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Konduktorių ir motorma- 
nų streikas.

Boston, Mass.—7 birželio 
sustreikavo Boston Elevated 
Railway kompanijos konduk
toriai ir motormanai. Prie
žastis streiko yra tame, kad 
kompanija pavarė- iš darbo 
150 konduktorių, kurie buvo 
įstoję į uniją. Už pavary
tuosius užstojo ju draugai. 
Dabar streikuoja suvirš 4000 
konduktorių ir motormanu. 
Reikalauja padidinimo algos 
ir pripažinimo unijos. Kom
panija į vietą vieno strekie- 
rio pristatė po 2 skebu. Ske- 
bauja visi Bostono valkatos, 
kurie £nt kampu per naktis 
švilpavo ir kliudė praeivius. 
Skebus saugoja policija. 7 
birželio karai ėjo ištisą die
ną, bet kaip tik užstojo va
karas, prasidėjo ant gatvių 
šaudimas, subėgo didžiausios 
žmonių minios, apkūlė dau
gelį skebu ir karus sustabdė. 
8 birželio vėl karai važinėjo 
ištisą dieną, bet vakare mi
nia simpatizuojančiu strei- 
kieriams vėl visą judėjimą 
ant gatvių pertraukė. Ir tas 
pats atsikartoja kasdien. Su
areštuota daugybė žmonių- 
Užtenka einant gatve ištarti 
žodį ‘ ‘skeb”, kaip tuojaus de- 
tektivas ima už apykaklės ir 
veda į policijos stotį. Teis
mas suareštuotuosius baudžia 
labai skaudžiai.

Kuomi tasai streikas užsi
baigs, dar negalima spręsti. 
Kompanija sako, kad ir mi
lijonus doleriu išleis, bet 
streiką turės sulaužyt. Strei
kieriai laikosi ramiai. Išlai- 
mėjimas šio streiko ne tiek 
priklauso nuo streikieriu, 
kiek nuo pačios publi
kos. Visi vietiniai angliški 
laikraščiai eina už kompani
ja

I

Revoliucija Kuboj.
Havana, 10 birž.—Suvie

nytos Valstijos siunčia dau
giau karišku laivu į Kubą. 8 
birželio atsibuvo mūšis tarp 
Suv. Valstijų kariumenės ir 
sukilėliu. Suv. Valstijų val
džia pranešė Kubos valdžiai, 
kad jeigu sukilėliai nenusira
mins, tai bus panaikinta Ku
bos autonomija.

Kubos kongresas sutinka 
su senato užmanymu, kad 
būt paskirta milijonas dole
riu revoliucijos nuslopinimui. 
Kubos valdžia prašo Tafto, 
kad šis dar nesikišku į reika
lus, nes ji pati mano, nura
mint sukilėlius.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
žydu sostinė Jerozolimas bus 
pagerinta. Gatvės bus išlie
tos cimentu, įves elektros 
šviesas ir gatvekarius.

Mėsos boikotas.
Begalo didelis mėsos kai

nos pakilimas privertė darbi
ninku moteris padaryti dide
lį susirinkimą Brooklyne. Su
sirinko apie 600 moterų, ku
rios nutarė boikotuoti mėsą, 
kol nebus numažintos kainos. 
Moterįs skundžiasi, kad dau
gelis darbininku šeimynų net

vieną kartą nusipirkti mė
sos, dėlei jos didelio brangu
mo.
Mokyklos džiova sergan

tiems vaikams.
Šiais metais Chicagoj atsi

daro 5 mokyklos dėl vaiku, 
sergančiį tuberkuliozu. Už
siėmimas tokiose mokyklose 
bus atliekama po atviru 
dangumi. Jau 3 panašios 
mokyklos yra atidaryta laike 
pastarųjų dvieju metu.
Immigracijos statistika.
Immigracijos biuro biuleti- 

nas parodo, kad per kovo 
mėnesį pribuvo į šią šalį 91, 
185 žmonės. Pastebėta, kad 
daugiausia ateiviu pribūna iš 
pietinės Italijos. Taip per 
kovo mėnesį itab; skaičius 
siekia 19,046. Paskui seka: 
lenku 9,813, vokiečiu —6,092, 
žydu—5,860, graiku -5,428, 
kroatu ir slavoku—3,929, iš 
šiaurinės Italijos 3,544.

Kitas ateiviu skaičius pri
buvo iš 27 įvairiu šalių.

Tarp kitko nurodyta, kad 
jeigu immigracija iš pietinės 
Italijos ir toliaus tęsis tokioj- 
pat proporcijoj, tai Italija 
greitu laiku paliks be gyven
toju.
Nepaprastai daug ledynų.

Pribuvusio Bostono uostan 
Anglijos garlaivio Malvern 
Range kapitonas Foxworthy 
sako, jog da pirmu syk jis 
matė tiek daug ledynu plau
kiant į pietus. Nekurie le
dynai buvo apie 200 pėdu 
augščio ir 800 ilgio. Nuo 
daugumos ledynu jūrės spin
dėjo, kaip veidrodis.

Dėlto'turbūt ir šalta, kad 
da tiek daug ledu plaukioja. 
Ilgiausias pasaulyj tiltas.

Ottawa, 8 birž. -Kanados 
Pacifico geležinkelio savinin
kai ketina statyti ilgiausi pa
saulyj tiltą, kurio ilgis sieks 
1800 pėdu. Pastatymas at
sieis $20.000.000. Šis tiltas 
sujungs Vancouver salą su 
sausžemiu.

Hanford.
Washington, 7 birž.—So- 

cijalistu atstovas Bergeris 
padavė skundą į kongresą, 
kad apkaltint sūdžią Han
ford iš Seattle, Wash, už atė
mimą ūkėsišku popierių 
Olesonui. Mat, Oleson yra 
socijalistas ir išsireikę, kad 
reikalinga pataisyti Suv.Val
stijų konstituciją. Bergeris 
susekė, kad tas sudžia yra 
didžiausias girtuoklis ir tan
kiai išduoda neteisingus “in
junction” . Todėl Bergeris 
reikalauja, kad kongresas jį 
apkaltintu. Bergerio skun
das liko pavestas ištirimui 
kongreso jurisdikcijos komi
sijai. -

Neleidžia chiniečių mo-

kiai išduoda neteisingus 
junction”.

Washington, 8 birž.—Aug- 
ščiausias Jung. Valstijų teis
mas išnešė nuosprendį, jog 
čia gimęs chinietis negali 
įvežt savo moterį į Jung. 
Valst., jei ją ves Chinijoj.

Neužtenka darbininkų.
- Topeka, Kan., 8 birž.—Su- 

valymui javu Kansas valsti
jai reikės mažiausiai 30,000 
darbininku partraukt iš ki
tur, nes javu užderėjimai pa
rodo, kad šįmet reikės dusyk 
tiek žmonių, kaip pernai.'

Nors ir gausus užderėji
mai, bet pragyvenimas vis 
lipa augštyn.

Gelžkelio darbininkų de
monstracija.

Londone didžiamjam Hyde 
Parke atsibuvo gelžkelio dar
bininku demonstracija, 
monstracijoj dalyvavo 
giaus 20,000 žmonių, 
žasčia demonstracijos 
išvarymas vieno darbininko 1 
už aktyvišką dalyvavimą u- 
nijos organizacijoj.

Buvo išnešta aštri rezoliu
cija, reikalaujanti nuo val
džios paskyrimo komisijos 
tam dalykui ištirti.

Parlamento rinkimai.
Japonijoj prasidėjo parla

mento rinkimai. Eina kova 
tarp liberalu ir nacijonalistu. 
Paskutinieji pasirodo dide
liais šalininkais praplatinimo 
Japonijos valdymo rubežiu 
Azijoje. Matomai, bus vir
šus liberalu.

Šoferių streikas.
Jau šeštas mėnuo, kaip 

Paryžiuje tęsiasi šoferiu strei
kas. Paskutinėmis dienomis 
buvo net kruvini atsitikimai.

Streiklaužiai-korsikiečiai su 
ginklais rankose užpuolė 
priemiesty Levalua ant re
storano, kur buvo susirinkę 
streikieriai su moterimis. 
Kuomet streikierai pradėjo 
ginties nuo užpuoliku, įsiki
šo policija. Buvo šauta į 
minią kelissyk papliūpomis: 
10 sužeista ir vienas darbi
ninkas užmuštas.

Ant rytojaus ta pati už
puoliku šaika norėjo užmušti 
transporto federacijos sekre
torių Henmarą, grįžtant jam 
iš susirinkimo, kur buvo tar
tasi apie pagelbą streikuo
jantiems šoferiams.

Tie atsitikimai sukėlė vi
sus organizuotus Paryžiaus 
darbininkus. Užmuštojo dar
bininko laidotuvės atsibuvo 
labai skaitlingos, nežiūrint, 
kad policija stengėsi išardy
ti protesto demonstraciją, 
net išvogdama iš ligonbučio 
užmuštojo lavoną.

Parlamentas priėmė rezo
liuciją, kad valdžia pasirū
pintu užbaigti konfliktą tarp 
kompanijų ir darbininku.
Nuskendo povandeninis 
laivelis su 24 žmonėmis.
Cherbourg, Francūzija, 8 

birž.—Francūzi jos garlaivis 
“Saint Louis” manievruose 
smarkiai užgavo povapdeninį 
karišką laivelį “Vendimaire”, 
kuris tuojaus nuskendo. Sy
kiu su laiveliu žuvo 24 žmo
nės. Seniai jau buvo atsitikus 
tokia nelaimė, išbandant po
vandeninius laivelius.

Didele ekspliozija.
Vienna,7 birž.—Netoli nuo 

čia miestelyj Wiener-Neu
stadt ekspliodavo parako 
.dirbtuvė. Ekspliozijoj žuvo 
12 žmonių ir daugelis yra su
žeistu .

Kas ilgą tunelį.
Venecija, Italija, 8 birž.— 

Čia pradės kasti ilgą tunel 
po vandeniu, kurio iškasi
mas atsieis apie $2,500,000. 
Tunelis Bus apie dvieju my
liu ilgio if sujungs Veneciją 
su sausžemiu.

Šovė į moterų teisių prie
šininką.

Budapeštas, Vengrija, 8 
birž.—Vengrijos seimo pre
zidentas Tisą yra didžiausias 
moterų teisiu priešininkas ir 
;odėl jo neapkenčia moterų 
teisiu šalininkai. 8 d. bir
želio laike parodos opozicijos 
atstovas Julius Kovač palei
do tris šūvius į Tišą ir du 
šūviu į save. Vienok Tišo 
xulkos nekliudė, o Kovač 
turbūt mirs.

