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II Metai

Gaisras Konstantinopolyj.
metai, kaip apie Sėdos para
Bergeris pasakė, jog ligi
pijos kapus pradėjo mūryti
šiol išsirodo, kad gali imti
3 birželio išdegė didelė da
viršų Rooseveltas. Taftas
zomatą.
Vietinis kunigas
lis Konstantinopolio—Turki
595 šalininkus. Senato
džiakonas G. baisiai' nesutin
jos sostinės. Gaisras išsiplė
| M. Petrunkevičius.
Mokyklos.
Sumišimai Belgijoje.
XXVII S.LA. SEIMAS. turi
rius Dixon sako, kod Roose Belgijoje atsibuvo rinki tė po Stambulą, kur daugiau Jaltoje staigu mirė pirmo Kauno gub. mokyklų di ka su parapijonimis. Pir
(Nuo miisŲ korcspondenty)
veltas turi 600 šalininku.
Pirmoji diena.
mai į parlamentą. Laimėjo sia gyvena musulmanai, ypa sios Dūmas atstovas M. Pe rekcija gavo šiemet užlaiky muosius komitetus išmėtė,
Taftas ir Rooseveltas pa kuniginiu partija, kuri gavo tingai iš biednosios klesos. trunkevičius, vienas iš kade mui pradedamųjų mokyklų išrinko naujus, o darbas kaip
Seimas daro liūdną įspūdį.
Pernai
Kas atsimena pereitus sei sirūpino, į<ad per telefoną viršaus kelis atstovus. Prieš Miestas dar neįgijo geru įran tu partijos įsteigėju. Nabaš- 121.818 rubl. 50 kap., kokią neina, taip neina.
mus, kuomet susirinkdavo galėtu girdėti visas svarbes- rinkimus tos partijos valdi kiu ugnelei gesinti ir gaisrą ninkas baigė gydytoju aka sumą ir toliau kasmet gaus. vasarą muro nei sieksnio ne
visi žymesni Amerikos lietu nias kalbas. Tarp delegatu ninkai visokiais būdais per daugiausia gesinę kareiviai. demiją ir, 2 metams prasi in Iš jos 6.746 rubl. 87 kap. bus padirbo ir padirbtasis griū
kus, pradėjo visuomenei veik pensijos kasai išskaityta, o va. Matyti, kaži kas turbūt,
Persijoje.
viai, tas gali imties tik už yra ir .tokiu, apie kuriuos sekiojo pirmeivius ir socijagalvos. Delegatu pribuvo 46. nieko negalima pasakyti, ku listus. Savo priešus nesidro Laikas nuo laiko kįla Per ti Tverio gub. 1894 m. kar kiti eis senųjų mokyklų už pasityčiodamas, rankomis nu
tu su savo broliu J. Petrun- laikymui ir steigimui naujų ritinėjęs akmenis, o parapi
Tarpe j u 13—15 socijalistu. rion pusėn jie palinkę. Roo vėjo sodinti kalėjimai!.
sijoje
sumišimai.
Tik
dabar
kevičiu, Rodičevu ir kitais jų, kol neįvyks visuotinasis jai bus nuostolis, kadangi
{juos žiūri su neužsitikėjimu, sevelto šalininkai apskelbė,
Pasibaigus
rinki
mams,prar
jie
jokios
geros
pasekmės
ne

kabinamasi dėl mandatu. kad jeigu nekurtoms iš ju sidėjo dideli sujudimai, kurie turi. Iš Tabrizo praneša, buvo deputacijoje, kuri carui mokymas. Iš nauju direkci reikės neseniai padirbtą mū
Pirmininku išrinktas S. Ge nenorės pripažinti mandatu, eina vis smarkyn ir virsta kad ten buvęs susirėmimas įteikė adresą, kuriuo buvo jos įvykdimu reikia pažymė rą išnaujo taisyti. Komite
reikalingumas ti, kad šiemet žadama dau tai matyt neprižiūrėjo, nei
gužis iš Shenandoah, Pa., jo tuomet jie suardys visą kon tikra revoliucija. Pirmiau tarp valdiškos kariumenės ir nurodomas
vapna buvusi, nei koks
pagelbininku A. Ramanau venciją. Šiaip ar taip kal sia pradėjo judėti Lježas, sukilėliu, kuriais vadovauja Rusijai konstitucijos. Nuo giau, kaip paprastai, nauju koki
darbas.
skas iš Lawrenco, raštinin bant, kova bus labai įdomi. kur žandarai užpuolė ant so Modžel Us Šaitane. Tik ne 1898 m. darbavosi Peterbur mokyklų atidengti ir nuo šių
Kun. dz. G. per pamokslus
Negrų sukilimas ant
ge,
ir
1906
m.
buvo
išrink

metu
įvestas
į
visas
pradeda

kais Klimas ir S. Vitaitis.
cijalistŲ susirinkimo. Už galima suprasti, ar tie suki
nuo pat darbo pradžios vis
Kubos.
Presos komisijon pakliuvo pp.
mušta trįs ir sužeista 15 žm. lėliai būtu laisvės šalininkai, us nuo kadetu partijos* į Dū mąsias mokyklas mokesnis gązdina parapijoms teismu.
mą. Už pasirašymą po, Vi- už dainavimą, gimnastiką ir
Tananevičius, Ambrazevičius Washington, 5 birž.—Pre 4 birželio Lježo žmones už ar didžiausi atžagareiviai.
Pagaliaus pasakė, turėsią
ir Bračiulis. Taip pat iš zidentas Taftas ir valstybės puolę ant katalikišku kolegi Nežinomi piktadariai už borgo atsišaukimu atsėdėjo knygynu prižiūrėjimą atski mokėti pabaudos nuo dešim
rinkta komisija ištirimui sekretorius Knox paliepė 4 jų, kurias veda jėzuitai. Iš mušė Efremą, policijos virši Peterburgo “Kryžiuose” tris rai, ko pirma nebuvo. Tik ties iki dvieju dešimčių rub
mokesnis tas paskirstytas la
“Tėvynės” reikalu. Pirmą kares laivams plaukti Kubon. daužė langus ir apgriovė na ninką.
Efremas buvo žy mėnesius kalėjimo.
liu tas, kuris neklausysiąs,
bai nelygiai: vienoj mokykloj
dieną priimta pereito seimo Laivai jau išplaukė į Guan mus.
| Boleslovas Prus.
mus Persijos revoliucijos vei
kur bus liepiama kapu ap
už
tą
patį
daiktą
80
-50
r.,
protokolas. Sekretorius iš tanamo.
tvėrimo reikalu važiuoti, ar
Paskui prasidėjo sumiši kėjas, kuris pabėgo nuo Kau Lenkija * nustojo ^garsaus o kitoj 40—30!
davė raportą: S. L. A. turi
Į salos gilumą išsiųsta 400 mai visuose didesniuose mie kazo. Efremas visuomet už rašytojo: mirė Boleslovas
ką parvežti, ir kad jo nepri178 kuopas ir 5,917 nariu.
Amerikos kareiviu, kad ap stuose. Verviere krito 30 stodavo laisvę. Matomai, jį Prūsas, arba tikruoju vardu Lietuvių aprašymas enci imsiąs laidoti į švęstus ka
saugojus amerikoniškas plan
klopedijoje.
Prakalbos.
—Aleksandras Glovackis. Napus, kol neužmokėsiąs pa
žmonių ir daugelis sužeistu, užmušė senovės šalininkai.
tacijas.
Padėjimas
ant
sa

9 valandoj vakare atsibuvo
taip pat Gente (užpulta ant Bolesl. Prūso laidotuvės. bašninkas mirė 65 metu. Dir Iki šiol rusu enciklopedijo baudos.
los
labai
kritiškas.
“
Boston
prakalbos. Žmonių buvo ma
klioštoriu).
Per laidotuves žymaus len bo plunksna 40 metu. Pri se apie lietuvius buvo labai Bet aišku, kad kol patįs
Post
”
sako,
kad
Suv.
Valsti

žai. Kalbėjo: Živatkauskas iš
Visur išsiuntinėta gvardi ku .rašėjo Boleslovo Prūso rašė daug svarbiu veikalu, mažai rašoma ir apie latvius parapijonįs nepanorės sau
jos
turėsiančios
smarkiai
įsiScranton, Bračiulis iš Chicaja, kuri lieja žmonių kraują. Varšavoje grabą lydėjo be kaip antai “Placowka”, “Lai irgi nedaugiau. Dabar “Die- kapu aptverti, tol darbas
kišt
į
sumišimus
ir
apmalšint
gos ir A. Ramanauskas iš
veik trečdalis milijono lenku. ka”, “Emancypatki”, “Fa- jatelio” (“Veikėjo”) Draugi neis ir bus parapijai nuosto
Žmones ir kariunienė.
negrus.
raon”, “Vaikai” ir paskuti ja-leidžianti naują enciklope lis.
Lawrenco. P. Mikolainis ir
Tai
buvo
ženklas
^pagarbos,
10.000 Amerikos kareiviu Paskutinios žinios skelbia,
nis veikalas dar nepabaigtas diją, kurioje žadama tą tru
Gegužis (bet ne tas trefnasis,
Mirė nuo degtinės.
xurį apreiškė visa tauta.
diena
iš
dienos
laukia
palie

kad
50
žmonių
likosi
užmuš

“Permainos”. B. Prūsas pa kumą papildyti. Jau pasiro Kuršėnai (Šiaulių pavieto).
ne žydas) nepribuvo, nors ir
Saužudystės.
pimo,
kada
turės
plaukt
Ku

ta.
Kiek
sužeista,
dar
tikrai
sižymėjo ne tik apysakų ra džiusiuose dviejuose pirmuo Netoli Segeliškiu dvaro ba
buvo kviesti.
bon.
neapskaityta.
Berlynas,
4
birž.
—
Laikraš

Živatkausko kalba: Laivas
šytoju, bet ir garsiu publici se tomuose yra minima lat landžio 14 d. rado ant kelio
Valdžia bijosi, kad civiliš čiai praneša, kad labai pra stu. Ypač jo buvo svarbios viu poetė Aspazija, žinomas
Nušauta 7 žmones.
“Titanic”, pakliuvęs į ledus,
negyvą žmogų. Pripažino,
ka
gvardija
nepereitu
į
žmo

dėję
žudyties
maži
vaikai.
pražuvo. Mūsų or ja ir bu Clinton, Mass. Policija už
“Kur. Warszawski” savaiti Berlino profesorius irgi lat- kad tai beesąs Mažeikiu so
nių
pusę.
Bruxelle
’
yje
civi

