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AMERIKOJ
J. Ruseckas nėra 1. W. VV. 

organizatorium.
Užėjęs į “Laisvės” redak

ciją Industrial Workers of 
the World organizatorius J. 
Šmidtas prašė pranešti, kad 
Ruseckas, kuris važinėja po 
Bostono apygardas, renka 
aukas ir tveria L W. W. kuo
pas nėra jokis organizato
rius, jokiy įgaliojimy neturįs.

Taigi pasitvirtina visa tai, 
kas buvo rašyta “Laisvės” 
N45. J. Ruseckas ne revo- 
liucijonierius, bet paprastas 
klerikalas. Jisai tveria Ry
mo-katalikiškas kuopas.
Chicagos laikraštininkų 

streikas.
Presmany ir stereotypieriy 

streikas dar nepasibaigė. 
Streikieriai laikosi drūčiai. 
Po šeši y sava ič i y kovos Hear- 
sto laikraščiai išeina tik 30, 
000 egzemplioriy. Jeigu jam 
ir toliaus taip seksis, tai na
bagas Chicagoje gali suban
krutuoti.

Chicagos mokytoju federa
cija nutarė neskaityti skeby 
dienraščiy, o taip pat nieko 
nepirkti tose firmose, kurios 
garsinsis tuose šunlupiuose. 
Prie federacijos priguli 6000 
mokytoju.

Ant Kubos.
Padėjimas eina blogyn. 

Havanoj prasidėjo susirėmi
mas tarp baltyjy ir juodyjy. 
Kuomet apie tai gauta žinia 
nuo konsulo, tuoj nuslysti 
dar du karės laivai iš Key 
West.

Tokiu būdu Amerikos spė
kos išaugo iki 6 karės laivy ir 
2000 kareiviy, kurie jau iš
sodinti ant Kubos kranty.

Jeigu negrams duoty poli
tiškas teises, nieko panašaus 
nebūty.

Nenori važiuoti su dar
bininkais.

Montclais, N. J., 12 birže
lio.- Santikiai tarp įvairiu 
klesy visuomenės labai pa
blogėjo. Kapitalisty ir turčiy 
moterįs visiškai nenori va
žiuoti tuose pačiuose karuose 
su darbininkais. Jos sako, 
kad darbininkai esą purviąj, 
nešvarus ir nemoką apsieiti. 
Darbininkams esą galima 
įrengti atskirus, pigesnius 
karus.
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Kodiak, Aliaska. Ugnia- 
kalnis Katmai pradėjo pleš
kėti. Veržiasi lava ir pele
nai, kurie užklojo du kaimu. 
Gyventojai spėjo išsigelbėti 
ant Suv. Valst. laivo “Man- y
nmg”. Žmonės dauginus ant 
tos salos nebegali gyventi, 
kadangi visas vanduo suterš
tas pelenais.

Lekajų streikas New 
Yorke.

Streikas tęsiasi daugiaus, 
kaip dvi savaitės. Streikuoja 
virš keturiy tūkstančiu. Di
džiumoje hotelip dirba ske
bai. “New York Call” N164 
pašvęstas išimtinai aprašy
mui hoteliu bjaurumu. “New 
York Call” sako, kad visi di
džiausi New Yorko viešbu
čiai tik iš viršaus paauksuoti 
ir blizga, betgi viduryje esą 
supuvę ir užlaikomi baisiau-

siose antisanitariškose sąly
gose. . Virtuvės daugiausia 
randasi šalygatviuose.

Lekajy pi kietai išstatyti 
ties hoteliais. 12 birželio bu
vo areštuoti 109 streikieriai. 
Visi jie nubausti pinigiškai.

Kaip įvedami chiniečiai.
Malone, N. Y. Ateivystė 

chiny į Suv. Valstijas esanti 
labai apsunkinta. Todėl chi
niečiai pasigauna gudrumo. 
Jie nudažo savo veidus juo
dai ir per Kanados rubežiy 
važiuoja į Suv. Valstijas, 
kaipo negrai.

Mexikoje.
EI Paso, 12 birž.

tarp sukilėliu ir valdžios ka- 
riumenės nesibaigia. Abidvi 
pusės skelbiasi laimėjusios, 
betgi negalima žinoti, kuriy 
bus viršus.

Sukilėliai karia visus tuos, 
kuriuos jiems pavyksta pa
imti nelaisvėn.

Darrowo byla.
Šnipas Franklin kaltina ne 

vien Darrową už prisaikinty 
teisėjy papirkimą, bet ir 
Harrimaną suGompersu, ku
rie būk tai davė pinigy Dar
rowo papirkimui. Vienok 
prokuroras išrado, kad nėra 
jokiy priežasčiy kaltinti Gom- 
persą ir Harrimaną.

Kastink Darrowo, tai jo 
apginėjai mano, kad pavyks 
jisai išgelbėti. Betgi proku
roras uoliai kaltina Darrową 
nebūtuose prasikaltimuose. 
Mat, Darrow esąs gabus uni- 
jy advokatas ir uoliai ginąs 
unijy reikalus. Anuomet ji
sai buvo apgynęs Haywodą 
ir nuo to laiko kapitalistai jo 
pradėjo neapkęsti.

Važiuoja Kanadon.
Otawa, 10 birž. Persikė

lėliu skaičius iš Suv. Valsti
jų Kanadon vis eina didyn. 
Pereitais metais šiuo laiku 
persikėlė 16.397 žmonės, o 
šiais metais persikėlė jau 
21.491. Jie išsivežė su vir
šum 25 milijonus doleri y.
Žydės boikotuoja mėsą.
Chicagos žydės boikotuoja 

mėsą, nes nenori mokėti. tri
gubu k ainy. Josios protes
tuoja prieš žydy mėsininky 
susivienyjimą.

Nutarė įsteigti savo ko
operaciją.

Kaliniai susi bu n ta vojo.
San Quentin, Cal. Vieti

niame kalėjime sėdi 1.900 
kaliniu. Juos labai blogai už
laiko. Iš tos priežasties tarp 
kaliniy kilo sumišimai. De
monstracijoje dalyvavo per 
200 žmoniy. Sumišime už
mušta 1 žmogus, o 2 sunkiai 
sužeista.
Nenori valgyti su skebais.

Lttoro ir Giovannitti rei
kalais rūpinasi ir Italija.
Soči jai isty atstovas Kobri

ni užklausė parlamente, ko
dėl Italijos valdžia nesikiša į 
Ettoro- Giovannitti reikalus 
ir nesirūpina jy paliuosavi- 
mu. Užsieninių dalyky mi- 
nisterio atsakymas neužga
nėdino atstovy.

Italy darbininky spauda 
daug vietos paveda savo špal- 
tose, kad visapusiškai ap
švietus neteisingą tydviejy 
Lawrenco streiko vadovy 
kankinimą.

Karė.
Turkams pradeda vis la

biau nesisekti. Kaip prane
ša iš Rymo (11 birželio) oazo- 
je Quanzur ištiko smarki ko
va tarp turky ir italy. Tur
kai palikę ant kovos lauko 
1000 žmoniy. Tuo tarpu ita
lai sako, jog iš jy puses kri
to ant vietos 25 žmonės, o 
sužeisty 252.

Italijos santikiai su Rusija 
vis geryn eina. Mat, abiem 
malonu praryti Turkiją. Pa
čioje Turkijoje be albaniečiy 
prasidėjo sukilimas Arabijo
je. Kaip nesiseka, taip ne
siseka.

Havre, 11 birželio. - Gar
laivis “France” turėjo iš
plaukti iš uosto. Sustreika
vo betgi pečkuriai. Jie reika
lavo pakelti mėnesinę algą 
iki 110 franky. Keleiviai, 
kad tik greičiaus išvažiavus 
Amerikon, sutiko pakelti al
gą iš savo kišeniaus. Vienok 
kapitonas pasipriešino, nes 
pasitiki ant skeby pagelbos.

Kaip matyt, jureiviy padė
jimas esąs labai vargingas.

Metė bombą.
Lisbona, 13 birž.— Mesta 

bomba į republikonišky afi- 
cieriy susirinkimą Port Ale- 
gel’y.Du likosi ant vietos už
mušta ir daug sunkiai sužeis
ta. Kaltininkais yra senosios 
tvarkos šalininkai, tai yra 
monarchistai. .

JA*

Milwaukee & St. Paul dirba 
skebai. Kuomet policmanai 
paprašyta valgyti už vieno 
stalo su skebais, šie atsisakė 
ir sustreikavo. Jie pasisakė, 
kad gėdinąsis sykiu su ske
bais valgyti.

Tūlas Chicagos ubagas 
prašė almužnos. Du keleiviu 
praėjo pro šalį ir nedavė jam 
aukos. Ubagas davė jiems 
lazdų, kad šie turėjo bėgti.

Paskui pasislėpė ir patsai 
ubagas, kurio nepavyko su
gaut.

Smarkys dabar ubagai.

»

žai teisejy ir užvelkama by
los. Todėl jie ir pradėjo šį 
streiką.

Cliini joje.
Honkong, 11 birž.- Can- 

tone teisiama žmonės karės 
lauko teismu. Žmoniy atsto
vai smarkiai nupeikė val
džią.

Kiekvieną dieną sušaudo
ma galybės žmoniy. Netgi 
lavonus nesurankioja nuo

Iš Cantono praneša, kad 
Chinijos kapitalistai ir pirk
liai labai priešingi paskolei 
svetimose valstijose, kadan
gi tuomet Chinija priderės 
ekonomiškai nuo užsienio 
kapitalizmo.

Malecka liuosa.
Po įtekme protestu Angli

jos visuomenės ir pasiunti
nystės Peterburge caras su
simylėjo ant Maleckos, kuri

cijalisty partijos buvo nutei
sta ant 4 mėty katorgos. Ji
nai pa leista iš kalėjimo ir iš
važiavo Anglijon. . Iki rube- 
žiaus ją palydėjo žandarai. 
Rusijon jai grįžti uždrausta.

IIIžas I .otaringija.
Tai šalis, kurią užkovojo 

Vokietija nuo francūzy. Jai 
suteikta konstitucija. Dabar 
Elzacijos seimas reikalauja 
tautiškos vėliavos. Taip pat 
reikalaujama panaikinimo 
bausmės už išreiškimą tė- 
vynmylišky jausmy.

Rusų valdžia tiesia visą 
eilę nauju geležinkeliu. Tarp 
kitu linijų žadama tiesti.gelž- 
kelis nuo Mažeikiu iki Palan
gos ir nuo Mintaujos Taura-

RUSIJOJ LIETUVOJ

Iš Badajos praneša, kad 
Lisbonoje dar tebestreikuoja 
karu darbininkai. Valdžia 
pastatė vietoj streikuojančiu 
streiklaužius. Iš tos priežas
ties kilo riaušės ir kariume- 
nė kelis sykius papliūpa šovė 
į streikininkus. Keliose vie
tose karai apversti ir išdau
žyta langai valdišku narny.

Iš fb aišku, kad kova Por
tugalijoj dar toli gražu ne-

Orlaivių stacijos.
Londonas. —Jūros minis

terija sumanė įsteigti eilę 
stacijų jūros pakraštyje nuo 
Dovero ir Orcney salų. Dar
bas jau pradėtas.

Visu šalia valdžios dabar 
labai susirūpinusios kariškos 
orlaivystes reikalais.