Pasportai Rusijos mo
terims. i

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Rusijos moterims bus išduo
dami pasportai atskirai nuo 
vyru. Ligišiol to nebuvo. 
Daugelis vyru prieš tai pro
testuoja. Jie sako, kad da- 
3ar negalėsią suvaikyt savo 
pačiu. I
Tėvas neapsileidžia sūnui.

Kiel, Vokietija, 8 birž.— 
Vokietijos kaizeris parengė 
aiveliu lenktynes. Jo vy

resnysis sūnus, kad aplenkti 
tėvą, užsakė pastatyti net 
tam tikrą laivelį, kurį jis 
pats būtu ir valdęs. Bet, da- 
žinojęs apie tai kaizeris, už
draudė jam visai dalyvauti 
enktynėse.

Mat, Vilius bijosi apturėti 
gėdą. Į

$75,000 už paveikslą, j
London, 8 birž.—NewYor- 

<o milijonierius Penfield už
mokėjo už paveikslą $75,000. 
Tą paveikslą nupiešė artis
tas Nattier. {

Nepasisekė ištirti.
Milan, 8 birž.—Parmos uni- ’ 

versiteto profesorius Lan- i 
franchi sumanė ištirti miego 
iga. Vienok tas jam nepa
sisekė. Betirinėdamas pats 
ja apsirgo ir užmigo. Jį iš
vežė gydyties į Pasteurio in
stitutą.

Nuo žemvuogiu ap
svaigsta.

Paryžius, 8 birž.—Liko pa
tirta, kad nuo žemvuogiu 
kvapsnies apsvaigsta žmonės 
ir paskui serga. Nuo šio lai
ko laivu kompanijos nevežš 
žemvuogiu ant tu laivu, kur 
važiuoja žmonės.

Persijos šachas nor ap
leisti sostą.’

Jaunas Persijos šachas yra 
labai neužganėdintas dabar
tiniu šalies valdymu ir yra 
pasiryžęs apleisti sostą.
Morokkos sultonas aplei-

Prieš rinkimus.
Visoj Rusijoj dabar eina 

smarkus rengimas prie rinki
mu ketvirtojon Dūmon. Te- 
čiau bent atvirai ne visi ren
giasi, o tik valdžia, dvarinin
kai, kunigai, juodašimčiai ir 
kiti jiems panašus dešinieji 
ponai. Visi gi tie, kurie ei
na su žmonėmis, užstoja žmo
nių reikalus, tuo tarpu tyli 
arba tik retkarčiais šį tą pra
sitaria. Kairieji laikraščiai, 
kuriuose kas nors rašoma a- 
pie rinkimu reikalus, smar
kiai persekiojama — pinigais 
baudžiama, konfiskuojama ir 
net uždengiama. Peterbur
ge paskutiniais laikais buvo 
pradėję eiti darbininku laik
raščiai “Zviezda”, “Pravda” 
ir kiti. Juose daug buvo ra
šoma neprielankiai valdžiai 
apie rinkimus. Valdžia tuos 
laikraščius pinigais baudė, 
konfiskavo, redaktorius so
dino kalėjiman, tečiau tas 
nieko negelbėjo — bausmės 
buvo mokamos, vieton paso
dintu redaktorių atsirasdavo 
nauji, o laikraščio numerį iš
platindavo ir išparduodavo 
anksčiau, negu valdžia suspė
davo jį atimti. Taigi valdžia 
padarė gudrybę: da prieš iš
eisiant laikraščio “Pravda” 
numeriui spaustuvėn atėjo 
policija, nieko nesakant pa
laukė, kol bus atspauzdintas 
numeris. Numerį atspauz- 
dinus leidėju norėta išnešti 
miestan pardavinėti, bet po
licija tuojaus visus numerius 
pasiėmė ir išsinešė. Dūmoj 
atstovai soc. demokratai įne
šė apie tai valdžiai užklausi
mą. Apskritai per šią sa
vaitę įvairiu laikraščiu nu
bausta 2050 rubliu.

į Augštų valdininkų nu- 
| teisimas.
i Kijeve beveik visą balandį 
tęsėsi intendantu byla. Tei
sė daug augštesniuju ir že
mesniųjų valdininku. Gene
rolą Akimovą už kyšiu ėmi
mą ir už netikru popieru pa
dirbimą nuteisė 8 mėnesiams 
tvirtovės, pulkininką Krav- 
čuką už tą patį pusantriems 
metams areštantu rotu, 
tus valdininkus nuteisė 
žesnėms bausmėms.

Šaudymai.
Juzovske (Jekaterinoslavo 

gub.) policija geg. 1 d. buvo 
atėjus pas du darbininkus, 
kad juos suimti. Tarp dar-

buvo po šonu klojamos, bet 
vis dėlto pastogė rami buvo. 
Šįmet kažinkodėl toji prie
glauda užsivėrus! maldinin
kams. Niekas^iežino ir ne
sirūpina į kokias lindynes ir 
tarp kokiu žmonių atkeliavę 
sodiečiai pakliūva ir ką jie 
ten pamato ir išgirsta.

Kitaip rūpinasi pravoslavu 
brolijos, kurios savo maldi
ninkams turi pastačiusios 
puikią prieglaudą.

Teismas.
Virbalyje Suvalkų apielin- 

kės teismas nagrinės Višty
čio bylą. Kaltinama 10 lie
tuviu ir 3 lenkai už tai, kad 
jie 3 balandžio 1910 m. Viš
tyčio bažnyčioj pešėsi ir iš
niekino šventus daiktus: mat 
lietuviai norėję išvaryti iš 
bažnyčios lenkus, kurie kliu
dė lietuviams atlikti lietuviu

•*

Ki- 
ma-

Fez, Morokko, 8 birželio.—
Sultonas Mulai Hafidpo stip-1 bininku ir policijos prasidėjo 
ria francūzu apsauga apleido šaudymas. Paskui kas tai 
miestą Fezą. Yra spėjama, tą namą uždegė. Ugnyj vi- 
kad jisai važiuos į Francūzi-Įsai nekaltai žuvo motina su 
ją. Morokkiečiai
tono pasielgimu yra labai | ta uriadninkas, 3, policistai 
neužganėdinti.
Sujungimas bevieliniu te-

✓legrafu Amerikos su
Londonu.

Marconio bevielinio tele
grafo kompanija sumanė su-1 tas, paliepiantis gegužės 16 
jungti bevieliniu telegrafu d. uždaryti dabartinį suomiu 
Ameriką su Londonu. Bus seimą.
pastatytos Amerikoj dvi sto
tis, kurios atsieis $750,000. ' • Mirties bausmes.
Viena iš ju bus Belmar, N. Ekaterinodaro teismas pa- 
J., antra Tons River, N. J. smerjke mirtin tris nepilna- 
Tarp Londono ir minėtai sto-1 meęius už Ožeretlovy šeimy- 

'ėiy>yra3100

tokiu sul- vaiku. Besišaudant užmuš-

ir vienas darbininkas. Ki
tas darbininkas bebėgdamas 
nusišovė, 5 policistai sužeisti.
Suoiniį seimo uždarymas.

Apgarsintas caro manifes-

io ir mmety sto- meet 
myliu, tolumo.. ' nos užmušimą.'

paroda.
Lietuviu dailės draugija 

sparčiai darbuojasi. Ji ren
gia jau šeštą dailės parodą, 
neskaitant tu parodu, kurias 
ji buvo įrengus Kaune ir Ry
goje. Tosios parodos vis ei
na didyn ir įdomyn. “Liet. 
Žin.” praneša apie tą paro
dą: “kaip paprastai, taip ir 
šiemet paroda turi du dide
liu skyrių., Vienas—tai liau
dies skyrius, kuris šiemet 
ypač turtingas. Visupirm 
minėtina čia nepaprasto se
numo juosta, užsilaikiusi Po
žėlų giminėje (Panevėžio p.) 
nuo 18 amžiaus pradžios ir 
turinti 185 metus.

Paskui Ukmergės pav. 
dvarininkės Venclavičienės kalba pamaldas, 
senu verpstu rinkinys.” Taip- 
pat dar ir daugiaus visokiu ‘panašu į garsiąją Joniškio , 
mūsų moterų išdirbiniu, au-;bylą. Geistina būtu, kad ir 
diniu ir etc. ! ši byla būtu prideramai laik-

Iš dailininku šiemet pri- raščiuose apšviesta, 
siuntė savo paveikslus K. Statys mokykloms nau- 
Stabrauskas. Jo yra 7 dide-| jus namus.
Ii paveikslai. Laukiama at- Bartininkuose (Vilkav.pav.) 
siunčiant iš Peterburgo vie- gegužės 22 d. buvo licitacija 
no didelio Čiurlionies paveik-: namu statymo Sausininku, 
slo, kuris Vilniuje dar nėra Dembaukos, Rasiu ir Pašei- 
buvęs. .

Petras Kalpokas 
paveikslus. Dailės 
jos pirmininkas A. Žmuidzi- < 
navičius išstatė 14 paveikslu. 
Tarp ju d-ro J.Basanavičiaus 
portretą ir “Vytis virš Mil
žinkapiu”. Matomai, Žmui
dzinavičius imponuoja tau
tiškiems jausmams. Adomas 
Varnas siunčia 50 paveikslu. 
Mackevičius prisiutė 3 pa
veikslus. Dalyvauja taip pat 
keli jauni dailininkai A. Pa- 
liukaitis, J. Vienožinskis, B. 
Buiko.

Amerikietis Jonas Šileika 
suteikė labai įdomius etiudus.

Skulptorius P. Rymša rodo 
du dideliu veikalu. Vienas 
užvadintas “Kova”—tai pa
veikslas vaidu tarp lietuviu 
ir lenku. Antras “Artojas”, 
jaučiu jungu beariąs. “Liet. 
Žin.” sako, jog “Artojas” 
puikus, drąsus dailės veika
las. Vienok nereikėtu per
daug atsikartoti.

Parodoje dalyvauja J.Ji- 
karas, Jaroševičius, Paliukai- 
tienė.

Ar turės kada amerikie
čiai savo dailės parodą?
Maldininkamš prieglauda.

Lengva kiekvienam įsi
vaizdinti, kaip sodiečiams, 
keliaujantiems būriais net 
po kelis tūkstančius iš karto 
į Vilniaus stebuklingas vie
tas pasimelsti, yra sunku 
prieglaudą rasti. Neturčiai 
juk šitaip keliauja myliu my
liomis pėksti, ryšeliais juodos 
duonos nešini. Dieną kaip 
dieną, vargdienis niekur ne
dejuos, atėjus nakčiai by tu
rėtu kur galvą pakišti, o čia 
nepamokėjus geru pinigu 
niekas mieste neįsileidžia. A. 
a. Juozas Montvilas, prijaus
damas tam maldininku var
gui, buvo pravėręs Pranciš
konu mūrus, kur po 5 - 6 tūk
stančius žmonių nakvynei pri
sigrūsdavo. Lengva supras
ti, kad tokiam būriui ne duk
nos ir Pranciškonu mūruose

davė 49
Draugi-

, u J.

meniu mokykloms: Sausinin
ku, Dembaukos ir Rasiu mo
kykloms statys plytų namus, 
o Pašelmenių- medžio.