Kasdieną
įvyksta
kelios
saunės kronikos, paskui jo buvo vys Ballodas, užsiimąs sta džiaus valstietis Žironas,
vo pakliuvus į panašius ledy puolė ant keliu šimtu streinus ir likos apardyta. Bet ji kieriu, kurie buvo susirinkę liška gvardija darė demons žudystės tarp nesuaugusiu. rašoma į “Kur. Codz.” ir tistika ir lietuviu rašytojas • kurs važiuodamas iš Kuršė
Įsižeidė.
gyva. Taigi, broliai ir sese- netoli bažnyčios kiemo. Tai traciją ties Franciškaus Fer
“Tyg. Illustrowany”. Bol. poetas Jurgis Baltrušaitis, nų nuo turgaus, įkaušęs išlipo
rero
paminklu.
Tai
buvo
iš

rįs, matote kokia galinga buvo pikietai. Pamatę atei
Pragoję (Čechijoje) atsi Prūsas baigė augštąjį mok rašąs beveik tik rusu kalba. iš račiuku ir ant griovio kraš
reiškimas
paniekos
jausmu
mūsų organizacija. Kiekvie nant policiją, subėgo ant baž
buvo įdomus teismas. Tūlas slą Varšavoje: mokės mate Šeštoji mūsų Dailės paro to amžinu miegu užmigo.
dėl
kataliku
dvasiški
jos.
nas jon privalo prisidėti. Lie nyčios kiemo. Persigandę
valstietis kaltino kitą val matikos ir gamtos mokslu.
Ūkininkas Žironas buvo tvir
da.
tuviams gėda, kad S. L. A. žmones, pradėjo ginties, tuo
Turkijoje.
stietį, kad šis pavadino jį Jo universiteto draugais bu Paroda prasidėjo šiandien tas vyras apie 40 metu, tik
neturi nei 80.000 nariu! Pa met policija šovė. Pašauta Turkai veda karę su ita Bismarckiu. Mat, Bismarckis vo žinomi lenku rašytojai H.
gegužio 12 d. Kertėj Skopov- degtinė be laiko graban įva
žiūrėkite į* žydus. Jie turi keturi vyrai ir trįs moterįs. lais. Bet jie turi ir namieje buvo didžiausias slavišku Sienkevičius, A.Svientochovkos gatvės ir Muravjovo ple- rė.
280.000 nariu, užlaiko mo Chicagos laikraštininkų priešu. Tai skriaudžiamosios tautu priešas. Tasai pava skis, P. Chmielovskis, J. O- ciaus. Viso labo rodoma 500 Girtuoklystės pasekmės.
kyklas, immigrantu namus.
tautos. Iš Salonikos prane dinimas prilipo ir visi aplin chorovičius. Savo veikaluo dailės veikalu drauge su liau Šakiuose (Namiesčio pav.)
streikas.
Męs, lietuviai, bevelyjame
ša, kad Ipeke kįla nauja re kiniai žmonės pradėjo jį ant se rodė didelę užuojautą dies skyrium, kurs šiemet 28 balandžio d. buvo šv. Jur
Visi
smarkiai
pasipiktinę
mokėti žydams $5.00, ne
vargšams, buvo darbo apaš ketina būti ypatingai turtin
4000 albaniečiu juoko laikyti.
iš Chicagos zeceriu, kurie ne voliucija.
gio atlaidai. Pamaldoms pa
kaip S. L. A.—2 dol.
Teisėjas
pripažino,
kad
talu.
Priderėjo
savo
laiku
išeina ant streiko. Už pres- susirėmė su turku kariumegas.
sibaigus, prasidėjo žmonių
Bračiulis savo kalboje pa
Bismarckio
vardas
esąs
koprie
pažangiųjų
lenku
vado

manus ir stereotypierius už ne. Alban iečiai laimėjo ir
Mokslas ir mokyklos. girtuokliavimas. Apie 4, 5
niekino tuos, kurie nėra vie
liojimosi
vardas
ir
liepė
kal

vu,
bet
paskutiniu
metu
nuo
stoja ne tik darbininkai, bet užėmė daug pozicijų, svarbiu
valandą visame miestelyje
nodu su juo nuomonių. A. ir miestiečiai.
iš kariško atžvilgio. Žuvo tininkui ūžsimokėt 20 kronu. j U nutolo: ėmė ginti kuni Rokiškio vals. dviklesėj buvo girdėti vien tik baisus
Ramanauskas atkartojo pir Amerikos Darbo Federaci daug šimtu žmonių vienoje ir
gus, buvo linkęs į lenku šo mokykloj nuo pat Velykų ne
Aukos ant laivyno.
mųjų dvieju kalbėtoju žo- ja išnešė rezoliuciją, kad uni kitoje pusėje. Turkai siun Švedijoje renkama aukos vinizmą ir pasižymėjo apys. bemoko lietuviu kalbos, nes ūžimas, riksmas, pagaliaus
• džius. Ant pabaigos pridūrė: jos turi būti persiėmusios vie čia daugiaus kariumenės,kad laivynui pastatyti. Karalius “Vaikai” savo užsipuolimu lietuvį mokytoją J. Bieliūną peštynės ir pasipylė kraujas.
iškėlė, o jo vieton atkėlė (lai Policijos gana ruimingas ajeigu męs turėtumėm 20.000 nybės dvasia ir viena kitai numalšinus sukilimą.
ant
laisvės
metu
veikėju.
su karaliene paaukavo 100,reštas buvo pilnas primestas
kinai) rusą.
nariu ir kožnas nors po lc. padėti kovoje su kapitalis Kasžin kas bus su Turkija, 000 kronu.
Ištremtojo laiškas.
girtu, kaip avinu, ir vis gra
mokėtu, tai ir tai kiek pini tais.
jeigu ji nesusivaidys namieje?
...Niekur ištremtieji nėra Pirmoji lietuviška trupa. žus, jatmi vyrai. Kai-kuMirė pasiuntinys.
gu susirinktu.
Tik gaila,
Žinomas jau mums scenos riuos juju išleido, o devy
18.000 moterų išreiškė sa
Anglijoje.
Rusų pasiuntinys Berlyne taip slegiami, kaip Jarenske,
kad tarpe mūsų atsirado S. vo prijautimą streikieriams.
artistas Vitkauskas surinko niems prisiėjo nakvoti šalto
London, 5 birž.—Transporto grafas Osten Saken mirė Vologdos gub. Pavieto vir
L. A. griovėju.
Josios pasirašė po prižadu,
Montekarlb.
šininkas neleidžia ištrem- 15 scenos mylėtoju ir ketina joje.
Ant galo buvo deklamaci kad nepirks jokiu tavoru tuo darbininku streikas tęsiasi. Jų
tiemsiems lankytis kliube, su jais apvažinėti kai- kuriuos Vienas ūkininkaitis VizgirKaralius provosis.
jos. Visa tai darė menką se storuose, kurie garsinsis federacijos valdyba pranešė
Lietuvos miestus-miestelius, dukas iš Suopiu kaimo, pa
valdžiai, kad tolei nestos dar Belgijos karalius Albertas neleidžia, leidimo nepaklau
įspūdį, nors deklamacijos ir skobu laikraščiuose.
ban, kol kapitalistai neprifia- patraukė į teismą tris žmo sus, nei į mišką nueiti, nei statydamas įvairius scenos griebęs statinį, kirto į spran
pavyko.
Prieš Rooto billių dar pro- žįs ju unijos, neišvarys iš nes, kurie leido paskalas apie svarbesniojo 'miesto gatvėje veikalus. Savo artistu my dą Strupiu Basčiukui, kurs
Antroji diena.
lėtoju kuopą Vitkauskas pa kelias dienas pasikamavęs
x
testuoja. *
darbo skobu ir nepavarys nei jo nedorą šeimynišką gyve apsigyventi. Metai atgal ne
Spėjome gauti tik praneši Nors senatoriaus Rooto vieno straikierio iš darbo.
tik neleisdavo vaikščioti po vadinęs “Pirmąja lietuviška gegužes 1 d. pasimirė. Žir
nimą.
mą apie iždo reikalus. Ižde billius (apie išdavimą svetim Tibury buvo riaušės, kur
mišką, bet ir medžioti buvo trupa” ir gavo jau iš vyriau niu kaimo Bakytė irgi smar
[domi
draugija.
likosi tik $11.662. Pereitais šaliu revoliucijonieriu) atidė gerokai apkūlė policiją.
ginama, nors visose kitose sybės leidimą vykinti savo kiai primušta, dar nemirė,
Paryžiuje
įsikūrė
draugija
metais visu jeigu buvo $32. tas iki neapribuotam laikui,
ištrėmimo vietose vis tai yra sumanymą. Savo kuopai kas bet maža vilties, kad pa
po vardu “Francūziškoji ra leidžiama daryti. Žiemos lai dien po repeticijos pasakoja sveiktu. Vis tai girtuoklia
Ispanijoj vėl riaušes.
vienok protestai prieš tą bil547, o išlaidu —$20.884.
Ligišiol kokiu nors svar liu nesiliauja. Atsibuvo mi Madridas, 5 birž.—Anglia- sė”. Tosios draugijos tik ke ištremtiemsiems nebuvo Vitkauskas apie scenos dailę vimo aukos.
“L.Ž.”
tingai protesto visuose dides kasyklose ties Leon ir Oviedo slas esąs kovoti su nuolati leidžiama lankytis čiužyklė- ir ruošia artistus scenai. Vibesniu įnešimu nebuvo.
niuose Amerikos miestuose.
niu mažinimusi francūzu tau je,nes ten susirenka daug supirm ilgesnį laiką toji pir Rusų kalba bažnyčiose.
buvo
didelės
riaušės.
MaiRepublikonų konvencija.
moji lietuviška trupa ketina Vilniaus vyskupijos admi
Kas atrado Ameriką.
nieriai prisidėjo prie gele tos. Paskutiniais laikais Fran- vietiniu gyventoju.
darbuotis Kaune.
Chicago, 6 birž.—Šiandien Baltimorėje, Md. francūzu žinkelio streiko. Išsiųsta šim cūzijoje mažiau gimsta, ne
nistratorius kun. Michalke
Bet
čia
mano
parodyti
su

Ji
yra
susispietusi
šiokio

išryto atsivėrė republikonu mokslininkas Jean de Brei- tai kariumcnės malšint strei- gu miršta.
vičius šiomis dinomis važinė
varžymai
tai
dar
niekis,
su

mis
sąlygomis.
Vitkauskas
partijos konvencija. Kaip cey išrodinėja, kad ne Ko
Kasžin, ar padės ką tokios lyginus suktais laikais, kuo ima ant savęs visą atsako jo Peterburgan. “Aušra” ra
kieriu.
manoma, senatorius Rootas lumbas atrado pirmas Ame
patriotiškos draugijos. Mi met yra švenčiamos metinės mybę ir ketina būti vedėju. šo, kad kun. administrato
riką,
bet
vadinami
norma' Morokiečiai.
(žinomas caro bernas) bus iš
nėta draugija žiūrės ne į eko šventės. Tuomet ištremtiem- Pusę pelno iš vaidinimu gau rius važinėjęs dėl vyriausy
nai,
kurie
kadaiše.
gyveno
rinktas pirmininku.
Jisai
Fezą apgulė 30,000 arabu. nomišką gyvenimo sąlygų siems uždrausta iš vietos pa na artistai.
bės sumanymo įvesti į Gudi
i
šiaurės
Europoje.
Jisai
sako,
esąs Tafto šalininkas. Bus kad normanai atradę Ameri Jie reikalauja išvijimo fran- pagerinimą, o viską aiškins sijudinti. Šiemet laike šven Sumanymas, kaip matome, jos kataliku bažnyčias rusu
aštriausia kova tarp Tafto ką 500 metu prieš Kolumbą. cūzų ir Moroko neprigulmy- patriotiškais reikalais.’ Mat, čiu, susirinkus ištremtiem- puikus. Linkėtina Vitkau kalbos. Dvasiškoji vyresny
siems po 4—5 žmones ir tai
ir Roosevelto šalininku. Lig- Savo pranešimus J. de bės. Pranešama, jog fran- daugelis francūzu dar vis susekus šnipams, kilo didžiau skui geriausios kloties.
bė gi, kaip žinome, norinti
šiol nei Tafto, nei Roosevel- Breicey laikys visuose dides cūzai turėję mažus nuosto mano atkeršyti vokiečiams si persekiojimai, tardymai,
Kunigas ir parapija.
užlaikyti visa taip, kaip lig-

AMERIKOJ

1 to nėra ant seimo.