Soči jai istų laimėjimas.
Rudolstadt, Vokietija. — 

“The Call” praneša, kad so- 
cijalistai vėl paėmė viršų 
Rudolstadto valstijoje. Ja 
atstovą seime esanti didžiu
ma. Sausio mėnesy vieną 
seimą buvo paleidę ir pasky
rę naujus rinkimus. Bet ir 
šiuo žygiu jie paėmė viršy.

Krito sala nori prisijungti 
prie Graikijos. Salos atsto
vai nukako Athenuosna, kad 
tartis su Graikijos valdžia. 
K ritas pridera Turkijai ir 
jeigu kritiečiai varu norės

tai gali kilti kare tarp Turki-
Transporto darbininkų

Londonas, 11 birž. - Trans
porto darbininku streikas dar 
•nepasibaigė ir manoma, kad 
bus apskelbta generališkas 
visos Britanijos transporto 
darbininku streikas.

Sustreikavo lawyeriai.
Milane (Italijoj) sustreika

vo lawyeriai. Jie skundžia
si, kad teismu rūmai neuž
laikomi atsakančiai ir esą di
deliai antisanitariškose sąly- 

* gose. Taip-pat yra perma-

Vienna, 10 birželio.—Woe- 
11 ersdorfo fabrikoje žuvo 12 
darbininku. Daugelis sun
kiai sužeista.

Didikas-žmogžudys.
Didelį triukšmą sukėlė Ita

lijoje teismas tūlo barono 
Paterno, kuris užmušė savo 
pačią ir papildė daugybę šu
nybių. Darbininkai siunčia 
jam į kalėjimą laiškus, kad 
jęigu teismas nepasmerks jo 
visam amžiui, tuomet jį pa
tįs darbininkai užmušią.

Jštremtųjų gyvenimas, i
Daugelis politiškųjų gyve

na Irkutsko apskrity j. Var
gas neišpasakytas! Pašelpos 
nuo valdžios neužtenka. Iš - 
namu pašelpos retai kas te- ' 
gauna. Iš 50 60 žmonių pa- • 
šelpos gauna vidutiniškai 
imant tik vienas ir tai 20 25 
r. mėnesiui. Gavusieji pa- 
šelpą dalinasi tarp savęs. 
Ypač sunku todėl, kad čia 
dabar badas ir nėra kur už
dirbti. Nėra nei pinigu, nei 
rūbu. Galva sukasi nuo var
go.

Nuteistieji kunigai.
Geg. 11 d. Varšavos Teis

mo Rūmai peržiūrėjo lenku 
vyskupo Ruškevičiaus bylą. 
Dalykas tame, kad vyskupas 
Ruškevičius perskyrė mote- 
rę su savo vyru, nes' jiedu 
buvo sužiedoti mariavity ku
nigo, o beto da buvo artimi 
giminės (3 eiles). Persiskyrus 
jiems, kataliku kunigai davė 
išnaujo šliubą, bet su naujo
mis ypatomis. Viską tai pa
darė nesiklausęs svietiškosios 
valdžios. Taigi Teismo Rū
mai, teisdami antrą kartą, 
vyskupą Ruškevičiy nuteisė 
4 mėnesiams tvirtovės, kun. 
Cieplinskį 1 metams ir 4 mė
nesiams tvirtovės, kun. Račr 
kauską 1 metams areštanty 
roty.

Nežinomos išlaidos.
10 milijony rub. kasmet 

yra paskiriama visokioms ne
tikėtoms išlaidoms. Kokios 
tos išlaidos, ligi šiam laikui 
nebuvo žinoma, bet dabar 
Dūmos komisija susekė, kas 
naudojasi tais pinigais. Pa
sirodo —Vilniaus general-gu- 
bernatoriui duota 3000 r. per
sikėlimui į Peterburgą, kitam 
tokiam-pat generolui da dau
giau--6000 r., policijai, kuri 
dabojo tvarkos, parnešant 
šventos Onos kūną, 14 tūk- 
stančiy, Finlendijos general
gubernatoriui persikelti duo
ta 20.000 r. Ministras Ko- 
koveevas važiavo Sibirijos 
aplankyti, tai gavo 6000 rb. 
Senatoriams pasigydyti buvo 
duota 20 tūkstančiu. Persi
jos nuraminimas atsiėjo 655 
tūkst. rb.; caro vienam žino
miems reikalams išleista 4 
milijonai ir 85 tūkst. rb.

Iškreipti teismai.
Geg. 2 d. Dūmoj buvo kal

bama apie paskyrimą pinigy 
teisiy ministerijai. Atstovas 
Maklakovas prirodinėjo, kad 
dabar nėra teisingu teismy. 
Visi teismai valdžios iškrai
pyti, visi jie daro taip, kaip 
valdžia nori ir taip, kad jai 
įtikti. Buvo kaltinama visa 
žmoniy kuopa, kad tai būk 
jie prigulėjo prie revoliucijo- 
nieriy partijos “Dašnakciuti- 
nu” vadinamos. Bet tikry pri- 
rodymy nebuvo. Taigi, kad 
padaryti tuos prirodymus, 
teisme buvo 36 popierai pa
dirbti. Karo ministeris Su- 
chomlinovas norėjo persiskir
ti su savo pačia. Bet kad 
persiskirti, tai reikėjo kame 
nors savo pačią apkaltinti, 
bet kaltės negalima buvo 
rasti. Tuomet jis padarė ne
tikruosius popierius, kuriuo
se būk buvo prirodoma jo pa- 

1 čios kaltė ir t. t.

1 Naujas Vilniaus guber
natorius.

Kauno gubernatorius p. 
Santikiai su lenkais eina l Veriovkin gavo paaugštini- 

aštryn. mą. Jisai paskirtas Vilniaus
(“Laisvės” apžvalga.) į gubernatoriumi.

Pereitame “Laisvės” N-ry i “Laisvei” praneša iš Pe- 
jau rašeme apie VI lietuviy’ terburgo: 
dailės parodą. Toje parodo
je tarp daugelio kity veikaly 
buvo išstatyta dailininko P. 
Rymšos skulptūra “Kova”. 
Tai buvo paveikslas imtyniy 
lietuviu vyties su lenky ere
liu. Tuoju veikalu pasijuto i ty ilgaskverniy. Taigi da- 
esą užgauti Vilniaus lenkai. į bar, persikėlus jam Vilniun, 
Jie savo laikraščiuose apskel-: vilniečiai kunigai galės pasi- 
bė boikotą dailės parodai, džiaugti nauju draugu.” 
Kilo didžiausias sujudimas, 
kuris pasiekė ir lietuvius dai
lininkus. Vienur kitur pra
dėjo šnekėti, kad vely P. 
Rymša atsiimtu atgal savo 
“Kovą”. Tuomet susierzi
nęs P. Rymša atėjo parodos 
salėn ir sumušė savo “Kovą” 
ir dar du veikalu. '___ , „ , . , . .
si tikimas padaręs labai dide- i ran^V , kurie bus prisiūti 
lį įspūdį. Kadangi ligišiol “padašvicu’ prie baty. 
Vilniaus laikraščiai neatga-, as. ėdimas turės didelį 
beno dar naujesniu žirny apie į Pasisckimą, nes tokie batai 
pasekmes skulptūros sukuii-' nebus brangesni už papras- 
mo, tai daugiaus nieko ir; tiis iabrikos batus, o padus 
negalime pranešti. Vistik ši- Salima bus Pirktl.t\kro 
tas atsitikimas parodo, kad1 numeilo gatavus iš fabnkos 
kova tik prasideda. Ir nėra 
vilties, kad jinai greitai pa-!k„mt!‘ 
sibaigty.

Sodiečiai ir dailė.
Gegužės mėnesy Vilniuj 

lankosi dideli būriai maldi- 
ninky iš visy Lietuvos kraš- 
ty. Šiemet ty maldininky 
atsilankė labai didelis skai
čius. Tarp kitko jaisiais pa
sirūpino ir vilniečiai inteli
gentai. Išvedžiojo, išrodi- 
nėjo visas žymesnes Vilniaus 
vietas. Atlankė ir dailės pa
rodą, kur ypatingai įdoma- 
vosi sodiečiy išdirbiniu sky- -7^dįeną> įUomet ’vai- 
riumi. Dailininkai jiems su-1 sčiuje esti kokia nors sueiga> 
teikę paaiškinimus. daug kas girtas namo grįžta.

Krata. Jaunimas tamsus, skaitan-
“Laisvei” praneša iš Šiau-jčiy beveik nėra. I Kunigiš-

“Kauno gubernatorius y- 
patiškai seka lietuviu laik
raščius. Jisai gana gerai 
moką lietuviu kalbą. Jisai 
atsižymėjo dideliu prielan
kumu dėl p. Olšausko ir ki-

džiaugti nauju draugu.
Pagyvensime — pamatysi

me. L, P.
Lietuvio išradimas.

Peterburge Br. Balčiūnas 
išrado būdą per penkias mi
nutes primušti batams padą. 
Jo būdu padas bus mušamas 

Tasai at-'ne an^ °^os’ aliumininiy

ir paskui tereikės tik pri- 
Rusy laikraštis 

“Pravitel. Viestnik” prane- 
, ša, jog Balčiūno jau ir pra- 
i šymas paduotas prekybos ir 
pramonės ministerijai, kad 
jam išduoty patentą.

“Vii.”
Tamsus kampelis.

Iš Kunigiškiy (Ukm. pav.) 
“Liet. Uk.” rašo: “Čia la
bai išsiplėtojus girtuoklystė. 
Ypač, kad čia pat sodžiuj 
galima gauti degtinės. Tie, 
kurie degtinę užlaiko, kaip 
sakoma, turi didelį pelną.

Atsibuvo krata pas advo
katą P.Būgailiškį. Jisai bu
vo padavęs prašymą Kauno 
gubernatoriui, kad leisty lei
dinėti Šiauliuose laikraštį 
“Šiauliy Balsas”. Išvertė vi
sas popieras, knygas, pasiė
mė daug laišky.

Graži liuosybė. Tik dagir- 
do, kad bus redaktorium, 
tuojaus ir krata.

Vėl kratos.
Lietuvoje pradeda spiestis 

į kuopeles jaunimas. Jo tik
slas šviestis ir lavintis. Laik
raščiuose dažnai užeinamos 
žinutės apie jaunimo veiklu
mą. Paskutiniame N-ry “Dil
gėliu” yra platesnė žinutė 
apie Zanavyky (Suvalky g.) 
jaunimo veikimą.

Bet užtad turi darbo ir 
žandarai. “Lietuvos Ūkinin
kui” praneša iš Veiveriu: 
“Apie mus vis bastosi Mari- 
ampolės žandary viršininkas 
Kislinskis su savo malonia 
šeimyna. Neseniai buvo kra
ta pas Starkį, Andriuškevičiy 
ir Misurevičiy. Paėmę ke
letą Amerikos laikraščiy, 
laišky ir šiaip visokiu popier- 
galiy.”

Kada gi nelaboji pagriebs 
tą pakvaišusį Mariampolės 
žandarą?

kius pareina vos tik po 1 
“L. Ūkininko” ir “Vilties” 
numerį.

Kortomis lošia ne tik vy
riškoji jaunuomenė, bet ir 
jaunos merginos, ir suaugę 
vyrai, ir seniai. Tartum be 
korty kito darbo negalima 
rasti.

