvasią 
ir j jos sielą įleisti išminties 
grūda.

Gražioji Elenėlė

S.L.R.K.A. SEIMAS.
(Žiūrėk “Laisves” N44)

Trečioji ir sykiu paskuti
nioji seimo diena pasibaigė 
pilnu “draugiečiy” laimėji
mu. Jie dviejy trečdaliu bal
sy dauguma aprinko savo or
ganu “Draugą”, tą amžiną 
darbininky priešą. Priimta 
nauja konstitucija, kuri, gi
liau į dalyką žiūrint, beveik 
niekuo nesiskiria nuo seno
sios. Mūsų skaitytojams ne
rūpės tos konstitucijos maž
možiai. Priimta kun. Dum
čiaus įnešimas, kad kiekvie
nas narys, neatlikęs per 60 
dieny (kurios būs duota ant 
pasitaisymo) išpažinties,būty 
suspenduotas. Kuomet So. 
Bostono delegatas Adoma
vičius prasitarė apie išpažin
ties reikaly sutvarkymą įr 
per pusę lūpy vėl mėgino 
prasitarti apie negalinčius 
užsimokėti doleriniu, tai pa
kilo stačiai pašėlęs staugi
mas. Trypė, šaukė, grūmo
jo, o kun. Dumčius pridūrė, 
kas girdi, nenori užsimokėti, 
tas ir išrišimo negali gauti. 
Imti šliubą valia tik pas Ry
mo kataliku kunigą. Jau da
bar negana būti kataliku— 
reikia dar būtinai pridurti: 
“aš esu Rymo-katalikas!”

Iš kitu nutarimu verta pa
minėti įsteigimą našlaičiu 
fondo. Čia jau sumetė $50. 
Davė po 100 rubliy “Saulei”, 
“Žiburiui” ir Vilniaus liet, 
mokyklai, o visus kitus pini
gus (iš tautišky centy) pave
dė kvailinimo ir tamsybės 
lizdui- lietuviy vienuolynui 
Chicagoje! Suteikė pašelpą 
keliems prašytojams. Kun. 
Vizgirda pasakė, kad kuni
gas geriau gali paliudyti apie 
prašytojaus ligą, negu dak
taras! Davė $100 dviems 
bažnytiniams muzikas veika
lams išleisti. Kuomet ėjo 
kalba apie išpažintį ir kitus 
principai iškesnius dalykus, 
tai pasirodė kad “katalikie- 
čiai” nei kiek nemažesni da
vatkos. Atsirado vos keli 
blaivesni žmonės, bet jiems 
nedavė nei prasižioti. Savo 
vadovais sekantiems metams 
paliko p.p. Riktoraitį, Tu- 
labą ir Burbą, o sekretorium 
p. Vasiliauską.

Ką dabar pasakyti apie 
tą seimą? Rėkavo dėl pačiu 
niekniekiy, bet pamatas 
jiems visiems tas pats. Ap
linkui, po margą svietą eina 
baisiausia kova už duonos 
kąsnį. Visas šalis apėmė di
džiausi streikai. Bet tam sei
mui ne galvoj buvo tokie da
lykai. Kova ir tikras užsto- 
jimas žmoniy reikaly jiems 
nerūpi. Nutukę kunigai ir 
užganėdinti buržujai kvaili
na kelis tūkstančius nieko 
neišmanančiu žmonelių. Bet 
smagu, kad žmoneles nelabai 
glaudžiasi prie tos priešdar- 
bininkiškos organizacijos. 
Teisybę pasakė kun. Dum
čius per pamokslą: “lietuviai 
visi, girdi, katalikai, o čia 
tik 6.000!”

Jeigu jie rūpintųsi dūšių 
išganymu, męs prieš tai nie
ko nesakytume. Kaip kas 
išmano, taip save gano. Bet 
ir kvailiausias žmogus turi 
suprasti, kad tai sykiu ir po
litiška organizacija, kur mo
bilizuotos . visos juodosios 
spėkos, kurios išsijuosusios 
kovoja prieš geresnę ateitį 
prieš švaresnę dalį.

Susirašinėjimai.
Meldžiu paaiškinti, ar bu

vo prieš dabartinę kita tai
pogi visasvietinė mėty skait
linė? Jeigu buvo, tai kodėl 
likosi paniekinta?

i P. Giliauckas.
Senovėj kiekviena .tauta 

turėdavo savo metaskaitliy. 
Graikai buvo pradėję savo

Ifi “BICZ BOŽY

—Kunige Tamošiau, kaip aš žiūriu, tai tu visai gra
žiai išrodai!

—Pasninkauju, brolyti! Bet ir tavo pilvelis gražiai ap- 
sirundino.

