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Lietuviškos naujienos • I 1
Chicago.—Pereitą savaitę ' 

sustreikavo Olszewskio enci
klopedijos abu redaktoriai: 
Kl. Jurgelionis ir A. Lalis. 
Priežastis sustreikavimo yra 
ta, kad Olszewskis atidavė 
dirbti nuo “štukiy”. Pirma 
darbas buvo nuo “dienu” su 
vidutinišku užmokesčiu. Prie 
dabartiniu išlygų nekaip yra 
galima užsidirbti ir ant pra
gyvenimo. Apie susitaiky
mą dar nėra nei kalbos, ka
dangi Olszewskis nemano 
nusileisti.

Tūli šneka, kad persikėlus 
kun. Kaupui į Chicago, Ol
szewskis pavešiąs jam ir en
ciklopedijos redagavimą. Ant 
kiek tose kalbose yra teisy
bės, parodys ateitis.

Chicagoje žada gimti nau
jas laikraštis, kuris manoma 
yra išleidinėti tris sykius į 
savaitę. Pakraipa laikraščio, 
jeigu pasiseks pagimdyti, 
būsianti darbininkiška. Dėl 
pasekmingesnio užmanymo 
įvykdinimo yra žadama tver
ti kooperacija. Sumanyto
jais regis yra: Ilgaudas,Moc- 
kus, Lalis ir Jurgelionis.

19 birželio Bagočius su 
prakalbomis pribuvo į Chica
go ir toj pačioj dienoj laikė 
prakalbą “Prospect Buil
ding”. Apie jo prakalbu pa
sekmes pranešiu biskį vėliau.

J. Minkštutis.
Demokratų partijos kon

vencija.
Baltimore, 24 birž.- Atsi

vėrė demokraty partijos kon
vencija. Delegatu virš 1000. 
Pirmininku išrinktas Alston 
Parker, teisėjas iš New Yor- 
ko. Jisai yra priešu Bryan o. 
Kaip ir pas republikonus, čia 
eina kova tarp Bryan o ir 
Parkerio.

Demokratai džiaugiasi, kad 
republikony partija skilo į 
dvi dalis. Vienok yra pavo
jus, kad jeigu nominuotų 
Parkerį, tai Bryanas gali su
sivienyti su Roose vėl tu.

25 birželio buvo daromos 
ovacijos Wilsonui. Taigi, tuo 
tarpu, padėjimas neaiškus, 
nors išrinkimas pirmininku 
Parkerio parodo, kad atžaga- 
reiviškesnieji gali paimti vir
šų.

Posėdžius atvėrė pamaldo
mis kardinolas Gibbons.

Massachusetts delegatai 
laikosi už Clarką.

Roosevelto partija.
Kuomet republikonų parti

ja apšaukė Taftą kandidatu 
ant prezidento, tuojaus 
Rooseveltiečiai susirinko į Or
chestra Hali, kur atvėrė nau
ją konvenciją. Žmonių buvo 
per 5000.

Rooseveltas pasisakė pri
imąs nominaciją ant prezi
dento.

Paskui Johnson papasako
jo, kodėl jie atsidalino. Visą 
bėdą, žinoma, vertė ant Taf- 
tiečiŲ. Paskui CIapp iš Mine- 
sota pasiūlė priimti atsakan
čią rezoliuciją. Antgalo kal
bėjo patsai Rooseveltas apie 
republikonų kiaulystes.

Vice prezidento dar neno
minuota, nes ta vieta gali 
būti paskirta Bryanui arba

Wilsonui. Mat, Roose vėl tas 
vis dar tikisi susijungti su 
demokraty dalimi. Naujo
sios partijos sėdyba bus Chi
cago j e. Rooseveltas pasitiki 
vidurinėmis ir vakarinėmis 
valstijomis. Rytuose jisai 
maža teturi įtekmės, nes ten 
bosai jo pusės nepalaiko.

birž.— Rooseveltas sugrįžo iš 
konvencijos. Jisai sakosi 
kasdieną gaunąs daugybę 
prijaučiančiu laišku ir pini
gu. Jisai sako, kad yra žmo
nių, kurie atsidavę jam dū
šia ir kūnu.

