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Streikieriu reikalavimai.
“Laisvei” praneša iš Pitt
sburg, Pa., kad sustreikavę
National Tube Co. darbinin
kai reikalauja extra mokesties už extra darbą. Streiką
vedą I. W. W. organizato
rius.
Panamos kanalas.
Darbai prie kasimo Pana
mos kanalo sparčiai eina pir
myn. Didesnė pusė kanalo
jau iškasta. Iš viso tie dar
bai apsieis 251 milijoną dole
riu. Drūtvietės apsieis taip
pat kelis milijonus.
Rooseveltas bendradar
biaus laikraštyj.
Rooseveltą pakvietė raši
nėti į Young American Gol
fer. Jisai pasisakė mažai ką
išmanąs tame, amate, vienok
neatsižadėjo.
“Kad Tamsta mažai su
pranti apie rašomuosius dalykus4 tai nieko nereiškia,
nes beveik visi rašytojai nie
ko nežino apie savo-amatą”
—pasakė leidėjas.
Amerikos transporto dar
bininkai.
Amerikos transporto dar
bininkai rengiasi į kovą. To
dėl pradedama agitacija, kad
rištusi į unijas. New Yorke
bus mitingai garlaiviu darbi
ninku ir tarnaujančiu.
Užpuolė ant bučieriaus.
New York, 19 birž.—Gau
ja bučieriu užpuolė ant tūlo
)učieriaus Louis Kochen, kad
tas perpigiai pardavinėja mė
są ir daro jiems nepakeliamą
tonkurenciją. Bučierį būtu
visai primušę, jeigu ne poicija, kuri jį išgelbėjo.
Dėlei maisto pabrangimo
vis daugiaus kjla visokiu vai
du ir peštynių.
New Yorko, Chicagos ir
Philadelphijos žydes pradėjo
boikotą košerinės mėsos, už
kurią nuo ju baisiai lupdavo.
Žydės pasirūpino, kad tuose
miestuose būtu įkurtos ko
šerinės mėsos kooperacijos.

UZSIENYJ

tą, užtad leido francūzams
šeimininkauti Moroke.
Vis, mat, pasidalina!
Ant oro laivyno.
Tautiška rinkliava ant. oro
aivyno pabudavojimo Pran
cūzijoje atnešė 3,000,-000
franku.
Orlaiviu lėkė 25 žmonės.
Berlynas, 20 birž.—Grafo
Zeppelino orlaivyje “Victoria-Luize” lėkė 25 žmonės.
Orlaivis išlėkė iš Dusseldorf,
perlėkė Olandijos rubežiu,
aplankė Olandijos sbstinę,
Amsterdamą ir grįžo į Vo
kietiją. Ties Elbos upe su
stojo ir. pasimatė su Prūsu
karaliumi. Galutinai apsi
stojo Hamburge. Be jokio
sustojimo lėkė'350 mailių.
Laivas sudužo.
Port dė France (sala Mar
tinique) sudužo francūzu
garlaivis “Ville de Cayenne”.
Jisai plaukė iš Sant Lucia į
Britaniškąją Indiją.

RUSIJOJ

Telefonas:
So. Boston 21013,

LIETUVOJ

II Metai
ir macochučiams tarp toki v
žmonelių labai smagu.

Saules” namai
Gydymosi
vietos
Kalėjimų
reikaluose.
Sukilimas nepavyko.
Didelė nelaimė ant gelžNamus jau pradėjo staty
(“Laisves” apžvalga).
Geg. 5 ir 7 d. buvo svar
kelio.
Kubos negru sukilimas jau
ti. “Viltis” rašo :x“kada pa
stoma kalėjimu žinybos rei Lietuvos inteligentija pra
beveik baigiasi.
Sukilėliai
Stockholmas, Švedija. —
vasaros laiku važiuoti matai pakils kiek augščiaus
kalai. Kairieji prirodinėjo, deda
1
pralaimėjo. Kubos valdžia
Ties stacija Malmolart susi-'
žemės paviršiaus, jie bus iš
kad kalėjimu tvarka Rusijoj į kurortus. Pasirodo, kad
gavo žinią apie užmušimą ge
kūlė tavorinis traukinys su
kilmingai pašventinti ir, Die
kuobjauriausia. Nuo 1905 Lietuvoje puikiu gydymosi
nerolo Estonoro, kuris buvo
ekspresu. Ant vietos žuvo
vui padedant, tikimasi išva
metu išlaidos kalėjimams vietų yra labai daug. Nesukilėliu vadovu.
x
18 žmonių, o 16 likosi sun
kurios ju ūmu laiku labai pa ryti šį rudenį visas mūro sie
padidėjo
70%
(ant
1
r.
padi

Valdžia tikisi, kad sukili
kiai sužeista. Tarp užmuš
garsėjo. Palanga, Druski nas.”
dėjo
70
k.).
Tečiau
kaliniu
mas greitai pasibaigs. To
ėju yra 8 svetimžemiai.
Teisingiau, ne Dievui pa
gyvenimas kalėjimuose nei- ninkai ir Birštonas labiausia
dėl liepta atšaukti karišką
Karalius padėkavojo soči“
maudynės. dedant, bet Kauno carukams
laivyną.
kiek negeresnis. Kalėjimuose pagarsėjusios
jalistams.
Daugiausia inteligentijos su ir Amerikos širvydiniams
sėdi
3
kart
daugiau,
negu
Boikotuoja bažnyčią.
Ant Belgijos karaliaus bu
sispiečia Palangoje, vieninte pirmeiviams. Tautos-namai
ten
vietos
yra/
Su
kaliniais
Scrantono uniju sąjunga
vo paleistos negražios žinios,
lėj lietuviu jūros maudynėj. dar nepradėta būdavot, nes
apsieina
kuobiauriausiai,
o
nutarė boikotuoti katalikišką
3ūk susipešęs su pačia. Tas
Birštoną ypač lanko suval Amerikos vadinami pirmei
biaurus
apsiėjimas
su
žmo

bažnyčią, kurią pastatė ne
žinias paleido kuniginiai, nes
kiečiai. Druskininkai tėra viai prikrovė aukso maišus
gumi
ne
tik
kad
jo
netaiso,
unijiniai darbininkai. Kreip
karalius prijaučia pirmei
lenku akcijonieriu kompani šnipams ir ju uodegoms.
bet
da
daugiau
jį
gadina.
tasi į darbininkus su prašy
L. P.
viams. Paskalų tu neplati
jos rankose.
Kaliniai
rykštėmis
plakami,
mu nevaikščioti į tą bažnyno pirmeiviai ir socijalistu
Vienok dėl tu maudynių
badu marinami,- mokinami
Paliko turtą ant apšvie
aikraštis “Peuple”. Kara
jau prasidėjo konkurencija
šnipinėti ir 1.1.
timo.
Republikonų partijos kon
liaus sekretorius padėkavojo
su
lenkais.
Visur
šie
nori
Atstovas Kuznecovas su
vencija.
Gegužės 20 d. mirė Švėk
“Peuple” redaktoriui, kad
rinko žinias apie politikos ka šeimininkauti. Kaip smagu
šnos miestelyje (Raseinių p.)
aikraštis taip taktiškai el
18 birž. atsivėrė Chicagoje
linius Toboliaus, Orio, Tifli- būtu, kad lietuviu rašytojai
a. a. Domininkas Endzelis,
gėsi.
republikonu partijos konven
so, Kijevo ir kitu miestu ka ir moksleiviai turėtu kuror
kuris didesnę savo turto dalį,
Kelis šmeižikus karalius
cija. Tuomlaikiniu pirminin
lėjimuos. Kaliniams neleidžia tuose tam tikrus namus, kur
t.y.namus vertės 4500—5000
ku išrinktas New Yorko se
patraukė į teismą.
giminėms rašyti laišku, lie galėtu vasaros laiku įgyti
rub. užrašė platinimui tarp
natorius Rootas. Jisai yra
sveikatos.
Badas - darbininkų priešas
pia
prieš
sargus
kepures
kel

Londonas, 19 birž. — SuŠvėkšnos valsčiaus valstiečiu
Tafto šalininkas. Jisai gavo
Anglijos transporto darbi fragistės užpuolė ant valsti ti; nepavelija iš miesto val
Mineraliniai vandenįs
švietimo. Jis išreiškė qiorą,
558 balsus, tuo tarpu Rooseninku streikas platinasi. Su jos kanclerio Lloyd George. gio pirkti. Jei kuris kaliniu
Kauno gub.
kad už tą turtą būtu įsteig
velto kandidatas į pirminin
streikavo ir 9000 darbininku Jį apgynė detektyvai. Nėra pamėgintu skusti kalėjimo
“Liet. Žin.” tilpo įdomus ta amatu, ar kokia kita mo
kus gavo 502. Rootas pasa
Southamptone. Daugelis lai tos dienos, kad Anglijos su- vyresnybę, tą laukia karce p. K. Puidos straipsnis apie kykla. To turto globėjams
kė “spyčiu”, kad republiko
vu, atėjusiu su anglimis, li fragistės neiškrėstu i ‘šposą”. ris. Toks žiaurus apsiėjimas mineralinius šaltinius Kauno pavelyta pasielgti su turtu ir
nu partija esanti konstituci
kosi neišlioduota. Iš tos prie Vienok nieko gero iš to su politikos kaliniais/yra tik gub. Kiek tai žmonių su kitaip, jei atras naudingiau,
jos saugotoja. Savo prakal
žasties negali išplaukti šeši joms nėra.
1 todėl, kad valdžia stengiasi grąžintu sau sveikatą, jeigu Kunigai lankė paskutiniose
boj pasakė tarp kitko, kad
politikos kaliniams atkeršyti tais turtais padoriai pasinau
pasažieriniai laivai. Vietinė
dienose ligonį, kalbindami jį
žmonės negali atšaukti tei
Sukilimas
Albanijoj.
už buvusius sukilimus ir savo dojus.
valdžia, bijodamas! riaušių,
sėju, kadangi teisėju vjetos
Turkijos viduriniu reikalu pralaimėjimus. Tą patį pri Ypatingai žymus - Smirdo- palikti viską ant “Dievo
oarsikvietė
iš
kitu
miestu
šventos.
garbės”, bet a. a. Dominin
ministeris sako, kad nuslo rodinėjo ir kiti kairieji atsto-l
daugybę
policijos.
jniu šaltinis (Šiaulių pav.), kas sakė, kad gerai pažįstas
Delegatus saugoja 250 popinimui Albanijos sukilimo, vai.
Streikieriu
moterų
ir
vai