—Kaipgis! Ir aš pasninkauju. Dievo prisakymus rei
kia pildyti.

metaskaitliy nuo pirmųjų 
žaislu ant Olimpo kalno. Ant 
tu žaislu suvažiuodavo iš vi
su Graikijos kampu rinkti
niai vyrai ir šventė toji gi
liai dėjos tautos omenin. Ry
miečiai vedė savo metaskait- 
lį nuo Rymo įkūrimo. Žydai 
dar ir dabar prisilaiko savo 
skaitliavimo nuo pat pasau
lio sutvėrimo. Nors tai prie
šinga visiems mokslo išvedi
mams. Senovės tautos gy
veno kožna sau atskiru gy
venimu, todėl ir metaskait-

Dabartinės civilizuotos Eu
ropos ir Amerikos tautos ve
da savo metaskaitliy nuo 
Kristaus gimimo (ne mirimo) 
dienos. Be abejonės, krik
ščionybė paliko didžiausį pėd
saką žmonijos gyvenime. 
Krikščioniškai visuomenei 
netiko stabmeldiška Olimpo 
žaisly atmintis bei Rymo įkū
rimo minėjimas. Betgi ir 
krikščioniškas metaskaitlius 
nėra internacionališkas. Ma
hometonai turi ssLvo atskirą 
metaskaitliy (bėgimas Ma- 
gomedo iš Mekkos į Mediną), 
žydai taip pat ir tt.

Bos.

Korespondencijos
Fitchburg, Mass.

26 gegužės pas mus atsi
buvo prakalbos, kurias pa
rengė vietinė L. S. S. kuopa. 
Kalbėjo L. Prūseika ir Duse- 
vičia iš Worcesterio. Publi
kos, kaip dėl Fitchburgo, bu
vo gana daug. Abudu gerai 
ir gražiai nukalbėjo. L. Prū
seika daugiausia kalbėjo apie 
ateiviu skriaudimą ir reika
lingumą organizuoties. Nu
rodė, kas jau yra laimėta po 
raudona vėliava. Dusevičia 
plačiai išaiškino apie Law- 
rencė’o streiką.

Tarp publikos buvo vie
nas girtas, kuris trukdė kal
bėti. Tokius rengėjai visai 
neprivalo įsileisti.

Girdėjęs.
Clifford, III.

Darbai angliakasyklose ei
na gerai. Dirbame kasdie
ną ir uždirbame gerai. Lio- 
duočiai uždirba $40—50 į 2 
savaitį, o mašinakirtėjai po 
$60 -70. Iš kitur pribuvu
siems darbas betgi sunku 
gauti, nes ne visose kasyklo
se dirba daug darbininku.

Lietuviu yra 12 šeimynų, 
pavieniu apie 70. Apšvieti
mas stovi žarnai. Myli gerti 
rudį. Nuo 25 į 26 tą naktį 
buvo labai didelis triukšmas. 
Rėkė, vaikščiodami po gat
ves, kaip kas galėjo, net ma
žus vaikus sukėlė. Mat, tai 
buvo paminėta tokiu būdu 
sekminių šventė.

* J. Gugas.

JOl

Phillipsburg, N. J.
“Standard” šilku audiny- 

čios darbininkai po vadovys
te I.W.W. išėjo 20 geg. ant 
streiko, reikalaudami nuo 15 
iki 25% ir trumpesniu darbo 
vai. Streikuoja apie suvirš 
1000. Karščiausiai laikosi 
italijonai. Streiklaužiaūja 
apie suvirš 100. Iš lietuviu, 
italu ir žydu nėra nei viene 
streikierio.

Policija stovi prie vartų ir 
neleidžia nė vieno piketauti, 
kuris turi prisisegęs I.W.W. 
ženklelį.

Susirinkimus 
Eastone, nes 
yra uždrausta.

audėjai laiko 
Phillipsburge

širšinas.
BalevičiausDar apie p.

prakalbą Clevelande.
Mūsų koresp. Šmulkštys 

prisiuntė atsiliepimą ant at
šaukimo jo korespondencijos 
per V. Kudirkos dr- ją.

Šmulkštys tvirtina, kad vi
sa progresyviška publika, iš
imant tautininkus ir šventa- 
kuprius, neužganėdinta iš ty 
prakalby. “Prakalba buvo 
papuošta tokiais žodžiais, 
kaip “rupūžės, paraliai, šun- 
vaikiai” etc. Ir vis tai bu
vo sakoma adresu liet, soci
jalisty. Valdyba V. K. Dr- 
jos pasakoja, kad p. B. pla
čiai aiškinęs darb. klausimą. 
Kada gi galėjęs aiškinti, kuo
met 15 minuty kalbėjo apie 
lietuviu istoriją, 15 m. apie 
girtuoklystę (liepdamas gert 
tik po 5 stiklus), 10 minuty 
pavedė liet, soc., o užbaigė, 
išgirdamas tikybos fanatiz
mą. Apie darbininkus tiek 
tepasakė: “man geri repub- 
likonai ir demokratai, tik 
darbininkai kalti, kad jie 
ta-msys. Męs ir patįs tai 
gerai žinome, bet republiko- 
nai ir demokratai neapšvies 
darbininky. Kity šaliy dar
bininkai pagerino savo būvį 
per kovą su tautiška bur
žuazija. Taigi p. B. šnekos 
apie vienybę yra tik klaidi
nimas žmoniy.