Per valsčiaus sueigą buvo 
žemiečiu viršininkas ir pata
rė išrašyti laikraštį. Valstie
čiai nutarė išrašyti “L. Ūki
ninką.” Tečiau raštininkas 
išrašė “Viltį”, sakydamas^ 
kad “L.Uk.” kunigas drau
džia išrašyti.”

Valsčiaus reikalai.
Vilkaviškyj (Suv. gub.) 12 

balandžio d. buvo sueiga ir 
rinkimai teisėjo ir launinko. 
Dalyvavo pavieto viršininkas 
ir jo padėjėjas lietuvis Gri- 
kietis. Rinkimai atlikti ge
roj tvarkoj. Paskui perskai
tyta iš “Suv. Vied.” atsišau
kimas, kur patariama ne
klausyti apgaviku, besival- 
kiojančiy po kaimus ir siuli- 
jančiy verpiamąsias mašinas 

' ir kitus dalykus, o taipgi ir 
ty, kurie lošia su “laiminga 
amerikoniška skrynute”.^

Pasiūlyta atidengti da vie
ną—iš 
kyklą, 
meštas.
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eiles ketvirtą—mo- 
bet pasiūlimas at-



ŽMONIŲ BALSASTAI 
GALYBĖ.

Bedieviškos skaitlines.

Suvienytos Valstijos vistik 
priguli prie kraštų, kur val
džia privalo skaitytis su žmo
nių balsu.

Atsiminkime, kaip žmonės 
subruzdo laike Lawrenco 
streiko, kaip streikieriai pa
siekė kongresą, kaip kongre
sas paskyrė tardymo komisi
ją. Atsiminkime, kaip kon
gresas padėjo į stalčių car- 
bemio Rooto billių tiktai to
dėl, kad subruzdo protestuo
ti visi doresni Suvienytų Val
stijų žmonės. Dabar po vi
są Ameriką eina protestai 
prieš kankinimą Ettoro Gio- 
vannitti- ir galima drąsiai 
sakyti, kad kapitalistiški tei
sėjai turės skaitytis su žmo
nių balsu.

Šitie trįs pavyzdžiai ne
paprastai svarbus ir visiems 
žinomi. O kiek galima bū- 
tų’parodyti^menkesnių* atsi
tikimų?

Šiuo kartu norime atkreip
ti skaitytojų atydą į teismus 
ir teisėjus. Rodosi, dar nie
kad taip aiškiai, kaip per šių 
metų streikus, jie neparodė 
savo kapitalistiško kailio. Sa
vo “injunction” prieš strei- 
kierius, savo aklu atsidavi
mu kapitalo reikalams, jie, 
tarytum, nori parodyti kiek
vienam, kad šiandien teis
mas virto užkampiu, kur tei
sybė parduodama už auksą. 
Teisėjai,pervien išanksto su
sitarę su kompanijomis, 
teisia žmones į sunkiuo
sius darbui, kad paskui tuo 
pigiuoju kalinių darbu galė
tų naudotis kompanijos. To
kių atsitikimų buvo ne vie
nas.

Betgi dabar atsitiko daly
kas, kuris nustebino net Wa- 
shingtono valdininkus. Teisė
jas Hanford iš Seattle atėmė 
pilietiškas popieras nuo soci- 
jalisto Olseno. Visa Olseno 
kaltybė tame, kad jisai soci- 
jalistas ir nori pagerinti Su
vienytų Valstijų konstituci
ją. Tasai teisėjas, žinoma, 
prilygino Olseną prie negeis
tinų piliečių ir atėmė jam 
popieras.

Suprantamas dalykas, kad 
panašus Hanfordo pasielgi
mas plačiausiu aidu atsiliepė 
visoje šalyje. Subruzdo dar
bo žmonės, 
raštija.

Argi jau Amerikoje turi 
ateiti laikai, kada už persi
tikrinimus piliečiams bus ati
mamos popieros?! Ne, prieš 
tokią gėdą reikia protes
tuoti!

Po įtekme šito triukšmo 
darbininkų kongresmanas V. 
Bergeris tuoj kreipėsi prie 
generališko prokuroro. Pas
tarasis, kaip šv. Petras, užsi
gynė. Nieko, girdi, nežinąs 
ir prižadąs ištirti.

Kaip jie ten tirinės -ne
svarbu dėl mūsų. Bet mums 
svarbu, kad popieros Olsenui 
turi būti sugrąžintos. 
To reikalauja žmonių balsas. 
Tasai žmonių balsas, kaip 
viršui pasakėme, jau daug 
ką laimėjo. Jisai laimės ir 
šiuo kartu. Užtad jokios šu
nybės nepraleiskime negirdo
mis. Viską kelkime švieson, 
visur statykime savo reika
lavimus. Žmonių balso val
džia bijosi, nes žino, kad tai 
minių, tai milijonų balsas.

Iš Chicagos praneša, kad 
ten beveik bankrūtijąs Hear- 
stas, didžiausias kapitalistiš
kų dienraščių leidėjas. Ne
kaip sekasi ir kitiems leidė
jams.

Tuos nuostolius jiems at
nešė Chicagos darbininkų ir 
miestiečių vienybė. Unijos 
ir miestiečiai'per savo mitin
gus išreiškia pasibjaurėjimą 
dėl skebų šunlapių ir atsisa
ko juos pirkti'. Ir kapitalis
tams bus nulaužti ragai.

Štai kame mūsų galybe.

krito

kūno

subruzdo laik-

Katalikų bažnyčia, ypač 
Europos šalyse (ir Jeruzoli- 
moj) daro puikiausi biznį su 
šventųjų relikvijomis. Tai 
vienoj, tai kitoj bažnytėlėj 
randasi kokio nors šventojo 
kaulelis, jo kūno dalelė. To
sios relikvijos daro didžiaus- 
sius “stebuklus” ir užtad ne
paprastai guodojamos.

Betgi jau seniau 
žmonėms į akis tokis 
kas, kad tų kaulelių ir
dalelių jau perdaug prisirin
ko. Koksai jau nebūtų tasai 
šventasis -vienok kiekvienas 
iš jų turi vieną kūną, dvi 
rankas, dvi kojas, bet ne- 
daugiaus.

Lenkų laikraštis “Mysl 
Niepodlegla” ima skaitlines, 
kurias padarė tūlas vokietys, 
ir skelbia, kad jeigu surinkti 
visas šventųjų relikvijas, tai 
išeitų, kad šventasis Andrie
jus turi -5 kūnus, 6 galvas, 
17 rankų, kojų ir delnų.

Šv. Antanas turi 4 kūnus, 
1 galvą.

Šv. Ona turi 2 kūnu, 8 gal
vas, 6 rankas.

Šv. Barbora susideda iš 3 
kūnų ir 5 galvų.

Šv. Klemensas turi 3 kū
nus, 5 galvas.

Šv. Steponas iš 2 kūnų, 8 
galvų.

Šv. Jurgis (kuris ypatingoj 
pagarboj laikomas) turi 30 
kūnų.

Šv. Elena turi 4 kūnus, 5 
galvas.

Šv. Jonas Krikštytojas tu
ri 10 galvų. (Tų galvų dėlto 
taip daug, kad tam šventa
jam buvo galva nukirsta ir 
užtad ji labai garbinama).

Iš šv. Julijonos 20 kūnų, 
26 galvos.

Iš šv. Pilipo 3 kūnai, 18 
galvų, 12 rankų.

Iš apaštalo Lukos - 8 kū
nai, 9 galvos.

Tas pats beveik su visais 
šventaisiais. Daugely bažny
čių yra taip pat dalelė kry
žiaus, ant kurio buvo nukry
žiuotas Kristus. Jeigu tas 
visas daleles sudėti, tai išei
tų ne vienas, bet keliolika 
kryžių. Pabažni žmonės, ei
dami kur nors, atnašauti (da
ryti afieras), visai nežino, kad 
panaši relikvija yra dar dau
gelyje pasaulio vietų. Padė
kime šventą Dionizą (visą, 
kaip jisai ilgas ir platus) rodo 
San t Denis ir St. Emeneran. 
Beto dar to paties šventojo 
galvas rodo Pragoj ir Bam
berge, o Miunchene rodo jo 
ranką.

Ir kožnoj vietoj daro gerą 
biznį. Betgi tosios relikvi
jos rodoma su išrokavimu, 
tam tikrais metų tarpais, kad 
žmonėms perdaug neįsigri- 
sus.

Tamsiausiose pasaulio vie
tose žmonėms dar ir dabar 
parduoda sparnus arkaniolo 
Gabrieliaus, užvertą skrabe- 
lėj Jėzaus Kristaus atsidūsė
jimą, žvaigždės spindulį, kuri 
rodė kelią trims karaliams, 
pieną panelės švenčiausios, 
kuriuo girdė vaikelį Jėzų,mo- 
nų, kurie krito žydams iš 
dangaus.

Yra biznierių, kurie daro 
sau biznį iš tų relikvijų par- 
davojimo. Ypač daug tokių 
fabrikantų Ryme, Lourde 
(Francūzijoj), Jeruzalėj ir 
tamsesnėse Ispanijos vietose.

Brooklyno Dėdė.

Gyvačių pavojingumas.

Neseniai aš buvau išvažia
vęs į girias ir ten radau gu
linčią ant kelio gyvatę gana 
didelę, kokią aš mačiau dar 
pirmą syk savo gyvenime, 
nors ir daug jųjų prisiėjo 
man nugalabinti. Kuomet 
aš pradėjau pasakoti apie tai 
kitiems (dirbtuvės darbinin
kams), tai pasirodė, kad ko ne 
visi tiki į tai, jog nuo gyva
tės įkandimo galima “atkal
bėti” ir kad yra daug tokių 
žmonių, kurie gyvates valdo 
ir kurių gyvatės bijo. Kad 
apšviesti tokią nekuriu žmo
nių nuomonę, aš čia nors 
trumpai turėsiu paaiškinti 
apie gyvačių nuodingumą, 
apie tuos žmones, kurie jų ne-

Visų pirmiausia daugelis 
klaidingai mano, kad gyvatė 
turi gylį ir tuomi gyliu kan
da. Tiesa, kada gyvatę pa
gauni, tai ji pradeda kaišioti 
ilgą, rodosi, dvišakį gylį, bet 
anaiptol juomi • nekanda; čia 
yra jos liežuvis, kuriuomi tik 
apčiupinėja tą daiktą, kurį 
nori kąsti. Kanda-gi danti
mis, kurių visai nesimato ir 
kuriuos galima surasti tik 
pražiojus jos nasrus. Gyva
tė turi daug dantų, bet nuo
dingi yra tik du :vienas viršu
je, o kitas apačioje. Jie pa
našus į plieninius, viduryje 
yra tik mažos skilytės, kurio
se randasi nuodai, o viršus 
jų aptrauktas balta plėvele, 
t. y. uždengti nuodai. Kuo
met ji kanda, tai plėvelė

Naujas labai svarbus išra
dimas.

Chemikas Berlei pranešė 
Paryžiaus mokslo akademi
jai, kad jis išradęs būdą kaip 
pagaminti mokslišką (netik
rą) auksą. Šį išradimą da
bar pertikrina mokslinčiai. 
Išgavimas 1 kilogramo (veik 
pustrečio svaro) aukso atsiei
ną 200 rb., o turgaus kaina 1 
kilogramo paprasto auksoKilogran
1300 rb.

nuodai į gyvūno kraują, ku
riais ir užsinuodija iš syk tik 
ta vieta; kur įkando, o pas
kui pereina ir į visą kraują.