j paskui Krinčino, Malėnu. Du kunigus, ir dėlto ju neklau
licmanu ir apię 2000 detekty
reikią
80,000
kariumenės.
Po ilgu ginču pinigai kalė setų par. esąs mineraliniu sė. A. a. Domininko laido
ku parodoje Londone daly
vu. Graži kompanija.
Dabar valdžia turinti Kosso- jimo reikalams paskirti.
vavo 100 basu vaiku.
vandenų šaltinis, netoli nuo tuvėse dalyvavo didelė žmcPeštynės.
Plymouthe komitetas kvie vo distrikte vos 30,000. Tur
Mirties bausmes.
Vydžiu miestelio. Geležies niu minia, tarsi dėkavodama
Chicago, 19 birž. Laukia
tęs žmones grįžti darban, kams trūksta kariumenės,
Atst. Kuznecovas išrodė, mineraliniai vandenįs netoli mirusiam už paliktą ju nau
ma dideliu peštynių, todėl
nes
didžiuma
kariauja
su
kadangi ilgiau negalima iš
dai turtą.
“Liet.Ūk.”
ką Dūma nuveikė mirties Janavos dar neištirti.
parūpinta ir ligonbutis 'tame
italais.
'
turėti .
Betgi žmonės tose vietose
ruime, kur atsibūna konven
Taip pat reikia užlaikyti bausmių sumažinimui. Nuo
Dėl Pilies kalno.
Žuvo du orlaivininku.
cija.
kariumenės ant Rusijos ru- 1908 metu, t. y. nuo to laiko, mažai besigydo. Ligoniu skai
Dovar, 19 birž.—Du Fran- bežiaus, nes Rusija sutraukė kada Dūmon buvo įnešta čius kas metai einąs mažyn.
Laike parodos jau kilo pir
Iš tikru šaltiniu teko gir
dėti, kad vyresnysis Imper.
cūzijos armijos aficieriai žu ant sienos 120,000 kareiviu. įstatymo sumanymas apie
mosios peštynės. Delegatui
Vasaros laikas.
mirties bausmės panaikini Pirmeiviška jaunuomenė Archeologu komisijos narys
vo, skrisdami orlaiviu. Prie
iš Dorchesterio jau sužeidė
Kiek apsieina karas.
mą. Rusijoje buvo nužudy
ranką ir sumušė akinius.
žastis nelaimės—susidūrimas
žada pasidarbuoti vasaros Latiševas klausęs Vilniaus
Karas
italams
kasdien
20 birželio Rooseveltas pat
ta: 1908 metais—1,959 žm., metu. Kaip “Laisvei” pra gubernatoriaus apie vanden
dvieju aeroplanu laike mikaštuoja
apie
2
—
3
milijonus
1909 m.-—1,453 žm., 1910 m. neša iš Vilniaus, žadama da traukį Pilies kalne ir prašęs
sai apsilankys konvencijoje
franku.
Ligi
šio
laiko
karo
- 434 žm., 1911m.- 236 žm.;
ir sakoma tikrai, kad republi Valdžia pradėjo tardymą
atsiusti komisijai darbu pleSiunčia
daugiaus
ka

ryti
kelionės
po
įvairias
Lie

reikalams italu valdžia išmo o išviso per 5 metus buvo
konu partija skils į dvi dali. prieš laivu trustą. Prie, to
Gubernatorius atsakęs,
riu
menes.
tuvos
vietas.
Nuo
mokslei

trusto priguli kokia 30 komkėjo
apie
500
milijonu
fran

4,083
mirties
bausmės.
x
kad pieno atsiusti negalįs,
Lėšavo milijoną dolerių. paniju. Valdžia kaltina kom Rymas, 18 birž.—Ant lai ku arba * apie 230 milijonu
Padalinęs tą nužudytuju viu nenori atsilikti ir moky nes atsiradusios principialiChicago, 19 birž. — Ap- panijas trusto sutvėrime ir vu pasodinta daugiaus ka rubliu. Tuos pinigus valdžia žmonių sumą tarp dešiniųjų tojai. Iš Vilkaviškio apy
skaitliuota, kad unijos pres- žmonių lupime. Kompanijų riumenės, kurią vežš į Tri ima iš kur tik gali. Sukiša Dūmos atstovu, kurie stovė gardos rengiasi visas moky nės kliūtįs ir darbu pienas
tebesąs neišdirbtas. Teko
atstovai davė savo paaiškini polį dėl užėmimo Misurata.
jo už mirties bausmės reika toju būrys į Žemaičius.
manu ir stereotypieriu strei mus,
karo
reikalams
tokius
pini

kad jokio trusto nėra.
taip pat girdėti, kad ir di
lingumą, Kuznecovas atran
kas kaštavo kapitalistu laik Žinoma, iš tu -tardymu jo
gus, kurie skiriami visai ki da, kad kiekvienam iš ju ten Veikiausia, vasaros laiku dieji mokslininkai principu
Užmušta 5 kareiviai.
raščiams daugiaus, kaip vie kios naudos nėra!
Tokio, 18 birž. — Vežant tiems reikalams, kaip štai, ka po 6 lavonus ir po 9 žm. bus lošiama teatrai, p. Vaič esą priešingi, kad bent kuo
ną milijoną doleriu.
kariumenę į Mandžuriją, pa- pavyzdin, gelžkeliu tęsimui. nuteistus katorgom Visi gi kus gavo leidimą atlankyti nors būtu permainyta kalno
Socijalistai
rengiasi
prie
Leidėjai dar vis priešinasi
su savo artistais visas tris
sažieriu traukinys užlėkė ant Ligi šio laiko valdžia įkalbi nužudymai puola ant atst.
rinkimų.
susitaikymui, nes su skebu
Gučkovo sąžinės, kaipo Dū lietuviu gubernijas. Taip išvaizda, ir nesutinka, kad
nėjo
žmonėms,
kad
karas
ne
bent kas būtu jame statoma.
Dėl vedimo rinkimo kovos tavorinio. Užmušta 5 japo
mos
daugumos
vado.
Dešipagelba sakosi
laimėsią.
pat,
rasit,
pradės
darbuotis
brangiai kaštuosiąs, bet da
niški kareiviai.
niemsiems, žinoma, labai ne p. Vitkausko iš Kauno trupa. Jie randą, kad -Pilies kalnas
Presmanai pasiryžę kovoti socijalistai pradėjo organi
bar
žmonės
pradeda
sužinot,
zuotis. V. Bergeris išrinktas Iš Turkijos tebesiunčia
patiko tokia teisybė, ir jie
iki paskutiniosios.
Prof. Volteris iš Peterbur esąs visusvarbiausias žemės
komiteto pirmininku. Nutar
kiek ištikruju karui išleidžia visaip kliudė atstovui kalbėti,
italus.
go važiuojąs Kauno gub. paminklas iš taip senu laiku
ma, ir ima savo valdžiai ne
Poficija muša streikierius. ta kreipties prie partijos na
taip dideliame plote: nuo Se
i
Armėnai.
Ateina
žinios,
kad
visi
ita

rinkti
etnografiškos
medžia

riu
ir
užjaučiančiu
partijos
tikėti
ir
pykti
ant
jos.
Pittsburg, 19 birželio.—Su
darbui, kad paskirtu agitaci lai kraustomi iš Turkijos.
Yra Kaukaze tauta vadi gos. Prūsu Lietuvoje jau nosios Ladogos iki vakaru
streikavo National Tube jos reikalams vienos ienos
Suaugę dvyniai.
nama armėnais. Jie iš seno nuomenė darys savo suvažia sienos, ir esąs vienui vienas
Turku
valdžia
išsiuntė
paaiš

Works darbininkai. Strei uždarbį. Tokiu būdu galima
Vilbelėje (Hėssęne, Vokie vės daug vargo turi kęsti vimą ant Rambyno kalno, visoje Rusijoje toks, kuris
kinimą
visoms
valstijoms,
kuoja apie 3000. Streikieriai būtu surinktu maždaug $200.
tijoje) tūla amatninko žmo nuo savo kaimynu. Didžiau kuris yra šalę pat Nemuno stovi viduryje taip didelio
kodėl
tai
daranti.
Priežastis
si ju priešai visuomet buvo
mėgino laikyti prakalbas ant
miesto, kaip Vilnius.
na
pagimdžiusi
dvynius
—
išsiuntirųo tokia: italai žudo
netoli
nuo
Tilžės.
turkai.
Jie
darydavo
baisiau

Nutarta
per
susirinkimus
Tustin ir Brady gatvių. Po
“Viltis”.
moteriškos lyties, kuriu gal
ir
karia
ramius
Tripolio
ara

Taigi
žmonės
vis
po
tru

išdalinti
30.0(H)
egz.
partijos
sias
armėnu
skerdynes.
Šim

licija neleido ir todėl kilo
vos pakaušiuose suaugusios tai tūkstančiu armėnu žūda putį kruta.
bus;
bombarduoja
nestiprin

literatūros.
įtaikė
rinkimu
Arklių mieravimas.
muštynės ir du policmanu
kovos bus įtaisyti partijiniai tas, ramiu žmonių apgyven išvieno. Dvyniai gyvuoja jau vo iš turku ranku. Tomis
gerai apkūlė. Tuomet buvo krutanti paveikslai.
Gėda!
Gegužės 10 d. Kupiškyj
trečias mėnuo, maitinami iš skerdynėmis
vadovaudavo
tas
vietas,
mėto
bombas
iš
pašaukta daugiaus polici Prasidėjo susiorganizaviLietuvoje vis dar neišnyk- (Ukm. p.) pagal prisakymo
buteliuko, yra sveiki ir auga. senoji prispaudėjo sultano
orlaiviu
į.
ramius
gyventojus,
jos ir
prasidėjo mušty mas socijalistu laikraštijos.
Kūdikiu smegenįs, kaip gy Abdul-Hamido valdžia. Su sta tos maldininku procesi iš karo ministerijos turėjo
areštuoja
valdininkus
ir
šiaip
nės. Daugelis policijos vėlei Visi geresni žurnalistai susi
dytojai patyrė, veikia sky kilus patiems turkams ir nu jos, kurios daro mums gėdą. mieruoti valstiečiu arkliuš;
jau
ramius
gyventojus.
nekenčiamąjį sultaną
likosi sužeista. Taip pat ga dėjo į sąjungą, kuri rūpinsis
rium, nes tankiai, kada vie vertus
Daugybės žmonių vis dar žmonės buvo susirinkę 10 v.,
(karalių)
liovėsi
ir
armėnų
pristatyti
geru
straipsniu
ir
Prancūzija ir Anglija.
vo žaizdas apie 12streikieriu.
nas miega, antras dairosi ar skerdynės. Dabar armėnai tebeplaukia į Vilniaus Kal nes taip viršaitis įsakė. Bet
paveikslu
.
5 streikierius nuvežė į ligon
Bičiulystė tarp Francūzi- ba žaidžia su savo piršteliais. gyvena ramiau, nors da ir variją. Kaunan sugrįžta kom tie ponai mieruotojai visupirNori užginti bučiuotis. jos ir Anglijos vis auga. Juo- Kūdikius atskirti vieną nuo neišgavo tų teisiu, kurios panija iš Čenstachavos, keli ma pradėjo mieruoti, kiek
Milwaukee, .18 birželio.— dvi abidvi yra Vokie^jos kito chirurgiškų (atpjbvimo) jiems reikalingos. Armėnu dievočiai ketina drožti net degtinės telpa į butelį ir kiek
13 mainierių užgriūta.
būdu nėra galima be mirties, tauta išskirstyta tarp 3 val Jeruzolimon, iš Vabalninku žingsniu aludė nuo aludės.
Denver, Col. — Victor Ame miesto legislatūrą daktarai priešininkės.
įneša billiu, kad įstatymu ke Dienraštis “Times” • rašo,
—turku, rusu ir persu. drožė. didžiausia procesija į Arklius gi pradėjo mieruoti
pavojaus. Kūdikius sius į stybių
rican Fuel Co. buvo gazo ek liu būtu uždrausta bučiuotis.
Armėnai už savo teises kovo
tik apie 4 vai. Žmonės tu
splozija. Užgriuvo 13 mai Jie sako, kad bučiavimasis kad ilgainiui ubidvi šalįs tu Frankfurtą gydytoju drau ja daugiausiai ramiu kultū- Daujėnus už 18'viorstu.
taip brangu dar*
Tikras viduramžis ir dva- rėjo
_ gaišinti
_
nieriu. Menama, jog jie vi tręšia žmonių sveikatai ir to rės kądrūčiausia tarp savęs gijai ištirti su Rentgeno spin• ros būdu—per spaudą, apsiL. Uk.”
susirišti. Anglija užėmė Egip- duliais.
Si žuvo.
švietijmą ir 1.1.
sios susnūdimas. Macochams' bo laiką,
dėl turįs būti uždraustas.