Kodėl gi p. B., apšmeižęs 
socijalistus, nenorėjo atsi
liepti ant klausimu, nors lai
ko turėjo, bet drožė į svečius 
pas kun. Halaburdą?”

Apie save patį.
Gerbiama “Laisvės” Red. 

užsipuola ant manęs, kad aš, 
kaipo organizatorius L W. W., 
nemandagiai apsiėjau savo 
prakalbose prieš socijalistus. 
Kaslink Worcesterio, tai aš 
socijalistus nenupeikiau, bet 
dar pagiriam Tūos, kurie 
stovi po ženklu socijalizmo ir 
daro nedorus darbus, aš ne
galiu pagirti. Kaip man bu
vo pranešta, tai visi žmones, 
kurie likosi prašalinti, yra 

auka vieno iš juodašimčiu, 
kuris vaikščiojo po miestą ir 
skelbė, kad tuoj bus streikas, 
nes jau čia susiorganizavo L 
W. W. Tai tie žodžiai liko
si nugirsti ir bosai prašalino 
nužiūrėtus darbininkus.

Waterburyj buvau per po
rą vakary. Mano kalba per 
abu vakaru buvo panaši. Pir
mą vakarą kalbėjau apie uni
ją, antrą apie girtuoklystę, 
nekabindamas socijalisty ir 
negindamas kataliku. Nu
rodžiau, kiek daug blogo pa
daro girtybė. Alkoholio klau
simas nesiriša nei su tikyba, 
nei su socijalizmu. • Kaslink 
auku, tai jos yra perduotos 
Lowellio streiko sekretoriui 
Vindovilde, kuris paėmė kar
tu ir vardus tu, kurie auka
vo. Kiekvienas gerai žino, 
kad tos blankos, ant kuriy 
rašė vardus, yra po numeriu 
ir męs turime jąs sugrąžinti 
atgal. O kuomet jisai jąs 
peržiūri ir man sugrąžina
mai aš ir pakvitavoju. Tuo- 
tarpu streikas dar tęsiasi ir 
kuomet gausime laiko, tai 
apžiūrėsime ir pakvitavosi- 
me. (Čia kelis žodžius p. R. 
neįskaitome. Red.).

Toliaus užsipuola ant ma
nęs, būk aš einu su katalikais, 
o L W. W. nieko neturi su 
Bažnyčia. Tai teisybė, ale 
unija ir neužgina žmogui ti
kėti, nes ji veda kovą su ka
pitalu, bet ne su bažnyčia. 
Norwood’e aš pasakiau, kad 
neturiu spėky žmones sutai
kinti, nes vieni nori bažny
čios, o kiti svetainės. Tai 
tegul daro, kaip nori. Jeigu 
pirmas kalbėtojas užsipuolė 
ant socijalisty, tai aš nekal
tas.

Aš melsčiau todėl bereika- 
lo neužsipulti.

M. Ruseckas.

Nuo Redakcijos. 1) Prie
žastis pavarymo darbininku 
Worcesteryj perdėm krinta 
ant kapitalistu ir ju laikraš
ti jos bei šnipu. Kad strei
kas Worcesteryj buvo ren
giamas, apie tai visi žino. Tai 
nebuvo dalykas, kurį reikėjo 
slėpti. Dabar tenais (Wor
cesteryj) didžiausias atžaga
reivis kun. Bukaveckas viešai 
iš sakyklos pradėjo skebauti. 
Tuo tarpu kun. Bukaveckas, 
tai p. Rusecko brolis iš S. L.

terburio aukas nieko nesaky
sime, nes tai ne “Laisvės”, 
bet vietos žmoniy reikalas. 
Kad p. R. sakė vienodas pra
kalbas, smagu girdėti. Bet 
tarp kitko pridursime, kad 
L W. W organizatorius tu
rėtu žinoti, kad alkoholizmas 
tampriai susimezgęs su ka
pitalizmu, o kapitalizmas tu
ri puikius agentus tarp kuni
gijos ir aveliy... 3.) Teisy
bė, I. W. W. unija nesikiša į 
religijos dalykus. Bet ji ki
šasi į kapitalisty ir jy parti- 
jy dalykus. Kiekvienas žmo
gus puikiai supranta, kad ku
niginės draugijos eina prieš 
darbininky išliuosavimą, vi
saip muilindamos žmonėms 
akis. Prie tokios partijos 
priguli ir p. Ruseckas, kuris 
uoliausia steigia rymo-kata
likiškas kuopas. Malda ir 
mišios tai vienas dalykas, 
bet uolus veikimas vienoje 
pakraipoje su skeby draugais 
Kaupais, Bukaveckais etc., 
steigimas Chicągos kliošto- 
riaus, telegramos kaltininkui 
kraujo liejimo Tripolyj,—tai 
vėl visai kas kita. Tuo tar
pu p. Ruseckas priguli ir a- 
paštalauja dėl tos k 1 e r i k a- 
liškos ir atžagareiviš- 
kos partijos.-

Kaip p. R. moka vienu sy
kiu tarnauti revoliuci joniškai 

ir atžagareiviškai par- 
■tai jau me mums su-

unijai

Juokų kąsneliai.
Kaip Ridzikas apsižanijo?