Naujas gubernatorius.
Šiomis dienomis viešėjo čia 

Kauno gubernatorius Verev
kinas ir aplankė vice-guber- 
natoriu Podjakonovą. Lau
kiamas Verevkino paskyri- 
rimas Vilniaus gubernato
riumi.

• Parapijos reikalai.
Jau aštunti metai, kaip 

pradėti Panevėžyje mūryti 
nauja bažnyčia. Renkant po 
bažnyčią aukas ir imant iš 
parapijonu po 15 kap. nuo 
kiekvienos žemės dešimtinės 
gyvais pinigais, o po 10 kap. 
darbu—-surinkta viso labo 
17,000 rubliu. Dabar para- 
pijonįs kviečiami plytų vežti 
koplytėlei, kurią statys gre
ta pradėtos statyti bažnyčios. 
Kai kurie ūkininkai jau ir 
atvežė. Tą koplytėlę paskui 
ketina apversti į kleboniją. 
Nors klebonijai tam kartui 
yra pastatyta medinė, graži 
troba, bet komitetas nutaręs 
naują mūryti. Nesigailima, 
mat, nei žmonių pinigu, nei 
žygio.

Pamišėlio likimas.
Gostilioniu sodžiuje (Rum

šiškių vals., Kauno gub.) vie
noje troboje kankinasi pa
mišęs ūkininkas, prikaltas 
retežiu prie sienos. Nelai
mingąjį niekas neprižiūri; jis 
visas gyviu aptekęs ir, kai
po niekam nereikalingas šei
mynos narys, maitinamas 
tuo, kas nuo kitu atlieka. 
Jis taip yra apsilpęs, kad vos 
tik ant kojų tepastovi, ir taip 
išdžiūvęs, kad labiau į kaul- 
lavoną panašus, negu į gyvą 
žmogų. Ir tokiame padėji
me jau kelintus metus jis 
kamuojasi. Bet Gostilioniu 
sodžiaus kankinys nebepir- 
mas ir ne paskutinis. Baisu, 
kad nelaimingųjų pamišėliu 
likimą musu visuomenei ne- 

1 rūpi gerinti. ‘ ‘Liet Žin. ”
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Mažuos miesteliuos

Bepigu gyventi kur nors 
Bostone, Chicagoje, Brook- 
lyne. Čia viskas ant vietos: 
ir stambesnes draugijos ir 
stambesni veikėjai, laikraš
čiu redakcijos. Čia smages
nis ir visuomenės gyvenimas 

. ir pati kova lengvesnė.
Kas kita mažuose mieste

liuose, ypač ten, kur žmonės 
dar nepripratę prie visuome
niškumo, o senieji papročiai, 
pasilinksminimai giliai įleidę 
šaknis. Veikėjai ten ant 
pirštu suskaitomi, našta 
jiems daug sunkesnė, nuken
tėti prisieina daug daugiau, 
įvykus kokiam nepasiseki
mui, ten juos pirštais užba
do, nes temų ir reikalu daug 
mažiau ir jeigu ką nors pa
ėmė nagan, tai ■ jau negreit 
paliuosuos.

Ypač sunku ten, kur dar
bas dar nepradėtas. Seni 
prietarai, religijiški ir šeimy
niški, reikia pradėti griauti. 
Bet tai nelengvas darbas. 
Keli žmonės, kurie tą darbą 
pradės, turi būti ant visko 
pasirengę. Gerai dar, kad 
jie, bent savo tarpe, gyvens 
pilnoje santaikoje, elgsis tak
tiškai. Bet jeigu ne- darbas 
beveik žuvęs.

Kad skaitytojai geriaus su
prastu tuos vargus, štai žiup
snelis pavyzdžiu:

AthoPyj, Mass, socijalistu 
kuopa vos begyvuoja. Kun. 
Jakaitis, tai piktasis to mies
telio genijus. Negali gauti 
net svetainės susirinkimams. 
Šmeižimai ir prievarta krin
ta ant veikėju pečiu. Ir žmo
nės pradeda nusivilti.

Nashua, N. H. darbas vos 
tepradedamas. Pašelpiniu 
draugijų naudą pradeda su
prasti. Bet svarbumą apsi
švietimo ir politikos dar neiš
mano. Keli vaikinai, norin
tieji darbuoties, nežino ku
ria puse prie žmonių priėjus.

Lawrence’e, Mass, naujai 
susitvėrusi kuopa turi pakęs
ti įvairiausius šmeižimus ir 
paniekinimus. Juos perse
kioja p. p. Ramanausku agen
tai. Kuomet iš visi) pusiu 
liežuvius rodo priešingi gai
valai, dažnai pritrūksta ener
gijos. Visą laiką reikia pūs
ti prieš vėją. Čia reikalinga 
net ypatiška drąsa.

Dar blogiau Fitchburge. 
Viso pro viso ten buvo kelios 
prakalbos. Ligišiol nebuvę 
jokio teatro. Visi apsnūdę. 
Gerai, kad ten kunigo nėra. 
O jeigu atsirastu kunigas, 
kas tuomet beliktu!?

Kitur vėl darbas jau išlin
kęs į vėžės, bet labai pama
ži varosi pirmyn. Lyg ir sto
vi ant vietos. Galima pami
nėti nors ir Gardner, išdalies 
Haverhill. Geriaus dalykas 
stovi Lewiston (Me.), Nor- 
woode, Cambridge, Montel
lo. Ypač paskutinio miesto 
pavyzdys parodo, kad visuo
meniškas gyvenimas ir ma
žame miestely gali daug 
smarkesniu pulsu plakti. Ten 
nuolat būna prakalbos, ba
liai, teatrai, diskusijos.

O juk visa tai neatsirado, 
kaip finixas iš pelenu. Pir
mieji žingsniai ir buvo sun
kus. Smagu betgi paskui 
matyti savo darbo vaisius.

Darbas turi būti pastaty
tas ant tvirtu pamatu, kad 
išvažiavus vienam - kitam 
žmogui, viskas nepairtu. Dėl
to reikia įgyti visuomenės 
užuojautą.

Visados reikia būti pasi
rengusiu atlaikyti smūgius. 
Pavyzdžiu gali būti Worces
ter, kur pradėjo silpnėti kuo
pa, kuomet išvaryta iš fab
riku keli šimtai darbininku.

. .-- • * 1 • 
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Panašiu pavyzdžiu yra dar 
daugiau, bet šie^kuriuos pri
vedžiau, man ypatiškai žino
mi. •

Kuomet tik nuvažiuoji į 
kokį miestelį, tuojaus duria 
į akį finu progresas. Visur ju 
nedaug, bet visur jie blaivus, 
visur jie turi svetaines, visur 
ju draugijos stiprios ir visur 
jos pirmeiviškos. ♦ z

Mūsų veikėjai iš mažesniu 
miestu turi daug darbo. Tan
kiai mums reikėtų pasimo
kyti pas juos kantrumo ir 
takto. Tegul jiems niekad 
nepritrūksta tu privalumu. •

Žmones reikia ištraukti iš 
urvu prie šviesos, prie skais
čiosios saulės.

L. Prūseika.

Industrial Workers of 
the World Unija.

Šita unija susiorganizavo 
8 liepos, 1905 m. Chicago,III. 
Konstituciją taisė per 3 me
tus ir 1908 m. referendumu' 
užtvirtino. Aktyviškai pra
dėjo plėtotis 1908 10 11 m., 
o 1912 leidžia plačiausias šak
nis į platųjį svietą.

Šiais metais susitvėrė 100 
kuopu ir daugelis ju turi po 
kelis tūkstančius nariu. Iš
leidžia savo mėnesinį laikraš
tį po vardu: “The Industrial 
Union News”, 96 Brush st., 
Detroit, Mich, (metams 50c.) 
Generališkas išpildantysis 
komitetas susideda iš: Ro
bert McLure iš Philadelphi- 
jos, Pa., Rudolph Katz—Pa
terson, N. J., Louis Basky— 
New York City, Frank Kno- 
tek—Hartford, Conn, ir Har
ry B. Simson — Hamilton, 
Can. Generališkas sekreto- 
rius-iždininkas Herman Rich
ter, Detroit, Mich., sekr. pa- 
gelbininkas ir gen. organiza
torius Wm. A. Walters, New 
York City. William D. Hay
wood daug darbuojasi, kaipo 
keliaujantis organizatorius.

Įsirašymas į I.W.W. 25c., 
mėnesinė mokestis 25c., iš 
kuriu į centrą siunčiasi 5c., o 
kuopoj lieka 20c. Kas svar
biausia, kad indvstrialinė 
unija organizuoja darbinin
kus vienam mieste, ar pavie
te į viena kuopą, neski
riant pagal profesijas, lyties 
bei amžį, ir kaip tik spėja su
organizuoti plačią darbinin
ku koloniją, tuojau išreika
lauja pakėlimo algų nors ant 
mažo procento, o negalint 
gražiuoju, tad apšaukia ge- 
nerališką streiką, kas ir už
tikrina laimėjimą. Susirin
kimai būna gyvi. Pirmsėdis 
renkamas kas susirinkimas.

Norėdami platesniu infor
macijų kreipkitės į centro se
kretorių H. Richter, P. O. 
Box 651, Detroit, Mich.

Ypatingai patartina šita 
unija angliakasiams, nes Fe- 
derališka - profesijonališka 
unija juos pardavė net ant 4 
metu, kuomet pragyvenimas 
brangsta kas dieną.

Širšinas.
Nuo Red. I. W. W. pa- 

skutimais laikais daug pasi
darbavo. Josios principas— 
organizuoti darbininkus pa
gal plačias pramonijos šakas 
yra teisingas. Betgi turime 
pasakyti, kad kai -kurie uni
jos vadovai persiėmę anar- 
chistiškomis pažvalgoinis ir 
šnairuoja į politišką darbi
ninku partiją. Socialist Par
ty per savo kongresą pripa
žino savistoviškųmą uhijiz- 
mui kaip I.*W. W. taip ir A. 
L. F. Paskutines unijos va
dovai netikę, bet minios (o 
ju ten milijonai!) gana smar
kiai persiima socijalizmo 
dvasia.
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Kova prieš kunigi
ją Belgijoje.