SPAUDOS BALSAI

STUDENTAI-SKEBAI

Sustreikavo Bostono gat“Boston American” pranev? _ vekariai—tuoj į skebus pasi
ša:
“New Yorko kardinolas Farley, lai šovė 200 Harvardo universi
kydamas prakalbas jezuitŲ name M t.
Manresa, pasakė: tik pagalvokite, 100, teto studentu ir 100 politech000 persiskyrimy įvyksta Suv. Valstijo l nikanty! Sustreikavo Chicase per vienus metus! Tasai skaičius yra gos presmanai ir skeby laik
7 sykius didesnis, negu visoje Europoje.
Jau laikas pabusti ir atsikratyti nuo to raščiu pardavinėtojai — tuoj
demono. Toji blogybė ir socijalizmas atsirado skeby-studenty. Jy
turi būti nuveikti”.
buvo ir per Lawrenco strei
Buržuazinė visuomenė yra
ką (iš to paties Harvardo
vienintelė kaltininkė šeimy
universiteto), ir per Philadelniška gyvenimo nepatvaru
phijos gatvekariy streiką.
mo. Taigi ponas kardinolas
Kuomet anais metais bu
turėty nukreipti savo ginklą
vo Francūzijos geležinkeliu
visupirmiausia prieš kapita
streikai, pirmaisiais pasisiū
lizmą, kuris ardo šeimyną ir
lė skebauti studentai. Vo
platina paleistuvystę. Bet
kietijos studentai pasižymi
sulyg Jurgio ir kepurė. Dausavo juodašimtiškumu. Vi
giaus nieko kardinolas nežisas jy gyvenimo tikslas tai:
do, kaip tik socijalizmą. Ko
vynas, mergos ir meilė. Kuo
vodamas su sočijalizmu, jisai,
met Finliandijoj streikavo
nabagas, tariasi išnaikysiąs
spaustuviy darbininkai, pir
paleistuvystę, sutversiąs šei
maisiais skebais buvo stu
mynišką rojy. Ne iš to galo
dentai. Laike revoliucijos
pradedat, kardinole!
1905— 6 metais Latvijoje vo
kiečiai-studentai jodinėjo su
“Katalikas” įnešė, o “Lie kazokais ir nurodinėjo žmo
tuva” patvirtino, jog reikia nes, kuriuos reikia pakarti.
šaukti trecias laikraštininku
Kaip patinka jums šita il
suvažiavimas. Abudu laik goji litanija? Šita juoda dėraščiai pripažįsta, kad ligišiol mė nekrinta ant visu stunieko
dorai nenuveikta. denty lygiai. Tarpe j y ranLaikraščiai aiškinasi tuomi, dasi žmoniy draugy. Bet
kad pasodintas medelis tuo- didžiuma studentijos eina
jaus nepražydi ir vaisiy ne prieš darbininky judėjimą ir
neša. Bet kas bus, jeigu ta dalis iš tos didžiumos visuo
sai medelis niekad nepražy- met pasirengusi skebauti.
dės ir prigulės prie ryšies ty
Universitetai — tai mokslo
evangelišky medžiy, kurie židiniai. Vienok šiandien jie
vaisiy neneša?
ruošia tarnus ir lekajus ka
pitalistu klesai ir miesčioniPer S. L. A. Seimą šventa- jai. Buvo laikai, kada visa
kupriai prisiuntė p. J. Gegu studentija ėjo išvien su dar
žiui dilgeliy ir piktžolių vai bininkais. Bet tai buvo šim
niką. Kuomet apie tai buvo tas, arba pusė šimto mėty at
gal. Studentai veikliai dapagarsinta:
“...delegatai vos netrūko iš juoky ir lyvavo Berlyno, Vienos, Pareikėjo keliy minučiy pakol kvatojimas
ryžiaus revoliucijose.
nurimo ir galima buvo vėl rimtai imties
uį darbo“.
Šiandien tos rožės jau nuTaip rašo “Lietuva”. Bet vyto, liepsnos liežuviai užgępaskui tie delegatai išnešė so! Buržuazija viso ko per
papeikimą šventakupriams. tekusi, jai nereikia kovoti su
Taigi, viena iš dviejų: ar jie karaliais, nes ji šiandien vis
juokėsi, veidmainiaudami, ar ką valdo. Studentija—tai
jie nupeikė veidmainiaudami. barometras buržuazijos. Pa
Veikiausia, nupeikė veid dėkime, Rusijoje studentijos
mainiaudami, nes tasai juo didžiuma eina prieš carą, nes
kas buvo toks širdingas, taip Rusijoj nėra konstitucijos,
nesuturimas... ir, be abe nėra mokslo laisvės.
jonės, neveidmainingas.
Darbininky klesa turi iš
mokti atskirti mokslą, tikrą
“Draugas” (N29) nori pa jį apšvietimą nuo skeby mok
sirodyti labai daug išmanąs slo. Nelenkime galvą prieš
apie socijalisty partijos tak kiekvieną mokytą žmogy,
nes jisai gali būti skebas, ar
tiką. Taigi jisai skelbia:
“Amerikos socijalisty partija nutarė kapitalizmo
lekajus. Ati
išmesti iš savo tarpo “sabotažo“ tiesio duokime garbę tiktai tiems
ginio veikimo ir visokios ryšies nepado
mokslo vyrams, kurie savo
riu darby šalininkus“.
“Draugas” visiškai nesu mokslą suvartoja žmoniy la
pranta, ką tai reiškia idėjiš bui.
ka kova tarp įvairiy srioviy
Skerdyklos.
toje pačioje partijoje. Kriti
kuoti ką nors, tai dar nereiš
Ar jūs girdėjote apie sker
kia išmesti, nutvėrus jį už
plauky.Sindikalistai (ne anar dyklų inspektorius, kuriuos
chistai) pasilieka partijoje. užlaiko valdžia? Jie rūpina
“Draugo” redaktorius, ma si, kad męs sveiką mėsą val
tomai, serga išmetimo mani gytume.
Kongreso komisija tirinėja
ja. Jisai mano, kad kaip jį
išmetė iš Pitts tono parapijos, dabar tuos- inspektorius, ar
taip ir visus žmones iš kur- jie gerai rūpinosi žmoniy
sveikata.
nors išmeta:
Štai kas pasirodo: gyvu
lius, sergančius džiova, gy
Francūzy bedieviškas mi- vulius, sergančius kiauliy
nisteris Klemanso smarkiai cholera -r- štempelioja, kai
susirgo ir panorėjo gydyties po sveikus. Iš tos mėsos,
pas “Gailiaširdingiausias se kuri yra tikri nuodai, jie iš
seris” (minyškas).
“Drau meta tiktai ketvirtą dalį.
gas” dikčiai dėlei to supyko.
Vienas inspektorius prisi
Kasžin, ar kunigai niekad pažino matęs mėsą, kurion
nesigydo pas bedieviškus lengvai galėjęs sukišti pir
daktarus?
štus. Vienok iš tos mėsos
padaryta, dešry. Ypač tos
Negana būti krikščioniu— puikiosios dešros daromos iš
turi būti kataliku, negana nesveikos mėsos. Ar kiaulė
būti kataliku—turi būti Ry- serga trichina, ar ne—į tai
mo-kataliku, negana būti beveik nepaiso.
Rymo-kataliku — turi dar
Skerdyklose darbas virteklausyti savo Kaupo bei verda, taip jog nėra jiei lai
Krasnicko. Todėl net “bla- ko ką-nors geriaus apžiūrėti.
gonadežniausia”
Young
Šveicarijos valdžia skundė
Men’s Christian Association si Suv. Valstijų valdžiai, jog
—ir ta kun. Kaupui netinka. daugelis šveicaru susirgo nuo
Vargingas Dievulis! Į ko mėsos, atgabentos iš Ameri
kius mažus šmotelius jį dras- kos. t
Šitas žinias praneša Ch.

•E. Russel “Caming Nation.”
Pasirodo, kad męs nė vien
dvigubai, trigubai mdkame
už mėsą, bet jog mus dar
nuodija ta trucizna. Valdžia
apie tai seniai žinojo, bet
slėpė nuo žmoniy. Nieko
nepadės ir ta kongreso ko
misija.
Kova prieš trustus, vadi
nasi, kova prieš kapitalizmą
ir kova su jo bernais—tai
vienas atsakymas, kurį gali
me duoti.
Tegyvuoja kooperacijos ir
tegyvuoja visuotina žmoni
jos kooperacija!

APIE CARĄ MIKĘ.
Minkštaširdžiai žmonės tan
kiai šneka: caras būty nieko
sau žmogus, jeigu ne tie
bjaurybės ministerial, Jie
jam įkalba bjauriausius sumanymus.
Bet jau seniai pradėjo nyk
ti tos pasakos apie gerą šir
dį caro Mikės. Jau daug
karty jisai pasirodė, kuomi

Paryžiuj einantis laikraš
tis “L’Avenir”, praneša apie
caro Mikės kraugeriškumą.
Po garsiamjam spaliy 17
d. manifes'tui prasidėjo inte
ligentu ir žydy skerdynės.
Panašios skerdynės atsibuvo
ir Rostovo mieste. Miesto
viršininkas Dračevskis ypatiškai apie tai pranešė carui.
—Kiek žmoniy užmušta?—
paklausė caras.
—Beveik keturiasdešimts,
—atsakė liūdnai Dračevskis^
•* ♦
—Tiktai tiek!—sušuko ca
ras.
Dračevskis, išeidamas nuo
caro, būk tai pasakė: “na,
dabar tai jau žinosiu, kokį
pogromą įtaisyti.”
Visi tie, kurie buvo kalti
nami žydy ir inteligentu sker
dynėse, caro vardu buvo atliuosuojami nuo bausmės.
Kiekvienas skerdikas išankšto girėsi nesibijąs bausmės,
nes caras, girdi, su mumis.
Juodašimčiu draugijoms
caras ne sykį išreiškė savo
prijautimą. Jisai siuntė jiems
šventyjy abrozus, savo por
tretus.
Artimiausi carui žmonės —
tai juodašimčiai. Launitzą
jau užmušė. Durnovo ir Reinboot dar gyvi. Reinbootas
turėjo Maskvoje didžiausią
pelną iš paleistuvystės namy.
Durnovo vienas iš juodžiau
siu ministeriy. Kartą jį ap
kaltino negražiuose darbe
liuose su “kazionomis” avi
žomis. Jisai išvogęs laiškus
iš Brazilijos pasiuntinio Pe
terburge. Aleksandras III,
Mikės tėvas, išvijo jį iš savo
dvaro ir iš urėdo, parašęs ant
popieros: “kiaulė.”
Kiek daug buvo rašyta
apie senį Rasputiną, kuris bu
vo labai artimas carui. Ta
sai senis buvo didžiausias
paleistuvis ir turėjęs pasi
matymus su moterimis... pirKuomet buvo karė su ja
ponais ir kasdieną žūdavo
šimtai žmoniy, caras veik
nieko neatbojo. Kuomet žu
vo admirolas Makarovas, tū
las generolas Rydzevskis tu
rėjęs apie tai pranešti carui.
Tasai generolas pasakoja:
“Įeinu aš pas carą didžiai
nusiminęs. Man rodėsi, kad
caras, tiktai ką sugrįžęs iš cer
kvės, irgi bus smarkiai nuliū
dęs. Vienok caras, pamatęs
mane, tuoj nusivedė prie
lango: — Žiūrėkie, tamsta,
kokia puiki diepa. Galėsime
važiuoti ant medžioklės.—
Tuomet aš pasakiau apie
Makarovo nuskendimą; ant
caro tai nepaliko jokio įspūdžio.”
KuoTnet Rydzevskis grjzo

iš palociaus, tai matė, f kad*
caras išvažiavo varny (šau
dyti.
Į
Sykį generolas Ęazbekas
pasigyrė carui be kraujo pra
liejimo nuraminęs Vladivos
toko maištą.
Caras, nusistebėjęjsįl pa
klausė:
[j
—Kodėl gi jūs nešovėte?
—Nebuvo reikalo, jūsy di
denybe!
| {
—Negerai pasielgėte;—pa
mokino caras, — panašiuose
atsitikimuose visuomet rei
kia šaudyti.
Tai tiek apie tą carą. Pa
sakoja, kad jam jo eržilai
daugiaus rūpi, negu valsti
jos reikalai. Paskutinėse
dienose vėl atėjo > žinia, būk
padovanojęs' savo portretą
didžiausiam Rusijos juoda
šimčiui Puriškevičiui.
Bostonietis.