Drukavota dzūkiškai.
Žmoniy priežodzis sako: 

nesigraudzysi anksci acikė- 
lys ir jaunas apsižaninis. Nor 
aš dar nigdi žanotas nebu
vau, bet misliu savam dūki: 
žūc-būc, o raikia pamėgyc.

Nu a jau į probaščiy ir sa
kau : 1 ‘Jagamastėli,prirodzyk 
man mergy, ba aš noru ža- 
nycis”. O jis man sako: “Tas, 
vaikeli, labai gerai. Aš jau 
tau, sako, turu parinkis mer- 
gy. Mano gaspadinė, nor 
dar ji tavy, sako, nematė,bet 
tep į tavi insiklepojo, kad, 
sako, nei ramumo man ne
duoda.” Aš už tokiy mila- 
širdzysey pabucevau prabaš- 
čiu abidzvi rankas ir sakau: 
“Kunigėli, kad cik tu jy už 
many laistai, tai aš tau per 
visy gyvemmy dėkavotau”. 
Jisai gi sako: “Man dėkavoc 
neraikia, tegu cik Dzievas 
jus blagaslovina.

Nu ir ky jūs misliate? Iš
kėlė aligancky veseiliy, net 
iš kitur kunigai buvo atvaža- 
vy ant šliūbo. Po veseilei 
jagamascis nupirko prezento 
gerus forničus ir liepė man 
šėnavoc pacy. Ir kur čia ne- 
šėnavosi! Pas kunigus buvo 
nuo mažy dzieny, tai kap 
šventa.

Bet, Dzieve tu mano, ne
spėjo praaic du mėnasiai,kap 
vieny nakcy mano paciy už
puolė gumbas. Ji pradėjo 
rėke, kad šauktau daktary. 
Mani paėmė tokis strokas, 
kad nežinojau nei ky daryc. 
Ogi cik tope man mislis į gal
vy, kad čia daktaras nieko 
nemačis, bet raikia bėge pas 
kunigy. Nor jau buvo vi- 
durnakcis, bet prikėliau pra- 
baščiy iš miego irsakau:“Ja- 
gamastėli, ky daryc, mano 
paciy gumbas volioja?” Jis 
graitai pribėgo prie kalendo- 
raus, pakėlė vieny lapy, pri- 
sikišis pažūrėj, paskui suėmė 
rankas, iškėlė akis į dangy 
ir sako: “Dzieve mano, tai 
aš žinau, kokiu ligų ji serga. 
Tu, sako, bėgk namo, o aš, 
sako, prisiusiu daktary ir iš- 
gydzis.”

Ir ky jūs misliat, ar tai ne 
cūdas, ar tai ne Dzievo ma- 
cis?!... Cik pažūrėj in ka- 
lendory ir jau dažinoj ligy. 
Daktaras nigdi to negali pa- 
daryc. Kur Dzievo- macis, 
tai ne velnio.

Tuoj atvažavo automobi- 
liuj daktaras su kunigu, {lai
dau aš juos į seklyčiy, o pac 
pasilikau kičiny. Ir nepraa- 
jo nei pusė adzynos, kap iša- 
jo daktaras ir sako: “Tavo 
pači pagimdė dzvynukus.” 
Kap cik jis tai ištarė, aš ko 
cik neapslobau. Cik jūs pa- 
mislykit, nei dzviej mėnasiy 
nėra, kap žanotas, o jau 
dzvynukai. Nu, misliu, jau 
čia kas negerai. Bet pra- 
baščius man išvirožino. Sa
ko: “Dzievotos moteres gim
do vaikus graiciau, o bedzie- 
vės turi ilgai lauke.” Nu, 
kap tep, aš apsispakajinau. 
Nor. bobos ir zaunija, kad 
mano pači nečėsy pagimdė 
dzvynukus, bet aš ant to ne
atboja ir širdzingai vėlinu 
kožnam geram kataliku ža- 
nycis su kunigo gaspadini.

Jūsų Juras Ridzikas.