UŽSIENYJ

niuose Amerikos miestuose.

lius.

RUSIJOJ

už 1871 m. pralaimėtą karę. tampymai po policiją,...

LIETUVOJ

Sėda (Telšių pav.). Treti šiol buvę.

SPAUDOS BALSAI

KAZIMIERAS TRTMAJER.

Negru sukilimas
GYVENIMAS IR VILTIS
KULTŪRA ir POLITIKA Ar naudingi žino
BADAUK, KAD JIE PUOTAUTU!
(DIALOGAS)
nems
muitai?
Vertė V. Paukštys.
Paskutinis sukilimas neg
Darbininku priešai tankiai
Enciklopedija bus klerikasako: “męs/girdi, negalime
(Pasikėlus uždangai, baltais ilgais plaukais ir balta
liška.
Nekurie mano, kad muitu ru ant Kubos salos turi at
barzda,
apdriskęs ir suvargęs stovi senelis gyvenimas ir,
(Užbaiga)
1
“Liet. Žiniose” ir “Laisvė visi agituoti už socijalizmą. - (tarifu) klausimu privalo rū- kreipti plačiausios visuome
susikeitęs rankas, liūdnai žiūri j žemę. Vieta perstatą
Męs
rūpinamės
plačios
kul

nės
akį.
Kaip
viešai
pasisa

Senis
pamėlynavo
iš
piktumo.
Jis
iš

mišką ar tyrus. Gyvenimas palengva tiesia ranką ir pra
je” buvo pranešta, kad p. 01pinties žmonės, kurie užsii
deda
kalbėti).
ševskio enciklopedija, kurią tūroj bei apšvietimo reika ma politika. Tai klaidinga kė sukilimo vadovai—ju tik sitempė per visą savo ūgi ir atsistojo prieš 1
Aplinkui mane tyla... Aš vienp-vieredaguoja p. Jurgelionis, bus lais.” Kas taip šneka, va nuomonė. Tarifo klausimai slas esąs išgavimas negrams sūnų ir mirtinai persigandusią mergaitę,
klerikališkos pakraipos. Pa duojasi arba pikta valia, ar turi rūpėti darbo minioms, lygiu su baltaisiais politišku bet negalėjo ištarti nė žodžio. Vėliaus jis nas gyvenu čion ir laukiu gyvenimo galo...
teisiu.
atsikvošėjo. Jis pamislijo, kad jo sūnus Kam aš dabar reikalingas? Niekam!
matą “L. Ž.” ir “L-svės” ba nieko neišmano.
kadangi jie paliečia miniu
Neduoti žmonėms teisiu apsirgo proto liga ir mandagiai tarė:
Kas nežino, kad šiandien gerovę.
Ten toli, toli randasi miestas. Mies
straipsniams davė ne kas ki
tik
dėlto,
kad
jie
juodi,
esąs
kultūros
jiegas
kapitalizmas
-Pilypai, pagal mano...
tas gražus, pilnas visokiu gėrybių; tūk
tas, kaip tik kunigp vadovas
Politikieriai ir partijos,
didžiausias
barbarizmas.
Pa

panaudoja
savo
reikalams.
Bet
sūnus
jį
pertraukė.
stančiai žmonių linksmai mirguoja jo gat
ponas - Dambrauskas savo
kurie gina muitus, stengiasi
sirodo,
kad
Amerikos
valdžia
—Pilypai! Der reiche Fitci von Gra- vėmis. Bet aš ten nereikalingas. Nes
straipsniu Kauno “Draugijo Augštosios mokyklos, apšvie pertikrinti, kad tarifas atneje”. Iš to straipsnio paaiš timo įstaigos, daile ir t. t.— šąs laimę visai tautai. Kiti, maža kuo geresnė, negu Is benbergk Taipgi audiniu karalaitis.' Šis mieste reikalingi tvirti ir turtingi žmonės.
kėjo, kad pirmaisiais enci visa tai panaudojama galin nors ir pripažindami tarifo panijos karalių letena. Kuba Fitci sėdi Berlyne, valgo ir geria dešim Aš gi nei spėkos, nei turtu neturiu, todėl
klopedijos rašytojais bus ku gųjų apgmimui.
reikalingumą, sako, kad per užkovota todėl, kad to reika ties tūkstančiu varguoliu kraują, kaip ir aš ten neturiu tiesos pasirodyti.
Tieji lietuviai, kurie mėg auk štas tarifas užkenkiąs lavo Amerikos kapitalizmo ji! Tai didžiausia gėda!
nigai ir jp uodegos. SocijoMieste aš gyvenau tik tuomet,kuomet
pilvas.
Tiesa,
tie
kapitalistai
sta
ant
visu
skersgatviu
šū—
Tu
sergi!
Pašaukit
gydytoją!
—
su

logija rūpinsis kun. Kaupas,
žmonių gerovei ir todėlei rei
buvau tvirtas ir jaunas darbininkas. Kuo
’
kauti
apie
bendrą
dėl
visu
istorija p. Voldemaras etc.
kią jį sumažinti. Betgi po buvo prisidengę žmoniškumo šuko senis tarnams, kurie stovėjo prie du met mano rankose darbas tirpte-tirpo.
p. K. J., rašydamas, “Lie- kultūrą, visuomet ir visados teisybei, ar aūgštas, ar že ir prakilniu idealu skraiste. riu. Jie norėjo pasivyti Pilypą ir Juzią, Kuomet aš savo rankomis lanksčiau gele
vos” N22, matomai, negali eina prieš darbininkus.
mas tarifas vieną teturi tik Bet dabartinis sukilimas pa bet neišdrįso arti prieiti ir apsistojo prie žines štangas. Kuomet aš kroviau turtus,
Šiandien įvairios veikimo slą pakelti produktu čienias rodo, kad ant Kubos salos duriu.
* bet tuos turtus iš manęs atėmė daug silp
atšaukti tp faktp. Aišku,
—Daktarą? — sušuko Pilypas. — Bet
kad tokioje kompanijoje ne šakos taip susirišę, susimez ir apginti fabrikantu ir žem ne visi piliečiai lygus.
nesni, bet gudrus, be sąžinės ir be jaus
Tiesa,
negrai
skriaudžiami
gę,
kad
dažnai
neatskirsi
kam?
Jau
perdaug
vėlu
ir
man
jo
nerei

galės dirbti joksai nuoseklus
valdžiu interesus. Paaiškin
mo žmonės. Jie atėmė iš manęs ne tik
ir
visoje
valstijoje.
Bet
viskultūros
nuo
politikos.
kia.
Pagaliaus,
daktaras
tau,
tėve,
rei

sim tą mintį pavyzdžiu. Duo
demokratas, išimant tokip
turtą, bet ir spėkas...
Kuomet
skaitai
raštus,
ar

persivertėlip, kaip patsai po
kime sau, išdirbimas masto tik jie gali dalyvauti politi kalingas, o ne man. Bet aš tave išgydy
Kam man gyventi? Ar tam, kad iš
kos gyvenime. Ant Kubos siu pats. Ei jūs, Vilhelm Neftce, kara
nas Jurgelionis, Sirvydas ir ba straipsnius tu lietuviu, Ceikio Su v. Valstijose apsi
kurie sakosi dirbą vien kul eina $2.75. Aišku, kad fa jiems atimta ir ta abecėliška liau audiniu ir fabrikante, aš reikalauju manęs tie patįs plėšikai, kurie pavogė ma
Komp.
teisė.
nuo tavęs sugrąžinti pinigus šiems var no turtą ir spėką tyčiotųsi?... Ar tam,
Todėl ir p. Jurgelionio zau tūrai, aiškiausia pamatai, brikantas gali parduoti mas
kad lenkti prieš juos galvą ir maldauti ju
Kariumenė jau pasiusta.
noms (jo paties žodžiai) apie kad jie persiėmę savotiškos tą už $3.00, gaudamas 25 c. Kapitalistiška spauda suūžė guoliams ir nuplauti dėmes paniekos nuo malonės?...
bepartyviškumą gali tikėti politikos dvasia. Ar jie kal pelno. Bet dabar' daleiski- apie reikalingumą ginti Ame mūsų vardo. Aš reikalauju nuo tavęs pra
Ne! Geriaus nematyti šito pasaulio,
tik jisai pats ir juodoji kom bės apie filosofiją, ar apie me, kad tūloje Europos šaly rikos interesus. Telegramos šyti atleidimo pas šitą ligotą, visuomeniš
pilno klastų, vagysčių ir žmogžudysčių!
panija. Užsidėję juoduosius apšvietimo įstaigą, ar jie rū je masto ceikio pagaminimas praneša, kad negrai elgiasi ką mergaitę taip, kaip aš pats dariau.
Senis pradėjo tokiu ironišku juoku •Geriaus mirti, negu nešti panieką ir duoti
akipius, išgabenę savo tavorą pinsis dvasios išganymo rei apsieina tik $2.00. Atveži žiauriai, degina plantacijas,
mindžioti savo teises žmonių krauju ir
anti klerikališkos prekyvietės, kalais, visuomet ir visados, mas Amerikon kaštuoja 50 c. neguodoja svetimos nuosavy- juoktis ir tas jo juokas, kaip kirviu kapojo
prakaitu suteptomis kojomis!... Geriaus
Pilypui galvą.
jie galės garsinti savo juodą kaip yla iš maišo, išlys ju 'Aišku tad, kad Europos fa
— Tėve,—sušuko jis,- tu žmogžudys, mirti, negu krauti dykaduoniams turtus ir
jį “izmą”, bet darbo žmonip kapitalistiška p o 1 i t i - brikantas, norėdamas gauti
Bet juk tokiu žinių pilna tu per visa laiką nesąžiniškai skriaudei duoti jiems iš mūs tyčiotis... (Išsiima bu
: k a . Kas nori ant praktikos tokį pat pelną, gali parduoti
jie ne suvedžios.
laike kiekvieno streiko. Žmo
teluką nuodu, rankos dreba).
Taigi kun. Dambrauskas ištirti šių žodžiu teisingumą, tą mastą 25 c. pigiau, tai nėms sukilus, ir šnipams at darbininkus, o dabar da išdrįsti juoktis ir
Gyvuok pasauli ir jūs, darbininkai!
teisybę pasakė, pranešęs, jog tegul perskaito “filosofiškus” yra už $2.75. Visi pradėtu siranda darbo. Pagaliaus, tyčiotis iš jūju vargu. Toks darbas juo
Bet plėšikai ir išnaudotojai lai žūna sykiu
p. Jurgelionis pardavė jam “V. Liet.”, “Lietuvos”, “Ka pirkti užsienio tavorą. Bet jeigu koksai pavienis negras, das ir bjaurus!
Veidas senio jau nebuvo rausvas. Jis su manim!... (Girdisi dainos aidas. Gy
savo dūšią. Ir paskui dar tie taliko”, “Draugo” editoria- taip neatsitinka tik todėl, pritrūkęs kantrybės, griebia
kailio mainytojai, kad geriau lus ir šiaip jau straipsnius.
kad Amerikos kapitalistai si keršto priemonių, tai dar visas išbąlo ir drebėjo. Jis metėsi ant sū venimas klausosi, aidas artinasi):
Pradės jie kalbėt anie T. pradeda gailiai skustis, jog
naus ir sudavė jam į veidą. Pilypas pra
Ar širdis plaka tau krūtinėj,
pardavus savo tavorą, drįsta * M.D.
—užbaigs socijalistais,
nereiškia, kad visi sukilėliai dėjo svyruoti į visas puses, vienok ne par
Ar blaško vargo sūkuriai,
kalbėti apie gerą valią ir są pradės gvildenti savo “filo juos skriaudžia, o taip pat kalti. Tos žinios apie sukilė
krito, bet atsirėmė į geležinę šėpą ir pra
Bet viltis randas ir pustynėj,
žiningumą!
sofiją”, tuojaus sušuks: ša skriaudžia ir visą tautą. Jie liu žiaurumą tyčia leidžia
Ji nepražuvus amžinai.
lin partijos! Pradės aiškinti taip ilgai bėdavoja ir šaukia, mos, kad davus progą pasius dėjo ne savo balsu šaukti:—na, mušk,
mušk! Bet ar tu žinai, kad tave žmonės
apie
S.
L.
A.
tikslus,
tuojaus
Eina Viltis. Tai graži mergina).
kolei
kongresas
(kuris
ju
rei