AUKSAS.
Šimtą mėty atgal aukso iš
kasdavo už 300 milijonu rub.
liy. Paskui mets į metą kie
kybė iškasamo aukso pradė
jo mažti. Prieš 30 mėty pra
deda vėl daugiaus rasti auk
so. Tuomet prasidėjo aukso
exploatacija Transvalyj, auksingiausioje pasaulio vietoje.Tuomet taip-pat' atkreipta
akis į Australiją.
Pagal dabartinių apskaitliavimy aukso iškasama pen
kis sykius daugiau, nei prieš
šimtmetį. Amerikos, Aus
tralijos aukso kasyklos pra
deda mažiau beišduoti “pra
kilnaus metalo”. Transvaly
dar jo yra neišsemiami tur
tai.
1909 metais Transvaly iš
imta aukso už 325 milijonus,
Suvienytose Valstijose už 200
mil. rubliy, Mexikoje už 45
mil., Rodezijoj už 25 mil.,
Japonijoj ir Korėjoj nuo 5 iki
10 mil.
Daug aukso yra Siberijos
kalnuose. Tiktai dabar jo
pradeda jieškoti.
Kaslink sidabro—tai jo
daugiausia Amerikoj-ir Ispa
nijoj su Rusija. 1911 metais
iškasta sidabro viso labo už
280 milijonus!

*

(“Dz. Ludowy”)

*

*

Judomasis kapitalas visy
kraštu siekė:
1902 m.—342 mil. franky,
1906 m.—500 „
1908 m.—529 ,,
1910 m.—570 600 mil. fr.
Kaip matote apyvartos ka
pitalas auga pasaulyje, kaip
ant mieliy. Per aštuonis me
tus užaugo veik ant 80%.
Augant pasaulio turtams, ro
dosi, ir žmonėms reikėty
džiaugties. Bet kas tau davė!
Kaipgi tasai “auksas” pa
skirstytas tarp žmoniy įvai
raus padėjimo? Geriausia tai
galimą patirti iš palikimu.
Francūzijoje palikimai ap
krauti šiokiais-tokiais mo
kesčiais. Francūzijoje kas
inėtai miršta 540 tūkstančiu
žmoniy, kurie turėję virš 25
mėty. Iš ty žmoniy tiktai
340 tūkstančiu palieka dalis.
Kurgi kiti 200 tūkstančiu
žmoniy? Tai benamiai-darbininkai, jie, mirdami, neturi
ką palikti. Pasirodo, kad
kasmetai turtingu dėdžiy
skaičius vis eina mažyn, ale
užtai palikimai auga.
1910 metais Francūzijoje
mirė trečdalis milijono turčiy
ir jie paliko daliy už 5.320
milijonu franky! Visi
kiti vargdieniai, kurie tais
•pačiais metais mirė, paliko
tik 94 mil. franky. Tai juk
nėra nei 1% visy palikimu.
Tai, mat, kaip tasai “auk
sas” padalinamas! Vertėtu
užsitėmyti sau šias skaiŲi- J. N?
nes,. ,