Atydai D.L.K. Gedemino 
Draugystes Chicagoj.,

Gerbiamieji:—
Jūs pervėlai paduodat sa

vo draugijos apskelbimus į 
“Laisvę”. Taip 28 geg., 5 
vai. vakare męs gavom nuo 
jūs pranešimą, kad apskelbt 
laikrašty, jog 30 geg. bus 
pašventinimas lietuvišku tau
tišku kapiniu ii* sąnariai 

tame apvaikščiojime daly
vautu. 43 numeris “Lais
vės” išėjo 28 geg. ryte, o 
pranešimas nuo jūs gautas 
tą pačią dieną vakare. Se
kantis gi numeris išeis 31 
geg., o jums reikalinga, kad 
prieš 30 jau sąnariai jį gau
tu. Taigi pasirūpinkit pra
nešt anksčiau.

“L.” Administracija.

Paj ieškojimai
Pajieškąu Marijonos JonaiČiukės, iš 

Lekėčių kaimo. Sykiu važiavom į Ame
riką. Sakėsi važiuoja pas dėdę j New 
Yorką. Taipgi pajieškau Aleksandro 
Slusnaičio, Kulnių kaimo, Ilguvos para
pijos ir draugy Antano ir Jurgio Runy, 
Bandžių kaimo, Plokščių parapijos. Vi
si Naumiesčio pavieto, Suvalky gub. 
Jeigu kasžinoty, arba jie patįs, meldžiu 
pranešti šiuo adresu.

Petras Dėdinas
5 Diamond st., Worcester, Mass.

Pajieškau Juozapo Cepliaucko, Kau
no gub., Raseinių apskričio. Keli me
tai atgal jis gyveno Scranton, Pa. Jisai 
pats ar kas apie jį žino, malonėkite man 
pranešti, nes turiu labai svarby dalyką.

John Sacklin,
606 -17th st,, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo dviejų pusbroliu An
tano ir Juozo Oškiniy, abudu paeina iš 
Suvalkų gub., Naumiesčio pavieto, Griš
kabūdžio parap., Barzdų kaimo. Anta
nas Ožkinis 1 metai atgal gyveno South 
Bostone, 26 W. Broadway, Juozas 3 me
tai atgal gyveno Elizabeth, Pa. Jeigu 
kas žino iš gerbiamų draugų, meldžiu 
duoti žinią arba jie patys lai atsišaukia 
sekančiu adresu:

Antanas Šlapikas,
1139 E. 93rd st., Chicago, 111.

Pajieškau savo pažįstamų draugy: 
Petro Baltrūno, Jurgio Baltrūno, Kazi
miero Algirdo. Visi iš Kauno gub., Pa- 
nevūžio pav., Guodžiy dvaro. Taipgi 
pajieškau Antano Balčiūno, KrinČiny 
par., Zidžiunų kaimo. Turiu labai svar
by reikalą, todūl meldžiu atsišaukti ar
ba pranešti man, už ką būsiy dėkingas.

Jonas J. Astrauckas,
921 N. Carlton st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau sdvo draugo Petro Griciaus. 
Jis metai atgal gyveno Portland, Ore., 
potam Seattle, Wash., o dabar nežinau, 
kur jis randasi. Turiu prie jo daug 
svarbiy reikaly, todėl jis pats ar kas 
apie jį žino, atsišaukit šiuo adresu:

Leon Urbon,
P. O Box 123, Westville, III.

Pajieškau dviejy pusbrolių Juozapo 
Šarmaičio ir Juozapo Kulvinsko, abudu 
da neseniai atvažiavo iš Scotland. Taip
gi pajieškau Jono Adomavičiaus, kuris 
jau aštuoni metai kaip Amerikoje ir 
Kazimiero Janušos, su kuriuo kartu at
važiavau j Ameriką. Visi paeina iš Vil
kaviškio pavieto, Suvalky gub. Janu- 
šas pirmiau gyveno Worcester, Mass. 
Jie patys ar kas apie juos žino, meldžiu 
pranešti man žemiau paduotu adresu, 
nes turiu daug svarbiy reikaly.

Kazimieras Kulvinskas, 
Box 496, Clinton, Ind.

“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 rinkinin 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.

Dr-stū Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Gedemlno INo. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, 111.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.
Protokoly RaŠt. A. A. Poška,

4628 S. Marshfield Ave., Chicago, 111.
Finansų RaŠt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, Ill.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, Ill.
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, 

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

Jieškotojams.
šiuomi atkreipiame atyda gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugu talpinam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
koiimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Mr.-*’

MttU



VIETINES ŽINIOS
Pęreitoj nedėlioj 60 L. S. S. 