Graudijs verksmai.
ti
ginkluotus
kareivius.
vadina
bjaurybe
ir
žmogžudžiu!
—
Ir
vėl
pradės išrodinėti, kad socija
Viltis: Aš tavęs j ieškau, šaukiu ir
Šiuo kartu negrai gal ir ne tėvas jam kirto į veidą ir jis nutilo. Tė mojuoju, o tu neklausai: eini į prapultį, į
“V. Liet.” N22 apgailes lizmas nieko bendro neturi kalus gina) neišleidžia įsta
taujama, kad Tėvynės Mylė su mokslu. Taigi: visas ju tymo, kad ant kiekvieno įve laimės. Bet vėliau ar ank vas, susigriebęs visas pajiegas, norėjo kir tyrus ir pats save vedi iš gyvenimo. Grįžk
toju Draugijoje nėra ganėti “kultūriškumas” persisunkęs žamo masto būtu uždėta tam sčiau jie turės iškovoti sau sti Pilypui į galvą, bet Juzė pagriebė jį už atgal. Eik su manim, o aš tau duosiu
buržuazinės politikos idėjo tikras muitas. Tasai muitas teises.
nai veiklumo:
rankos ir pradėjo šaukti:
visko, ko tik tamstai trūksta. Eikš.
“Šiemet per ištinus metus del T. M. mis, kuriės, kaip voratinklis, turi būti taip augštas, kad
—
Gelbėkite!
Jis
užmuš
jį!
aprezgė visą j u pasauliožval- namiškiai kapitalistai nesi
D. reikaly buvo vos keli parašytastraip
Gy v .: Traukis iš akiu! Tu mane vi
sneliai, vargiai jie viršys ranky pir
Senis
ištraukė
ranką
ir
šoko
ant
mer

Musų poetams
baidytu konkurencijos. Šia
liojai iki atviliojai į šitą padėjimą, iki aš
štus“.
gaitės.
Todėl, kaip tik męs išgir me atsitikime tarifas turi
nieko netekau ir likau išmestas iš drau
Ir tai metinė draugijos sime tokius “kultūrininkus”
—
Laukan
ją!
—
sušuko
jis
tarnams,
—
“
Laisvės
”
redakcijon
(bet,
gijos ir dar nori vilioti?... Šalin! Duok
apyskaita! Paskui* penkių kalbant, neužmirškime jiems būti lygus 25 c. ant masto.
išvarykite
ją,
nustumkite
laiptais
ją
že

rodosi, ir į visas kitas redak
Kas gi iš to išeina?
nors numirti man ramiai.
*
skilčių platumoje mala apie parodyti į ju pačiu laikraščius
myn !
cijas)
atsiunčiama
labai
daug
Tuomet ir užsienio ir Ame
Viltis: Ko rūstauji? Žiūrėk ten
viską, bet nieko dorai nepa ir draugijas. Šiandien poli
Tarnai šoko prie mergaitės, bet prie
eilių.
Nenorime
užgauti
tu
tika virto tokiu veiksniu, ku rikos kapitalistas parduoda
augštai jau blaivosi padangė ir, netrukus,
sako.
juos
stibiizgavo
revolveris.
Priešais
šais
eilių
rašytoju,
nes
beveik
vi

negalima užmiršti, norint mastą už $3.00 ir lygiai pel
pasveikins mus šilti saulės spinduliai...
O, rodosi, dabar T. M. D. ir rio
pakelti žmonių dvasišką bei nosi po 25 c. Čia gauna pel si mūsų literatai pradėjo nuo juos stovėjo Pilypas su revolveriu rankoj Tik pakelk savo suvargusią galvą, praverk
būtu puikiausios dienos. To medžiagišką kultūrą. Todėl
eiliavimo. Tai liga, kuria ir šaukė:
ną
ir
valdžia,
kuri
nuo
kiek

savo raukšlėtus blakstienus, o paregėsi ką
—Šalin! Niekšai!
kiu baisiu knygučių, kaip darbininku partija ir josios
atserga
beveik
visi
rašytojai.
“Revoliucija”, “Kaimiečiu veikėjai visados riša politiką vieno įvežamo masto nulupa Bet vėliaus, ar anksčiaus ta
Tarnai išbėga ir pats Pilypas pribėga -tai naujo. Eik paskui mane, o būsi laikova su ponais” jau neišlei su kultūra. Bet mūsų poli 25c. Bet, jeigu muitas dar liga turi pasibaigti, nes iš prie durių, užrakina jas ir raktą įsideda į mmgas
džiama. Dabartiniai T. M. D. tika aštri, smarki, nuosekli, didesnis, tuomet užsienio 1000 eilių rašytoju — 1 2 gali kišenių.
Gyv. : Dėl manęs dangus jau apsi
neveidmaininga.
Męs
kelia

kapitalistai
-'neturi
išrokavi—Ką tu darai? - užklausė tėvas ir at niaukė ant visados... ir saulė užgęsus...
vadovai pripažįsta, kad tokio me kultūrą, prisilaikydami
pasidaryti tikrais poetais.
mo
vežti
savo
tavorą
Ameri

šoko atgal.
Akįs nenori matyt šio bjauraus pasaulio ir
dalyko, kaip “mokslo soci- socijalistiškos politikos.
Todėl
visai
nėra
reikalo
kon
ir
mūsų
kapitalistai,
ne

Pilypas stovėjo, visas išbalęs, su rau to tako, kuriuom aš ir kiti mano draugai
jalizmas” nėra, nei nebuvę
Mūsų priešai mano kelti turėdami jokios konkurenci užsigauti, kuomet tos eilės
donu plėniu paausyj ir jo rankose švaistė ėjome... Man reikalinga mirtis ir ramus
ant svieto. Ko -gi daugiaus kultūrą, prisilaikydami kapi
atmetamos.
Kas
jaus
savo
talistiškos doros ir politikos. jos, yra vieninteliai rinkos sieloje tikro talento kibirk si revolveris. Jie abudu nutilo. O Juze, kapai...
betruktu?
susiėmus rankomis galvą, visai persiganBet, ažuot užgiedojus
Męs sakome, kad siu die ponai.
Viltis: Žiūrėk, ten toli, toli matosi
štėlę,
tąjį
žmogų
niekas
neTas
viskas
tuojaus
atsilie

dus,
žiūrėjo
į
juos.
nu
evangelija
turi
būti
kny

“linksminkis dangau”, “V.
naujas pasaulis. Pasaulis viso pilnas ir
atgrąsįs nuo tolesnio lavini
pia
ant
žmonių
kišeniaus,
—
Ką
tu
nori
daryti?
—
paklausė
tėvas.
ga
ir
mokykla,
bet
ne
durtu

Liet.” vėl užtraukė “verkite
visiems lygus: seni ten guodojami ir ap
vas. Todėl, norėdami pakel ' nes, esant muitams, kainos mosi.
Ką
aš
noriu
daryti?
Aš
noriu
atkeršy

aniolai”. O už metu už kitu, ti apšvietą (kultūrą), męs apPoezija—tai širdies balsas. ti tau, tėve, atkeršyti už save ir už juos. rūpinti. Eiva!...
smarkiai
kįla.
Tą
patį
gali

panašiais keliais einant, ga skelbiam kovą durtuvui ir jo
Ji—vaisius gilaus įkvėpimo Atkeršyti už tuos vargus, kuriuos tu pa - Gyv. : (Žvalgydamasis). Kur? Vesk
ma
pasakyti
apie
visus
tavo

lės ir amžiną atilsį užgiedo- samdomiems klapčiukams;
ms, kurie apkraunami mui ir atjautimo. Ji tveria naują, gimdei; už badą, gėdą, elgetystęir neapy greičiau ir parodyk man jį. (Linksmai).
Rodosi, tai teisingiausia nuo
tais. Kaip auga tarifas Suv. prakilnu gyvenimą mūsų sie- kantą, už visas gyvenimo sąlygas tavo Aš eisiu per uolas, griovius ir kalnus, kol
*
Dejavo, kada Buvo socija monė.
\
darbininkų. Aš atkeršysiu tau už tavo nedasigausiu į naują pasaulį!...
Mūsų gi priešai, norėdami Valstijose parodo skaitlinės:
listŲ, bet dar daugiau dejuo
Vienok, didžiuma mūsp milijonus, rūmus ir už tavo gyvastį! Aš
(Gyvenimas meta nuodus ir pamažu
1800 metais (tai yra 110
pakelti kultūrą, vienkart ve
ja, kada j u nėra.
da karę su tais žmonėmis, atgal) Suv. Valstijų valdžia poetp, tai paprasti eilių kali tau atkeršysiu už atsipstas kelias dešimtis eina prie Vilties. Viltis dainuoja, Gyveni
kurie daugiausia nori dar gavo už muitus $890,000. kai ir tiek. O t, šiaip taip tūkstančių markip man į Berlyną, už visą mas pritaria. Uždanga leidžiasi).
buotis dėl kultūros'.
“Laisvoji Mintis”.
1870 m. gauta $396,000,000. sumezga, surezga ■ minčių tą turtą ir gerumą, kuriuomi tu mane ap
Męs suspauskim rankas savo kietas,
Katra
kultūra
geresnė,
ar
Paskutinis N “Laisvosios
1890 m. gauta $403,000,000. pluoštelį ir gatava “poezija”. krovei. Aš taipgi atkeršysiu tau ir už ši
Lai veliukas.plasnoja augštai,
ta,
kuri
eina
su
socijalistiška
Ne,
vyrai*
ir
merginos,
tai
Minties” gana įvairus. Verta
Kaip apskaito Byron W.
tą mergaitę!
Irsušukim “šalin bjaurus svietas”,
politika, ar ta, kuri nenori ir Holt,
vaikiškumo
žymė.
tai
1903
metais,
jeigu
- Tylėk, kvaily!—sušuko tėvas.
pasiskaityti D-ro J. Šliupo negali išsprukti iš kapitalis
’ Lai išgirsta mus visi kraštai.
nebūtu
buvę
tarifu
(muitu),
Kad
gerai
rašyti
eiles,
rei

staipsnį “Laisvieji Mulioriai tiškos politikos žabangų?
— Bet Pilypas nesiliovė.—Aš tau at
Senas Vincas.
produktu
kainos
būtu
buvu

ir kitos draugijos Lietuvoje,
Žmonių protas visados pa sios 12% mažesnės. Byron kia ir tikro įkvėpimo ir ne keršysiu už visas skriaudas, kurias tu esi
100 metu atgal”. Getai para sirinks sau pirmąjį taką.
W. Holt suteikia dar sekan maža prasilavinimo. 1 Mums padaręs, aš nubausiu tave taip baisiai, kad
šyta V. K. Račkausko “DieNet abėcėlės mokinantięs, čias skaitlines:* 17 milijonu reikia daugiaus mokyties ir tu iki paskutinės valandos mirties neturė
GERUTIS TAUTIETIS
(Ironija)
dieji utopistai” (apie Tamo kunigija norės nutempti į sa šeimynų suvartojo tavoru už mokyties!
si sau, ramumo. Ištapsiu tuomi keršy
vo parapijinę mokyklą. O ką $16,000,000,000, arba viduti
Kas nori rašyti—terašo. toju, kurio laukia fabrikos darbininkąi.
šių Morą).
jau kalbėti apie gilesnį apsi niškai $941 ant šeimynos. Bet kas atkakliai nori likti Aš atkeršysiu tau už dešimts tūkstančip
0, taip! Keli, keli tu tautą!
švietimą? Čia niekur neiš Tarifu (muitu) ant vienos poetu, tepagalvoja išpradžip, nuskriaustųjų negirdėtu kerštu!
Tik tie nenuoramos nestoja;
I
Socijalizmas ir tauta.
vengsi ir neišsisuksi nuo po šeimynos išpuola • $111. Iš ar jisai galės virsti poetu.
Ir
Pilypas
prisidėjo
revolverį
prie
ant