PARLAUŽTOS PŪSIS

maniau, nors jis paduos ranką. Veltui,
nusijuokė, iškišo liežuvį ir užsigrįžo. Ilgė
IŠ «J. RAINIO.
jo naktis, užmigau, lyg mažas kūdikis glė
Vėtra parlaužė augščiausias pušis,
byje savo motinos. Išbudęs, nusistebėjau;
Kurios pajūrėje augo, šakojo.
mane išnešė iš surūkusios salės, dabar ra
Jos tik Į tolį jūružės žiūrėjo,
daus milžiniškame, beveik vieno stiklo,
Slėpties ir lenkt nugaros nemokėjo.
ar kitokio kokio nežinomo materijolo, rū
me. Viduryje namo tirškėjo spalvuoto
—Tu mus parlaužei, piktoji galybe,
vandenio fontanai. Vandenyje, kuris su
Bet apgalėt nepajiegsi kovoj.
bėgo į stiklinį prūdą, plaukiojo dailiausios
Kožna šakelė liepsnoja kerštu.
žuvytės, įvairus
įvairys paukščiai. Aplink
Aplink, fonta
fonta-
Męs dar išdrįsim kovot su piktu.
ną, ant minkšty suoleliu sėdėjo žmonės.
Augštosios pušįs, parlaužtos mūšyj,
Jie daug kuo skyrėsi nuo mūšy žmoniy: '
Didlaiviais išplaukė jūroj plačioj,
dailys, stiprys; kuprotu, luošy ar akly vi
Drąsiai, atstatę krūtinę audroms,
sai nebuvo. Apie darbus, nelaimes nebėApskelbė kovą galybėms piktoms.
davojo. Jbokavo, žaidė ant visokiu prietaisy. Šalę manęs stovėdamas, dailus
—Lai sau putoja {siutusios bangos,
Męs tenai plauksim, kur laimės šalis jaunas vyras su nežinomomis prietaisomiš
ant pečiy užklausė:
Plauksim,—kur saulė pakįla rytais,
—Kaip jauties po kelionei?
Nors jūs paversit mumis šiupuliais.
—Blogai, —atsakiau. — Kokia čia
Don Alberto.
vieta?
—Peklos vartai, arba stotis ant vieno
iš didžiausiu vieškeliu į peklą.
MERGINOS DAINA
iš J, RAINIO.
—Peklos vartai!—sušukęs, apalpau.
Atsipeikėjęs, mačiau prieš save puiky re
Nečiulbėk, lakštingalėle,
ginį. Gulėjau minkštoj lovoj, užsiklojęs
Prie mano lango taip liūdnai!
dar minkštesne užklode. Ant sieny kabo
Rytoj man reiks, vos brėkštant, kelt, jo įvairys paveikslai. Nors nupiešti ant
Ir širdį pradeda taip gelt.
audeklo, tačiaus atskirti nuo gyvo žmo
Jausmai tavo dainoj paskęsta,
gaus, ar gyvio negalima. Gale kojy, ant
Su ja jie plaukia, skrenda, bręsta.
kampo lovos, stovėjo laikrodis; jis skyrėsi
nuo mūsiškiu tuomi, kad vietoj takšėjimo
Pakilus, eisiu dirbti ten,
dailiai paukščiu balsais čiulbėjo. Visas
Kur nėra saulės spinduliy,
rūmas kvėpėte- kvepėjo. Nors buvo nak
Ten pačios dulkės, lempos rūksta,
tis, bet rūme buvo šviesu be jokio žiburio;
Kasdieną spėkos mano slūgsta?'
tas mane labai užinteresavo. Po ilgy gal' Kasdien šešiolik’ valandy
vojimy supratau, kad šviesą leidžia tam
Klausausi vargdieniy raudy.
tyčia pastatyti vazonai-žolės. Auštant,
Tavo švelnios dainos garsai
išgirdau jaunos moteries balsą.
Nutils, kada nušvis rytai.
* —Gal jam reikia daugiau oxigeno?
Gaivins tave rasa auksinė,
—Aš pats pažiūrėsiu,—atsakė man
Man liks naštelė kasdieninė.
jau žinomas balsas. Bet moteriškė jį ap
Tad nečiulbėk, lakštingalėle,
lenkė. ' Prie mano lango taip liūdnai!
Išgirdęs greitus žingsnius, užsimer
kiau, nuduodamas miegantį. Prasivėrė
Don Alberto.
durįs, įėjo moteriško veido ypata tik su
vyriškomis drapanomis. Pridėjo ranką
KELIONE Į PEKLĄ.
prie mano kaktos ir vėl skubiai išbė
go.
Iš kaminy veržėsi kamuoliai tirštu •' —Jis nemiega,—tyliai prabilo.
—Kelkis, užvalgysi ką-nors,—įėjęs
dūmy, pertai, kad gaspadinės nesigailėjo
malky nei angliy: krovė kakaliuosna, lyg kėlė šeimininkas.
-—Aš bijau, čia pekla, jūs geriat der--'
pasityčiodamos iš dievy galybės ar žiemos
speigy. Gatvėmis ėjo būriai žmoniy, tarp vą ir valgot žalčius, prie to dar labai karsavęs kalbančiy, šventadieninėmis drapa zšta ugnyje,—nedrąsiai atsakiau.
—Nebijok, kas teisybė, mūšy tėvynė
nomis apsirengusiy.
—Dabar tai jau bus galas cicilistams, vadinasi “Pekla”, bet to, kuomi jūsy ku
net du kunigai laikys prakalbas ir keli ge nigai baugina, čia visai nėra. Matai, ko
ri katalikai! Visi ant prakalbu greičiau! ki pas mus rūmai, namai, toliaus viską
parodysiu, tada norėsi likti peklos pilie
- šaukė Raulas.
—Neužilgio sugrūsim peklon juos visus čiu, o dabar užvalgysime.
Stalas užkrauta valgiais; valgiau go
nuo šios šventos pasaulės!—pritarė Veiddžiai, nes buvo skanu; bet kas per valgiai,
dažauskiūtė.
Nuėjau ir aš. Salė pilnutukė žmo nesupratau: nei mėsa, nei daržovės! Pa
nių abiejy lyčiy; visi laukia kalbėtojy. valgę, išgėrėm po stiklą kokio tai gėri
Netrukus ant pagrindu išėjo pirmsėdis ir mo, nuo ko pasidarė stipru, akyse švie
siau ir linksma.
tarė:
- O ką, ar derva?—nusijuokęs pa
—Mieli broliai Rymo katalikai!
—Tu pats Rymo katalikas, męs tikri klausė šeimininkas.
- Nėra ką sakyti, gardus, tik milijo
katalikai!—sušuko bobelė.
Pirmsėdis, tarytum būty negirdėjęs nieriams gerti.
—Netik gėrimus milijonieriai gėria,
ty žodžiy, tęsė toliau:
—Paskutiniu laiku priviso daug cici- bet ir gyvo žmogaus kraują,—tarė mote
listy, kurie griauja mūšy brangiausią baž rišku balsu šalę manęs sėdintis.*
—Tamista ši y namy šeimininkas?—
nyčią!
(
—Dar neturime jokios bažnyčios—at užklausiau.
— Taip, šitoji tai mano moteris Judyšovė antra.
Čia išėjo ir pats jagamastėlis ir, atsi ka, o anoji—mano duktė Venusė.
- Tai pas jus pekloj ir moterįs vieno
dusęs, pasitampęs tarė:
—Mieli klausytojai! Aš... aš kuni kias drapanas dėvi su vyrais?— užraudęs
gas, visi privalot klausyti ir tikėti. Aš užklausiau.
—O taip,—atsakė velnias .— Pas mus
prisakau, nuo šio laiko nei pirštu nedasilytėti į cicilisty laikraščius, ypač “Kovą”, moterįs turi lygias su vyrais teises, užima
visokius urėdus. Yra tdkiy viety, kad tik
“Laisvę”, “Keleivį”. Kas neklausys
prakeiktas, toj pačioj valandoj velnias, jį vienos moterįs gali svarstyt tuos reikalus,
vyry neprileidžiama.
pagriebęs, neš į peklą.
—Bet visgi keista vienokias drapanas
--Neimsim, neimsim, .kaip gyvi!—
su vyrais nešioti.
šaukė visi. *
—Keista tik jums, žemės gyvento
Iki to laiko minėtu laikraščiu buvau
nematęs. Žingeidumas traukė pamatyti. jams. Aš mačiau jūsy motery parėdus,
Galvoje vaidinosi visokios šmėklos. Ro nesirengčiau niekad,'kad ir nuogai reikty
dos, “Kova” su ožio ragais, jaučio kojo vaikščioti.:. O, atsiminiau, šiąnakt bus .
mis, ant pečiy laiko aruodą dervos; cici- rodomi krutanti paveikslai! Eisime pa
listai geria ją. Tai vėl pasirodo skaisti, žiūrėt visi, nes rodys žemės gyvenimą sa
lyg angelas, su fakelu rankoje rodo klai-» tyriškame stovyj; neatsisakysite ir jūs!—
džiojančiam kelią. Akyse , darėsi tamsu kalbėjo Venusė.
—Kokios pekloje teisės? — klausiau
ir aš, pusiau pamišęs, sušukau:
šeimininko.
—Aš noriu matyti!...
—Pačiy žmoniy teisės! Pas mus juk
—Ko?—užklausė vaikinas.
keli tūkstančiai mėty atgal panaikino mū—“Kavos”.
Vos tik paėmiau į rankas, stebuklai!! sy būčiai privatišką nuosavybę ir pavedė
Pradėjau keltis į viršy, kaip “elevatorių”, visuomenei.
—Man rodos, tas netobula; kas gi
tik daug smarkiau. Atsiminiau, kad ku
nigas prakeikė ir dabar velnias neša pe■ jums pridirba valgiy ir ko tik reikalaujaklon. Giedojęs būčiau “adynas”—nemo■ te, juk pas jus turčiy nėra, nėra kam
ku, o rožančius liko namie. Prapuoliau. dirbtuvių pristatyt.
(Toliaus bys,)
Velnias vis smarkiau skrenda. Debesiai
likosi po mumis. Artihomės prie mėnulio;
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jui ir aukavusiems ištariam unijos skyrius visai neleido
širdingą ačiū.
<delegatų į salę. Supranta
senso, atsineša su panieka į
Daugiau, kaip pusė metų mas dalykas, nesą skyrių už
Tūlos moterįs pamato že- tas moteris ir, gimines, ku
laiko, kaip mokinasi lietuviš valdė klerikalai.
notąvyrą vaikščiojant, val rios giriasi matę tą ar kitą
kas bėnas, o jokių pasekmių Kun. Valaitis ant to laiko
gant viešbutyj, arba besivaži- ženotą vyrą kaip nors pralei
nematyt.
Priežastis tam, iužsikvietė airį vyskupą dėl
nėjant su mergina, kuri yra džiant laiką su mergina ir
kad neturi atsakančio moky birmavojimo, kad tik žmo
gražiai pasipuošusi ir šaiposi ketina apie tai pranešti jo
tojo. Daugumas, matydami, nes nuo prakalbų sulaikius.
prieš jį. Tokią merginą jis žmonai. Vyro tokiais prane
kad neišmokins, atsisakė, o Vienok ant prakalbų visgi
nusiveda į teatrą, išsiveža į šimais labai neįžeisi, nes mū
likusieji dar birbina, kaip kas <daugiaus susirinko, nei baž
sodą ir lošia įsimylėjusio vy sų gadynės papročiai vyrams
išmano. Dauguma spėja, kad nyčioje.
ro rolę. Jis turi namie my viską daleidžia. Jis ir toliau
mūsų tautiškas benas va Atsibeldė dar čia kunigas
limą pačią ir vaikučius ir pas ves tokį gyvenimą, kokis jam
Rėža nuo Bostono apygardų.
žiuos ant Marso.
jį pažįstančias moteris kįla patinka. Bet kam skaudinti
Darbai pas mus šiuomi lai- <Jisai gerai pažįsta Bostono
klausimas, ar nenueit pas jo silpną ir taip visokiom pu
ku eina gerai ir naujai pribu- fsocijalistus, tai net bažny
pačią ir. nepasakyt jai apie sėm nuskriaustą ir panie
vusiems nesunku darbą gaut. <čioj per pamokslą juos iškei
jo prasižengimus. Tankiau kintą moterį? Vien tik dėl
pasigailėjimo, dėl šeimy
Ridikas. kia.
siai tos, kurios mano esan jos
niškos tvarkos reikia laikyti
Aukų Ettoro ir Giovanitti
čios jos geromis draugėmis, savo liežuvį už dantų, kada
Easton, Pa.
reikalams surinkta $12.30.
arba bent norinčios tokiomis matai bile kokius ženoto vy
Liūdna žinutė, bet ką?...
Ex-Katalikas.
pasirodyt, nubėga ir pasako. ro pasielgimus. Velyk jam
Vietinė unija 33 kp. I.W.W.
. Viena anglų rašėja sako, kokiu nors būdu apie tai pra
Lewiston, Me.
kaip smarkiai iškilo, taip—
kad geriau būtų, jei toms nešti; jam duot persergėji
nutilo. Turėjo netoli 500 na 16 d. birželio atsibuvo vi
pliuškėms liežuvis nudžiūtų, mus ir patarimus, o ne jo
rių ir arti $100 kapitalo, bet suomeniškas susirinkimas dėl
žmonai.
kol jos nespėjo dar pranešti
per . neturėjimą ant vietos vakarinės mokyklos, kad išO. Šapiūtė.
pačiai apie jos vyro prasižen Nuo red. Prašant savo
tikrų, pasišventusių vadovų sistorojus iš miesto mokyto
gimus su kita moterim. Juk jauniems skaitytojams, “Lai
ir baisų persekiojimą miesto jus ir ruimas atskirai nuo ki
kiekviena moteris žino, kad svė” pasikvietė rašinėti O.
valdžios, kuri uždraudė net tų, kas būt lietuviams daug
vyro nuo susiėjimo su kitom Adomaitienę, Gražiąją Eleant gatvių apgarsinimus da parankiau. Kalbėjo Jonas
moterim nesulaikysi; jo ne nėlę ir O. Šapiutę.- Bet vi
lyti ir per čia gimusių nepri- Krapo viekas ir Juozas DailyLVT
sos
jos
pačios
atsako
už
savo
IHT
o
THEA
prikalsi namie sėdėt; jis gali
sidėjimą ir boikotą—pradėjo da apie naudingumą mokin
raštus,
ne
redakcija.
Padė

CotNtATioHnepildyt pačios paliepimo, ir
vis mažiau ateiti ant susirin ti es angliškos kalbos ir kitų
kime,
O.
Šapiutės
nuomonės
jam nieko nepadarysi. Tie išsirodo visiškai neteisingo
kimų. Kapitalistai, matyda mokslų ir privedė pavyzdį,
siog nėra būdo sulaikyt bė mis ir manome, kad kas-nors
mi dvasiško ūpo puolimą, kaip tai A. Lincolną ir kitus,
gantį vyrą. Ir kam tada jas sukritikuos.
kurie patįs per save liko ger
pradėjo
dirbtuvėse
ženkle

pranešti dar jo pačiai apie jo Šeimyniško gyvenimo klau
QO5E.VKJ-T \
biami viso pasaulio. Po pra
IGIUAHTESI
lius
nuo
švarkų
nukabinėti,
o
mylėjimą kitos moters? Ar simai pradeda žmonėms rū
kalbų surašė norinčius lan
©
galiaus
iš
veiklesnių
vieną
po
pėti,
todėl
ir
suteikiame
todėl, -kad ją užskaudinti ži
kyti vakarinę mokyklą ir
kitam
atleidinėti
iš
darbo.
jiems
vietos.
nojimu, jog jos vyras elgiasi
vardai bus perduoti mokyk
4
birž.
sustojo
egzistavus
ant
ne pagal jos jausmus? Jei
los komitetui.
neaprubežiuoto
laiko.
tas žinojimas duotų jai galę
PRAKALBA.
Tą pačią dieną atsibuvo
“
Standard
’
o
”
šilkų
audė

(Monologas)
pataisyti reikalą, būtų kas
mitingas L.S.S. 105 kuopos.
jai,
pastreikavę
vieną
savai

kita. Dabar gi jis tik grau
Žmonių buvo pilna svetainė.
Broliai! Jeigu kas nors iš
tę, sugrįžo į darbą už suvisai Kalbėjo kuopos org. J. Kražia ją, o pataisymo būt-nega- drįstu man sakyti, kad lietu
mažą pakėlimą mokesties—
li.
viu tauta nękįla—tam su
Viršuje sėdi “Trustas” ir saldžiai kvatoja. Apačioje eina peštynės tarp “Taftukų” į c. ant masto, kurių audimai povickas apie socijalizmą. •
Persistatykite, kad pati skaldysiu snukį. Aš sakau, ir “Rooseveltukų”. Tafto ožys ima Rooseveltą, o Taftą peša Roosevelto bernai.
Potam buvo dainos, Maikio
yra
viršaus
75
siūlų
platumo.
kad
tai
faktas,
o
prieš
faktą
nežino apie vyro pašalinius
su tėvu kalba, deklamacijos
Trustas, supjūdęs abudu, gali sau ramiai juoktis, nes jam bus gerai, visvien keno
nevalia
prasižioti.
.
j
Klaidos atitaisymas.
prasižengimus. Persistaty
ir Džian Bamba. Tokie su
bus viršus.
Broliai!
Jeigu
cicilistai
kite, kad jis nesugrįžo iki vė
“Laisvės” N45 š. m. ko- sirinkimai labai malonus.
perkasi
automobilius
—
iš
to
’
lyvos nakties ir pasiaiškino,
iš burnos aukso grudai, liškas kareivis. Jisai nesu žinoti, kiek jie turi kuopų ir resp. iš Phillipsburg, N. J. Prie kuopos prisirašė 9 na
tautai nėra jokios naudos. krito
1
jog turėjo dirbt viršlaikį, ar
Kazys Vilaniškis.
Kas gali “rančytis”, kad tai iįpindami į tautos vainiką grąžino baudžiavos Prancūzi narių, nes viską paslaptai da pasakyta: iš lietuvių, italų ir riai.
ba įvyko nepaprastas jo drperlamutrus.
Jeigu tą visą joj, bet atbulai, naikino ją ro. Tik vieni socijalistai at žydų nėra nei streikierio, o
E. Cambridge, Mass.
ne
už
žydiškus
pinigus.
Pa'
gijos susirinkimas. Supran
galiaus, plynia jį žiną, mažu, išrinktųjų būrį perkelti ant visur. Greitai jo kariumenė virai skleidžia tarp lietuvių turi būt — nėra nei vieno Dabar, kada aušta nauja
tama, tuomet jo pati bus
streiklaužio.
Šatrijos kalno—visos Raga užėmė visas šalis, išimant
gadynė ir visur vis kįla nau-"
linksma ir užganėdinta, nes jisai ir šnipukas. O jau kad ■nos prieš juos nusilenktu ir Anglijos ir Rusijos. 1812 apšvietą, rengia prakalbas,
Širšinas.
koncertėlius, šokius. Dar
ji reikalavimai, todėl ir- E.
ji tiki, kad jis ją myli ir yra toksai cicilistas į žydelką įsi męs turėtume dievų Olimpą,
Springfield, III.
m. jisai patraukė į Maskoli- buojasi, kiek galėdami. .
mylės, tai galiu užstatyt visą
Cambridge, Mass, vienas iš
jai taip pat teisingas, kaip ji
kaip
tai
turėję
senovės
grai