kp. buvo parengus prakal
bas. Buvo garsinta, kad 
kalbės J. Perkūnas iš New 
Yorko. Žmonių prisirinko 
pilnutėlė svetainė, bet drg. 
Perkūnas į paskirtą laiką ne
pribuvo. Idant publikai ne
būtų nuobodu, buvo pakvies
tas kalbėt L. Prūseika, kuris 
pasiūlė, kad publika pasirink- 
S‘ i dviejų temų vieną: ar 

et apie ką-tik atsibuvu
sį Rymo Katalikų Susivieny- 
jimo susivažiavimą, ar apie 
Rusijos kilusią revoliuciją? 
Didžiuma publikos panorėjo 
kad būtų kalbama apie ka
talikų susivažiavimą. L. Prū
seika trumpai, bet aiškiai 
apipiešė lietuvių kunigijos 
blogus visuomenei darbus. 
Jo kalba publikai labai pati
ko.
^Baigiant drg. Prūseikai 
kalbą, pribuvo ir J. Perkū
nas. Publika pasveikino jį 
trenksmingu delnų plo
jimu. Perkūno kalba tę
sėsi apie 2 vaL Jisai kal
bėjo temoj: dėlko darbinin
kams gyventi sunku ir kaip 
tas sunkenybes pašalinti. Jo 
aiškinimai buvo nuoseklus 
ir pilni rimtumo. Ant galo 
užsiminė apie laikraštiją. Ji
sai pasakė, kad darbininkai 
privalo skaityti viską, bet 
jeigu pas juos yra mažai lai
ko, tai jie turi skaityti bent 
tuos laikraščius, kurie gina 
darbininkų 
nurodė, kad 
“Laisvė” ir 
darbininkų
“Vienybė Liet.”, “Draugas”, 
“Žvaigždė” ir kiti yra dar
bininkų klaidintojais. Pu
blika draugo Perkūno kalba 
buvo visiškai užganėdinta.

J. Kelmutis.

dėl meilės prasikaltimo. Jos 
pravardė Spooner

Jeigu Fossas josios nepasi
gailės, tai bus nužudyta G 
d. birželio.

Visos Bostono maudynės 
jau gatavos atsidaryt. Ati
darymui diena skiriama 15 
birželio. Vienok, jeigu prieš 
tai būty didelė kaitra, tai 
atsidarys ankščiau.

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

233 Broadway, So. Bostone.

Draugijos 

ir Biznieriai!

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.

TIKRA DEGTINE

>■

reikalus. Jisai 
tiktai “Kova”, 
“Keleivis” yra 

užtarėjais, bet

2 birželio Vytauto draugys
tė laikė savo mėnesinį susi
rinkimą, ant kurio liko išneš
tas protestas prieš kankini
mą kalėjime darbininky va- 
dovy Ettoro ir Giovanitti ir 
prieš Massachusetts valdžios 
žiaurumus linkui darbininky. 
Apart to liko išrinktas komi
tetas, idant imty dalyvumą 
surengime viešos visuome
niškos demonstracijos su 
tuom pat tikslu. Už tai Vy
tauto draugystę galima pa
girti, nes ji rūpinasi ne vien 
tik ligos pašelpa, bet abelna 
darbininky gerove.

Reporteris.

29 gegužės šv. Augustino 
svetainėje buvo perstatyta 
“Genovaitė”. Surengė tea
trališka kuopa po vardu šv. 
Kazimiero dr-stės.

Abelnai perstatymas išėjo 
pusėtinai. Iš lošiančiųjų ga
lima paminėt geriau atliku
sius savo roles, tai Genovai
tę, Draką, Raganą ir Benu- 
ką, Genovaitės sūnų. Svar
biausios rolės, kaip Sigyto ir 
Gabaus, atlošta prastai. Jų 
kalbos beveik nieko negali
ma buvo suprasti: būbnijo, 
lyginai į barabaną. Kiti-gi 
lošė vieni geriau, antri pras
čiau. Publikos buvo nelabai 
daug, bet visi gražiai užsilai
kė. Ten buvęs.

B
B

H
H

Legislatūra padavė .suma
nymą, kad Massachusetts 
valstija šalę miestų nupirktų 
plotus žemes, pastatytų stu- 
bas ir duotų jas ant išmokes
čio biedniems darbininkams. 
Dabar tą sumanymą valsti
jos Supreme Court’as atme
tė. Pas kapitalistiškus tei
sėjus visada jau taip būna: 
kas tik- lytisi gerovės darbi
ninkų, jie tą uždraudžia. Bet 
užtai kapitalistams viskas

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.

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

“ Laisves”
Spaustuvę

tymai nekliudo.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty 4‘Lais

ves” skaitytojų, kuriy prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rio gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun-

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

ir

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

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. JATULA VIČIUS.
EDVARDAS DA/Y

Savininkas
IX Broadway, So. Boston, Mass.

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

* Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes įnys DEiCJTINB yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečetyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mys. ,

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVĖ.. BOSTON, MASS

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAITINIS
LAIKRAŠTIS

KOVA”
LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

Boston, Mass. 26 gegužio, 
Gedemino’Liet. Uk. Dr-stė 
savo kvartaliniame susirinki
me pakėlė smarkų protestą 
prieš senatoriaus Rooto bil- 
liy, kuris mano apsunkint 
ateivius. Taipgi vienbalsiai 
nutarė prisidėt į neseniai su
tvertą Lietuvių Politišką dr 
ją valstijoj Massachusetts. 
Išrinkta porą draugų į komi
tetą. J. Ž.