Jie sako: “Tautą jis nešioja,
tu muitu $94 ėjo į trustu ki
“Darb. Viltis” N22 teisin litikos.
Lietuvių
poezija
•
pergyve

ausio,
bet
tėvas
sušuko:
beproti!
Šoko
Lyg autą!”
Visas dalykas tik tame, šenių, o $16.52 į valdžios no kūdikystės laikus. Ko
gai sako:
prie
jo
ir
atitraukė
jo
ranką.
'
Bet
šuvys
“Socijalizmas nėra betautiškas—ji kuri politika veda prie tik
Ir kaip: “Jis tamsu biznį varo...
Apskritai imant muitai ne kias eiles dar galima buvo pasigirdo ir parkrito ant žemės Juzė Passai vadinasi tarptautiškas. Kaip-gi so rosios kultūros.
Tautystė! Vytautai!—Jis šaukia
cijalizmas gaiety būti tarptautišku, jei
šė trustams pelną: nuo vil talpinti “Aušros” laikuose, tarnokaite, kuriai kulka pataikė stačiai į
Taigi
neskirkime
kultūros
gu jisai nepripažinty tauty.
Dėlto, kad tas “klijentus” traukia
noniu produktų $9.28 (nuo dabar jau negalima. Tai būSocijalizmas nieko neturi prieš tau nuo politikos, nes mūsų poli šeimynos); nuo rakandu $6.24
Prie... “baro!”
tp nusidėjimas prieš tikrąją
tas, tik jisai reikalauja, kad įvairys tika švari. Mūsų priešai toGeras žmogus yra blogo žmogaus mo
tauty darbininkai vienytysi... Socijaliz dėl šaukia, kad jie neprisilai (nuo šeimynos); nuo. gėrimu poeziją.
O, mores, mores.! peštukizmas!
mas reikalauja, kad lietuvis socijalistas ko politikos, kad juju politi $5.34 (nuo šeim.) nuo cu
kytojas;
blogas
žmogus,
tai
ir
yra
tas
• Didžiauši poetai per metus
Jie tautiškąjį darbą ardo.
(darbininkas. Red,) pagelbety žydui
kraus $4.72 (nuo šeim.).
daiktas, dėl kurio turi rūpinties geras
ka
nešvari.
Žinoma,
nešva

Ir viską daro tas... iš gardo...
socijalistui kovoje su kapitalizmu“.
Dabar kiekvienam gali dirbo kol sutverdavo kokį žmogus. Kas negerbia savo mokytojaus
rią politiką norima paslėpti,
Jų “izmas!”
Bet kova su tautiškuoju bet tai negalimas daiktas, būti aišku, kaip atsiliepia didesnį veikalą. O męs ta- ir nemėgsta to d dyk y dėl kurio turi dirb
kapitalu nėra išsižadėjimas nes ta yla visados išlenda iš muitai ant žmonių gerovės. riamė> esą didvyriąiš, nuka ti, nors ir bū tu protingas, betgi klysta.
lę kokią dainušką.
Liao-Tse.
J. Latvys.
j
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LAISVE.

VEŽEJO ŽMONA
Iš Nikitino.

Tamsią žiemos naktį
Apie trobos langus
Draskęs, dūko vėtra,
Nenustojo beldus...
O viduj balana
Vos-ne- vos žibėjo,
Tai kartais ji rūko,
Tai smagiai traškėjo. .

BOSTON AMERICAN

Baltos jos, raudonos,
Nieko neatboja...
Išėjus į lauką,
Darbas pats joms klojas.

ir J. Lietuvninkas su J. Lazaucku, kurie patarė eiti į
darbą. Kitų lokalų draugai
padavė klausimą, kas jiems
daryti, nes streikas, sako,
esąs užbaigtas neteisingai,
jei jie savo, nariams pavelijo
eit dirbti, kuomet jų lokalas
esąs nutaręs išbraukt tuos iš
unijos, kurie eis dirbti. Tuo
met vienas sako: jeigu jus
išbrauks, tai ateikit pas mus
į L. N. U.—męs jus priimsi
me, ant ko jis spjovęs išėjo.
Taipgi paliko ir kelinių siu
vėjus, kurie tik dėlei simpa
tijos laikėsb su streikieriais,
nes jiems jau viską davė 10
geg. Irnedyvai: ką giliuoja N. U. nariams skebauti
Baltimorėj, jeigu jie galėjo
važiuoti į New Yorką, kaip
buvo streikas, ir ten skebau
ti. Ir tarp L. N. U. vadovai
savo akyveizdoj daleido skebams užrėkt visus unijistūs,
taipgi tų pačių skebų komi
tetas pranešė, kad firma ne
bus priešinga, jei kas, prigu
lės į uniją; girdi, gali prigu
lėti nors į dešimtį unijų, bet
bosas-ką norės, tai laikys.
Federeišiai da streikuoja, o
neprigulmingi dirba. Tikrai,
kaip neprigulmingi!

Juokų kąsneliai.
Kas mane suramins?

Baisi mintis atėjo man į
Nors ir sunkiai dirbo—
galvą! Bijau net prasižioti.
Veidas nesunyko...
Suramink mane, viešpatie!
Greit tad ir už vyrų
Jau seniai kas tai dilgina
Ištekėt pavyko.
mano pakaušį-, bet bijau pat
sai sau prisipažinti.
Už protą nors giria
Ar tik nebus ta Marė VaiTave mūs šeimyna,
tiekaitienė ir Ona 'Adomai
Bet mylėt... tai myliu
tienė persirėdę žydai? Die
Tik aš tave viena. „
Vaikas ant suolelio
vuli mano, ar tik nebus!. Ar
Atsišliejęs snaudė;
Viską siūt tu moki,
tik nenorima su pagelba M.
Užliūliuotas vėjo, *
Grįčioj apsitrūsti
Vai tiekai tienės ir O. Ado
Kurs už lango staugė.
Ir myli brolelius
maitienės suženyti lietuvius
Aprėdyt,
nuprausti.
Šalę jd ir motė,
su žydais.
*
Pasirėmus galvą,
Bet, ūkėj gyvenant,
Juo daugiau aš apie tai
K
Liūdėjo, beklausant
Juk žinai, dukrelę,
misliju, juo daugiau man ro
Graudžią pusnies raudą.
Reiks per amžį vilkti
dosi, kad tai galimas daik
Nelengva naštelė.
tas. Pasirėdė du žydai lie
Tarpais jiji glostė
tuviškomis moterimis ir sėja
Savo sūnaus plaukus,
Atminė tą dieną,
tarp žmonių baisų papikti
Tai pasaką’ sekė
Kada ištekėjo,
nimą.
Apie senus laikus.
Kaip jos vyro tėvas
Ją karštai mylėjo.
Visas svietas žino, kaip
O ant galo tarė:
šlovinga ir išmintinga Law—Tu eik gult, mažyti,
Bet staiga sugirgždo
rence’o ponia Ramanauskie
Girdi, pusnis rauda,
Kas vartus iš lauko.
nė. Bet jai p. Širvydas turė
Net skurdu klausyti...
- Ach, tėvelis, mama! —
tų tris metus-suflioruoti, kol
Šnabžda
lūpos
vaiko.
—O dėlko gi, mama,
ji parašytų ką nors lygaus
Mat, kaip drūčiai šaltis
Tu pati vis sėdi,
M. Vaitiekaitienei ar O. Ado
Jūs duris uždarė!—
Per vakarą verpus,
maitienei.
Pažįstamas
svečias
Ir dar gult nebėgi?
Aš visai nepadyviju poniai
Dar už durių tarė.
Ramanauskienei, nes prieš*
--Verpti, mano mielas,
Pamaži, išlėto
žydelkas nei neprasižiokie!
Jau jiegų nebliko....
Jis duris atvėrė,
Jau sykį žydelkaitė suva
Kasžin ko taip liūdna,
Paskui, vidun žengdams,
Tai f) skurdu paliko.
džiojo lenkų karalių Kazį.
Sniegus nusibėrė.
Nuo tų laikų prasidėjo baisi
Tautiečio prakalba
Juk penkta savaitė
nopostis lenkams ir lietu
(Feljetonėlis)
Kryžiaus ženklą šventą
Jau nuo tęs dienelės,
viams.
Tris kartus padarė,
Kaip tėv’s išvažiavo,
K ašy dams pakaušį,
Mieli broliai ir seserįs pa Susimildami suraminkite
O vis nėr žinelės...
Patylomis tarė:
laimintoje tautoje! Visupir- mane, nes aš visa drebu,
Šis
paveikslėlis
perstato
žmones,
stovinčius
ant
gatvių
priešais
karčiamas
ir
nuola

Susimylėk, Dieve!
ma perkelkime savo mintis į kaip pamisliju, jog M. Vai—Sveika-gyva, kūma!
tos ruguojančius, kad jie neturėjo progos ką nors geresnio išmokti.
Jei kas su tėveliu
mūs brangiąją tėvynę. Nevy- tiekaitienė ir O. Adomaitie
Kaip gyvuoti sekas?...
Atsitiktų blogo
donai terioja tautos kūną, o nė— persirėdę žydai.
Et, jau koksai oras!...
Merginų paveikslai. Šimo, nosine spalvos ją puo davis tiesiog pasakė, kad pirmaisiais tarp tų nevydonų Kas mane suramins ir išBevažiuojant keliu.
Joks ne.bliko takas!...
pavarė tik už suorganizavi
šia.
Kas-gi tada vargšei
yra lenkai! Mano lūpos dre virožys, kad tuodvi rašytojos
mą
darbininkų
ir
atgal
ne

Na, su liūdna tave
Pagarsėjęs amerikonų ar Vasaros mergina yra la
Man vienai daryti?
ba, širdis alpsta, kada aš ne žydų padermės, tam ski
priims.
Tokiu
būdu
darbi

Atlankau
naujiena:
tistas H. Fisher rašo, kokius biau guodojama, negu žie
Kas aps’ims našlaičius
ninkai 10 geg. sustojo dirbę. rengiuosi pranešti jums bai riu 2 ekz. 4‘Liaudies Dainų”.4
Parvedžiau iš Maskvos
mergmų
paveikslus
žmonės
mos
mergina.
Čia
norima
Dengti ir maitinti?
sią naujieną: apgriuvo dalis Atsakymus siųskite į “Lais
Nors
ir
buvo
šapa
organizuo