ją, sumušė maskolius ties Taip -pat neatsilieka ir pa Geg. 30 d. socijalistai bu tamsiausių kampelių lietujam, kad ji yra vienintelė savo lobį. Taigi cicilistų au kai.
Smolensku ir Borodino, bet
moteris pasauly, kurią jis tomobiliai nekelia tautos • Olimpo dievai buvo drūti nepaprastai žiauri žiema, šelpinė darbininkų draugija, vo surengę protesto mitingą, vių, pradeda žingeidauti ir
garbės. Aš tai kalbu todėl,
nes ji yra vedama socijalistu prieš W. P. Dillingham-Root: žiūrėti kas pasauly dedasi.
myli ir jis yra jai vieninte
ir
galingi,
bet
kartu
ir
keršmaisto stoka—visiškai nusil gana pasekmingai. Išduoda billių. V. Brukevičius aiš Du metai atgal čionai nie
kad visapusiškai apsvarstyt
liai mylimas vyras.
tuoliai. Lietuviški gi “dievai” pnino karišką Napoleono ga žmonėms pašelpą ligoje.
dalyką. _
neskaitė laikraščių, visi
kiai nurodinėjo kapitalistų ir kas
i
Persistatykite tokio neži Dabar aš paimsiu dalyką buvo meilės kupini.
lybę. Jisai buvo nuverstas
nojimo laimę ir tuomet nepa- iš antro galo. Gerbiamoji Taigi įsitėmykite: kas drįs nuo sosto ir nusiųstas ant Darbai, ypač anglių ka jų šuniukų darbus. Jie daro :saldžiai svajojo apie Dievo
vadįsite draugu to, kas ją publika žino, kad visi męs sakyti, kad mūsų tauta ne- Elbos salos. Iš ten bėgo ir syklose, eina gerai. Betgi net šunų parodas ir paskui ;galybę ir visi manė, kaip
kėsinasi išardyt. Nors neži Lietuvoje valgėme blėkus, kįla—tas gaus į snukį. Pa- dar 100 dienų “vajavojo”, streiko pasekmių ligišiol be praisus gauna. Tuo tarpu Dievas duos, taip ir bus, .bet
veik nematyti.
žmonės net apsirėdyti neturi šiandien galiu sakyti pasili
nojimas, . rodos, negali būt lapienę, nedarytus barščius mislikite, tokį balių įrengti,
bet jį nuveikė anglai ir ištrė
J. Pet-čius. kuomi.
Aldona Dailidukė ko prie tos nuomonės visi se
pagirtas, vienok šiame atve ir cibulienę. Jeigu taip vaL ar tai štuka? Kits, mažu,
*
*
mė Šv. Elenos salon.
deklamavo tris sykius. J. nieji žmonės. O visa jaunuo
*
ju j jis yra saldžia svajone, o gydami męs sukulčme prū apie oysterius nei nesapnavo,
Lietuviai atsimena franŽvingilas aiškino protesto menė jau linksta prie naujo'
Bathgate (Škotijoje).
žinojimas atneštų karčias sokus ties Žalgiriu—tai mū o čia kabina visomis rieškė cūzmetį.
Dar ir dabar vievertę dėl visų, ne vien tik so gyvenimo. Šiandien į vieno
Šitas
miestelis
dar
nėra
se

kančias. Ar motina, ar kita sų tauta “molodiec”
mis. Nusibos valgyti—ger- nur-kitur randa francūziškų
niai lietuvių apgyventas. Bet cijalistu. Dvasiškoms drau P. Bartkevičiaus krautuvę
moteris pasakojimais apie Bet dabar, broliai, įtemp kie vyno. Bet, tėmykie,kad
ligi streiko nieko nesigirdėjo, gijoms nerūpi tasai protestas pareina įvairių laikraščių 50
vyro prasikaltimus sugriauja kite ausis ir prasižiokite. tai tu darai dėl tautos labo, pinigų.
ir josios visos tylėjo. Žmo egz., neskaitant tų, kuriems
pačios saldžią svajonę, gyve Klausykite:
vien
tik
tamsybė
teviešpata

suprask visą savo garbę ir
B. Prūsas.
vo. Per streiką visi pamatė nės irgi nedalyvauja skaitlin eina į namus. Jokis bažny
nimo laimę. Taigi ne prasi- Jie išgėrė po taurę Man neužmiršk, kad:
gai. J. Kačergius perskaitė čios keiksmas nesustabdo
Apie
tą
lenką
rašytoją
darbininkų
galybę
.
Staiga
žengusis vyras yra savo žmo hattan eoetail, paskui išgėrė
tąuta į tave žiūri!
jaunuomenės nuo skaitymo
nos kankintoju, o jos pačios po taurę Southern, paskui Prisiryt, prisigert, prisidai- “Laisvė ” jau minėjo. Mi- subruzdo apšvieštesni darbi protestą.
motina ir draugės, kurios ne valgė oysterių, Consomme in nuot ir sykiu galvą guldyt nips lenkų palydėjo jo kūną ninkai ir sutvėrė L. S. S. kuo Aukų surinkta lėšoms pa “Laisvės”, “Keleivio” irki- .
tų pirmeiviškų laikraščių.
užtyli apie vyrą.
Cups, Roast Phil chicken on už tautą, tai, brač,ne juokai. į kapus. Tai buvo garsus pą. Antri susikuopė į Liet. dengti $4.00.
Kiek man teko pastebėti, tie
A. Čekanauskas.
Kodėl jūs nenorite leist Cresso. Paskui jie valgė Ant to reikia pramuštos gal apysakorius ir laikraštinin Darb. Pašelpos dr-ją. Kurie
kurie skaito nors kokį laik
Detroit, Mich.
kas. Tarnavo visą amžį pir- tam priešingi dar išanksto
savo dukteriai, arba draugei dyviniausių valgių ir užbaigė vos.
raštį, jie yra daug manda
meivystės
idealams,
bet
re

parsikvietė
kunigėlį
Vasi
saldžiai svajot ir tikėt savo lietuviška trejanka.
L.
S.
S.
116
kp.
parengė
Brooklyno Dėdė.
voliucijos laiku įvyko jame liauską, kuris čia sutvėrė prakalbas 2 d. birž. Išpra- gesni, moka daug gražiau
vyrui? Kodėlgi jūs kišate sa Jeigu maskolius perdaug
kalbėti, su žmogum apsieiti,
permaina. Viename iš savo šventakuprių draugiją. Gir džių kalbėjo I. W. W. orga už
vo piktą liežuvį, kad suardyt išsigeria, jisai pradeda dur
ką ir yra visų guodojami.
veikaly neteisingai aprašė dėtis, esąs dar koks tai narys nizatorius, nurodydamas vi Norints yra visai maža dale
Ziniu=Zineles
tarp jų laimę? Su kokiu tik nių voliot, prūsas rūko savo
revoliucijos bėgį, juodai nu velniagaudžių draugijos... są Lawrenco streiko istoriją, lė tokių vaikinų ar merginų,
slu jūs einate įžeist jos širdį pypkę ir, berūkydamas už
Napoleonas.
piešė jos veikėjus. Paskuti Tosios draugijos nariai 12 kaip ten žiauriai elgtasi su bet du metai atgal nei vieno
ir išspaust iš akių ašaras? snūsta. Prancūzas eina pas
Šiemet sueina 100 metu niais metais lenku kaimie vai. naktį eina ant kryžkeiio darbininkais ir kaip dabar čionai nebuvo, todėl galima
Ar jums smagiau bus, kada merginas ir dėlto, broliai,
ji išgirs, jog ji jau nėra ta, pasakysiu aš jums, nyksta nuo to laiko, kada Rusijos čiai nori atsikratyti kunigi velnio laukti, kad tasai duo- norima nužudyti streiko va drąsiai sakyti, jog už poros
pusnynuose žuvo Napoleo jos globos. Prūsas nepritarėi tų jiems pinigų. Taigi turi- dovus. Ant galo perskaitė metų niekas negalės daryti
viena moterim, kurią jos vy francūzu tauta.
iš mūs juokus, kaip šiandien
ras myli? Ar jūs galite skai Bet lietuvis vis bus lietu- no, ’ francūzu imperatoriaus, kaimiečiu kovai su klerika■ me ir panašios dr-jos narį... protesto rozoliuciją, kad dar kad daro.
lizmu.
Jahoe.
bo klesos vadovus kogreitytis jos drauge ir doru žmo, viu. Jeigu lietuvis, neišsigėAldona Giritė.
čiausia-paleistų iš kalėjimo.
gumi, jei ateinate ir kelių[ ręs, rūpinasi tautos labu, tai Napoleonas buvo paprasto Tankiai ir stipriausias me
Rumford, Me.
minutų kalba išardote jos vi. išgėręs, jisai rūpinasi dvigu- bajorėlio sūnus. Pradėjo sa dis parlūžta senatvėje.
Priimta vienbalsiai.
RED. ATSAKYMAI.
8 ir 9 birželio atsibuvo L.
sas svajones ir įstumiate ją į; bai. O juk ten ant to ba vo tarnystę francūzu kariu K. Antanavičiui deklama
DEMENČIUI (Grand Rapids). Jū
S. S. 136 kuopos parengtos cijos nusisekė gerai. Antras sųJ.žinutę
mizeriją? Vyro prasižengi liaus buvo tautos žvaigždės. menėj ir greitai gavo gene
apie prakalbas suspėtume pa.
Atsiminkite:
Korespondencijos
rolo
ciną.
Tuomet
buvo
prakalbos.
Kalbėjo
L.
Prūkalbėjo
Mockus
apie
ateivystalpint
N
ry “Laisves“ nuo 18 birželio
mai, kol jie jai buvo nežino
Kad
liepė
karalius
į
rindą
karštos fracūzams dienos,
seika iš So. Bostono. Pirmą tę: kaip ateiviai šitą šalį iš tuo tarpu pačios prak albos atsibus 17
mi, neatėmė jai laimės; tarp
Susimildami nesivėlinkite,
sustoti,
Škotijoje.
Vakarą aiškiai ir nuosekliai taisė, jog jinai šiandien yra irnes18iŠbirž.
jų buvo santaika ir laimė; ir Į rindą sustoti ir priešus nes reikėjo ginties nuo dau
to ir jums nuostolis būna.
Lietuviu
čia
yra
beveik
ALDONAI
GIRITEI. Abudu lygus.
gelio
priešu.
Mat,
francūzu
nurodė
visas
kapitalistu
šu