Pavojingumas įkandimo 
gyvatės nelygus. Čia priguli 
nuo veislės gyvačių, nes vie
nų nuodai labai yra smarkus, 
o kitų daug silpnesni. Pa
vyzdžiui: kuomet 4 miligra
mai nuodų paprastos gyva
tės, kurias męs sutikdavom 
ir Lietuvoj, iššaukia ligą, 
tuomet A miligramo nuodų 
“aspido” (jos randasi pieti
nėse šalyse), iššaukia greitą 
mirtį. Ant gilio smarkumo 
ir nuodingumo atsiliepia kli
matas ir gyvatės alkanumas. 
Tos pačios veislės gyvatė juo 
ji bus šaltesniame krašte ir 
sotesnė, juo jos nuodai bus 
silpnesni ir atbulai - juo ji 
bus karštesniame krašte ir 
alkanesnė, juo jos nuodai bus 
aštresni.

Bet yra žmonės, kurie nuo
gomis rankomis varto ir duo
da save kandžioti ir pačiom 
nuodingiausiom gyvatėm, 
persistatydami, būk jie žiną 
tokias maldas, kad gyvačių 
nuodai neužkenkia. Vienas 
Paryžiaus universiteto profe
sorius Landuzi, kuris užsiė
mė tyrinėjimu gyvačių, štai 
ką rašo:

“Vieną rytą aš susitikau 
ant turgavietės kelis gyvat 
valdytojus, kurie turėjo ke
letą gyvačių pintinėj ir no
riai sutiko mums jąs parody
ti. Jie iškėlė rankas į aug- 
štį ir pradėjo kalbėti “mal
das”. Atlikę tą, trįs pradėjo 
groti, o vienas šokti ir šauk
tis prie gyvačių dievo. Pas
kui jis įkišo nuogą ranką į 
pintinę ir iš ten ištraukė aki
nę gyvatę, surangė ją ir už
sidėjo ant galvos. Ji buvo 
dresiruota ir ramiai gulėjo 
ant galvos. Nuėmęs ją nuo 
galvos, padėjo ant že
mės ir vėl ištraukė iš 
pintinės dvi baisiai nuodin
gas gyvatės, vardu “leffi”, 
kurios turėjo apie tris pėdas 
ilgio.

“Leffi” buvo visai nedre
siruotos ir baisiai išalkusios. 
Jos susiraitė, pakėlė galvą ir 
tąikėsi, kad tik įkąsti. Kuo-

met( gyvatvaldys artinosi 
prie jų, tai jos taip ir metėsi 
prie jo, bet jis su lendrine 
lazdele atmušė ją nuo savo 
nuogų kojų. Jis vis šoko ir 
šaukėsi prie gyvačių dievo. 
Toliaus jis paėmė į rankas 
gyvatę, kuri pradėjo kandžio
ti jam rankas iki tol, kol jis 
jos neatitraukė nuo rankos. 
Kuomet atitraukė gyvatę, 
tai iš ten bėgo kraujas.

“Aš maniau, kad čia jis 
rodo tik baikas ir kad iš gy
vačių yra išimti nuodai, pa
prašiau pavelyti ir man pa
čiupinėti tą gyvatę.

“Ar gi jūs gyvatvaldys, 
arba tikite į mūsų dievą?

“Aš atsakiau, 
tokiu ir netikiu.

“Tokiu būdu, 
įkąs gyvatė, jūs 
amžinai,- atsakė

kad nesu

jeigu jus 
pražūsite 
jis man. 

Lai atneša man vištą, arba 
kitokį gyvūną ir aš parody
siu jums teisingumą mano 
žodžių.

“Atnešė vištą ir gyvatval- 
4ys davė tą vištą įkąsti vie
nai iš gyvačių. Višta ant 
vietos tapo negyva, o per mi
nutę visai pamėlinavo. Su
prantama, aš jau neprašiau, 
kad jis man pavelytų ją pa
čiupinėti, nes mačiau, kad ir 
man gali būti taip, kaip viš
tai.

“Jis da buvo išsiėmęs ke
letą gyvačių, kurios taipgi jį 
sukandžiojo ir iš jo tų žaizdų 
liejosi kraujas.

“Laike mano važinėjimų, 
aš daug mačiau gyvatvaldy- 
tojų, kurie pačias nuodin
giausias gyvates ėmė į ran
kas ir davė save kandžioti. 
Kuomet aš buvau Tanžere, 
tai vienas žmogus, kada bu
vo rodomos gyvatės, paskai
tė už paprastas baikas ir pri
ėjo prie leffo, kuri jį įkando 
ir jis tuojaus mirė”.

(Toliaus bus)
'V. Paukštys.

Taftas, Rooseveltas ir 
Debsas.

18 birž. prasidės Chicagoje 
republikonų partijos konven
cija. Kaip galima spręsti 
iš paskutiniausių žinių, tai 
viršų imsiąs Taftas. Betgi 
akių muilintojas Rooseveltas 
nenustoja vilties. Kuomet ji
sai pamatys, kad nieko gero 
nesulauks iš republikonų kon
vencijos, tuomet sutvers sa
vo locną, pirmeivių partiją.

Bus nemažai šauksmo ir 
riksmo. Taftiečiai ir Roose- 
veltiečiai apipils vieni kitus 
pamazgomis ir sąšlavomis; 
vieni trustai rems Roosevel- 
tą, kiti Taftą. Pinigai bus 
mėtomi į visas puses, kad tik 
įgijus daugiaus šalininkų.

Tai taip išrodys ta prezi
dento nominacija.

Visai kas kita pas darbi
ninkų partiją. Ligišiol Eu- 
genius V. Debs išleido ant 
prezidento kompanijos 50c. 
už telegramą, kurią jisai pa
siuntė Indianapolio konven
cijai, kad sutinkąs būti pre
zidentu . Socijalistai visai ne
paiso skirtumo tarp Roose- 
velto ar Tafto. Vienas iš jų 
— paprastas aušiejus, kitas— 
šiaudų kūlys. Abiem tiem 
ponam bus apskelbta karė.

E. Debs pradės rinkimų 
kompaniją Chicagoje 16 d. 
birželio. Tuomet jisai pasa
kys savo pirmąją kalbą. Pas
kui prasidės važinėjimas ir 
smarkiausia agitacija gyvu 
ir spausdintu žodžiu.

E. Debs pasakė: “jau 36 
metai praslinko, kaip pradė
jau savo kalbose užtarti dar
bininkų reikalus. Dabar jau 
turiu 56 metus, bet niekuomet 
nesijaučiau dar taip atsakan
čiam ūpe prieš rinkimus,kaip 
šiais metais”.

Svarbiausias dalykas—tai 
balsų augimas. Jie nuolat 
augo, taigi užaugs ir šiemet. 
Balsų augimas rodo žiponių 
prijautimą. Daugiaus nieko 
ir nereikia. »

DAILE IR DARBININKAI.
(Užbaiga). .

To prirodymui užtenka pasižiūrėti kad 
ir į mūs pačius lietuvius, kurie dėlei minė
tų troškimų mokslo ir ilgėjimosi dailės 
krauna ant savęs, rodos, nepanešamą naš
tą mokesčių, kad tik apsišvietus, kad tik 
pažinus daugiaus mokslą. Tais viršuti
niais mūsų proletarijato klodais yra soci- 
jalistai ir jų pasekėjai, kurie tik Ameri
koje palaiko mažų mažiausiai 5 6 laik
raščius beveik išskirtinai savo lėšomis. Iš- 
siliuosavę iš tradicijonalinių ir bažnytinių 
pančių, jie netik trokšta pažinti moksliš
kai svietą, netiktai nori išmokti mintinti, 
bet nori taipgi observuoti, nori savo pa- 
tirimais dalinties su menkiaus patirusiais 
darbininkais. Proletarijato užgaidos au
ga, apšvieta plėtojasi ir tai smarkiaus, 
negu iš pirmo žvilgtelėjimo mums pasi
rodo.

Patenkinimas tų troškimų ir užgaidų 
tačiaus nesulyginamai yra sunkesniu; žin
geidumas pakakinti lengva, bet nelengva 
pakakinti ilgėjimąsi. Geidimas žinios tur 
savo apžymėtą tikslą. Pas socijalistus- 
darbininkus tas geidimas išsireiškia no
ruose pažinti ekonominį ir politiškąjį klia- 
sinį padėjimą, t.y. apsipažinti su moksliš
kojo socijalizmo pamatais. Ir turime ne
atšaukiamai pasakyti, jog protinis dar
bininko lavinimasis toj pakraipoj yra pir- 
mutiniausiu ir svarbiausiu reikalu. Nesą 
tūlame sense, ypačiai mūsų bendralaiky- 
je, iš jo daro pilną žmogų,—žmogų, ku
ris stengiasi pažinti tikslą savo gyvenimo. 
Socijalizmas veda jį jo dvasinio gyvenimo 
keliu vis tolyn ir tolyn. Nesą' socijaliz
mas suturi savyje visas didžias ir mažas 
problemas mūsų laikų, ir veda prie tų pro
blemų išrišimo. Darbininkiškos organi
zacijos tuos darbininkų troškimus paten
kina, ypač privalo stengties patenkinti, 
per paskaitas, knygynus, pasikalbėjimus 
ir straipsnius laikraščiuose. Švietimas 
žmonių netik vien politiškos ekonomijos 
pakraipoj, bet supažindinimas jų su praei
ties istorija, su tautos kultūra ir daile,— 
tai svarbiausias darbininkiškos organiza
cijos uždavinis. Jeigu darbininkiška or
ganizacija to viso neatlieka, privalo rū- 
pinties, kad kuoveikiausiai tą savo nebjie- 
gę prašalinus. Amžina negacija galima 
išvystyti antagonizmą prieš kliasines prieš- 
ginybes, bet dar negalima tuo apšviesti ir 
padaryti žmogų tinkančiu kovai už atei
ties surėdymą.