Arklelius tik vienus!—
geriausiai mėgsta. Jis pats pasakyt, kad mergina bran
mūsų senojo Gediminkalnio vę”.
ta,
vienok
ne
visi
metė
dar

Gana verkt, mamele,—
parduoda savo piešinius ir giuose žiemos kailiniuose ne
Ramanauskienės podė.
—O kur mano vyras?—
Vilniuje! Ir,—o stebuklai!—
bą:
tai
buvo;
paties
darbda

Vaik’s pakilęs sako
žino, kaip sparčiai perkamos patraukia tiek žmogaus atyJi su baime tarė,
prasivėrė žemės žiotis ir prieš
Ir rankelėms griebias
jų kopijos. Pirmių pirmiau dos, kiek vasaros muslinais vio familija ir jo pakalikai. |
Baltesnė už drobę
Sustreikavo tik visi preseriai, mūsų akis stojosi urvai ir lin
TELEGRAMOS.
Už mamutės kaklo.
sia
jis
pasako
visiems
žino

liuosai
apsirengusi
mergina.
Tuojaus pasidarė.
dynės.
Tuose
urvuose
rado
(Prisiuntė pypkiy cibuky agentūra)
mą teisybę, kad mūsų gady Yra tai todėl, kad vasari kurie priguli: vieni į L.N.U., I būk tai žmonių skeletus ir
Ir prie veido brangaus
—Taip, Maskvon pribuvus,
nėj merginų paveikslai labai niuose rūbuose ji išrodo kur kiti prie federeišių, treti prie kiaušus. Tautos nevydonai Lawrence. Visi tautie
Savo veidą dėjo,
Jam nelaimė kliuvo.
perkami. Juos perka ne tik kas liuosesnė, stipresnė ir I.W.W. Streikas ėjo gerai, paleido paskalas, kad tuose čiai maudėsi, kaip inkstai _
Apkabinęs rankoms,
Nebeilgai sirgęs,
streikieriai darbavosi, kiek
taukuose. Bet taukus išsiur
vyrai, o ir moterįs. Vyrų sveikesnė.
Graudžiai verkt pradėjo.
požemiuose buvo kankinami
Tuojaus vargšas žuvo.
paveikslai kiek geriau eina Paveikslų mėgimas visai galėdami, statė pikietus etc., didžiųjų Lietuvos kunigaik bė Ramanauskas, Arlauskas,
-Aš daugiau neverksiu,Ten sykiu ant kiemo
tik tie, kurie perstato pagar nepriklauso nuo rūbų gražu taip kad firma į jų vietas ščių priešai. Mat, ten buvę Kirdiejus ir kiti vadai. Kiti
Sako motinėlė:
Teko man stovėti,
sėjusį filosofą, herojų, artis mo, kokiais yra aprodoma darbininkų negalėjo gauti, o baisus kalėjimai, kur žmonės tautiečiai, kuriems taukų ne
su likusiais negalėjo darbą
-Tau gi atsigulti
kliuvo, pakėlė buntą. Die
Jis arklelius manęs
tą ir panašius. Šiaip neži nupieštoji ypata.
Publika
gyvais
supūdavo.
Laikas, mažutėli.
vams afieravota Arlauskas.
Prašė prižiūrėti.—
nomų vyrų paveikslai ir fan geriau mėgsta gražias akis, padaryti, ir reikalavo santai
tazijos su vyrais perkamos negu perlų karielius ant kak kos komiteto. Streikieriai Broliai ir seserįs! Męs per KaipSamsonas likosi be sylos,
Aš tau patalėlį
Graudžiai’ašarojo
išrinko komitetą ir reikala ištisus metus pinėmė vainiką, kada jam nukirpo vieną plau
nepaprastai lėtai.
Minkštai pataitysiu
Jaunoji našlelė,
lo; geriau myli spalvą jos vo, kad firma priimtų pava kurį uždėjome ant galvos Di ką, taip ir Arlauskui atėjo
Tokia jau publikos psicho veido, o ne jos rūbų.
Ir šiaudų pėdelį
Draskė jai krūtinę
rytus darbininkus ir kad pra džių Lietuvos kunigaikščių. sūdnoji diena, kada parodė
logija.
Visą ištaisysiu.
Ta skaudi žinelė.
, Ir merginų paveikslai eina Žmonės mėgsta labiau to- šalintų dirbančius skebus. Jeigu, broliai, ne Jėzus Kris kooperacijos duris.
Rankeles nuleidęs,
Dievas duos- n’iužilgo
nevienodai. Pastebėta, kad kių merginų paveikslus, ku- Tada firma susitarė su jais, tus būtų atėjęs ant žemės,
Chicago. Kunigas StaVaikelis
stovėjo
Gal sugrįžš tėvelis,
rios
piešiamos
vasariniuose
sakydama:
eikite
visi
ant
tikrai
Ponas
Dievas
būtų
pa

daugiausiai mėgstama pirk
niukinas įkuria kunigų gasIr, apimtas baimės,
Kad parvežš lauktuvių—
ti tokius, kurie perstato lau rūbuose, nes jos išrodo nesė- streiko ir stengkitės streiką vedęs išganyti žmoniją mūsų padinių fabriką. SusivynioIšblyškęs drebėjo.
Tau nušvis veidelis.
ke užsiėmimą turinčią mer dinčios nuolatos namie, o pa suardyt, o reikalavimas pra Keistučiu! ar Vytautui.
jimas Rymo katalikų nupir
šalint
skebus
pražus
patsai
našios
į
lauke
dirbančias
—
Štai
kokia
naujiena!
—
giną. Ne tie paveikslai skai
Rogutes padirbs tau,
O dabar lenkai iš savo ne ko vieną Šerą. Apačioje po
gavimi,
kadangi
jūs
būsit
su
merginas.
Jos
išrodo
svei

Žmogus sau galvojo:
tosi geriausiais, kurie persta
Tūla gražią dieną,
išpasakyto piktumo sumanė gaspadinių fabrikos bus fastreikieriais.
Taip
ir
įvyko.
komis,
o
sveikata
yra
laimė
—
Tūrbūt
aš
pergreitai
to pasipuošusias ponias, ope
I jąs įsodinęs,
suteršti mūsų karžygių var brikėlė, kur darys mažus
Firma
ir
formanas
p.
Šimkemoterei
ir
žmonijai.
Jai
išpasakojau.
rų ir balių lankytojas. Jeigu
Pavežios po kiemą.—
dą. Tegul būna jie tūkstantį aniolėlius.
Ona
Adomaitienė.
vięius
(lietuvis),
negalėdami
publika mėgsta skaityt roma
įkartų prakeikti. Bet męs,
O juk gaila žmonos,
Kun. Kaup'as misli, kad su
Ir vaikas užmigo...
kitaip
pergalėt,
griebėsi
iš

nus iš turčių gyvenimo, tai
broliai ir seserįs, suardykime sesytėmis jis gražiau susitai
Ką ir besakyti!
Ji vėl verpt žadėjo —
mėginto
įrankio:
alaus
ir
su paveikslais yra kaip tik
Prisieis duoneles
jų šėtonišką apšmeižimą ir kys, kaip su Pittstono mote
Iš rūpesčio vargšė
degtinės.
Todėl,
kada
atsi

priešingai: juo labiau išpuo
Pakiemiais prašyti.
apginkime mūsų brangiųjų rėlėmis.
Užmigt negalėjo.
buvo
mitingas,
tik
tas
galėjo
štą moterį nupieš artistas,
—Gana jau raudoti,—
Vilnius. Kun.Tumasvėl
kalbėti, kuris kalbėjo už fir
Baltimore, Md.
Balana grįtelėj
tuo
mažiau
ątydos
atkrei

Jis balsu ramino:
Aš jumis skelbiu, kad len pakreipė uodegą į kairę pusę.
mą, o kas už darbininkus,
pia į jį publika.
Vos-ne vos spindėjo,
Baltimorės
Lietuvių
kriau

kai tyčia pakišo tuos skele Taikosi į Dūmą—tai reikia
—Taip jau Dievo skirta:
tai
neduodavo
nei
išsižioti.
O už lango pusnis
Publika
mėgsta
matyt
ant
čių ir Preserių Neprigulmintus ir kiaušus, kaip didžiausi būti džentlemanu.
Jo apveizda žino!
Draskęs ir raudojo,
paveikslo piemenę, plaukėją, gos unijos darbininkų dalis Kadangi tame streike daly piktadėjai.
O arkliai ant kiemo
šieno grėbėją ir abelnai ant dirba pas Harris Silverman vavo nariai L.N.U., dalis
Langinyčias brazde,
RED. ATSAKYMAI
Lietuvos kunigaikščiai ge
Nuo to šalčio staipos:
lauko dirbančią. Jos sveika & Sons, vadinama American federeišių ir dalis I.W.W.,
Pas vartus girgždėjo —
Vesk i e juos į tvartą:
ta patraukia kiekvieno aty- Clothing. 29 balandžio su taigi visų ir atstovai ateida rų žmonių nebaudė ir gyvus L. GRIKŠTAS. Jūs rašote: “jeigu
Rodės, jog velionį
Man juk namo laikas.
vo, kurie duodavo gerus pa baisiuose požemiuose ne kan- perskaitysi istoriją Lietuvos, geografi
dą.
Jos
saules
apdegintas
streikavo
kelnių
siuvėjai
už
Į kapus lydėjo...
ją, etnologiją, iškur kilo melai ir skau
Et... atmintis kokia:
veidas skaitosi gražiausiu.
nurausimą užmokesties. Jie tarimus. Federeišių ir I.W. kino. O jeigu'ir nukankino dus kankinimas už mokslą, inkviziciją
Ir jaunystės dienos
Net galva papaiko:
Publikos skonis yra ne te priguli prie federeišių. 10 gi W. buvo nutarta, kad laiky kokį cicilikutį, tai paliko ir etc... tada gausi suprasti“. Ar iš geo
grafijos ir kįla melai? Ar tai tik saki
Jai mintin atėjo:
kis, kad džiaugtis iš gražios gegužio sustreikavo žiponų. tųsi streiko, kol nelaimės, ant sėklos. Tos piktosios niai,
Štai kryželį tėvo
kurie beriami be galo, be pradžios?
Kaip jos motinėlė
Parvežiau dėl vaiko.
skrybėlės. Jeigu ant paveik siuvėjai už pavarymą darbi- '^patingai Gordonas prašė veislės dar užteks Lietuvoje Netilps.
užsilaikyt ramiai, o streiką ant ilgų metų.
Atsakyta laiškais: K. Žaliui (ChicaJą karštai mylėjo
Pats prieš mirsiant liepė slo piešiama mergina su ninkų unijistų. Pirmiau virš- laimės, nes firma atsiuntė
goje), A. Jakavoniui (Montello).
Laikykimės drūčiai, tėvy
skrybėle, tai toji turi būt minėta darbavietė buvo ne
Ir kaip jai kalbėjo
' Sūnui dovanoti
paprasčiausia, be stambių organizuota, bet, atėjus dirb pas jį laišką, kuriame jam nės sūnus ir dukters! Gedi Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu
Ir, įteikiant, prašė
Dar prieš mirsiant dieną:
papuošimų. Labiau mylimas ti darbininkams unijistams, žadėjo gerą atlyginimą už mino kalnas jau griūva ir ar
—Gaila našlaitėle
Štai ką atkartoti:
merginos veidas, kada ant ypatingai J. Senkevičiui, pa sutaikymą, ant ko jis nesuti- do mūsų vaidentuvės sutver- Ant Town of Lake, Chicago, III.
Palikt tave vieną!
—Tai palaiminimas
ADMINISTRACIJA:
jo puola spindulių šviesa. 1
sisekė suorganizuoti šapa, ko. Tą išgirdę, firmos ber-ltus paveikslus,
Prezidentas
K. K. Strzyneckis,
Sūneliui brangiamjam!
Ne tau, balandėle,
Visai nepaisoma, ar mer už ką viršminėtas draugas nai ėmė plūsti ir melagium Imkime filosofijos lekcijas 4602 So. Ashland Ave., Chicago, III.
Ten’iužmiršta motės,
Vice-Prez. St. Ragauskis,
Už vyro tekėti!
gina yra juodbruvė, ar balta, tapo pavarytas, taipgi ir kiti vadinti.
pas
Sirvydą,
tuomet
mūsų
4612 S. Wood st., Chicago,
Pasakyk tu jamjam.—
Ne tau sunkus darbas
ar vidutiniška. Ar ant jos darbštesni unijistai.' Davus Vienok didžiumą tamsuo akįs nematys tų skeletų ir Protokoly Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago,
Lauke ištesėti! •
x
O tave matyti '
veido yra žymus atspindis raportą L.N.U., tapo nutar- lių firma nupirko už alų ir kiaušų. Suraminimui savo Finansy
Rašt. F. Yaugel,
Jis
karštai
norėjo:
4606
S. Paulina st., Chicago,
sveikatos? Tai publikos klau <!>
dvasios, broliai, išsigerkite
Tu tokia sumenkus>
p.» **
A. J. BerŽynskis,
Mirdams tavo vardą
simas. Vadinasi, artistui nė davi paklaust, uz ką pavarė tuos <jraugus> už kuriuos išė- tautiškoje karčiamoje po 5 Iždininkas
4600 S. Paulina st., Chicago, III.
Išblyškęs veidelis...
Vargšas vis minėjo.
ra reikalo taikyti įvairias ir kad priimtų atgal dirbti, jo ant streiko. Prie to buvo stiklus alaus, o jūs, sesė Organo užžiūrėtojas A. M.
O t, štai tavo sesers,
4649 So. Ashland Avė., n
kitaip
būsiąs
streikas.
Darbpašauktas
.L.N.U1
pirmsėdis
spalvas
prie
merginos
nupiepo
2.
R.
Tautininkas.
Vertė P. Posmyla.
Kaip rožės darželyj
•J