turtingiausia.
Betgi
dabar
tolimesnis jų gyvenimas bū
kapoti.
Netilps.
Apie
tikėjimiškus perse
tų plaukęs svajonėse. Kalbu Tuomet stojo į rindą Liut- revoliucija įbaugino visus kožname miestelyje. Drau nybes ir ragino protestuoti užėjo juodos dienos. Kapi kiojimus mūsų tuos
laikraščiuose taip daug
tar ne todėl, kad išteisinti kauskas, Mikolainis, Živat- karalius ir Napoleonas buvo gijų taip pat nemažai susi prieš budelišką Rooto billiu- talistai susiriktavo gaujas buvo rašyta.
A. ŽINANČIAM (Burlington, N. J.)
prasižengiantį vyrą, bet kad kauskas, Sirvydas, Račkau išpradžiu revoliucijos karei tvėrė įvairiais vardais ir tik Antrą dieną kalbėjo apie Si šnipų ir Rootas įnešė savo Pasikalbėjimas
negalės tilpti.
parodyt, jog prasižengimų skas, Bradculis, visi vaidilai vis. Kuomet kariumenė ir slais. Yra blaivininku, ka- birą ir neatbūtinai ragino billių'. Išnešta rankų pakė
jos vadas Napoleonas įgijo zimieriniu, Škotijos lietuviu protestuoti prieš Rooto įne limu rezoliucija, protestuo
išpasakojimas jo žmonai at ir vaideliotės.
neša didžiausias kančias,
Aš, broliai, ten nebuvau, didžiausią galybę, tai lengva darbininku pašelpinė draugi šimą, kas ir tapo išpildyta ir janti prieš Rooto billių. Ant Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės“ $
jvykdina vaidus šeimynoj ir bet man seilės varva, kaip buvo apsigarsinti Francijos ja ir socijalistu sąjunga. Ma pasiusta su 300 parašu į Wa galo kalbėtojas nupeikė vie siuntinėjimo
adresą, malonėkite neat ■
tomai,
ne
visoms
draugi

viešpačiu.
Dalis
francūzu,
shington,
D.
C.
Prakalbos,
tinį
I.
W.
W.
skyrių.
Mat,
būtinai prisiųsti savo senę adresu, L y.
veda prie greito persiskyri skaitau apie tai ir kumščios
« •
• •»*_. ■
buvo laikraštis lig šiol siunčiama
joms
vyksta
gerai
gyvuoti,
mo.
kaip girdėt, visiems patiko, buvo pasiųsti delegatai už- kokiu
ir naują, t. y, b|, kuriuo norite, kad bu
niežti, kad iškulti kailį tau pailsę revoliucijoj, taip-pat
norėjo karaliaus. Napoleo kaipo kazimierinei ir blaivi- Aukų lėšų uždengimui su- prašyti uniją prie gelbėjimo tų Jums laikrašti* dabar siunčiama*, I
Lai kiekvienas žmogus, ku tos nevidonams.
kitaip adresą permainyt negalėsime.
rio širdy yra nors truputis' Kaip brangiausi perlai, nas buvo žiaurus, bet genia- ninkams. "Negalima net su- rinkta $7.51, už ką kalbėto- jos vadovų, tai virsminėtos
Administracija.

Tylėjimas apie vyrus. gailesčio ir smegenyse sveiko
’
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MUZIKOS MOKYKLA

VIETINES ŽINIOS
E. Cambridge’iuj 16 birž.
visiems žinomas dievočius
Amašius, gyvenantis ant 26
Hunting st., buvo nuėjęs į
krikštynas pas vieną kaimy
ną, kur degtinės prisisiurbęs
pakėlė muštynes.
Einant
jam namo, sumuštieji pasto
jo kelią ir pusėtinai aptran
kė. Ištrūkęs iš priešu ranky, stačiai nutraukė j polici
jos nuovadą išimti užpuoli
kams varantą, bet ten tapo
pats paimtas ir pasodintas
už groteliu, kur saldžiai ir
permiegojo naktį. Ant ry
tojaus parėjęs, jau daugiau
nebereikalavo varan to.
Antras atsitikimas buvo
su Kimontu, gyvenančiu prie
šais lietuvišką bažnyčią. Pa
rėjęs naktį apie 12 vai. iškė
lė tokį lermą, kad pribuvo
policija ir išsivežė. .Tik ry
tą, kuomet išsipagiriojo, žin
gine namo parėjo. Tai mat
kaip elgiasi nekurie geri ka
talikai.
4

Konduktoriy ir motormany streikas tebesitęsia. Kas
dieną atsitinka daug nelai
miu.
Streikieriai kreipėsi į poli
cijos superintendentą Pierce,
kad duoty pavelijimą rinkti
aukas su muzika. Nekurie
streikieriai jau seniai buvo
gavę “laisnes”. Betgi dabar
įsakyta, kad panašiu rinklia
vų nebūty ir jog bus areštuo
jami, kurie tokiu būdu rinks
aukas. Unija liepė neišsi
gąsti to uždraudimo ir būti
nai rinkti, nes “laisnės” yra.
Jeigu policija juos areštuotu,
tuomet ją galima paduoti
teisman už teisiy peržengi
mą.
Bostono laikraščiai pilni
aprašymu apie skeby sukty
bes. Prisirenka pinigy, bė
ga iš kur atėję. Tuomet jy
pareigas pildo policmanai.
Pdsielgimas nekuriu skeby
su publika labai bjaurus. Pa
dėkime, daugelis iš jy rūko
ir kuomet jiems tai užmeta
jie atsako: “jeigu jums čia
nepatinka, galite sau eiti!”
Vienas žmogus pasakė skebui: kodėl jūs neįmušate į
registerį gauty pinigy? Skebas atsakė: “aš jau'pailsau”,
ir, išsiėmęs butelį, gardžiai
užsitraukė.
Tokiy atsitikimy būna taip
daug, kad juos visus negali
ma stačiai surašyti. Publi
ka mažiau važinėja karais,
negu paprastai. Betgi yra
ir tokiy! (net tarp lietuviy),
kurie be jokio reikalo tran
kosi.
Karai vaikščioja labai nereguliariškai. Dvigubai rei
kia laiko, kad atlikti tą pa
čią kelionę, negu seniau.

Padaryk,kad butu stiprus!

Blogas ūpas, piktumas,ait Tulžis,
rumas, žudymas dvasiškos
lygsvaros,
negalėjimas
miegoti irtp.- tai suerzin Pagel t imas,
tai, suardyty, nusilpusiy
nervy pasekmės. Nervai Nesveikos
tiesiog verkia, kad jiems
ką-nors sustiprinti duotu
mėte. Geriausias nervams
sustiprinti vaistas yra
Nerviškumas,

Severos
I Nervotonas

Galvos sukimas,

X

e)

Aptrauktas
e)

liežuvis

Doleris Butelis.

S

e) 30 W. Broadway

o)

SO. BOSTON, MASS.

Prirūgus burna.

Labai gali būt, kad tai pa
eina nuo nepakankumo ir
prasto maisto, bet labiau
gal nuo to, kad viduriai
silpni ir maisto nevirškina.
Greitai pasitaisys visas or
ganizmas, jeigu pasirūpin
site pataisyti sugedusius
vidurius, vartodami

Severos Skilvio

Biteris

Kuriam-nors iš šitų ne
malonumų prašalinti rei
kia vartoti

Severos
Pigulkos
Kepeninis
’(Severn’s Liver Pills)

(Severn’s Stomnch Bitttjrs)

Doleris Butelis.

Kaina 25 centai

Severos gyduoliy nusipirkti galite gauti arti
miausioje aptiekoje. Jei neturėty, rašykite mums.
Daktariškus patarimus suteikiame laiškais be jo
kios mokesties. Adresas:

W. F. Severą CO. C£D«rDS
Jei nori teisingai ir atsa
kančiai apdrausti (inšiūrinti)
savo gyvastį geriausioj kom
panijoj, tai kreipkis per laiš
ką arba ypatiškai j ofisą pas:
Antanas Ivaškevič,
73 Tremont st., Boston, Mass.
Telefonas Haymarket 2151.

Jurgis Urbšaitis, motery j r
vyry kostumeriškas kriaučius, 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.

</i

bJO co

(fl

Vienatinis So. Bostone lie
<v
r>
tuvis šiaučius, kuris užlaiko
5naujus čeverykus, taiso se
nus, uždeda robus ir šainina.
E 8 .E < S J
Darbą atlieka gerai ir pigiai.
21 I I g oJ
■* oi >*
Taipgi užlaiko cigarus ir cigaretus. Prašo atsilankyti.
geri fornieiai. už
Antanas Abazorius, 207 C st. 1ParcirliinJa
ai olUUUUa visni pigią kainą.
kamp. Silver st., So.Bostone. Galit pirkti su pianu arba be piano. Ge
bJQ

ra proga jaunavedžiams. Ateikit po
numeriu 270 W. 2nd st. (vienais trepais
aukštyn), So. Boston, Mass.

/ietuvis darbinin'

IVvIKallIlgao kas, kuris galėtų

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa geriausiy mūšy dainiy eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno
Vinco, Smūtkelio ir kity.
Dainy rinkinin 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, Jcaipo deklamato
riai.
“Liaudies Dainose”surinktos eilės, kuriose apdainuo
jama žmoniy 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 visy ty “Lais
vės” skaitytojy, kuriy prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti
ją, kad pasiskubintumėte atnaujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.
“L.” Administracija.

Skaitytojau imkit
dovanas!

venimui dėl 2 šeimynų. Kiekvienam
kambaryj randasi gazas. Visas namas
ištaisytas konopulkiausiai ir parsiduoda
tik už $1.100. Būtinhi turi parsiduoti
prieš Rugsėjo mėnesį. Norinti pirkti
kreipkitės šiuo antrašu:
PETER SCH El jFI IA N DT
8 Mitchell St.,
So. Boston, Mass.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DUGTINES
Tai ateikite pas mus, nes męs DEG'ITNĖ yra išsistovėjus medyj ir
užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose įh)
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.
Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą,

Dr-stė Liet. Taut. Broi. Pašelpos vardu

BURKE, GALLAGHER & CO.

L,. K. Uedemlno No. 1

‘ SENIAUSIAS RUSIŠKAS

,

DAKTARAS
B. 1^. BERNARD

Drauguos

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

396 ATLANTIC AVE.,

BOSTON, MASS.

Parduodame KorčhilN už

vIhu!

žemas kulnuN.