Belgija—mažutė Europos 
šalis, lygi Kauno gubernijai. 
Jau nuo seniai ten varoma 
kosmarkiausia kova prieš 
kunigu įsigalėjimą, kurie už
griebė į savo rankas ir vai-

Pereitą savaitę Belgijoj 
atsibuvo rinkimai į parla
mentą. Kuniginė partija ga
vo daugiaus atstovu, negu 
pirmeiviai ir socijalistai. Bet 
jie laimėjo ne todėl, kad 
jiems prijaustu žmonės, bet 
todėl, kad turtingi žmonės 
turi po 2—3 balsus. Taip - 
pat po tris balsus turi kuni
gai ir šiaip jau universitetą 
baigę žmonės. •

Tuojaus po rinkimu prasi
dėjo didžiausi sujudimai po 
visą Belgiją. Prasidėjo dar
bininku streikai, tik jau ne 
prieš fabrikantus, bet poli
tiški streikai prieš valdžią.

Svarbu, kad nekuriose vie
tose prie darbininku prisidė
jo ir kariumenė. Betgi atsi
rado žvėrių, kurie šaudė į 
darbininkus. Svarbiausias su
kilusiu miniu reikalavimas: 
visuotinas balsavimas, lygus 
dėl visu piliečiu! Šalin su 
juodaskverniu globa ir mo
kyklų klerikalizacija. Kaip 
rašo “The New York Call” 
(N159), socijalistai reikalau
ja konštitucijos peržiūrėjimo.

Tie didžiausi streikai po 
visą Belgiją, tie sujudimai 
didmiesčiuose, tasai kraujas, 
kuris prasi liejo, rodo, kad ir 
Belgijoje ateis galas klerika
lu viešpatavimui. Kas svar
bu, kad toje koyoje su soci- 
jalistais eina ir didelė pirm
eiviu dalis.

Juodaskverniu globa truk
do apšvietos kilimą ir kultū
ros plėtojimąsi. Ypač tai 
atsiliepia mokyklose. Kuo
met kiekvienas pilietis turės 
lygiai po vieną balsą, kuni
gai galės važiuoti į užpečkį.

Vistik šiuo kartu valdžia 
su pagelba kariumenės pasi
tiki padaryti “tvarką”. Bet 
męs galime drąsiai sakyti, 
kad beigiečiu vėliaus ar ank- 
sčiaus, bet bus viršus. .

Reikia pridurti, kad tokio
je mažoje šalyje, kaip Belgi
ja, yra 85 tūkstančiai kuni
gu ir minyšku. Ypač ju pa
sidaugino, kuomet francūzai 
pradėjo juos vyti iš savo 
krašto. Atplūdę į Belgiją, 
jie norėjo padaryti čia juodą 
karaliją, bet pelnė didžiausią 
žmonių neapykantą. Todėl 
nėra ko stebėties, kad kelios 
bažnyčios ir keli klioštoriai 
buvo išgriauti, sudeginti. 
Žmonės pritrūko kantrybės.

Lietuv. laikraštis “Žvaig
žde” džiaugiasi, kad kariu
menės visur pilna. Mat, ji 
padarysianti “tvarką”, tai 
yra skaldysianti žmonėms 
galvas.

Męs gi išreikšime savo už
uojautą Belgijos kovotojams.

Mėsos trustas meluoja.
Pastaraisiais keliais metais 

mėsos trustas smarkiai pra
dėjo kelti kainą ant mėsos. 
Tą pakėlimą kainos jis aiš
kina tuomi, būk permažai 
Amerika išaugina gyvuliu. 
Jis sako: “šioj šaly gyvento
jai smarkiai didinasi, o augi
nimas raguočiu gyvuliu kas 
metas mažinasi.”

Šiomis dienomis statistikos 
biuras Washingtone apskel
bė, kad balandžio mėnesy 
1910 m. ant Amerikos rinku 
buvo pristatyta 2,234,907 ra
guočiu, o balandžio mėnesy 
191'2 m. pristatyta jau net 
3,228,000, t. y. ant* 45% dau
giau. Iš to jau aiškiai ma
tosi, kad pabrangime mėsos 
ne gyventoju pasidaugini
mas kaltas, net trusto gob-
štumas. ‘

Nekuriu tautų iš- 
mirimas.

DAILE IR DARBININKAI

Negalima užginti, kad pa
skutiniu laiku smarkiai ma- 
žinasi nekurios tautelės. Prie 
tokiu tautu reikia priskaityti 
Naujos Zelandijos maorisus, 
havajiečius, Afrikos bušme- 
nus, hottentotus, Amerikos 
indijonus. Taip-pat yra ži
noma, kad nekurios laukinės 
tautos, kaip huanšiai (nuo 
Kanarišku salų), karaibai 
(Antilišku salų), tasmanie- 
čiai (Australijoj) visiškai esą 
išmirę, kuomet jiems teko 
susidurti šu baltaisiais žmo
nėmis.

Geriausias gamtininkas 
Charles Darvin sako, kad 
tarp įvairiu rasiu visuomet 
buvusios varžytinės. Apskri
tai imant, laukinės tautos 
labai pamaži dauginasi. Tan
kus badavimai, nepastovus 
bastuoliu gyvenimas, vaiku 
mirtingumas, vaisingumo to
lydinis mažinimasis iK taip 
toliaus. Kuomet tiktai kuri 
bent tautelė pradeda mažėti, 
tuo jaus ją pribaigia kaimy
nai ir tautelė išnyksta nuo 
žemės skritulio.

Štai kelios skaitlinės: 1832 
metais havajiečių buvo 130,- 
000; 1853 m.—tiktai 70,036; 
1872 metais.. 49,044. Dabar
gavajiečiu, rodosi, jau tik 
20,000.

Profesorius Felinher iš 
Miuncheno sako, kad viena 
iš to nykimo priežasčių yra 
mišrus apsivedimai.

Daugelis Azijos, ypač Si- 
birijos tautelių tolydžio nyk
sta. Tai hiliakai, čukčiai, 
jakutai.

Yra žinoma, kad per išti
sus tūkstančius metu j U skai
čius vis augo, dabar pradėjo 
mažėti. Ypač tosios taute
lės mažinasi, kur joms prisi
eina susidurti su rusais. Miš
rios šeimynos ir degtinė, 
taip -pat sifilis naikinte nai
kina tąsias tauteles.

Afrikos bušmenai nors, ro
dosi, gyvena taip jau, kaip 
prieš šimtą metu, bet prof. 
Felinher tvirtina, kad tai nė
ra senovės bušmenai. Ženy- 
bos su baltaisiais—papras
tas, kasdieninis atsitikimas. 
Kad tokiu mišriu ženybu 
skaičius vis auga, tatai su
prantama, nes tarp išeiviu į 

.Afriką ir į Azijos salas vi
suomet viršija vyrai ir nie
kados neužtenka baltveidžiu 
moterų.

Prof.von Liuschan paklau
sęs pas 41 bu š meną, kiek jie 
turi vaiku. Jam atsakyta, 
jog nei vieno.

Tai vis pasekmės kraujo 
suteršimo, nes pas senąsias 
laukines rasas tokio nevai
singumo nėra. Josios vistik 
didindavosi per amžių am
žius, o tasai nykimas prasi
dėjo tik įsiveržus visur eu
ropiečiams.

Bet svarbu patėmyti, kad 
nekuriose vietose neišsilai
ko ir europiečiai ir pranyks
ta svetimose bangose. Prie 
tokiu šalių galima priskaity
ti Mexiką, Chili. Jeigu ten 
neįvažiuotu vis nauji euro
piečiai, i u visai nebūtu hkę« 
Chili indijonai vis dauginasi. 
Francūzu Kanadoj metisai 
(mišrus tipas nuo balto ir 
raudono žmogaus) virsta in- 
dijonais. Portugalai savo 
Afrikos kolionijose veik vi
sai pražuvo.

Sakoma, kad persimainius 
gyvenimo aplinkybėms žmo
nės negali prie ju priprasti. 
Vienok žmonės pripranta. 
Pavyzdžiu gali būti negrai, 
kuomet juos pergabeno iš 
Afrikos į Ameriką.

Tačiaus neužginamas fak
tas, kad negrai, kurie likosi 
Afrikoje, sparčiai mažinasi. 
Susimaišymas su svetimomis 
rasėmis lytiškame gyvenime, 
tai stambiausia nevaisingu
mo priežastis. z •

Bostonietis,

Grožės reikalavimas ar, kitaip pasa
kius, dailė yra žmogaus gamtoje 'taip 
įgimta pajauta, jog ją nujaučia net že
miausiame draugijinės suomatos klode 
esantieji žmonės. Pasižvelgus į žmonijos 
vystymosi istoriją, randame dailininkus 
seniausiose gadynėse, net tarpe primity
viškos žmonių šeimynos. Dailininkai at
sirasdavo netik todėl, kad pakakinus * sa
vo gamtos užgaidas, bet kad pakakinus ir 
artistiškus kitu troškimus, kuomi jau at
likdavo draugijinę funkciją. Svarbiausia, 
kas atkreipia mūsų domą toj primityviš
koj, dažniausiai vaikišku užmačių dailėj, 
— tai tas stangus sąryšis su gyvenimo bė
giu, su bėdomis, kančiomis, džiaugsmais 
ir reikalavimais. Ir juo dalykui geriaus 
prisistebėsim, juo labiaus įsitikriname, 
kad žmonija, pasiekusi taip augštą išsi
vystymo laipsnį, kokiame šiandien stovi, 
savo dailę laiko ir tobulina tik tiems pa
tiems tikslams, kokiems ji buvo vartoja
ma primityviško žmogaus gyvenime: iš
reiškimui sopuliu ir džiaugsmu, 
bedu ir reikalavimu, su tuo tik skir
tumu, kad, ką pirma skaitėme už vaikiš
ką, juokingą braižinį, šiandien į tai su 
nuostaba bei pasigėrėjimu žiūrime, pa
skaitome už “genijališką”, už pirmutinius 
žingsnius ant kelio prie augščiausios kil- 
tybės. Šiandieniniame padalintame mū
sų gyvenime žmonija ilgisi to bendro pri
mityviškos šeimynos gyvenimo, kurį męs 
tik augštesniamjame išsivystymo laipsny
je rasti tegalime.