to
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‘„3Ė2

■

-v -iir'

J

a,.'
.....

Vienatinis So. Bostone

VIETINES ŽINIOS
Cambridge’iuj
Sylvester
Tower Piano Co. darbinin
kai tebestreikuoja. Gegužės
31 d. kompanija pranešė, kad
visi grįžtę i darbą, nes jeigu
negrjžš, tai į ję vietą bus
paimti nauji darbininkai.
Streikieriai laikosi tvirtai ir
ramiai, bet yra apie 8 čiūtabakiai ir kelios merginos,
kurie dirba. Buvo daug juo
kų, kuomet superitendentas,
bėgiojo apie kitas dirbtuves
ir, surinkęs apie 10 portuga
lę ir italę, parsivedė juos
prie dirbtuvės durię. Bet
tie, išgirdę streikierię balsą:
* ‘broliai neeikite dirbti, nes
męs streikuojame”, atsisakė
eiti į darbą ir, pasikalbėję su
streikieriais, nuėjo namo.
Smagu žiūrėti, kaip kompa
nija nepriprašo nei vieno eit
dirbti, nors kožną dieną pra
eivius gaudo ant gatvię.
A. Bartkevičia.
E. Cambridge, Mass. Čio
nai lietuviai labai yra tikinti
katalikai^ ir tai tie didžiau
tiki, kurie nemoka nei skai
tyti, nei rašyti. Nedėldiemais tenka pastebėti lietuvai
tes, einančias į bažnyčią ank
sti rytą, kad daugiau “Svei
ka Mariję” sukalbėti. Neži
nau, ar gerai “Sveiką Mari
ją” moka kalbėti ar ne, bet
žmoniškai apsirengt, eit gat
ve, visai nemoka. Sykį, ank
sti nedėlios rytą, ' girdžiu,
plum, plum, kasžinkas atbė
ga, žiūriu,ugi dievobaiminga
mergina bėga bažnyčion. Čeverykai nuklypę į vieną pusę,
kepurė nusivertus į kitą pu
sę. Apatinis andarokas išsi
kišęs per pusę masto. Iš ša
lies žiūrint atrodo, lig šventa
Magdelena.
Tas pats yra ir su vaikinais.
Todėl čionai lietuviai dėl sa
vo tamsumo yra visų skriau
džiami. Ant gatvės išjuokia
mi svetimtaučiais, o bažny
čiose kožną nedėlę daro kolektas ir iš minkštaširdžię
žmonelię atima paskutinius
centus, o paskui patįs neturi
už ką žmonišką drabužį nusi
pirkti. Juos skriaudžia ne
tik pinigiškai, bet ir protiš
kai. Jiems uždrausta nuo
bažnyčios skaityti moksliškas
knygas ir laikraščius. Todėl
nedyvai, kad čionai viešpa
tauja girtuoklystė, nešvaru
mas, muštinės ir tam pana
šiai.
Aldona Giritė.

4

Pereitą utaminką, 4 birž.,
buvo Bostono Liet. Kriaučių
Unijos 149-to skyriaus susi
rinkimas. Žmonių prisirin
ko daug, net netilpo į sve
tainę. Buvo susirinkę arti
300 kriaučię. Daugiausia bu
vo įnešta skundę nuo darbi
ninkę iš Talbot Co. šapę, jog
kontraktieriai bjauriai apsi
eina su darbininkais, be prie
žasties paliuosuoja iš darbo.
Pirma algas mokėjo subatomis, o dabar perkėlė į panedėlį. Po ištirimui ir apsvar
stymui visi vienbalsiai nuta
rė reikalauti, kad pavarytie
ji darbininkai būtų priimti
atgal. Jeigu neišpildys rei
kalavimų, visi darbininkai
Talbot šapę stoja į kovą.
5 birželio d. M. Mešlio šapos darbininkai pareikalavo,
idant sugrąžintę seną darbi
ninką, o naują paleistų. Bet
p. Mešlis darbininkę nepa
klausė, todėl visi darbininkai
išėjo ant streiko. Kitos šapos taipgi sustreikuos, jeigu
tik nebus išpildyti ję reikala
vimai."
'Darbininkai privalo tvirtai
laikytis visi išvien ir jie lai
mės.
Kriaučius.

LIETUVIS ŠIAUČIUS

SEVEROS

SKILVIO BITERIS

Ą
Į

t

BURKE, GALLAGHER & CO.

Sutaisome Receptus su didžiausia
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite
gauti, kokias tik pasątdyj vartoja,
taipgi visados randasi lietuvis aptiekorius P. A. JATULAV1Č1US.
EDVARDAS DALY

ujhis,

Savininkas

18 Broadway,

neramumas - tai pasekmes

Parduodonie gorčiais už visai žemas kainas.

jg

So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o
frnęs prisiusime gyduoles per expresu.

Nervu Nusilpnėjimo.
Kad neleidus labiau nergy sugedimui platintis, kad atgavus energiją, nervams sveikatą ir jiegas, tai būtinai
reikia vartoti

SENIAUSIAS RUSIŠKAS '

SEVEROS NERVOTONA

B. U. BI3RNARD

(SEVERA’S NERVOTON)

Praneša, jog jo offisas prie 105
Dorchester St., So. Boston, M ass.,
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po
piet, o prieš tą ar po to laiko telofonuokite 1(50 South Boston arba
524 Roxbury.
Gyvenimo vieta
19 Gaston St., šalę Warren St.,
Roxbury, Mass,

Doleris butelis

Severos Gyduoles

Severos

Inkstams ir Kepenims

Gothardo Aliejus

(Severa’s Kidney and Liver Remedy)

(Severn’s Gothard Oil)

ža

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAITINIS
LAIKRAŠTIS

GĖRIMAI.
Rengiant vestuves, krikštynas,
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai mallnow-

Butelis 50c

ka, wisz.niowka ir kitokių, ia dirba
visiems žinomas ir teisingas lietuvis
Stanislovas Matchis. Norėdami su

Gaunama visur aptiekose. Reikalaukite tik Severos. Jei vietinis aptiekininkas
neturi, rašykite mums.
Jei nežinotumėte, kaip savo ligoje pasigelbėti, rašykite mums.
Suteikiame dakta
riškus patarimus dykai.

sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo
South station tik 2 minutas ima eiti
iki mūšy sąkrovai.
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LEIDŽIAMAS
UET. SOC.
SĄJUNGOS
AMERIKOJE

B

V/ V /A

“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 sociįalizmo
idėja.
“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
,
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
*
“KOVA” metams
Amerikoj ir kitur.
Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

M
a
a
NZo

I<SI5 E. Moyainensing Avė.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SVEIKI, GERI IR PIGUS

pagarsėjęs tepalas visokiuose atsiti
kimuose. Kiekvienas, dirbąs ūkyje
kasyklose, giriose, fabrikuose ar
dirbtuvėse, privalo jį visada po
ranka turėti.

Butelys 50c ir $1.00.

BOSTON, MASS.

396 ATLANTIC AVĖ...

Aitrumas, Apsunkimas, blogas

SANKROVA

1OLSELIS

yno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”,
Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Jei nori sveikų gėrymų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi
ir savo draugus
atsiveši. Kurie\pegalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit p«*r laiškus,
o męs prisiųsiu)
ius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO
21-23 Cross St.,

Boston, Mass.

Revere Distilling Co.
579 to 580 Atlantic Ave.

BOSTON, 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.
Jurgis Urbšaitis, moterų ir
vyrę kostumeriškas kriaučius, siuva visokias drapanas,
taipgi išvalo, prosina, sutaiso
ir nudažo. 255 Broadway,
So. Boston, Mass.
.

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

“Liaudies Dainos”
Dainę rinkinyje telpa ge
riausių musę dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno
Vinco, Smūtkelio ir kitę.
Dainę 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”surinktos eilės, kuriose apdainuo
jama žmonię vargai ir rūpes
čiai, o taip pat ir viltis ge
resnės ateities.
Todėl “Liaudies Dainas”
privalo kiekvienas nusipirkti.
Kaina 15c.
“LAISVE”

Jei nori teisingai ir atsa
kančiai apdrausti (inšiūrinti)
savo gyvastį geriausioj kom
panijoj, tai kreipkis per laiš
ką arba ypatiškai į ofisą pas: 242 Broadway, So. Boston, Mass.
Antanas Ivaškevič,
73 Tremont st.,Boston,Mass. Peter Kazlauskas Merchandise <Sc
Telefonas Haymarket 2151.
Co. Didžiausias pardavimo

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

Tai ateikite pas mus, nes mus (
iTIIMĖ yra išsistovėjus rnedyj ir
užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandeliuose, taipgi užpeččtytn bonkose JX)
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik del inųs.
'Kaipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

I’ersidirbimas, nemiga, susijudinimas,

inkstams sugrąžina sveikatą ir jiegas, taip kad jie be jokių sunkumų
ir trukdymų gali savo uždavinį pil
dyti,

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES

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

Doleris Butelis

priežastjs

Jeigu jus kada reikalausite

ANTANAS ABAZORIUS .