Tačiaus, kas duodasi lengvai padary
ti dėl patenkinimo žingeidumo dėlei mok- 
slažinystės, tai nesulyginamai sunkiau yra 
patenkinti žmonių dvasios ilgėji
mosi reikalavimus. Nesą ilgėjimosi gro
žės apsireiškimas neapsireiškia niekad 
vienoj linkmėj ir aiškiai. To ilgėjimosi 
dirbančios ir skriaudžiamosios liaudies ne- 
gal patenkinti kaip primityviško žmogaus 
jausmus by braižinys, by naivis paveik
slas; liaudies sielos ilgėsis apsireiškia ar 
senose tradicionalinėse formose bei peri
ma ir leidžia kursan keisčiausius buržua
zinės kultūros vaisius. Išėmimą daro gra
ži liaudies daina poezija, arba bažnytinis 
giedalas. Bet bažnytinės giesmės priklau
so daugiaus senai tradicijai, nežiūrint, 
kad bažnytinis giedalas turi tikrai artis-

Paminėjus bažnytinio giedalo verty
bę žmonių sielos ilgėjimosi pakakinime, 
negalima neatkreipti atydžios j faktą, ko
dėl liaudis taip nelengvai nusikrato baž
nyčios mokinimo nesąmones, kodėl net 
netikint į mokinamas nesąmones, laikosi 
bažnyčios ir, atsimetę nuo jos, neranda 
užsiganėdinimo, nes neranda patenkini
mo savo sielos ilgėjimuisi, nesą proletari- 
jatas da neturi savo dailės, kuri galėtų 
patenkinti tuos ilgesius žmonių sielos. 
Sutverti tą dailę darbininkiškai kliasai yra 
sunkiau, negu mums iškart pasirodo, nes 
reikia rokuoties su daugeliu priešginybių, 
kad išvengus hipnotizavimo žmonių dva
sios, kad davus tikrą žmonėms, intelektu- 
ališkai ką tik pradedantiems išsivystyti, 
dailę, kuri pakakintų įvairiose linkmėse 
einančius jų sielų ilgesius. O svarbiau
siai materiališkas darbininkiškos kliasos 
silpnumas stato kol kas neapveikiamą 
kliūtį. Jeigu tokia dailė sunkiai prieina
ma miesto darbininkams, tai ką jau besa
kyti apie kaimo darbininkus. Tuo tarpu 
bažnyčia savo hipnotizuojančia jos rųšies 
poezija ir daile šiandien tikriausiai ir len
gviausiu būdu ipatenkina tuos žmonių sie
los ilgesius ir troškimus grožės, dėlto tai 
taip sunku yra protiškai išsiliuosavusiems

kovoti prieš bažnyčią, kuri savo hipnotiz
mu nors ir patenkina sielų geidavimųs, 
tačiaus, kaip morfiną, ar tam panašus nuo
dai užmuša vitališkus žmogaus dvasios 
jausmus,—žudo žmoniją dvasiškai.

Socijalistiškame judėjime klausimas 
lavinimo proletarijato dailės atvėjuje ne
gali būt užmirštamas, nesą tas klausimas 
yra vienu svarbiausiųjų žmonijos klausi
mų. Dailės reikalais socijalistai taip pri
valo rūpinties, kaip privalo rūpinties žmo
gus ligoje vaistais dėl gelbėjimo sveika
tos. Suprantama, kad tų vaistų įgyti 
mums kliudo neturtas, todėl darbininkiškos 
kliasos priederme ir yra rūpinties surasti 
priemones tų vaistų įgijimui. Pasaulio soci
jalistai, ypačiai tose tautose, kur jų mate
riališkoji spėka didesnė, dailės klausimu 
užsiėmę, o tie socijalistai ar gal, teisir 
giau būtų pasakius, būsianti socijalistai, 
klaidingai suprasdami tarp tautiškumo 
prasmę, tankiai nesupranta, kam soči jai is- 
tams reikalinga yra rūpinties savo tautiš
ka kultūra bei daile, kad ją galima rasti 
pas labiaus kultūrines tautas. Tie socija
listai nesupranta to, kad jeigu buržuaziji- 
nė kultūra ir dailė yra svetima darbininkų 
—liaudies— kliasai, tai svetimų tautų dai
lė turi būti daug svetimesnė, negali pa
tenkinti sielos ilgesių, kurie yra ypatingi, 
individuališki. Ir socijalistai, kurie nie
kina viską, kas yra tautiška, daro didelę 
nuodėmę priešais soči jai izmą, kuris reika
lauja žmonijos dvasiškos sveikatos ir užsi
ganėdinimo; nesą tuo tik ir duoda progą 
gyvuoti bažnyčios hipnotizmui tarpe pla
čiosios liaudies minios. Ir kuo būtų mū
sų darbininkiškas judėjimas be savos gie
smės, be savos dainos? Meliodija, kurią 
girdėjome iš lūpų matutės, vygėjegulėda
mi, bei kurią girdėjome skambant tylaus 
vakaro laukuose savo gimtinėj, ištikro 
ant pilniausio kosmopolito visados pada
rys didesnį, malonesnį ir reiškesnį įspūdį, 
negu artistiškiausiai kompozitoriaus su
taisyta, bet mums svetima, meliodija! Ai
das paprasčiausios dūdelės muzikos, kokia 
mūsų kūdikinėj sieloj sukėlė pirmutinį il
gesį linkui grožės ir meilės, visados sukels 
kiltesnius mūsų sieloj troškimus, negu 
puikiausioji muzika, kuri mums nesupran
tama. Ir todėl socijalistai neniekina, kas 
sava ir prigimta, reikalaudami lygių tei
sių kiekvienai tautai; socijalistų progra
moj, socijalistų suvažiavimuose niekas ir 
niekad nepakėlė reikalavimo, kad mažes
nė tauta asimilizuotųs su didesne tauta, 
kad tautos niekintų viską, kas yra sava ir 
tautiška, nes tuomi visos tautos turėtų 
atiduoti savo tiesas kokiai nors vienai 
tautai. Argi čia galėtų būti bent koks 
tarptautiškumas? Jis nieką kitą nereiš
kia, kaip tik solidarišką, draugišką, bro
lišką sugyvenimą tautų politiškuose at
žvilgiuose. Bet kiekviena tauta su pa- 
gelba jai broliškų kitų tautų privalanti rū
pinties išvystymu savo individuališkų žmo
niškumo ypatybių, savo tautiškos kultū
ros ir dailės.

Tiesa, šiandien kiekvienos tautos poe
zija ir dailė likosi įrankiu buržuazijos rei
kalų auginimui bei viešpataujančios klia
sos palaikymui. Socijalistai iš poezijos ir 
dailės reikalauja ko daugiaus, negu klia- 
sinio pavergimo įrankio. Nesą reikalau
jame, idant menas ir dailė liktųsi gyvy
bės esybe, idant išplaukdama iš dvasios 
vienutės, įplauktų į dirksnius ir gįslas vi
sos draugijos. Suprasdami svarbą ir reik
šmę žmonijos gyvenime dailės, socijalis
tai kovodami, už ekonominį kliasos išsi- 
liuosavimą, nė ant valandėlės neprivalo 
užsimiršti apie išvystymą liaudies sieloj 
troškimo kitokios dailės, negu bažnyčia 
jai duoda. Ir šiuose laikuose kruvinų im
tynių pavergtosios su viešpataujančia klia- 
sa, darbininkai būtinai reikalauja lig kad 
dėl dvasinio poilsio dailės. Ją gali rasti 
tik savo prigimtų ilgesių pakakinime, o 
tuos pakakinimus suteikti mums gali mū
sų lietuviškos dainos. Negalime sakyti, 
kad jų mums stoka. Mūsų laikraščiui per
daug pripildyti neapykantos besi ėdimais. 
Kritika reikalinga, būtinai reikalinga, bet 
be nuodų, tik iššviečianti aiškiai teisybę. 
Šalę to skaitytojams reikia dėl pakakini- 
mo minimų dvasios ilgesių ir poezijos. 
Tos mūsų laikraščiuose nėra, nes eiles dar 
nereiškia poeziją! Tačiaus negalima sa
kyti, kad poezijos neturime. Kiekvienas 
prie menkiausio uždarbio gali nusipirkti 
poetų išleistus raštus ir ten rasti daug ką 
patenkinimui savo sielos troškimų. Bet 
kaip ten nebūtų, o tobulinti mūsų estetiš
kus jausmus, grožės mėgimą, tai neatidė
tinas ir būtinas tmūsų reikalas.

J. B. Smelstorius.
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Ponas Jurgelionis rašo enciklopediją.

to, pusė svaro holandišky 
suodžiy ir viskas gerai su- 

Kuomet maliava

— Žmonės buvo melagiais ir 
bus. Vienas kitam iš tikros 
širdies gero nevelija. Šnekos 
apie tą vienybę, tai tik tuščios 
zaunos. Ar ne taip, diedu
kai? Gyvenimas visai netaip 
eina, kaip tose tavo knygose 
parašyta. Aš misliu ir tau 
tankiai ateina mislis į galvą, 
kad iš to visko nieko nebus. 
Tik, matai, jūs visi užsiver- 
tėliai, niekad neprisipažįsite, 
kad prakišote.

— Šneki tu man, tarytum 
giedi. Tu sakai, kad aš į 
savo žodžius netikiu, o aš 
misliu, kad tu į savo netiki. 
Kiek jau karty, nors ir šiais 
metais turėjai progą pama
tyti, kad vienybė, tai ne tuš
čia šneka. Bet tu tyčia už
simerki, kad nematytum; ty
čia užsikemši ausis, kad ne
girdėtum. Atsimink tik 
Lawrenco streiką. O dabar 
vėl visa Amerika bruzda, kad 
išliuosuot Ettorą ir Giovan
nitti. Atsimink, kaip pro
testavo prieš senatorių Rootą 
ir jo billiy. Ir vis laimi. Ir 
streiką laimėjo ir Ettorą su 
draugu turės paleisti ir billiy 
tąjį turės atmesti. O tu, lyg 
kad maža mergaitė, pasakoji 
man, kad iš tos vienybės nie
ko nėra.

Palauk, palauk, duok ir 
man žodį pasakyti. Streiką 
laimėjo, nes visi nori gauti 
geresnę algą. O kas dabar 
iš ty Lawrenco žmoniy! Juos 
vėl Kirdėjus su Ramanaus
kiene už nosies vedžioja. Tie, 
ką jiems daugiausia surinko 
auky, likosi apspjauti per 
laikraščius*. O ką,ar ne ma
no teisybė? Žmonės vis bus 
žmonėmis. Pašūkauja, pa
rėkia ir apsistoja. Jeigu tave 
dabar kokia nelaimė patikty, 
manai tave kas sušelptu. 
Kožnas, švilpdamas, praeity 
pro šalį ir tiek to. Kas kam 
galvoj, kad tavo kišenius tuš
čias. Už tai aš tau sakiau ir 
sakysiu- vėjy negaudyk, dė
kis pinigy, rūpinkis savimi, o 
apie visus tegul rūpinasi, kas 
daugiau laiko turi.

—Jeigu visos tokios mote
rįs būty, kaip tu, tikrai ne
duočiau jums lygiy su vy
rais teisiy. Jau kiek aš tau 
pasakoju, o tu vis tokia, kaip 
tave pagimdė ir gana. Tikra 
taradaika. Lawrenco žmonės 
laimėjo per vienybę. Kožnas 
užmiršo apie savo vargus. 
Kožnas rūpinosi sykiu apie 
visus. O kas dabar ten da
rosi, tai vis geriau, negu bu
vo. Jie turi didžiausią uniją 
ir nesileis save skriausti. Ai
tai ne nauda? O kad tarp j y 
randasi dar žmoniy, kurie 
nepilnai viską supranta, tai 
ir sunku reikalauti. Užtad 
reikia smarkiau veikti. Tu gi 
sakai, kad bloga ir nieko ne
nori veikti. Kieno gi teisy
bė, tavo ar mano?

Kasi ink manęs, tai, jeigu 
aš papulsiu už peštynes, ar 
girtuoklystę, žinoma, niekas 
neužtars. Bet, jeigu aš pa
pulsiu ne iš/savo kaltės—už 
mane visi užsistos. Tik vie
ną pavaro iš darbo, tuoj visi 
streikuoja. Tik vieną nu
skriaudžia, tuoj visur subruz
da. Man tik dyvai iš tavęs, 
kad tu taip užsivertus, kaip 
didžiausia davatka. Kas iš 
tav6 geros širdies, kad pro- 

kaip pas viš-

Vėžys yra viena iš baisiau- 
siyjy ligy, kuri kankina žmo- 
gy lėtai, kol tik jis numiršta. 
Savo vardą liga gavo, reikia 
tikėtis, nuo figūros, kokią ji 
sutveria žmogaus organizmo. 
Yra tai liga, kuri prasideda 
nuo menko guzo, arba spuogo, 
ir įsikeroja po kūną gana pla
čiai. Jokiy vaistu jos išgy
dymui dar nėra ir vienintelis 
būdas atsikratymui nuo jos 
yra peilis.