28 gegužės šv. Augustino 
svetainėje atsibuvo koncer
tas, surengtas suvienytų cho
rų, Worcesterio ir So. Bos
tono po vadovystę vargoni
ninko x Karbausko. Koncer
tą negalima skaityt pilnai 
nusisekusiu. Is solistų be
veik nieks neatsižymejo, nors 
nekurie ir buvo apdovanoti 
gyvų gelių bukietais, o tūlas 
solistas, gavęs bukietą, pa
dėjo ant piano ir ten paliko. 
Geriausiai sudainavo kvarte
tas “šaltyšių”. Publikai ga
na patiko ir net kelis sykius 
iššaukė atkartoti. Taip pat 
neblogai dainavo vargoninin
kų choras. Gerai skambino 
ant piano P. Čiurlionis. Bet 
tokis didelis choras visgi ga
na prastai dainavo. Abel- 
nai vertėjo būti daug geres
niam koncertui. Publikos bu
vo nedaugiausia.

Koncerto klausęs.

Bostono policija visada at
sižymi savo juodais darbais. 
Ji valkiojasi gatvėmis girta 
ir areštuoja kartais visai ne
kaltus žmones, bet valkaty 
nekliudo. Taip neseniai po- 
licistai suareštavo vieną nuo- 
miruliu sergantį žmogy. Jį 
palaikė už girtą ir ilgai laikė 
kalėjime. Vienok po tūlo 
laiko apsižiūfėjo, kad žmo
gus sergantis, bet buvo jau 
vėlu. Vežant į ligonbutj, mi
nėtas žmogus mirė.

Ant ateinančios nedėlios 
60 kp. L. S. S. rengia ekskur
siją ant jūrių. Laivas iš
plauks iš City Point 9:30 vai. 
ryte. Tikietus galite gauti 
“Laisvės” redakcijoj.

J. Valiackas, valgomy daik- 
ty krautuvės savininkas, pra
šo mumis pranešti, kad jei
gu jo buvusieji kostumieriai, 
kurių skola jau nuo seniai 
yra užvilkta, neužmokės jam 
pinigy laike vieno mėnesio, 
tai visy ty skolininkų vardus 
apgarsys laikraščiuose, kai
po sukčiy.

Charlestowno kalėjime lau
kia mirties bausmės Lena 
Cusumano ir josios numylė
tinis Mascioli. Jie nuteisti 
ant mirties už nužudymą L. 
Cusumano vyro. Cusumano 
turi 3 vaikučius. Guberna
toriaus Fosso prašo, kad su
simylėtų bent ant moteries, 
nes jau 134 metai, kaip Mas
sachusetts valstijoj buvo nu
žudyta moteris. Ta moteris, 
kuri buvo pakarta prieš 134 
metus irgi buvo nužudyta So. Boston, Mass.

Jurgis Urbšaitis, motery ir 
vyry kostumeriškas kriau- 
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway,

L.” Administracija.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: 
chavo 
bes”, 
šiai”, ' 
tęs”,“ 
ženklus” ir 
jautiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

Censta-
Klioštoriaus Slapty- 
“Revoliucijos atba!- 

‘ ‘Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 

“Vadovas keliau-

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčihma 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tu- Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

PARSIDUODA
ParsiduodA PUIKUS NAMAS, ant 

Dorchester Ileigts, tinkantis gyvent 2 
šeimynom. Namas su visais įtaisymais 
ir randasi labai puikioj vietoj. Dėl ar
tesnių žinių kreipkitės pas

[•’OREST BAKERY, 
341 Broadway

arba 18 Linden St., So. Boston, Mass

NAMAS su 9 kambariais, tinkantis gy
venimui dėl 2 šeimynų. Kiekvienam 
kambaryj randasi guzas. Visas namas 
ištaisytas konopuikiausiai ir parsiduoda 
tik už $1.100. Būtinai turi parsiduoti 
prieš Rugsėjo mėnesį. Norinti pirkti 
kreipkitės šiuo antrašu:

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

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiama

Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 
labai juokingu perstatymu.

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

vi
Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAI TIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

0

PARMOS! PARMOS!
Kurie norit pagerint savo gyvenimą, 

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 cehtą, bet nusipirk gabalą 
geros žemes, o tada nebijosi nei bedar
bes, nei bado ir tavo šeimyna jausis ge
riau ant tyro oro. Šis plotas žemes ran
dasi tarp upių ir ežerų, kur' yra daug 
paukščių ir žuvy. Pasiskubinkit, nes 
paskui žemė bus brangesne. ' Čia prasti 
darbininkai gali gauti darbą su užmo
kėsimi po $1.75 ir $2 ant dienos. Ant 
šios žemes numažintos kainos bus ^tik 
iki 1 liepos (July). Norėdami daugiau 
apie farmas dažinoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

SWIGART COMPANY 
WellstonBox 46, Mich

Ypatingai atydą atkreiptam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbu į tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTOR1A I IS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Mjicocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO
ŽENKLUS...................................... 15c

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

LES ...v........................................... 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

tiškos giesmės........................... 30c
PASAULIŲ RATAS....................... 25c
PO KAHONTAZA Indijony Kara- 

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

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

“LAISVE”
242 Brondwuy, So. Bouton, Mims.