S
2
X
X
2
X

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SĄVAHINIS
LAIKRAŠTIS

LEIDŽIAMAS
LIET. SOC.
SĄJUNGOS
AMERIKOJE

“KOVA

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straipsnius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip
prašalinti juos.
“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo
idėja.
“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams
Amerikoj ir kitur.
Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Praneša, jog jo offisas prie 105
Dorchester St., So.Boston,Mass.,
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. no
x
K. Moyamensing Avė.
piet, o prieš tą ar po to laiko telė2
d
PHILADELPHIA,
l*HNN’A.
fonuokite 160 Šoutn Boston arba
524 Roxbury.
Gyvenimo vieta
XV4444444444*Z44444444«4-*,44><44444«444444«4444«>C444<44
19 Gaston St., šalę Warren St.,
Roxbury, Mass,
■■■■■■■BBaanMaBKA-Y

DIDŽIAUSIA BOSTONE
ĮVEIKI, GERI IR PIGUS

“ Laisves”
Spaustuvę
Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu
kitos spaustuvės ir už pigesnę
kainą. Spausdiname

-F*.
Ii vj«.
Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo
South station tik 2 minutas ima eiti
iki mūsų sąkrovai.

| OLSI • I .IS

SANKROVA

GĖRIMAI.
^Rengiant vestuves, krikštynas,
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūšy, 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 malinow-

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

Jei nori sveikų gėrymų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekehkty, tai
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus,
o męs prisiųsiu) orderius per ex presą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

ka, wiszniowka ir kitokių, ia dirba
visiems žinomas ir teisingas lietuvis

... Boston,.Mass.

21-23 Cross St.,

Revere Distilling Co.
Konstitucijas,
Knygas, Plakatus ir
Visokius Darbus.
Ypatingai atydą atkreipia!))
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 spaudoj darbą, tai
siųskit jį mums šiuo adresu:

LAISVE”

' 579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, =

-

MASS.
Išeina kartą į mėnesį ir
prckiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra
tai savo rūšies laikraštis.

A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS..

PLYMOUTH, PA-

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

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 ką bus
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

“Lietuvių Žurnalas”,

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KL1OŠTORI AUS
SLAPTYBES arba kruvini Domazo Macoeho darbai. Su pav.. 15c
LEKCIJOS APIE ATSK IRIMO
ŽENKLUS..................................15c
MOKSLAS RANKAŽINYSTES
arba kaip pažinti žmogaus ateitį
ir praeitį pagal delno ruožus ir
nago žydėjimą...................... 15c
MEILES KARŠTLIGE....... :....... 20c
VADOVAS keliaujantiems į Ameką ir iškeliaujantiems......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTOJAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL
GOS IR REIKALAVIMAI..... 10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI
LES ................. •......... 4......... .....20c
NAUJOS KANT1ČKOS arba poli
tiškos giesmės...................... ....30c
PASAULIŲ RATAS .................. 25c
POKAHONTAZA Indijonų Kararalaitė. Istoriška pasaka........ 15c
BALTAS RŪBAS......................... 15c

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popierų su gražiausiomis kvietkomis ir pasveikinimais.
Tuzinas
25c., šimtas 70c., tūkstantis 5 dol.
Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:
“LAISVE”

Ateinančią savaitę bus lošiama.
“CHARLEY’S AUNr.%

Chicago, III.

LIETUVIŠKA1-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

'SSVW ‘NOI.SOfl
Off sBtujnj “)S uoV<U!USBA\ I6<

DAKTARAS
Vienatinis mus tautos Medicinos I’rofenorius Massachusetts /V ’
steite. Jau arti 18
metų, kaip aš pasekmingai gydau ir atlieku operacijas. Temyk!!! Neik jieškot
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St.
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

Perkant žiūrėk, kad butą ta markė,
o gutiHl teisingai.

KI'S YGOS

1607 No. Ashland he.,

(uniment

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

So. Boston, Miiah.
Kuris iš “Laisvės” skaity- 242 Broadway,
tojy prikalbins “Laisvei” du
nauju skaitytoju irprisiys
mūrys 4dol.,tas gaus dovany CASTLE SQ. TEATRAS
sekančias knygas: > “Čensta- Perstatymai prasideda 2 vai. po piet ’
chavo ‘ „lioštoriaus
Klioštoriaus SlaptySlapty
ir 8 vai. vakare.
bės”, “Revoliucijos atoalŠią savaitę bus lošiama
šiai”, “Mokslas Rankažinystės”, “7Lekcijos apie atskirimo „THE CLIMAX”
is” ir “Vaclovas keliauženklus.
iantiems į Ameriką ir iške Publika bus dideliai užganėdinta šiuo
labai juokingu perstatymu.
liaujantiems”. Pinigus siysgalite gaut po num. 15 Winter
kit Money Orderiais šiuomr Tikietus
St. arba teatre ant pleciaus dastle Sq.,
adresu:
Boston, Mass.
j

dirbti bučernėj ir grosernej -ir mo
kėtų susikalbėti angliškai, lenkiškai ir
lietuviškai. Darbas geras ir užtikrin
tas. Atsišaukit šiuo adresu L
“L A 1 S V E”
JOHN UNAITIS,
Bpx 104, Franklin Co.,
Buckner, Ill. 242 Broadway, So. Boston, Mass

TIKRA DEGTINE

NAMA'S su 9 kambariais, tinkantis gy

Ant Town of Lake, Chicago, Ill.
ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland Ave., Chicago, III.
Vice-Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago, UI.
Rašt. A. A. Poška,
■■■... — © Protokolų
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
Finansų Rašt. F. Yaugel,
F. STROP1ENE
4606 S. Paulina st., Chicago, III.
Pabaigusi kursą .Womans Medi
Iždininkas A. J. Beržynskis,
cal College, Baltimore, Md.
4600 S. Paulina st., Chicago, 111.
Pasekmingai atlieka savo dar
Organo užžiūrėtojas A. M. BarČius,
bą prie gimdymo, taipgi suteikia
visokias rodąs ir pageltą įvairio
4649 So. Ashland Ave., room 5 2
se moterų ligose.
‘
Chicago, Ill. X
*
OFPISAS RANDASI:
J

*e)<®*c)'č)4c)8lc)Stc)«c)atc)»tc)«tc)itC)«t<

Eini Menkyn?

PARSIDUODA

§ Akušerkas
C

(Severn’s Nervoton)

Paj ieškau mergaitę, kuri
gali kalbėti ir rašyti lietuviš
kai, lenkiškai ir angliškai.
Biblija arba šventraštis lie Turiu jai gerą* darbą ofise.
tuviškomis litaromis, 1127 Atsišatikit šiuo adresu:
puslapiy, gražiai apdaryta,
A. Ivaškevič
kuri kaštuoja 4 dol., bet da
242 Broadway, So. Boston, Mass.
bar parduodu už $2 ir expresą apmoku. Pasiskubinkite.
*3 a
Taipgi reikalauju agenty dėl
K*
pardavinėjimo-biblijos. Agen
’co
□
tams duodu gerą uždarbį.
C 05
.■?
c -rt
’8
Petras Bartkevičia
aj P 5
J
£ O m
□
877 Cambridge St.
gs.
*■* I it
>N
^>10 0 3
E. Cambridge, Mass.

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

S u kfe tej imas,

Įsteigta D. L. K. Vytauto Beno. Tai
gi, kurie mylėtumėte prigulėti prie, šio
beno, meldžiamo atsilankyti Penedeliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki
10 valandai vakare į ruimą po nifrn, 339
Broadway, So. Bostone. Męs norime
sutaisyti beną iš 40 ypatų, todėl malo
nėkite prigulėti iš Cambridge, Brightono, Bostono ir So. Bostono. Kiekvieną
išmokinsiu) greitai ir gražiai grąjįt, to
dėl mylintiems muziką yra geriausia
proęa čia prigulėti ir išmokt*) puikiai
grąjįt. Širdingai visus užkviečia atsi
lankyti D. L. K. Vytauto
KOMITETAS.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo
Galvos,. Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose; Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos
ir įkandimo visokių vabaliukų.
Egiutero No. 1.
25c.
Egiutero No. 2.
...
5()c.
Žmijecznik
25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai
35c.
Meškos Mostis 25c.
Trejanka 25c.
Linimentas Vaikams
25c.
Gyduolės nuo Kosulio
25c.
Liepų Balsamas
...
25c.
Antylakson dėl Vaikų - _ 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 1 25c.'
,, nuo Kirmėlių dėl'suaugusių 35c.
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis ...
25c.
Skilvio Lašai - 25c.
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo
ir Kruvinosios - -'
75c.
“Uicure” arba gydyritas
Reumatizmo
-- $3.50
Gyd. dėl nemalimo Pilvo 50c.
Milteliai apstabdymui
Galvos Skaudėjimo _ 10c.
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo 10c.
Mostis nuo Gedimo ir
Prakaitavimo Kojų - 25c.
Geležinis Šudrūtintoias Sveikatos 50c.
Vaistas Nutildymui Vaikų
- 25c.
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 15c.
Gyduolės nuo Grippo
- $1.25
Plaukų Apsaugotojas
- 50c.
Muilas Plaukų Saugotojas
10c.
Milteliai nuo kepenų
- 35c.
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 25c.
Rožės Balsamas
- 25c.
Kinder Balsamas
- <• 25c.
Bobriaus Lašai
- 50c.
Švelnintojas
- 35c.
Kraujo Valytojas
$2.00
Nervų Ramintojas - $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas
pas Vaikus
- $1.25
Groblevskio Pleisteris
(Kaštavolo) “ 25c.
Pamada Plaukams t.25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausyse 25c.
-Gyduolės nuo Riemens
50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsų
15c.
Inkstų Vaistas (mažesnė)
25c.
nkstų Vaistas (didesne)
- $1.00
Akinės Dulkelės
...
25c.
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba
abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų
ir Niežų
$2.00
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės
$2.00
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos
$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi prįyalo užlaikyti visada musų puikias
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant
pardavimo, kadzrAūsų 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 parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyauoles; kurias męs gvarantuojame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM R MAIN STS.,

PLYMOUTH, PA.
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DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St.,

Boston, Mass.
TEISINGIAUSIA
IR GERIAUSIA
I IFTUV'ISRA

Telephone Richmond 1067-R.
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Sutaisau receptus su didžiausia atyda, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natim* lietuviška aptieka Bostone ir
Massachusetts valstijoj. Gyduolių

<1. R. TUIINIUA
Užlaikėm didelį

Krautuvę

galit gaut,kokios tik pasaulyj varto

jamos. Taipgi parduodu daugmenoj
“lee Cream,” cigarus, kendes ant
keliaujančius agentus ir orderius pai vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom : sminimų. Galit reikalaut per laiš
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲsVy- kus, o aš prisiusią per expresą.
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.
Aptiekorius ir Savininkas
Duodam ant b argo ir ant išmokesČio.
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir j
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom

K. ŠIDLAUSKAS -

S22 Washington Street

226 Broadway, kamp c St.

BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius ;
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
E. S. Šimanskis.
l

e

Feeling "Fif'Every Day

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

,

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Influenzos arba irmedies užpuolimai naktimis
arba kosulys ir dieBBJR
girnai jūsų rauni euyse iš nusidirbimo, nepaguldys
'./[
jus, jeigu turėsit
2

Or. •
Richter’io

Pain
DISPENSARE
ExpellerIHEB

HARRISON ClA/LVLliS

K

Jau 20 metę nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
Atokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki 8
vai. vakare. .šventadieniniu nuo 10 ryte
Iki 4 po ptet.

Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.
Ateidamas atsinešk Šį apgarsintmq.

■savo namuose ir
tuojaus imsite
; vartot. 25o. ir 50c. aptiekose.
.Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.
F. AO. fUCHTER & C0., 215 Peart Street. New Yodt
Rlohter'lo Gonijo Pillės yra g*ro« nuo
į
viduriu sukietėjimo, 25c. ir 5Oo.
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