Taip dar neseniai dakta
ras, teisingiau sakant,chirur
gas išgydydavo tik 2 žmones 
iš 100 ligoniy. Dabar jau iš
gydoma apie 30 žmoniy iš 
100 nuo vėžio ligos. Įvyko 
tokia permaina todėl,kad chi
rurgija jau tiek išsitobulino, 
kad galima yra iš žmogaus 
kūno išpjauti mažiausius ga
balėlius ir giliausiose vieto
se. Prie to, daug gelbsti pa
čiu ligoniy apsižiūrėjimas ir 
ligos pradžioj atsilankymas 
pas daktarą. Retas žmogus 
šiandien laukia iki tol, kol jis 
pats supras, kad jau apsirgo 
vėžio liga. Operacija ligos 
pradžioj yra vieninteliu išsi
gelbėjimu nuo mirties. Nors 
tūli daktarai tiki, kad gali 
būt išrasti vaistai vėžio gy
dymui, tečiaus iki šiol niekas 
daugiau jo neprašalina, kaip 
tik peilis ir nereikia tikėt ap
gavikams, kurie siūlo vais-

Moterįs vėžio ligą tankiau
siai gauna amžiuj nuo 35 
iki 45 mėty. Vyrai tankiau 
ja apserga tarpe 40 ir 50 m.

Moterįs pačios neretai yra 
kaltos už savo ligą. J y am
žiaus viduryj pas tūlas atsi
randa krutyj mažas gumbas, 
kuris be didelio skausmo ir 
pavojaus gali būt išpjautas. 
Iš to gumbo netoli visada iš
sivysto vėžys. Abelnai žmo
nės bijo operacijos ir giria 
tuos daktarus, kurie patįs 
opsi prie ligonio ir bėduoja, 
kad jį skauda. Reikia liepti 
daktarui pjauti daugiau, o 
nemažiau, kad ligos šakny 
nepasilikty. Nuo operacijos 
netoli kiekvienas ligonis pa
sveiksta, jei vėžys nebuvo 
įsisenėjęs.

Pas tulus žmones vėžys at
siranda burnoj ir jis gali būt 
peiliu prašalintas be sugadi
nimo burnos. Bet jei užsi- 
senės, tuomet reikės daug 
pjaut ir nebus užtikrinimo, 
kad ligonis pasveiks.

Gana pavojingas yra vidu- 
riy vėžys. Moterįs juo tan
kiausiai apserga amžiuj nuo 
40 iki 50 mėty. Jeigu žmo
gus maitinasi vis tokiu pat 
maistu ir jis pradeda jaust 
viduriy negromuliavimą, pa- 

tis pas daktarą. Kada jis 
pats ištirs, jog turi vėžį, bus 
jau pervėlu.

Blogiausiai, kad vėžio liga 
nedaro didelio skausmo pra
džioj. Ligonis vis kenčia ir 
nenori tikėt, kad ta baisioji 
liga pas jį šaknėjasi. Kada 
jis persitikrina, tuomet jau 
yra pervėlu.

M. Volungevičius.

Moterims Naujienos
12 gegužio visoje Austri

joje atsibuvo didžiausi mo
tery mitingai. Tuose mitin
guose ir demonstracijose da
lyvavo visy tauty moterįs, 
kaip vokietės, taip lenkės, 
čechės ir italės.

Sostinėje Vienoje atsibuvo 
17 susirinkimy, Čechijoje— 
90, Tiroliuje—6. Visur rei
kalauta lygiy su vyrais teisiy. 
Socijalistas V. Adler—se
niausias Austrijos darbinin- 
ky vadovas pasakė, kad toje 
moterų kovoje joms uoliai 
padės visa darbininku partija.

Neseniai užsibaigė Ohio 
valstijos konstitucijinis suva
žiavimas, kuris išdirbo visą 
eilę pagerinimy valstijos kon
stitucijoj. Apie visus tuos 
pagerinimus spręs patįs žmo
nės per referendumą. Kaip 
tuomet visi piliečiai nubal
suos, taip ir liks. Tarp kity 
žadomyjy reformy norima 
duoti ir moterims teises. Jei-, 
gu taip bus, tuomet Ameri
koje bus dar viena valstija 
daugiaus, kur moterįs bus 
lygios vyrams politikoje.

* *

*

Benetamsiausios pasauly
je moterįs, tai totorės. To
toriai gyvena Ryty Rusijoje. 
Jie išpažįsta Mahomedo tikė
jimą, kuris labai nužemina 
moteris. Moterįs turi gyven
ti atskirai nuo viso svieto, 
nesimatyti su vyrais, išimant 
savo žmogaus.

Betgi ir jas pasiekė šviesos 
spindulys. Josios neseniai 
įkūrė savo laikraštuką Kaza- 
niuje. Ir tamsiausi užkam
piai pradeda busti. Neatsi- 
likime ir męs, lietuvės.

Korespondentams.

kai - 
rašo 
ivy- 
Ka-

Šiandien “Laisvė” gali pa
sidžiaugti didžiuma savo ko
respondentu. Koresponden
cijų suplaukia net perdaug. 
Vienok męs norėtume at
kreipti mūšy korespondenty 
atydą į tai, kad nereikia vė- 
linties su žirny pranešimu. 
Pasivėlinusi žinia nustoja sa
vo svarbos. Tuo tarpu 
kurie korespondentai 
apie atsitikimus, kurie 
ko prieš kelias savaites,
dangi “Laisvė” eina tankiau, 
nei kiti mūšy laikraščiai, tai 
paprastai ir žinias ji praneša 
anksčiau. Vienok su kores
pondencijomis dar ne viskas 
tvarkoj, ir tarp jy yra bent 
trečdalis pasenėjusiy.

Todėl męs prašome visy 
korespondentu nesivėlinti su 
žirny pranešimu. Jei kas 
svarbesnio atsitinka jūsų 
mieste, rašykite tuojaus, tą 
pačią dieną. Nes sugaištis 
ta. pati.. šiandien, rytoj, ar
už savaitės rašoma.

Taip pat pranešame, jog 
kelioms savaitėms praslinkus 
po šito mūšy atsiliepimo vi
sos korespondencij’os, kurios 
bus pąsenėjusios—-be jokios 
mielaširdystės bus atmeta-

Iš “BOSTON AMERICAN’’ no, kaip Rymo agentai iš
naudoja lietuvius. Kvietė 
visus vienybėn ir ragino žmo
nes nepavesti savo turty ry- 
mionims. Toliaus kvietė 
žmones skaityti gerus laik
raščius ir knygas, kurios ga
iety apšviesti žmones. Kalba 
žmonėms patiko.

Birželio 9 d. parengta pik
nikas miesto parke. Žmoniy 
buvo labai daug. Visi pra
leido laiką linksmai ir sma
giai. Parapija turėjo gerą 
uždarbį. Parapijos priešas 
kun. Bukaveckas, dažinojęs, 
kad bus piknikas, uždraudė 
savo parapijonims lankytis 
ant pikniko. Vienok išėjo 
atbulai. Visi žinojo ir važia
vo. Geras apgarsinimas!

Kun. Bukaveckui visai ne
siseka. Tie rašteliai, kuriuos 
jisai ~.....

mos. Mums reikia* gyviau 
subrusti ir,’ bent šiame at
žvilgyje, paimti pavyzdį iš 
amerikiečiu jankiy.

Redakcija.

Korespondencijos

7 d. birž. Tėvynės Mylėto
ju D-ja parengė prakalbas. 
Žmoniy buvo į 500. 'Kalbėjo 
d-ras J. Šliupas ir “chemiji- 
stas” Vinikaitis.

Vinikaičio kalba: “Kiek
vienas gyvūnas renkas į kuo
pas ir ginasi nuo priešy. Ogi 
męs, lietuviai, ar dideles or
ganizacijas turime ir ar aug- 
štai kultūroj pakilę? Aš ne
randu pasaulyje tautos, kuri 
būty taip augštai pakilusi 
kultūroj per 25 metus ir ne
randu kalbos, kuri taip gra
žiai skambėty.” Toliaus bet
gi užgiedojo: “Mūsų tauta 
yra nususėle prieš kitas tau
tas. Mūsų lietuviai dirba 
prasčiausius darbus, teisin
giau pasakius, nesiskiria nuo 
arklio. Užtad mus visi iš
naudoja, net kun. Tumas su 
Olšauskiu iškraustė mūšy 
kišenius. Kad išsigelbėjus 
iš vargo, reikia visy pir
miausia išmokti an gi i 
ir vokiškai”. Paskui dar 
pasakojo, jog socijalistai 
lija, kad žmonės būty 
daugiausia nususę, 
didesnis vargas, juo 
čiaus įvyks socijalizmas. Ar 
tai ne juokai! Paskui dar 

: primalė, kad pirmiausia rei
kia vystyti Tolstojaus mok
slą. Baigdamas kalbą, sa
kęs, kad kogreičiausia reikią 
išleisti “Fizika”. Tuom dar
bu užsiims T. M. D.

Antras kalbėjo d-ras J. 
Šliupas. J. Šliupo prakalbos 
visiems yra žinomos, nes jis 
kaskartą vis tą patį kalba, 
užtad aš neužimsiu laikrašty 
vietos. Turiu pasakyti, kad 
J. Šliupas būty puikus kal
bėtojas, jeigu prisilaikyty 
temos; bot dabar sykiu mai
šo viską į vieną aruodą: die
vus, velnius, kunigus, soci- 
jalistus, tautą ir tt.

Nupeikė socijalistus už nie
kinimą tautos ir biznio. Pa
sakė: “jeigu kuris niekina 
tautą ir nemyli tėvynės ir 
T. M. D.—tokius priskaitau 
prie niekšy ir neištikimu”.

Ant pabaigos “Laisvės”

pa- 
ve- 
ko- 

nes juo
grei-

_■ i išdavė 'darbininkams, tepsiant, gerai nutrinti vei- 
kad priimty juos darban, nie
ko negiliavo. Darbininkai li
kosi nuskriausti, tik turėjo 
užsimokėti kunigui po $6.00 j 
mėnesinės ir $1 už raštelį.

Triukšmas dėlei pavarymoį

choras sudainavo tris tautiš
kas daineles.

J tą iškilmingą vakarą 
įžanga buvo tik 10 c. Ant 
socijalistišky prakalbu nie
kados nėra įžangos mokes
čio (kaip kur yra. Red.)

Vienas socijalistas parda
vinėjo knygeles. J. O. Sir
vydas uždraudė; gal mislino, 
kad vogta...

das.
2) Nutrynus veidą su po- 

piera, reikia aptrinti bulvine 
'koše, nes tuomet užsilygina 
: visos duobukės.