Plyšimas mūsų draugijinio bendro su
gyvenimo į dalis yra pasekmė ekonominio 
išsivystymo. Pirmykščiame žmonijos gy
venime gyvavęs komunizmas, arba šeimy
niškasis giminiu sugyvenimas, kame bū
vio sąlygos visiems giminės nariams buvo 
vienodos, visiems lygios. Tas reiškia, kad 
prigimtos vienutės ypatybės bei spėkos 
suvartojamos buvo labui giminės, kad 
kiekvienas vienutės pasitobulinimas netik 
galėjo, bet ir turėjo būti naudingu kitiems 
nariams komunos (kasčiaus). Išnykus tam 
bendro sugyvenimo būdui, atsiradus drau
gijoje kliasoms, gyvenimo bendrumas bei 
menybė būtinai turėjo pranykti. Į vietą 
genčių bei gyminiu stoja organizuotos 
valstybės, pramintos tautomis, kurias su
deda iš savęs ne vienos padermės žmonės, 
bet vienoj vietoj gyvenanti ir silpnesnės 
gentės, pavergtos per stipresniąsias. Ir 
nors skirtingu giminiu bei paękjmiu žmo
nės susiliejo ir susivienodijo atžvilgyje 
kalbos į vieną tautą, bet anaiptol šiandie
ninės tautos negal nė viena ju pasakyti 
esanti skirtinga kitoms padermėms gimi
nė. Tautą šiandien jau negalima kitaip 
suprasti, kaip tik valstybe, nežiūrint, 
ar ta tauta pavergta kitos stipresnės, ar 
pati vergia silpnesniąsias. Taip tai tautą 
suprantant, naikintojai kliasinio draugijos 
surėdymo tautos-valstybės, kaipo kliasu 
viešpatavimo pamatą, nepripažįsta.

Bet tas toli dar nuo nepripažinimo pa
dermės individuališkuju prigimtu ypaty
bių, nuo nepripažinimo ypatingo įsimėgi- 
mo. Nieks neturi tiesos tu ypatybių nai
kinti pas kitus, kad suvienodinti anų įsi- 
mėgimus su savo įsimėgimais. Niekas 
neprivalo savo įsimėgimus pakeisti sveti
mais įsimėgimais, nes tas būtu nusidėji
mu priešais grožės vystymąsi; vienodu
mas negal tverti grožės. Tečiaus šian
dien yra visai kitaip: tautos, stengdamo
si os sutverti savo valstybinę galybę sten
giasi, kiek tik išgali įvairiausiais būdais 
asimilizuoti gyvenančius vienoj valstybėje 
žmonės, tuomi pačiu prasižengdamos prieš 
kultūrą ir dailę. Apart pasidalinimo žmo
nių į atskiras valstybes, dar kiekviena tau
ta, arba draugija pasidalinusi į kliasas. 
Kaip stipresnės tautos naikina silpnesnią
sias, taip turtingesnės kliasos naikina ir 
dvasiškai alina neturtėliu kliasą. Turtin
gųjų kliasa, turėdama reikalingus tam iš
teklius, išvysto savo dvasiškąją kultūrą 
sulig savo reikalavimu. Bet kaip mažai 
jiems rūpi, kokiu būdu išsivysto ju mate
rialinis gyvenimas, tolygiai mažai jiems 
rūpi, kokiu būdu išsivysto ju dvasios bū
vis. Matome, kad vienoj pusėj išsivysto 
augšta kultūra, kitoj gi pusėj 'dvasios iš
sivystymas stovi kuone toj pačioj vietoj. 
Tečiaus tas apsireiškimas neprašalina fak
to, jog dailininkai dažniu- dažniausiai kį- 
la iš neturtėliu kliasos, kurios bėdos, var
gai, kančios ir geismai ir sutveria tą, ką 
vadiname daile. Tik tas, kuris tos pa
vergtosios žmonių kliasos sielas pažinoda
mas vaizdžiau atvaizdina savo braižiniais, 
plunksna bei stygomis išreiškia, tos sielos 
skausmus ir dejavimus, tas tik ir burta

pripažįstamas už genijų, už artistą. Su
prantama, kad turčių kliasos dailininkas, 
nors ir turi apsipažinimą su visomis mo
kyklos išdirbtomis dailei taisyklėmis, ne
pažinodamas kenčiančios ir troškaujan- 
čios sielos, negal aną atvaizdinti savo vei
kaluose, nes jis tveria tik savo kliasos jam 
pažįstamą sielą, be geismu ir siekimu, pa
kakintas ir tuščias. Tie tai faktai ir bau
gina šiandieninio surėdymo apginėjus, kad 
panaikinus kliasas turės išnykti ir artis
tai, nes dailininkai neturės iš kur semti 
savo veikalams medegą, kad turėti pa
veikslus bei stovylas žmogišku kančių, 
idant tomis kančiomis ir vaitojimais su
mintosios sielos galėtu gėrėties sotus ir 
patenkinti Žinija žmonės. Taigi išnyks 
žmonių kančios ir besiskundimas, o bur
žuazijos kliasa taip įsimėgo smagauties 
pavergtųjų kančios vaizdais ir skausmo 
balsais, kad nuogandauja, jog įvykus ly
gybei ir vienodumui gyvenimo sąlygų, iš
nyks alkani ir nebus galima matyti viso 
to, kas šiandien taip kruvinai margina 
pasaulį.

Gi dailininkai,.kurie vargu ir sunkia 
kova išsimušė augštyn iš pavergtosios į 
viešpataujančiąją kliasą, greitai pertrau
kia sąryšį su kliasa, iš kurios kilo.Tačiaus 
buržuazijos siela dailininkams nesuteikia 
šiandien lauko, nes būvio ‘ir kliasu vieš
patavimo sąlygos buržuazijos sieloj išvys
to vien žemus geidulius: vergimo kitu ir 
gabumus, kaip prigavus savo besilenkty- 
niavime dėl užgriebimo turto oponentą 
bei konkurentą. Tuotarpu plačiose mi
niose pavergtosios kliasos vis labiau išsi
vysto troškimas teisybės, pageidavimas 
grožės. Dailininkai atsiranda tarpe vie
nos ir^kitos kliasos ir noroms- nenoroms 
priversti reikalauti panaikinimo kliasu 
viešpatavimo, kadangi ta sąlyga daro 
žmogaus sielą verge pinigo, o dėlei to 
žmogus priverstas Užmiršti visa ką kitą, 
kas tik jam nesuteikia materiališkos nau
dos, ypač tuo vergu, pinigo pasilieka bur
žuazijos kliasa ir dailininkui diktuoja sa
vo mėginius, t.y. gėrisi vien tokia daile, 
kuri išreiškia buržuazijos geidulius. Ta 
sąlyga dailininkus naikina, o dailė tur 
virsti išraiška tik*žemy žmogaus troškimu.

Pastarojo penkesdešimčio metu istori
ja su visu tikrumu patvirtina, kad tik 
tarptautiškai suorganizuotas proletarija- 
tas suteikia ateities viltį dailininkams, 
prirodant, kad šiandieninės draugijos su
rėdymas, padalinantis draugiją į neskait
lingą pasiturinčiu ir pertekliuje gyvenan
čiųjų kliasą, ir į skaitlingą beturčiu pro- 
letarijatu kliasą; šios pastarosios kliašos 
neturtas neleidžia dailininkams savo ta
lentais atvaizdinti tos skaitlingos kliasos 
troškimus ir dvasios užgaidas. Bet soci- 
jalizmas realizuoja kitokį draugijinio gy
venimo surėdymą, užtikrina darbininkiš
kai plačiajai žmonijai kultūrinį išsivysty
mą, o ten, kur vystosi nevaržoma neiš
tekliais žmonių kultūrą, juk ir laukas dai
lės išsivystymui.

Šių laiku visu tautu proletariates su
pranta, kad netik jam atimta proga nau- 
doties materialinėmis svieto gėrybėmis, 
bet taipgi nedaleistina naudoties smagu
mais, kokius suteikia dailė; kad tai yra 
šiandien tik turčių privilegija, o todėl pro- 
letarijatas tą skriaudą atjaučia tuo snau
džiaus, juo labiaus šviečiasi ir pradeda 
suprasti savo dvasios reikalus. Nėra drau
gijoje bendro lygaus būvio nė ekonomi
niame, nė kultūriniame atvejuose. Ir pro
letariate kova pirmiausiai už materialinį 
būvio pagerinimą pilnai yra išteisinta. Su
koncentravimas ton kovon visu proletari- 
jato spėkų yra švenčiausia darbininku 
priedermė. — Nesą pirma gyvenimas, o 
paskui filiozofavimas,—sakė senovės ro
mėnai. Tačiaus ordinariškiausioj kovoj 
“dėl pilvo” slepiasi ideališkiausieji pasau
lio dalykai, nes ta kova už būvį, už mais
to priemones, sykiu yra kova už kultūrą, 
ir dailę. Jeigu mūsų kliasiniai priešai ne
būtu taip savo atkaklume apjakę ir ap
kvaišę, tai lengvai suprastu, kokią pikta
darystę žmonijai daro, gindami šį netiku
sį draugijinį surėdymą!

Aiškiausi prirodymą to duoda prole- 
tarijato troškimas pažinti mokslą ir ilgė
jimąsi dailės. Tas apsireiškimas kol-kas 
matomas aiškiausiai augštesniuose prole- 
tarijato kloduose, t. y. daugiaus apsišvie
tusiuose darbininkuose, bet matomas jis 
ir žemesniuose, t.y. tamsesniuose kloduo
se,’ nes kitaip apšviestesniu darbininku 
klodai nestambėtu- Ypatingai labiaus ap
sišvietę darbininkai, nežiūrint sunkumo ir 
neištekliaus, skverbiasi visomis savo jie- 
gomis mokslam (Toliau bus).

‘N;
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Konduktorių ir motor- 
manų streikas ir laik

raščio stoka.

Taip vadinama Boston Ele
vated Railway kompanija pa
leido iš darbo 150 kondukto
rių ir motormany už įstojimą 
į uniją. w Tuomi kompanija 
pasakė, kad ji nepripažįsta 
darbininku organizacijos, ku
ri yra vieninteliu įrankiu ko
voj prieš ją. Darbininkai iš
rinko komitetą ir norėjo su
sitaikyt su kompanija, bet 
toji visai atsisakė priimt ko
mitetą. Kary ir elevatorių 
darbininkams nieko daugiau 
neliko, kaip tik streikuot. 
Ju yra 8000 ir didžioji dalis 
jau sustreikav?. Reikalauja
ma, kad konduktoriams, mo- 
tormanams ir kitiems gele
žinkelio darbininkams būtu 
mokama apie po 30c. į valan
dą, kad minimum alga būtu 
$1.75 į dieną ir kad būtu pri
pažinta unija. Dabar didžiau
sia mokestis siekia tik 23c. į 
valandą. Po keliu metu ją 
vis pakelia, ir reikia ištar- 
naut bent 16 metu, kad gaut 
26c. į valandą. Kadangi kon
duktoriai ir motormanai dir
ba po 9 vai. dienoj, tai di
džiausia ju ąlga yra $2.34 į 
d ieną, o tūli tik po dolerį te
gauna. Didžiausia sąvaiti- 
nė alga siekia nuo $12 iki 
$16. Kol žmogus gąusWi$16 
algos, jis jau pasęs ir liks iš 
darbo pavarytas.

Kaip matote, darbininku 
reikalavimai teisingi. Prie 
dabartinio daiktu brangumo 
su $7, $8, $9 ir $10 nėra ga
lima pragyvent žmonėms su 
šeimynomis.