Peter Kazlauskas Merchandise & 
Co. Didžiausias pardavimo 

vedėjas.
Vyrišky, moteriškų siūty, forničiy, 

pečių, karpetų, matrasų, lovy, kėdžių, 
auksinių laikrodžių ir deimantinių žie 
dy. Duodu ant išmokesčio ir cash. Šlu
bos rakandus pigiausiai parduodu. Taip
gi parduodu automobilius, gramafonus 
ir pianus. Kas pirks forničiy viršaus 
10 dol., tas gaus už $2.50 dovanų.

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

S 
5 ft
e)
S

A k u š e r k a
F. STROPI EN E

Pabaigusi kursą Womans Medi“ 
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagalbą įvairio
se motery ligose.

(O

O

'O

O) OFEISAS RANDASI:
§ 30 W. Broadway
§ SO. BOSTON, MASS. «
ft34a49'a4Q434cJ4c)4c>4c)4B40J44c)

HARRISON (IATVIaS 

DISPENSARE 
Jnu 20 metų nuo įstulKimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiokiom!* dienomis atidaryta nuo O Iki S 
vai. vakare. Šventadieniais nuo 10ryte 

iki j4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atslnelk Sį apgarsinimą.'

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
13. U. lAtiRINA.RI>

Praneša, jog jo offisas prie l’>5 
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,

SVEIKI, GERI IR PIGUS

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. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wisz.niowka 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 mūšy sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - « MASS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kad butų tu niurkė, 
o ruuhI telHinKui.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.
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“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip-. 
snius. •

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos. •

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

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

I’risiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

,<S*,C5 ^** M()yamensing Ave.

J DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSEUSĮ
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Alonopolkos”, 

Sampano, 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 prisiysitn orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
Kumpus Endicott St., netoli Rrictnri Mooo

Hdymiirket Square DUMIHI, HlclSb.

• fc’RjTOg

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į mėnesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
"Lietuvių Žurnalas", yra 

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

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jei ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas0, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

liėtuv išk ai i enk i? k a i-ri isiAk a s

bet lipk vienais
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Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
įnyk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, 
Lrepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 
piet ir nuo (I iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISEI.MAN
7 Parmenter St., Boston, Alass.

Telephone Richmond IO67-R.

25c. 
50c.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos M ošti s - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, livivt IXIIIIIV7IIU UVI <
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. del netnaliino Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - . 
Mestis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudriitintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Baisumas -
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojns - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

’(Kaštu volo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo . 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas T aisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesni?) 
nkstų Vaistas (didesne) 
Akines Dulkeles 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
; Gyduolės ir Most is nuo Parkų 

ir Niežų - - - _ -
’ Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
! Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

j Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
fiardaviino, kad mūsų tautiečiai reika- 
audaini, galėtų pas savo štorniką nusi

pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvaruntuo- 
jąme. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COK BLM ft MAIN STS., PLYMOUTH,J*A.

25c., 50c.

25c
nuo Kirmėlių dėl suaugusiy“35c, 

‘ ■ 25c

Ausįse

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2,00 
$1.00

$1.25

25c
25c
25c
50c

25c. 
$1.00 
25c.

$2.00
$2.00

$50
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Deimantę, Laikrodžiu Waltham ir ! 
Elgin, ir Šliubinię Živdę. Užlaikom ' 
keliaujančius agentus ir orderius pai- I 
main ir pristatom į įminus. Užlaikom ! 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲkVy- i 
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant Largo ir ant išmokesčio.

Musų agentai: J. A. Peldžius, ,1. Pocius 
,1. Pociūnas, Liudvikas Davnlga ir 

b'. S. Šimanskis.
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lietuviAka * **4*>4*
Sutaisau receptus su didžiausia aty
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
MassachuseŲs valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasauly) varto* 
Jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“!<•«• Cream.” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut |>er laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

your Health jgjfl
Ar atėjai kada utinio drebėdamas, sn 

skaudančia galva, krutinėjo diegimais sope / /■>—* 
galo gerklės ir gulėjai kolos savaites? /

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERISW
tas ištikimas senas naminis vaistas duos /L 
pagalbą iv prašalįs ilgą vargą jeigu
urnai vartosi. iPy-

Visuomet namuose turėk bonkutę. p
Platus nurodymai apvynioti apie
bonką. 25c. ir 50o. aptiekoso. | r

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir
žiui’Ck ant Inkaro ir .mūsų vardo.

p. AD. RICHTER &• CO., 215 Pearl St., New York. * ’
pujk RuUtur'ių Congo PliK-a yra gorės uuo viduriu aukleUjimo. 25c. ir 50c