3) Paimti pusė svaro baltos 
darbininky jau praėjo ir vėl maliavos, pusė raudonos, vie- 
po truputi grįžtama į darbus.! nas svaras aliejaus, pusė sva-

Vikrus Vaikinas. ro spirito, pusė svaro degu- 
Clifford, III. j to, pusė svaro bulviniu mil- 

“Laisvės” N45 tilpo netei-' ty, vienas ketvirtdalis skipi- 
singa koresp. p. J. Gugo.Tu-įdaro, pusė svaro negesyty 
riu pasakyti, kad darbai ang-, kalkiy, vienas svaras cemen- 
liy kasyklose eina slobnai, | 
nes dirba 2 -3 dienas savai
tėj, o iš kitur atvažiavusiems . .
darbas irgi sunku gauti. Lie-; maisy.;

į tuviy šeimyny čia yra 16, o tampa išmaišyta, tuomet rei- 
pavieniy 40. Visi gyvena su- kia ne mažiau, kaip tris syk 
tikime., Rudžio ir neperdaug1 nutepti veidą ir duoti gerai 
jau gena.. nudžiūti. Kada jau nudžius-

Vandenio cia_gero beveikę tuomet ljte d iai į 
nėra. Sulinių nėra. Tai žino- b ]j itj įr sgsti visai 
ma kenkia sveikatai, tuomi ,. ... .. . _
galima išaiškinti, kad žmo- ar^ yai^inV, Jie nenubegs 
nėskaip kada pavartoja rudį;nuo jusy, nes pagal šitą re- 

Apšvietimas irgi ne taip, ceptą maliava visai nesišeria 
jau žemai stovi, nes pareina 
15 egz. laikraščiy.

Socijalistas
Petrovič.

*

19 kuopa surengė 
kad užprotesta-prakalbas, 

vus prieš Ettor ir Giovanni- 
tti kankinimą. Kalbėjo J. 
Šaltis ir J. Perkūnas.

J. Šaltis trumpai ir aiškiai 
nurodė Amerikos kapitalistu 
žiaurumus ir ragino susirin
kusius prieš tai protestuoti, 
nes jeigu žmonės neprotes
tuos, tai tuodu vadovu gali 
pasodinti į elektrišką kėdę.

Paskui ėjo deklamacijos ir 
tūlo anglo kalba.

Antras kalbėtojas J. Per
kūnas pradėjo nuo Anglijos 
angliakasiy streiko, paskui 
perėjo prie Amerikos streiky, 
nurodė, kad visur kapitalis
tai panašiai elgiasi su vado
vais.

Priimta dvi rezoliucijos: 
dėlei Ettoro Giovannitti ir 
prieš Rooto billiy. Publika 
priėmė rezoliucijas ranky 
plojimu.

Pabaigoje savo kalbos J. 
Perkūnas pavadino “Vieny
bę Liet.” degląja kiaule ir 
skuduru ir pasakė, kad ne
leistu dykai laiko ją beskai
tydami. Liepė skaityti dar
bininkiškus laikraščius. Lie
pęs mokytis angliškai ir vo
kiškai, bet ne lietuviškai, nes 
ši kalba be vertės.

Žmonės, išgirdę taip kal
bant, pradėjo nerimauti, kiti 
pagyrė.

Tuomet J. Šūkis užlipo ant 
steičiaus ir pasakė, kad ne
sutinka su boikoto taktika. 
Taip -pat sakęs, kad išpra- 
džiy reikia išsimokyti gerai 
savo kalbą, o tada mokyties 
kokios norim.

V. Žilinskas.
Worcester, Mass.

Visy šventy lietuviu kata
liku parapija (neprigulmin- 
ga) buvo surengus prakalbas 
25 d. geg. Žmoniy prisirinko 
pilna svetainė. Kalbėjo vie
tinis kun. M. Petrauskas ir 
svečias kun. Dysga. Isaiški-

2 birž. atsibuvo prakalbos, 
parengtos Š. J. draugystės 
(kokios? Red.) Pirmuoiu kal
bėjo J. Šūkis iš Brooklyno, 
nurodęs draugijy naudingu
mą ir kapitahsty išnaudoji
mą. Drg. J. Šūkis kalbėjo 
net 3 valandas, bet publika 
ramiai užsilaikė. Paskui kai- 
bėjo netikėtas svečias iš Ba- džiau vaikščios.’ 
yonnes. Mažai ką kalbėjo, gį recepįą gvarantuoju ant 
pirmo kalbėtojaus ir kvietė į ^riJU savaičių, kad maliava 
vienybę nuo veic*° nenusisers.

Paskui vėl kalbėjo J. Šūkis! Receptas yra užpatentuo- 
apie vaiky auklėjimą. Čia tas, vienok, turėdamas gerą 
publikai vėl patiko jo kalba, j širdį, daleidžiu visoms mer- 

Gaila, kad publikos mažai gįnoms jr moterims naudotis 
buvo susirinkę. Viena labai , ... nflvo.:nirnnouvo susiimu V uwidudj be jokio atlyginimo, 
buvo šilta, o antra kun. Sėd- A „ .Jfe, .. .
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vidis atkalbinėjo.
P. Bulota.

Paterson, N.J.
L.S.S. 65 kuopa turėjo 

birželio prakalbas su protes
tu prieš Rooto billiy. Kalbė-

7 Užklausimas “V. Liet.“
Tautietis “Vien. Liet. N23 

jo vietinis E. Kinderas. Po sąko, kad šnipus tarp Ame- 
prakalby vienbalsiai išnešė I rikos lietuviu labai lengva 
rezoliuciją prieš Rooto su- susekti. Daugelis pabėgėliu 
manymą. ■ esą, permainė savo pavardes.

Kun. Dauginis, sužinojęs, Iš kožno gimto žmoniy per-Kun. Dauginis, sužinojęs, 

kalbas, per pamokslą įsakė 
neiti ant prakalbu, nes, gir
di, ten nieko daugiaus nepa
sakys, kaip tik tą, kaip per
siskirti su pačia.

I— ‘ “

sirodo, kad yra caro arba 
“otea Konstantina tovarišč”. 
Jam nerūpi tėvynės paliuo- 
savimas iš caro despotizmo.

S. Topolis.
Springfield, III.

Darbai šiuom kartu labai 
silpnai eina anglių kasyklose. 
Nekurtos dirba, o kitos suvis 
stovi nuo 1 balandžio. Vir- 
šinėse šapose daugumą dar- 
bininky atleido nuo darbo, 
tik liko dirbti mechanikai. 
Žmoneliai aimanuoja ir bė
gioja darby jieškodami, kad 
tik gauti dieną kitą išdirbti, 
sunku ir prasčiausias darbas 
kur gauti. Taigi varguoliai, 
męs darbininkai! Atmeskim 
tamsybę ir pažiūrėkim į šį 
supuvusį kapitalistu pasaulį. 
Atėjus rudeniui prezidento 
rinkimams, nerinkim repub- 
likony ar demokraty, o mes
kim juos lauk.

A. Čekanauskas.

yra dorais žmonėmis, o visi 
kiti šnipai.

Ar nepasakys p. Tautietis 
j prie kokiy reikia priskaityti 

Tuomi, kun. Dauginis pa-! tuos vyrus, kurie yra visai be 
pavardžių (tai yra iš mergy 
gimė). Išanksto tariu p. Tau
tiečiui ačiū.

Kapucinuks. .

Tėmykite, merginos!
Gyvenant dvidešimtame 

amžiuje, dailė lošia neišpasa
kytą rolę, todėl kiekviena 
mergina privalo nusiteplioti. 
Nenusitepliojus mergina iš
rodo taip, kaip seny daiktu 
krautuvėj sunešiotas irnenu- 
šveistas batas, o lange vis gi 
išstatytas.

Tiesa, nors merginos visos 
tepliojusi, bet ne visos lygiai 

daugelis iš jy nežino recep
tu, kaip sutaisyti maliavas. 
Atjausdamas jy padėjimui, 
aš čia paduosiu gerą receptą, 
kaip sutaisyti maliavos dėl 
veidy.

1) Reikalinga nusipirkti 
stiklinės popierosN5 ir, pirm

I ir prisiglaudus prie vaikino, 
jo taip gi neaptepa.

Dėl lūpy taip-gi tinka ta 
pati maliava, tik reikia pa
imti svarą lekieriaus ir, kuo
met jau būna sudžiūvus ma-, 
liava, aptepti lūpas. Lūpos 
reikalingos aptepti dėlto,kad 
bekaišiojant liežuvį, jos grei
tai sušlampa ir nusišeria. 
Apart to, daug bus lengviau 
kaišioti liežuvį, nes jis sli-

Profesorius tepliojimo mer
ginoms veidy

Bevardis.

mainius, tikto, 3%

RED. ATSAKYMAI.
J. ORIN1NKAIČIUI. ZinutS perse- 

na. Jei kas atsitiks, tuoj rąžykite.
SOCIJALISTUI (Clifford, Ill.). Apie 

kuopeles nesusi tvėrimą apleidžiame, 
nes pirmoj koresp. apie tai nėra žinios. 
Kada rašote atšaukimą, tai reikia at
šaukti kas ten buvo rašyta, o ko nebuvo 

tai ir rašyti nereikia, Vistik, jeigu 
jūs socijalistas, tai turėjote prisidėti 
prie kuopos sutvėrimo. Religija ne
kliudo socijalizmui, bet kunigai ir di
džiuma jy aveliy, tai akli kapitalo tar
nai ir įrankiai. I 

I

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresų, malonėkite neat
būtinai prisiysti savo sena adresu, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir nauji;, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tini Juihs laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.
S '■ J'-’x'a ’ ‘ Wife V f
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Draugijos
ir Biznieriai! SVEIKI, GERI IR PIGUS

Spaustuvę

ir

Dr-stc Liet, Taut. Brol. Pašalpos vardu

III.

75c.
.20c

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

(0

$1.25

10c.
10c.

(0

(0

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

(X

“LAISVE”

u 
i3
>N

C

Mūšy agentai:.L A. Peldžius, J. Pocius I 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir i 

F. S. Šimanskis.

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir ( 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų, Užlaikom ' 
keliaujančius agentus ir orderius pai- : 
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- j 
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius. '

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio. j

aip jo JOĮjsnf 3)iq»<1 AjbJom

uojiHV f-fio -j.i.L oiuju»aAD 
•£Off »«IIIO

NAUJOS KANT1ČKOS arba poli
tiškos giesmės........................... 30c

PASAULIŲ RATAS ......................25c
POKAHONTAZA Indi jonų Kara

nti aitu. Istoriška pasaka.....  15c
BALTAS RŪBAS..............................15c

TUIINIL
Užlaikėm didelę

“ Laisves”

Perkant žiūrėk, kad butu ta marke, 
o Kausi teisingai.

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

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu 
kitos spaustuves ir už pigesnę 
kairią. Spausdinami'

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

35c.
25c.
25c.
25c.

25c. 
50c.

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

$3.50 
50c.

Aot 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, 
Protokolų Rašt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago,
Finansų Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, 111. 
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, 111.
Organo užžiuretojas A. M. Karčius,

4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, 111.

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
myk!!l N«*ik jieškot 
manę j aptinku ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jy ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. Z1SE1.MAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond IO67-R.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zrnijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaiky
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

WILLIAM ZAKON & CO.