Darbas gi tu žmonių sun
kus. Nepaisoma oro nege
rumu; neapsaugojama ju gy
vastis ir sveikata; jei ir liko 
įtaisytos kokios tai bjaurios, 
į šakę panašios, sėdynes mo- 
tormanams, tai ir tos gautos 
tik po ilgu ginču, o pirma tie 
žmonės turėjo pastovėt ant 
kojų kratančiame kare po 9 
valandas dienoj. Reikia ži
not ir tai, kad prisiena sau
gotis kiekvinoj minutoj, kad 
ką nesuvažinėjus, kad kelias 
būtu tvarkoj. Po didelio 
nuvargimo atsitinka visokios 
nelaimės, nuo ko nukenčia ir 
darbininkai ir publika.

Streikuot pradėta 7 birže
lio d., vienok geroka darbi
ninku dalis dar dirba. Dau
gelis ju nežino, dėl kokios 
priežasties streikuojama, ko 
reikalaujama, kaip atsineša 
kompanija į reikalavimus ir 
į pačius darbininkus. Ant 
didelės nelaimės, Massachu
setts valstijoj, rodos, nėra nė 
vieno tikrai darbininkiško 
angliško laikraščio. Bent 
Bostonas tokio laikraščio ne
turi. Čia darbininkai skaito 
kas diena kapitalistu laikraš
čius, tokius kaip “Boston 
Post”, “Boston Globe”, 
“Boston American”, “Eve
ning Transcript” ir kitus, ku
rie visokiais budais kvailina 
darbininkus. Ir šiam strei
kui iškilus tie laikraščiai ma
lonėjo įdėt kompanijos atsi
šaukimą į publiką, kur be jo
kiu faktu, be skaitliniu zau
nijama, jog darbininkams 
tiek jau gerumu esą duota, 
kad ir reikalaut daugiau ne
galima. Šalę to kompanijos 
melagingo ir suvedžiojančio 
atsišaukimo rašomos visokios 
sensacijos nuo gatvių apie 
streiko bėgį, o pats jo bran- 
duolis, pati šaknis jo bėgio 
apdrožiama, užslepiama.

Negana dar to. Darbinin
kai neturi nė vieny laikraš-' 
čio, per kurį jie galėtu atsi
liept į publiką ir savo drau
gus; kuriame jie galėtu iš
dėstyti savo reikalavimus ir 
kompanijos šunybes. Tie
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Pirmas paveikslas perstato kapitalą ir jo bernus Rooseveltą ir dar
ką. Jų valdymo programas reikalauja, kad darbininkai dirbtu ilgas
valandas, gauty mažas algas, kęstu badą ir bijotu bedarbiu; kad vaikai
dirbtu suaugusiu darbą ir būtu auklėjami tamsybėj ;kad moters vergautu 
vyrams ir paleistuvavimu pelnytu sau duoną.

Antras paveikslas parodo galingą darbininką ir jo draugus Debsą ir 
Seidelį. Jų programas reikalauja, kad darbininkai galėtu naudotis pil
na laisve, dirbtu trumpas valandas, gautu dideles algas, gyventu šva
riuose namuose ir būtu apsaugota jų sveikata; kad visi nepilnamečiai 
vaikai būtu atimti iš fabriku ir leidžiami į mokyklą; kad moters turėtu 
politikoj lygias tiesas su vyrais ir kad būtu panaikinta prostitucija.

angliški laikraščiai, kurie ei
na Bostone, yra panašus į 
mūsų “Vien. Liet.”, “Lietu- 
vas” ir “Draugus”, todėl 
darbininkams yra sunku su
sikalbėt tarp savęs ir pasa
kyt publikai tikrą teisybę 
apie save ir kompaniją.

Šis streikas lai būna lekci
ja Bostono darbininkams, 
kad ateityj įsisteigt savo 
anglišką laikraštį, kurio čia 
jaučiasi didžiausia stoka, ir 
nustot skaityt tą purvyną, 
kuris vadinasi bepartyviškais 
ir tautiškais laikraščiais. Tas 
purvynas ir apkvailina žmo
nes, ir neduoda progos dar
bininkams išreikšti savo rei
kalu ir dar kėsinasi suardyti 
teisingą darbininku kovą.

Ir lietuviai darbininkai lai 
neužmiršta remt savo klesos 
laikraščiu, o lai spjauja ant 
suvedžiotoju. Jei laikraštis 
jums nesirodo galingu pa
prastame laike, jo galybė 
išeina į eikštę laike darbinin
ku kovos.

M. Volungevičius.

SUTIKIMAS POROJ.

Daug žmonių džiaugiasi 
šeimynišku gyvenimu, bet 
daug yra ir tokiu, kurie kei
kia jį. Tik sutikimas tarp 
vyro ir pačios suteikia laimę 
šeimynai. Rodosi, kiekviena 
pora turėtu gyventi pilniau - 
siame sutikime, nes apsivedė 
tik todėl, kad gyventi vie
nam be kito buvo ilgu ir kad 
vienas antrame matė laimę 
dėl savo ateities. Bet tan
kiai atsitinka, kad toji karš
ta meilė, kuri juos sujungė, 
pradeda palengvėliu atšalti 
ir popoje atsiranda neužsiti- 
kėjimas vieno antru. O kur 
nėra pilno užsitikėjimo, ten 
nėra ir pilno sutikimo. Todėl 
tą neužsitikėjimą reikia kuo- 
greičiausia prašalinti ir iš- 
naujo įvykdint pilną sutiki
mą, kuris yra fundamentu 
laimės šeimynoj.

Kiekvienas vyras, kuris 

nori, kad ji pati tikrai mylė
tu, turi visus savo širdies 
jausmus sujungti su protu ir 
visados nuodugniai apsvar
styti. Reikia žinoti, kad grą
žus ir išmintingi vyro pasiel
gimai labiau patraukia mote
rį, negu jo gražumas. Jeigu 
vyras pastebi pas savo mote
rį tūlas ydas, tai neprivalo 
jai tuoj išmetinėt. Jis turi 
pirmiau perkratyt pats save, 
ar pas ji nesiranda panašiu 
ydų. Ir jeigu taip, tai 
veikiai turi nusikratyt pats 
nuo j u, o tada tik gali reika
laut to paties ir nuo savo 
žmonos. Beveik visi vyrai 
saye rokuoja daug protinges
niais už moteris ir tankiai vi
siškai nenori klausyti j u pa
tarimu. Toks vyru pasielgi
mas taip užgauna moterų 
širdis, kad potam jos prade
da stačiai neapkęsti savo vy
ru. Vyras, norėdamas gy
venti pilnoj taikoj su savo 
motere, pasikalbėjimuose su 
ja turi vengti užgaunančiu 
savymeilę žodžiu. Abelnai, 
vyras turi pilnai išstudijuoti 
savo žmonos charakterį, o 
tada galės lengvai suprasti, 
kas jai tinka ir kas netinka.

Moteris gi iš savo pusės 
privalo būti savo vyrui pa
klusni ir gali pripažint jam 
viršenybę tvarkymo šeimy
nos reikalu, bet anaiptol ne
privalo atiduot visiškon jo 
globon savo kūną. Juo dau
giau moteris brangina savo 
kūną, juo daugiau vyras ją 
myli. Ji turi elgties visame 
kame švariai ir stengtis pri
traukti prie savęs vyrą savo 
malonumu. Tada vyras my
lės ją daugiau, negu visas 
kitas moteris ir sutikimas 
yiešpataus poroj.

Ona Adomaitienė.

Jieškotojams.
Siuomi atkreipiame atyda gerbiamyiy 

“Laisves” skaitytojy, kad pajieškoji
mus giminiu ir draugu talpinam ant mė
ty 1 sykj dovanai. Už bizniškus paiieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

30 d. gegužio atsibuvo ati
darymas “Lietuviu Tautišku 
kapiniu”. Prie atidarymo da
lyvavo 19 draugijų, per tatai 
ir publikos buvo labai daug. 
Ant kapiniu kalbėjo Chica
gos majoro reprezentantas 
angliškai ir p. p. Bračiulis su 
Jurgelioniu lietuviškai. Ka
pinės, kaip kapinės/' nieko 
sau, bet vardas būtu tinka
mesnis, jei būtu užvadinę 
“Laisvos Lietuviu Kapinės”.

* *
*

Prieš Dillingham-Rooto bil- 
liu ir Ettoro su Giovanitti 
laikymą kalėjime 25 geg. d. 
liet, kriaučių lokalas N269 
parengė protesto mitinga. 
Kalbėjo A. Kvedaras, K. šeš
tokas, P. M. Kaitis, P. Gal- 
skis ir J. Dailyda (svečias iš 
Valparaiso). Pirmi keturi 
kalbėjo veik vienodoj temoj, 
f. y. apie Rooto billiu ir areš
tavimą dvieju Lawrenco va
dovu. Jiems pabaigus kal
bėti išnešta rezoliucijos. Bet 
pastarasis kalbėjo apie Sima- 
ną Daukantą ir Vincą Kudir
ką. Papasakojo, kad jie bu
vo tikri tautiečiai ir prieto gi 
socijalistai. Kad juodu bu
vo tikri tautiečiai, tki tiesa, 
bet kad jie būtu buvę socija
listai, tai gal tik vienam kal
bėtojui tėra žinoma.

* *

Pasklydo gandas, kad Chi- 
cagon atvyks F. Bagočius. 
Atvyksiąs pabaigoje šio mė
nesio. Kaip girdėti, jau jieš- 
koma svetainių prakalboms.

Julijus Minkštutis.
Montello, Mass.

Geg. 26 d. L. S. S. kuopa 
surengė prakalbas prieš žiau
ru pasielgimą kapitalistiškos 
valdžios su Lawrenco streiko 
vadovais Ettor ir Giovapitti. 
Kalbėjo A. Antonovas apie 3 
vai. , Publika likosi iš kąlbos 
užganėdinta, išskiriant vieno 
girtuoklio J. R., kuris jatėjo 

rudžio prisigėręs. Aukų Et
toro ir Giovanitti reikalams 
surinkta $46 su centais. Pri
imtoji rezoliucija pasiusta 
gubernatoriui Fossui, proku
rorui ir spaudai.

Geg. 30 d. atsibuvo balius 
su prakalbomis. Kalbėjo J. 
Perkūnas apie darbininku 
vargingą padėjimą, apie prie
mones jį prašalinti, apie so- 
cijalizmą. Kalba tęsėsi per 
3 valandas. Publika buvo už
ganėdinta. Tankiai buvo gir
dėti delnu plojimas. Tik ke
lios mergaitės elgėsi, kaip 
žydu iškaloj.

Jauna Mergaitė.
Troy N. Y.