(SEVERA’S STOMACH JITTERS)
pataiso apetitą ir suteikia skilviui jiegę maistui su
malti. Tai maistas labai geras silpniems, pavargusiems, senatvės palaužtiems žmonėms, taipjau po li
gos sveikaton grįžtantiems.

rūpesčiai, blogi papročiai— tai

TIKRA DEGTINE

Užlaikau naujus Čeverykus, taisau se
nus, uždedu robus ir šnininu čeverykus.
Darbą atlieku gerai ir pigiai. Taipgi
užlaikau cigarus- ir cigaretus. Lietu
viai pas savąjį.

vedėjas.
Vyrišky, moteriškų siūty, forničiy,
pečių, karpety, matrasų, lovy, kėdžių,
auksinių laikrodžių ir deimantinių žie
dų. Duodu ant išmokesčio ir cash. Stubos rakandus pigiausiai parduodu. Taip
gi parduodu automobilius, gramųfonus
ir pianus. Kas pirks forničiy viršaus
10 dol., tas gaus už $2.50 dovanų.

venimui dėl 2 šeimynų.
Kiekvienam
kambaryj randasi gazas.
Visas namas
ištaisytas konopuikiausiai ir parsiduoda
tik už $1.100.
Būtinai turi parsiduoti
prieš Rugsėjo menesį.
Norinti pirkti
Kreipkitės šiuo antrašu:
PETER SC 11 ELF 11A N DT
8 Mitchell St.,
So. Boston, Mass.

Skaitytojai, imkit
dovanas!
Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du
nauju skaitytoju ir prisius
mums 4dol.,tas gaus dovanę
sekančias knygas: “Čenstachavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinystės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems ”, Pinigus sięskit MoneysOrderiais šiuomi
adrėsu:
242 Broadway, So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet
ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiama

&£?»

________ . ,.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS
SLAPTYBES arba kruvini Dornazo Macocho darbai. Su pav.. 15c
LEKCIJOS APIE ATSK IRIMO
ŽENKLUS........................................ 15c
MOKSLAS
R A N K A ŽIN Y ST ES
arba kaip pažinti žmogaus ateitį
ir praeitį pagal delno ruožus ir
nago žydėjimą.................
15c
MEILES KARŠTLIGE..................20c
VADOVAS keliaujantiems į Arneką ir iškeliaujantiems........... 15c

Išeina kartą į mėnesį ir
prekiuoja tik 50c metams.

GREIČIAUSIAS PAMOK INTOJAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
Perkant žiūrėk, kad butų ta markė,
o Kausi leisliiKul.

SOC1JAI,DEMOKRATŲ PAŽVALGOS IR REIKALAVIMAI...... 10e
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI
LES ................................................... 20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli
tiškos giesmės... ...................... 30c

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

PASAULIŲ RATAS....................... 25c
POKAHONTAZA Indijony Kararalaitė. Istoriška pasaka..... 15c
BALTAS RŪBAS..............................15c

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popiery su gražiausiomis kvietkomis ir pasveikinimais.
Tuzinas
25c., šimtas 70c., tūkstantis 5 dol.
Ką nors užsisakydami visada ad
resuoki L taip:

“LAISVE”
So. Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS f
M
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Valandos:

Aku šerk a

(o

(0

25c.
Egiutero No. 1.
• 50c.
Egiutero No. 2.
Žmijecznik
25c., 50c ir $1.00
35c.
Gumbo Lašai
25c.
Meškos Mostis 25c.
Trejanka
25c.
Limmentas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio
25c
Liepų Baisumas
25c
Antylakson dėl Vaiky
25c
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių
nuo
Kirmėlių
dėl suaugusi y’85c
..
i
■” ".
25c
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo 25c
Ugniatraukis
Skilvio Lašai
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo
75c.
ir Kruvinosios
....
“Uicure” arba gydymas
$3.50
Reumatizmo
...
50c.
Gyd. dėl nemaliino l'ilvo M ii tel i ai aps tabdy m u i
Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo Mostis nuo Gedimo ir
25e.
Pt akaitnvimo Kojy
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 50c.
25c.
Vaistas Nutildymui Vaiky
15c.
Vaistas nuo l’apauto (Corn Cure)
$1.25
Gyduolės nuo Grippo
50c.
Plaukų Apsaugotomis
10c.
Muilas Plaukų Saugotojas
Milteliai nuo Kepeny
25c.
Valytojas l’lėmy Drabužiuose 25c.
Rožės Baisumas
...
25c.
Kinder Baisumas
50c.
Bobriaus Lašui

$2.00
Kraujo Valytojas
$1.00
Nervy
Ramintojas
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. CO
V Egzema arba Odos Uždegimas
Pabaigusi
kursą
Womans
Aledl(0
(<> h/edeliomįs iki 3 vai. po piet.
pas Vaikus
cal College, Baltimore, Mil.
0
QJ
a
Pasekmingai atlieka savo dar (0
(Kuštavolo)
e) bą prie gimdymo, taipgi suteikia v
z:»c.
Pamuda Plaukams
visokias rodąs iryiagelbą įvairio
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c.
FARMOS! FARMOS!
se motery ligose.
50c.
Gyduoles nuo Riomeris
OJ
Kurie norit pagerint savo gyvenimą,
Vengriškas Taisytojas Osų
OI FISAS RANDASI:
Inkstų Vaistas (mažesnė)
tai pirkit farmą. Čia randasi didžiausias 0)
nksty Vaistas (didesnė)
§
30
W.
Broadway
plotus derlingos žemės tarp 175 gerai
25c.
Akinės^Dulkeles
SO. BOSTON, MASS.
apsigyvenusių lietuvių. Nelįsk, brolau, §
Gydymas nuo uždegimo Dantų ari UI
po žeme, kol dar gyvas, neatiduok fa
abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų
brikantui už valgius ir randas savo sun
$2 00
ir Niežų
kiai uždirbtą centą, bet nusipirk gabalą
$2
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines
HARRISON
(1ATVCS
geros žemės, o tada nebijosi nei bedar
Gyduolės nuo Paslaptingos I .igos
bės, nei bado ir tavo šeimyna jausis ge
Kiekvienas lietuviškas štornikas laipriau ant tyro oro. Šis plotas žemės ran
fi privalo užlaikyti visada mūsų puikias
Jau 20 nietiį nuo įsteigimo.
dasi tarp upių ir ežerų, kur yra daug
lietuviškas gyduoles savo Storuose anl
paukščių ir žuvy. Pasiskubinki t, neš
229 Harrison Avenue
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
paskui žemė bus brangesne. Čia prasti
Arti Broadway, BOSTON, MASS.
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus
darbininkai gali gauti darbą su užmodovanai kokiems nors apgavikams tose
kestim po $1.76 ir $2 ant dienos. Ant
apieliukese. Stornikai, rašykite parei
šiokiomis dienomis atidaryta nuo Q iki 8
Šios žemės numažintos kainos bus tik
kalaudami
gyduolių, nes iš to geras už
vai. vakare, šventadieniais nuo 10ryto
iki 1 liepos (Julyf. Norėdami daugiau
iki 4 po piet.
darbis, ir parduokite mūsų tyras I.ietuviškas Gyduoles, kurias męs gvnrantuoapie farmas dažinoti, kreipkitės šiuo
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
jame.
Rašykite šiuo antrašu:
terų
ir
Vaikų
ir
taisomo
DANTIS.
adresu:

Sr

Q)

F. STROPIENE

to

DISPENSARE

Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts
s lei te. Jau arti 18
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacija:',. Tė-.
myk!!! Neik jieškot
manę į aptieką ant
vienais
kampo po mano ofisu, bet Ii)
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St.
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o virtjui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Oftiso va
landos: nuo 9 iki U ryto, nuo 1 iki 2 po
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.
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ALB. G. GROBLEWSKI

Ateidamas atsinešk ftį apgarsinimu.

COR. ELM A MAIN STS.,
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Chicago, III.
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PLYMOUTH, PA.

’SSVW ‘NOLSOH
Off s'imiim
uo)J1uįu6HĄ\ to?

dsom

>ia<iNvxriTv
i9<|iv>u«nti mini «|p

•s'n.Cpp o u :pj
‘si’JAidoj

s'OĮąos'jA .u

spą§iK»>in

SnuiĮAUivąp^ ‘snpun>js ‘KautppN
srrivNiria

vhinosia hwuv

a| aijį jo

MISn<l

■‘•<‘)I!IV r-rio R| «O»»|A <HU|uaA<V
ZOIT u|«W ••unppj »«HIO

I)R. M. ZISELMAN
7 Parmenter St.,

Boston, Mass.

'lelrnlione Richmond 1067-R.

ruirsiL

teisingiausia

IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

* mF’ir’TT’ A
A M I IH K A
■*** 1

Sutaisau receptus su didžiausia aty
da, nežiūrim, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir
Massachusetts valstijoj. Gyduolių

galit gaut,kokios tik pasaulyj varto

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir ,
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikėm
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus.
Užlaikėm
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- i
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.
Duodam ant barge ir ant ištnokesčio.

jamos. Taipgi parduodu daugmenoj
‘•|ce < i-.ain,” cigarus, kendes ant
vestinių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš-

Apliekiu ius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS

Musų agentai: J. A. I’eld/.ius, .1. Pocius
J. Pociūnas, Liudvikas Davalgn ir
F. S. Šimanskis.

mi.

Boston 21014 ir 21013.

Feelind Better Already
— - -Thank You7
Mielai aš pa
klausiau jūsų
pat arimo ir ištitryniau su

OBODG
OBĮamO

Dr. Richter’io

Pain™ \ i
Expellerin.^

Patarimai DYKAI!

SWIGART COMPANY
•
Wellston, Mich,

1607 Ko. Ashland Are.,

l.ll- l LA IŠKAI-I.IiNKIAK AI-RUSIAK AS

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c

e)
405 Broadway
M
SO. BOSTON, MASS. O e)

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

“Lietuvių Žurnalas”.

AR YRA DIEVAS?...................... 25c

242 Broadway,

“Lietuvių Žurnalas”, yra
tai savo' rūšies laikraštis.

PLYMOUTH, PA.

Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

Mainantiems adresus.

z'A, *lk 71^—gMMMM.Y2’

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Publika, bus dideliai užganėdinta šiuo
labai juokingu perstatymu.
Kurie norite permainyti “Laisves”
Tikietus galite gaut po num. 15 Winter siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
St. arba teatre ant pleciaus Castle. Sq., būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y.
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama
Boston, Mass.
ir naujų, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų .Jums laikraštis dabar siunčiamas,
kitaip adresą permainyt negalėsime.
Administracija.
Telephone So. Boston. 845 M

Boston^ Mass. Box 46,

t

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

“THE CLIMAX”

PETER KAZLAUSKAS.
Ofisas: 11 Cross st.,

COR. I’I.M & MAIN STS.,

NAMAS su 9 kambarinis, tinkantis gy

(O
v

MASS.

A. G. Groblewski

PARSIDUODA

ū>

-

<

Dingo skaudėjimas kaklo ir diegimas šone, jaučiuos visiškai gerai, Privalo būti kiekvienos šeimynos šepojė.
A Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.
Lz/J

P. AD. JRICHTER & CO., 215 Pearl Street, N6* York.
RloUter lo Oougo PilUs yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25e. ir Wc.
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