ž ^°yaniens'ng Ave.
Š V PHILADI fIA, RI1NINRA.
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Feeling Tit" Every Day
Influenzos arba irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
ino, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr.
Richter’io

Pain 
Expelleri

i savo namuose ir 
ituojaus imsite
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų*

VIETINES ŽINIOS
12 birželio atsibuvo susi

rinkimas naujos draugijos, 
įkurta skyrius New Yorko 
draugijos, kuri šelpia ištrem
tuosius Sibiran. Kadangi iš- 
tremtvjv padėjimas esąs la
bai vargingas, kadangi visy 
tauty kankiniu šelpimo or
ganizacijos daugiausia turi 
ryšiy su*kalėjimais, bet ne 
Sibiru — todėl ir įkurta ši 
naujoji draugija. Niekam 
konkurencijos jinai nedaro, 
bet, taip sakant, dėl paran- 
kumo pasidalina veikimo dir
vą. Prie skyriaus prisirašė 
9 nariai, kurie priguli prie 4 
tauty. [stojimas 25 c., mė
nesinė irgi 25 c. Geistina, 
kad ir lietuviai prisidėtu 
naujon draugijom

Birželio 11 d. Faneuil sa
lėj atsibuvo tarptautiškas 
dainininky susirinkimas, ku
rį surengė Y.M.C.A. Susi
rinkime dalyvavo lietuviai, 
latviai ir lenkai. Gražiausiai 
dainavo latvi y choras iš 
Cambridge. Kalbėjo F. J. 
Bagočius. Jo kalba buvo la
bai sujudinanti, nekuriems 
net ašaros buvo matyt ant 
veidy. “Laisvės” choras iš 
Cambridge padainavo vidu
tiniškai— Lenky choras dai
navo prastai. Prasčiausiai 
dainavo iš So. Bostono lie
tuviu šv. Petro bažnytinis 
choras. Išrodė, lyg bažny
čioj giedoty “K iri ja”. Pabai
goj laikė trumpą kalbą ap- 
švietos komisiionierius Dr. 
Wm. Orr. Cnory vedėjai 
kožnas gavo dovanu po sida
brinę taurę. Vakaras užsi
baigė Amerikos himnu. Lie
tuviu buvo daugiausia su
važiavusiu iš Canwridge.

Aldona Giritė.

Bostone randasi adatinė 
dirbtuvė “The Randall-Faich- 
ney Co.” kurioje dirba apie 
pusantro šimto darbininku ir 
ko ne visi lietuviai. Ši dirb
tuvė yra atsižymėjus buvu
siuoju lietuviu “bosu”—p. 
Norbutu, kuris gana ne są
žiniškai elgėsi su darbinin
kais ir pagaliaus jo elgima
sis išėjo iš ryby ir kompanija 
jį išvijo. Jo vietą užėmė 
taip-gi lietu vys p. J. Koz- 
movskis ir darbininku sąly
gos žymiai pasitaisė.

7 d. birželio minėtos dirb
tuvės darbininkai parengė 
baliy koncertėlį, kuris atsi
buvo Berkeley svetainėj. Ba
lius buvo gana gražus ir dar
bininkai užsilaikė pavyzdin
gai, iš ko galima pasidžiaug
ti. Baigiantis dešimtai va
landai “Birutės Kanklių” 
choras iš So. Bostono padai
navo keletą dainy, o orkest
rą oagriežė maršą ir keletą 
preliudijų. Dainos išėjo vi
dutiniškai. Suprantama, ne
galima daug ko reikalauti iš 
choro, kuris susideda iš dar
bininku, nes gerai išsilavinti 
ir sąlyg-os nepavelija. Tik 
tas reikia patėmyti, kad mū
šy publika mažai supranta 
apie muziką: kuomet griežė 
maršą ir preliudijas—pradė
jo dauguma šokti. Mat, jei
gu tik muzika griežia, tai jau 
ir reikia suktis. Orkestrą 
laike šokiu griežė ne visai at
sakančiai.

Bet kas svarbiausiajai at
sižymėjo buvusis šios dirbtu
vės bosas p. Norbuta. Lai
ke “Birutės” choro dainy jis 
užsilipo ant galerėjos ir, kai
po “inteligentas”, pradėjo 
bliauti vilkišką dainą. Jau 
tas vienas jo pasielgimas liu
dija, koks jis buvo dirbtuvės 
bosas ir kaip galėjo elgtis su 
darbininkais.

V. Paukštys.

Gatvekariy ir elevatoriy 
streikas dar tęsiasi. Kompa
nija išsiuntinėjo miestiečiams 
atsišaukimus, kuriuose aiški
nasi, jog nesanti kalta ir tar
naujanti žmonėms. Ji sa
ko, kad nėra nei streiko, nes 
karai vaikščioja ir visi seni 
darbininkai stoja už kompa
niją. J

Betgi visi mato, kad strei- 
kieriuyra 4007 ir karai

v'

Čia Jums
Keletas Klausimu????

Ar pavargę ir pailsę? Apsunkę ir 
silpni? Išblyškę? Liežuvis ap
trauktas? Viduriai sukietėję? 
Tankiai galva skauda? Viduriai 
nemala? Veidas pageltęs? Nesino
ri nieko veikti? Kas jums padės?

Severos

Stiprus Nervai
Būtinai reikalingi kiekvienam, 
norint turėti visur pasisekimą. 
Aitrumas, nervingi galvos skau
dėjimai, nemiga — silpnina ner
vus. Ištikimiausias vaistas, su
stiprinąs nusilpusius nervus, yra

%

PARSIDUODA
NAMAS su 9 kambariais, tinkantis gy
venimui did 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 SCHELF1IANDT
8 Mitchell St., So. Boston, Mass.

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus OI £OT"UNĖ yra išsistovėjus medy j ir 
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečetyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

Taipgi pristatomo veseiliorns ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

Butelis 75c.

Severos Nervotonas
(Severa’s Nervoton) 

Doleris Butelis.

t i

Gyvasties Baisumas
(Severn’s Baisum of Lift;)

Jis į visus organus veikia taip 
harmoningai, kad 
šalina iš 
mus ir

veikiai pra
kunti visus nes ve i ku- 
sugrąžina sveikatą ir

vaikščioja pustuščiai. Kiek
vieną dieną atsitinka nelai
mės, nes skebai nemoka va
žiuoti. Sužeista su virš 10 
žmonių ir 1 jau užmuštas. 
Streikieriai laikosi tuo tarpu 
ramiai.

Skebai partraukti iš Phila- 
delphijos ir New Yorko.

Žmonės nenori, važinėti 
karais, nes viena tai nepado
ru, o antra gręsia net gyvas-

Mass, valstijoj įvestas dar
bo biuras. Jisai prižiūrės, 
kad fabrikose būtu pildomi 
įstatymai, tai yra nedirbtu 
viršlaikį, nedirbtu vaikai ir 
fabrikos būtu švariai užlai
komos.

Biuras susidės iš 5 ypatų.

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris užlaiko 
naujus čeverykus, taiso se
nus, uždeda robus ir šainina. 
Darbą atlieka gerai ir pigiai. 
Taipgi užlaiko cigarus ir ci- 
garetus. Prašo atsilankyti. 
Antanas Abazorius, 207 C st. 
kamp. Silver st., So.Bostone.

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

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

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

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

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.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas:
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, “
tės”,iC.
ženklus
j an tiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

“Censta-
liostoriaus biapty- 

_ “Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 
s” ir “Vadovas kėliau-

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Jei, abelnai, reikalinga turėti na
muose vaistu, tai tebūna Severos 
Vaistai. Juos visur aptiekose galima 
gauti. Neimkite kity. Jei jūsų ap
tiekus jy neturėtu, rašykite mums. 
Daktarišką patarimą duodame dykai.

Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge

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

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

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

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

“LAISVE“
2-12 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitytojams.
Meldžiame visų ty “Lais

vės” skaitytoju, kuriu 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.

PARMOS! PARMOS!
K uric norit pagerint savo gyvenimą, 

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

SWIGART COMPANY
Box 46, x Wellston, Mich.
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F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pageMhų įvairio
se motery ligose.
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F OEFISAS RANDASI: j
į 30 Broadway į
[ SO. BOSTON, MASS. !
,Q<cXQc)<c)<c)4c)<c)<c)«c)«c)«2)<1

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

galinamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO K L1OŠTORIA US 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macoeho darbai. Su pa v.. 15c.

LEKCIJOS APIE ATSK1R1MO
ŽENKLUS................  .....................15c

MOKSLAS RANK AŽI NYS'l'RS 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą.........

MEILES KARŠTLIGE
VADOVAS keliaujantiems į Atlie

ką ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.......................25c
GREIČIAUSIAS PAMOK IN'I'O-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c 
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI....... I()c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI-

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

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

242 Broadway, So. Boston, Ain**.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiama

“'ITIE CLIMAX”
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

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

Peter Kazlauskas Merchandise & 
Co. Didžiausias pardavimo 

vedėjas.
Vyrišky, moteriškų siūty, forničių, 

pečių, karpetų, matrosų, lovy, kėdžių, 
auksinių laikrodžių ir deimantinių žie
dų. Duodu ant išmokesčio ir cash. Šlu
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.

-i

S SENIAUSIAS RUSIŠKAS

D A K T ARAS 
j B. L. BŪRIN ARI) 
>9 Praneša, jog jo offisas prie 105 
■ Don.he.stcr St., So. Boston, Mass., 
S yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
įį piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
;E fonuokite 160 South Boston arba

524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
K 19 Gaston St., šah* Warren St., 
Q Roxbury, Mass,

P Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius,.vi
sada kreipkitės prie musų, o męs ju
mis aprupinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Musų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wiszniowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
I2*. lAnBili hm. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt.lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki iniisų sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., N,!t?„TCl!s BOSTON, At ASS.

Parduodame gorčiai* už vIkuI žema* kaina*.

Milteliai apstabdymui
Gaivos Skaudėjimo

Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Lapauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippe 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plemy Drabužiuose - 
Rožes Baisumas
Kinder Baisumas - 
Kobrinus Lašai

50c.
25c.
15c.

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

$2.00 
$1.00

Kraujo Valytojas -
Nervų Bainintojns - - -I
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ...
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduoles nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės -.
Gydymas nuo uždegimo l)antų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mestis nuo Parky 

ir Ni< žy -
Gyd. ir Mestis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligoš

25c
25c
25c
50c

25c. 
$1.00 
25c.

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoh's savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame, Rašykite šiuo antrašu: .

ALB. G. GROBLEWSKI 
cor. ei.M a main st,.', Plymouth, pa.

“KOVAX DIDŽIAUSIAS / / w r- w y a q a LEIDŽIAMAS
DARBININKŲ ’* • IZ į ft \/ A 7 ' L.1BT. SOC.
SĄVAIHNIS lYvz ▼ aV sąjungos 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE

K

a a
“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip

snius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 

prašalinti juos.
“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 

idėja.
“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žiniasJš viso svieto.
“KOVA” metams 4}»2.<X) Amerikoj ir kitur.

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

2F23 Cross St., KaTaH).SrkK,sqSu«;rtoh Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELISI

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

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

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.
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LIETUVIŠKA
Sutaisau receptus su didžiausia uty- 
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 parduialu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendea ant 
vestuvių, halių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu p« r expreaą.

Aptiekorius ii Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

jįt Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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HA.RRISOIN (TAT VI5S 

DISPENSARE 
Jau 20 metę nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, M ASS.

Patarimai OVKAI!
šiokiom!* dienomis atidaryta nuo v1lU N 
vai. vakare. Šventadieninis uuoiOote 

Iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DAN'l i

Ateidamas atsinešk Ai upsaralnlma.

F. AO. RICNTEI A C0„ 215 Peart Stmt Nm Y«t
Richter ’io Gongo Pill6s yru geros uuo 

viduriu sukietėjimo. 25c. ir 5uc