Darbai eina šiuomi tarpu 
gerai. Darbas nesunku gau
ti. Tiktai mokestis maža: 
nuo $1.25 iki $1.50. Darbai 
nekaip eina tik mašininėse. 
Dirba po pusę laiko.

Pradėjo tvertis pašelpinė 
draugystė, kuri turi 17 na
riu. Tiktai negali išsirūpin
ti čarterio. Draugystė bus 
laisva.

Pas mus labai tankiai kįla 
peštynės, veik kožną šventa
dienį. Gana smarkios peš
tynės buvo 18 geg. Priėjo 
net ligi teismo, bet moterė
lės nieko nepešė. Reikia pa
sakyti, kad moterįs, kurios 
dalyvavo peštynėse (paskui 
įsimaišė ir vyrai) visiškai 
tamsios, jokiu laikraščiu ne
skaito. Savo pasielgimais 
tiktai gėdą daro lietuviams.

Dir-dir.
Norwood, Mass.

Darbai eina gerai. Iškitur 
pribuvusiam lengva darbas 
gauti. Uždirba nuo $9 iki 
$15. Dirbama garbarnėse, 
popierinėse ir/ knyginėse. 
Dirba po 8-10 valandų į die
ną.

Iš draugijų pažymėtina 
Labdarystės draugija, kurios 
tikslas pastatyti svetainę.

Aidas.
West Lynn, Mass.

-30 d. geg. L. S. S. kuopa 
parugė prakalbas. Kalbėjo 

Lietuvos, atbuvo Suv. Valst. 
kariumenėje (kur išmoko 
žmones šaudyt), didelis ka
talikas fanatikas, pagarsėjęs 
Eastone, kaipo lietuviškas 
“bomas” ir liko prasiskolinęs 
daugeliui krautuvininku.

Ona Linčiutė buvo gražaus 
ir linksmaus būdo. 3 birželio 
tapo palaidota su bažnytinė
mis ceremonijomis ant airi- 
šiu kapiniu.

25 geg. L.S.S. 42kp. turė
jo diskusijų susirinkimą, kur 
</Arminas skaitė prelekciją 
temoje: “Darbininkai bun
da”. Išnešta protestas prieš 
pasikėsinimą ant ateiviu.

širšinas.

Edgewater, N. J.
Geg. 28 d. išėjo ant strei

ko apie 1.000 darbininku 
Corn Praduct Reffering Co. 
Reikalauta 8 centu daugiau 
ant valandos. Streikuoja ne 
vien prasti darbininkai, ku
rie uždirba po 15c. į valandą, 
aet ir mechanikai, kurie už
dirba po $3.50 ir $4.00 ant 
dienos. Likosi tik keli de- 
sėtkai skebu, kuriuos uždarė 
ant dienos ir ant nakties. 
Ten dirba ir guli. Maistą 
jiems pristato Co. irgi slap
tai. Policmanas stovi prie 
dirbtuvės duriu.

Streikieriai gerai laikosi. 
Veikiai. W. W. unija. Šitoj 
apielinkėj dar apšviestu žmo
nių beveik nebuvo. Lietu
viu čia yra 400. M. M.

Cleveland, Ohio.
30 geg. atsibuvo L.S.S. 3 

kp. balius. Pelnas skiriamas 
įrengimui vietinio knygyno. 
Išlaimėjimui buvo paskirta 
vargonai. Išlaimėjo Radze
vičiūtė.

Po vadovyste A. Vaškina- 
vičiaus “Mirtos” choras, miš
rus ir vienu vyru, sudainavo 
keletą dainų. Dainos nusi
sekė neblogiausiai, iš ko, ma
tyt, publika buvo užganėdin
ta.

Ant galo buvo šokiai; visi 
draugiškai linksminos.

Ten buvęs.
Cambridge, Mass.

Angliškas laikraštis “Cam
bridge Standard” rašo, jog 
Ona ir Juozapas Gramanai, 
gyvenanti ant Gore st., laikė 
ant kvatieros Stanislovą Zo- 
efsky, kuris turėjo pasidėjęs 
pas viršiminėtus gaspadorius- 
$700. Birželio 5 d. S. Zoef- 
sky pašaukė į teismą savo 
gaspadorius, kad jie jam su
grąžintu jo pinigus $700. O- 
na ir Juozapas Gramanai tei
sme prisipažino paėmę pini
gus, bet juos nuo ju pavogę 
ir dabar neturį iš ko sugrą
žinti. Teismas atidėtas į 
Grand Jury.

Lai šis atsitikimas bus pa
mokinimu visiems vaikinams, 
kad pas gaspadines pinigu 
nedėtu.

Aldona Giritė.

J. Perkūnas, kursai labai 
dailiai ragino žmones vieny- 
ties ir pažinti socijalizmą, 
balsuot už socijalistus. Pra
kalba atnešė didelę naudą. 
Paaiškino, kas daryti, kad 
tasai skurdas prašalinus. 
Tik kaikurie žmonės truk
dė prakalbas įvairiais už
klausimais. Betgi J. Perkū
nas ant kiekvieno klausimo 
labai dailiai atsakęs. Kal
bėtojui ištarta širdingą ačiū 
už patarnavimą.

P. Burdigonas.
Easton, Pa.

21 metu vaikinas Bronislo
vas Tačevičia nušovė 13 me
tu mergaitę Oną Linčiutę, o 
vėliaus ir pats save. B. T. 
nuėjo 31 geg. prieš piet pas 
mokyklą, kur mokinosi L tė 
ir davė per kitą žinią, būk ją 
motina reikalauja. Daėję 
netoli jos namu, sustojo pa
sišnekėti ir T. paleido šūvį 
mergaitės krutinę. Pataikė 
tiesiog į širdį. Kuomet dra
panos užsidegė, įbėgus į stri
bą puolė ant motinos rahky 
ii’ vos ištardama porą syk 
“mama, mama”... tuojaus 
pastiro. Tačevičia, žengęs 
kelis žingsnius, šovė sau į šo
ną. Jisai dabar guli Eastono 
ligonbutyj. Spėjama, kad iš
gysiąs.

Pas T. rado kišenių je du 
laišku:

“Tu visada sunkiai dirbi ir 
niekas tavęs nepaiso—aš už
stočiau. Tavo (žmonės) ne
myli Amerikos žmonių, ku
rie myli laisvę ir liuosybę, 
bet tu nori būt su jais”.

Antras laiškas buvo adre
suotas policijai:

“Brangi Onute:—Tu pri
žadėjai būt mano ant visa
dos, bet dabar turi kitus rei
kalus (mintis). Mano širdis 
plyšta. Tu apleisi šį pasaulį 
sykiu su manim. Amen. Die
ve laimink mus krūvoje... 
Fred. J. Brown”. Jis taip 
angliškai rašydavo savo var-> 
dą.

Tačevičia yra 5 metai iš

RED. ATSAKYMAI.
Z. VITKAUSKUI (Valparaiso, Ind.) 

Redakcija pasielgė bešališkai leisdama 
Tamstai atsakyti j tuos Margerio užme
timus, kuriuos padarė jūsy knygynui. 
De fakto jokio stambesnio jūsy atšauki
mo momento nepraleista. Dėlei vietos 
stokos męs visados trumpiname koresp. 
Tąsias gi jūsy atšaukimo vietas, kur 
spėliojate apie Margerio tikrąjį vardą 
etc. (ypatiškumai) nieko bendru su už
metimais neturinčias, aplęidžiame. Da
lykas užbaigtas.

FOTOGRAFISTUI. Nesivėlinkite.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo tikro brolio Adolfo Par- 

tašiaus, Kauno gub., Telšiy pav., Se
dos vai., Kalvarijos pav., Raitoniy so
džiaus. 11 mėty kaip Amerikoj. Tu
riu labai svarby reikalą, todėl kas duos 
man žinią, tam būsiu labai deginga.

Kaz. Mažeikienė,
Box 45, Cliffside, N. J.

Pajieškau draugo Jonb Antanaičio. 
Atvažiavęs iš Škotijos gyveno Grand 
Rapids, Mich., o dabar nežinau kur jis 
randasi. Meldžiu atsišauti per laišką.

Andrius Marcinkevičius,
P. O. Box 98, ' Minden, W. V

■■
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VIETINES ŽINIOS Nepamiršk užeiti pas lie

Apsigynimo nuo valkaty 
komitetas buvo pas policijos 
viršininką S. O’Meara su pa- 
antrinimu prašymo apginti 
žmones nuo valkaty. Drauge 
buvo ir advokatas H. Nayor, 
kuris gynė Banionį.

O’Meara turėjo pilną ra
portą, kurį surašė So. Bosto
no policmanai kaslink ty pa- 
liūdijimy, kuriuos žmonės bu
vo pripildę ant tam tikry 
blanky.

Komitetas su advokatu tu
rėjo daug vargo, kol išaiški
no, kad tas raportas yra me
lagingas ir neturi jokios ver
tės. O’Meara, atydžiai išklau
sęs reikalavimy, prižadėjo 
daugelį policmany atstatyti, 
kurie tik draugaus su valka
tomis. Taip-pat pasakęs, jog 
tasai prašymas atnešiąs nau
dą, nes gerai yra, kad lietu
viai pradeda jungtis į drau
gijas, nes tuomet puikiai ga
lės apsiginti nuo valkaty ir 
be policijos pagelbos. Seniau 
ir kity tauty žmonės (airiai, 
žydai, italijonai) buvo taip 
užpuldinėjami, bet kada jie 
pradėjo rištis į draugijas ir 
rupinties pilietiškais reika
lais, tuomet juos nebekliudė.

Todėl, lietuviai, neužmirš
kime skystįęs ir apie kiekvie
ną skriaudą tuoj praneškite 
komitetui. Jeigu tai nieko 
negelbėty, męs kreipsimės į 
legislatūrą. O’Meara pra
šė palaukti kiek laiko ir 
nešaukti visuomeniško susi
rinkimo, nes ims kiek laiko, 
kol bus valkatos išgaudyti.

Reikia dar pasakyti, kad 
męs tuomet būsime pilnatei
siais piliečiais, kuomet turė
sime savo žmones legislatū- 
roje.

Antanas Ivaškevič.

Gatvekariy streikas tęsia
si. Policija labai persekioja tuvius. Jeigu nori nusipirkt 
simpatizuojančius strėikie- 
riams. Jeigu tik nugirsta 
kurį ištariant žodį “skeb 
policija tuojaus tą areštuoja.

n

Jau kelinta diena, kaip 
streikuoja M. Mėšlio, J.Žvai- 
raičio, P. Malinionio ir A. 
Satkaucko kriauciy dirbtu
vės. Priežastis streiko yra 
tame, kad visai be reikalo 
liko išvaryt! keli darbininkai. 
Taip pat streikieriai reika
lauja, kad algos būty moka
mos ne panedėliais, bet su- 
batomis. Teko pastebėti, kad 
minėti bosiukai jiešk.o sau 
darbininky per angliškus 
laikraščius.

Reporteris.

Cambridge’iuj birželio 7 d. 
atsibuvo Lietuvos Sūnų dr- 
stės susirinkimas, kuriame 
vienbalsiai išnešta protestas 
prieš Rooto biliy varde 300 
dr-stės nariu. Nutarta pa
siusti tą protestą Mass, val
stijos kongresmanams, pre
zidentui Taftų i ir atstovu 
namo kalbėtojui.

Taipgi vienbalsiai išnešta 
protestas už nekaltai kanki
nimą Lawrence’o darbininku 
vadovu Ettor ir Giovanni ti ir 
dėlei vedimo ju bilos drau
gystė paaukavo iš iždo $10.

Taip-pat paskyrė $10 Cam
bridge’iaus streikieriam 557 
skyriui I. W. W. Išrinko du 
atstovu į Mass. Liet. Polit. 
draugiją.

. Dr-ste “Lietu vos Sūnų” yra 
viena iš bedieviškiausiu. Aną 
metą vienas apsuktkalnierius 
norėjo prie jos prisitaikyt ir 
potam pasiimti į savo globą, 
bet dr-stė suprato ir nutarė, 
kad nebūtu daromas jokis 
biznis su ilgaskverniais.

šiaudinę skrybėlę, tai ateik 
pas mus, nes' mūšy krautu
vėj randasi visokiomis pre
kėmis—nuo 50 c. iki $5.00.

Tamošaitis ir Yyrgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

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

“L.” Administracija.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge- 

riausiy mūšy dainiy eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kity. 
Dainy rinkiniu įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūšy 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 zmoniy 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.

8 birželio ant Broadway li
ko suareštuotas lietu vys Si- 
revičius už ištarimą žodžio 
‘ ‘skeb”. Išleistas po 300 dol. 
kaucija. Policijos stoty gavo 
nabagas apkult.

Laisves” redak-

Brightone 4 birželio drau
gystės “Vienybės” atsibuvo 
pusmetinis mitingas. Už
baigus dr-stės reikalus, bu
vo įnešimas surengti prakal
bas, kuris vienbalsiai likosi 
priimtas. Nutarta parengti 
ant 16 d. birželio ir pakvies
ti kalbėti L. Prūseiką ir F. 
Bągočiy.
torius L. Prūseiką dar tik 
pirmąsyk kalbės Brightone, 
todėl visiems bus žingeidu 
paklausyti. Taipgi yra už
kviestas iš Cambridge’iaus 
“Laisvės” choras, kuris pa
dainuos keletą daineliy. Pir
miausia bus perstatytas mo
nologas “Plungėj gėriau, 
Plungėj šokau”.

Per mitingą dar buvo ren
kamos aukos Cambridge’iaus 
stfeikieriams. Surinkta iš
viso $6.24.

A. Lakačauskas.

Pereitoj nedėlioj 60 kp. L.
S. S. turėjo ekskursiją ant 
jury. Ant laivo važiavo apie 
80 žmoniy. Visi linksminosi 
gražiai, tik nekurie išnetyčiy 
išsimaudė.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity- 
tojy prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju irprisiys 
mums 4dol.,tas gaus dovany 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, ' ‘Revoliucijos atbal
siai”, 1 
tės”, “ 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siys- 
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 
is” ir “Vadovas keliau-

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Utarninke,ll birž.,Faneuil 
salėj atsibus tarptautiškas 
mitingas, kurį rengia Y. M. 
C.A. Dainuos lietuviu, lat
viu ir lenku chorai. Lietu
viškai kalbės Bagočius. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Ateinančioj nedėlioj, 16 
birželio, apie 10 vai. išryto 
60 kp. L. S. S. išvažiuos ant 
kary į Blue Hill, kur turės 
savo pikniką. "Bus dainos, 
muzika, prakalbos ir kiti 
įvairys žaislai. Važiuoti gali 
ir pašaliniai. Jokios įžangos 
nebus, nes tik už karus užsi
mokės po 11c. Karus gali
ma gauti iš So. Bostono ant 
Dorchester avė., o iš įvairiy 
kity vięty ant Dudley st. su 
užrašu Mattapan Franklin 
Field, o iš Mattapan reikia 
imt Blue Hill arba Stoughton.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

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

Administracija.

“Laisvėj” buvo rašyta 
apie Joną Leonaitį, kuris ga
vo 4xmėnesius kalėjimo už 
mylėjimą svetimos moters 
Mickienės. Dabar, sugrįžęs 
iš kalėjimo, vėl iš pirmos- 
dienos pradėjo turėti meiliš
kus ryšius su Mickiene, už ką 
vėl gavo cielus metus į tą pa
tį kalėjimą. Jonas Leonai- 
tis yra geras katalikas, todėl 
ir elgiasi pagal apsišvietimą.

Aldona Giritė.

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.

Jei nori teisingai ir atsa
kančiai apdrausti (inšiūrinti) 
savo gyvastį geriausioj kom
panijoj, tai kreipkis per laiš
ką arba ypatiškai i ofisą pas: 

Antanas Ivaškevič,
73 Tremont st.,Boston,Mass. 
Telefonas Haymarket 2151.

Pereitoj nedėlioj po nume
riu 159 Bowen st. atsibuvo 
lietuviškai-katalikiškos ves
tuvės. Užsibaigė viskas tuo- 
mi, kad stuba paliko be pe
čiaus ir net be laiptu. Viskas
liko sugurinta. k f

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

Dr-8tė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
1_. K. Gedemhio IN o. 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, Ill.
Protokolų Rašt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
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, 111.

■ .. ....

PARSIDUODA *
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 SCHELFIIANDT
8 Mitchell St., So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šių savaitę bus lošiama

“THE CLIMAX”
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

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

Telephone So. Boston. 845 M S 
| DR. F. MATULAITIS t 

g 495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS,
g Valandon: 
g Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare. 
įo Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

ca

PARMOS! FARMOS!
Kurie norit pagerint savo gyvenimų, 

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 uždirbtų centų, bet nusipirk gabalų 
geros žemes, o tada nebijosi nei bedar
bes, nei bado ir tavo šeimyna jausis ge
riau ant tyro oro. Šis plotas žemės ran
dasi tarp upių ir ežerų, kur yra daug 
paukščių ii* žuvų. Pasįskubinkit, nes 
paskui žemė bus brangesnė. Čia prasti 
darbininkai gali gauti darbą su užmo- 
kestim po $1.75 ir $2 ant dienos. Ant 
šios žemės numažintos kainqs bus tik 
iki 1 liepos (July). Norėdami daugiau 
apie farmas dažinoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

SWIQART COMPANY
Wellston, Mich.Box 46,

Draugijos 
ir Biznieriai!

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

“Laisves” 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydų atkreipiam 
į draugi j y darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway 

So. BOSTON, MASS.

Peter Kazlauskas Merchandise & 
Co. Didžiausias pardavimo 

vedėjdk. •
Vyriškų, moteriškų siutų, forničių, 

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

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

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U. BERNARO

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo' 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar po to laiko tcle- 
fonuokite 160 Šoutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St.,'šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

SVEIKI, GERI IR PIGUS

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 inalinow- 
ka, wiszniowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūsų sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - » MASS.

Jeigu jus kada reikalausite -

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus DEOTUNfe yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtiniu Valstiją sandeliuose, taipgi užpečėtyta bojikose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laiškų užsisakantiems už prieina
mų kainų.

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

Parduodame gorčiais už visai žemas kainas.

TIKRA DEGTINE

DIDŽIAUSIAS z / w in ifi T k
DARBININKŲ ° * |V ■ B \/ ZA
SĄ VARINIS V
LAIKRAŠTIS

.EIDŽIAMAS * 
LIET. SOC. S 
SĄJUNGOS J 
AMERIKOJE r

LE

V “KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip- 
įti snius.
* “KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
jį prašalinti juos. 2
S “KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo j 
g idėja. • j
JJ “KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis. £
M “KOVA” paduoda žinias iš viso svieto. «
•į “KOVA” metams žj>:2.OO Amerikoj ir kitur. j
ft Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui £
£ DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

i E. Moyamensing Ave. #i JvUVd PHILADHUPHIA, PHNN’A. S

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

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

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKA VO KLIOŠTOR1AUS 
SLAPTYBES arba kruvini l)o- 
mazo Macocho darbai. Su pa v.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS.................................... 15c

MOKSLAS RANKAŽ1NYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 

<mgo žydėjimų.........................  15c
MEILES KARŠTLIGE.................20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

tiškos giesmės......................... 30c
PASAULIŲ RATAS..................... 25c
POKAHONTAZA Indi jonų Kara- 

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

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

Kų-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

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

§
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Aku šerka
F. STROPIENE

Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OI TISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.e)
*Gc)4943c)4c)4c)4c)»<c)4c)4c)4c)4Q)44c)

HARRISON CATVI3S

DISPENSARE
Jan 20 metiį nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki 8 - 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

Iki 4 po piet.
Gydomo visokias liga^ Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidama* atsinešk šį apgarsinimą.

■M

Perkant žiūrėk, kud butlį ta marke, 
o Kausi teisingu).

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

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

25c.
- - 50c.

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

Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas - 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

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

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

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

ahelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

75c.

$3.50 
50c.

10c. 
10c.

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

$1.25 
50c. 
10c. 
85c.
25c. 
25c. 
25c. 
50c.
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00 
25c.

$2.00 
$2.00

, $5(1

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ei privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
fiardavimo, kad mūsų tautiečiai reika- 
audami, galėtu pas savo štornikų nusi- 

Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM . MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas", yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie kubus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland he., Chicago, III.

LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAl-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos l’rofe- 
gorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
mahę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
(repais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
gin jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, -nuo 1 iki 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1<>67-R.
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>. TU1INILA
Užlaikom didelę

A

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

Duodam ant barge ir ant išmokesčio.

82^2 Washington Street

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

F. S. Šimanskis.

TEISINGIAUSIA 4 O’T’ir'IT’ A 
IR GERIAUSIA A T I IF R A

LIETUVIŠKA * llulYZ*.
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice ('ream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Feelinč Better Already
JE2ZS?«ZZZZKZZZ^ | II fi ZTni l M. 7 *^1”

klausiau jūsų
patarimo ir iš-
titryniau su

Or. Richtor’lo
n /

Dilimo skaudėjimas lokio ir dimri- CšL 
mas šone, jaučiuos visiškai perai. l‘: i- w 
valo buri kiekvienos šm nynos šepojė | ; 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir ŪUc. D
\ F. AP. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York 
HlcUUn io Coi.go i'HL'Ti > tu jjeros uuo vlduiiu BukivUjiino. 24c. irOOc.
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