Rooseveltas liuosame laike 
jodinėja po apielinkes.

Nors ir pešasi tarp savęs 
tie ponai, betgi ju visu kai
lis vienodas.
Kalėjimas S. 
Morri son u i ir

Washington, 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentas S. Gompers vėl 
liko nuteistas dvylikai mėne
siu i kalėjimą, o sekretorius 
Frank Morrison šešiems 
mėn. Mitchel j nuteis pėtny- 
čioje. Kaltinami už peržen
gimą injunction, kuris buvo 
išleista prieš Federaciją už 
boikotavimą St. Lou iso Buck 
Stove and Range Co.

Gompers ir Morrisson pa
davė apeliaciją ir liko paleis
ti ant parankos 5060 dol.

Po nuteisimui Gompersas 
pasakė, jog tokio sūdžios 
nuosprendžio galima buvo 
laukt tik 200 metu atgal.

Iškorę 200 Mexikos su- 
kitelių.

Mexico City, 23 birž. 
Valdžios kariu menė iškorę 
200 sukilėliu, kurie buvo pa
sidavę po neatlaikymui mū
šio ties Huitzilao, valstijoj 
Morelos. Šis barbariškas pa-

Paleido sufragistes iš 
kalėjimo.

Londonas, 25 birž.—Sufra
gistes, kurios sėdi kalėjime, 
savotiškai rūpinasi savo išsi- 
liuosavimu. Josios apskelbė 
badą. Valdžia mėgino jas 
varu valgydinti, bet ir iš to 
nieko neišėjo. Daktarai pri
pažino, kad jeigu ju neišleis, 
tai josios turės mirti. Tuo
met pradėjo jąs išleidinėti. 
Pirmiausia išleido vadovę 
Miss Emiliją Pankhurst ir 
dar 21 daugiau.

Tokiu būdu valdžia turėjo 
nusileisti.

Soči jai istai protestuoja 
prieš valdžią.

Londonas, 26 birž.- Soci- 
jalistas Lansbury, išgirdęs 
apie tokius bjaurius valdžios 
pasielgimus su sufragistė- 
mis, smarkiai užsipuolė par
lamente ant Asquitho (mini- 
steriu pirmininko). Vienas 
iš naci joną listu atstovu pa
prašė Asquitho gražumu jąs 
paleisti. Tuomet Asquith at
kirto: “aš jąs visas paleis
čiau, jeigu josios prisižadėtu 
daugiau neagituoti.”

Išgirdęs tuos žodžius, so- 
cijalistas Lansbury pavadino 
Asquithą gyvuliu.

Tuomet jį išvijo iš parla
mento.

Kas žin ar tas pats laukia ir 
visus sukilėlius?
Moteris kandidatė į gu

bernatorius.
Tacoma, Wash.— Referen

dumu socijalistp partija iš
rinko Miss Anna Malley, kai
po kandidatę ant Washing- 
to valstijos gubernatoriaus.

30 žmonių prigėrė.
Buffalo, 25 birž.- Sugriu

vo dokas, kur sustoja laivai 
Niagara upėj ties Eagle 
Park. Žuvo 30 žmonių.
78 000 000 mylių šaltos 

saulės
Pasodena 26 birž.—Carne

gie observatorijoj Californi- 
joj patėmijo, kad ant saulės 
randasi plėtmas 78 000 000 
ilgumo. Tasai plėtmas dia
metre turi 10. 000 000 myliu. 
Jisai pavyko nufotografuoti. 
Tasai plėtmas rodo, kad tiek 
jau vietos ant saulės yra at
salusios.

Quebec, 25 birž.--Mieste
lyj Chicoutimi siautė per 10 
valandy ugnis. Sudegė dau
giau, kaip 125 namai. Gy
ventoju, likusių be pastogės, 
skaičius siekia iki 2000.

Apvogė mergaitę.
Cleveland, Ohio, 23 birž.— 

Kuomet jauna mergina Elize 
Yoager grįžo iš Nacijonališ- 
ko Banko, ant josios užpuo
lė vagis ir pavogė $900. z

Kare.
Oric Bates, amerikietis, 

tiktai ką sugrįžęs iš Afrikos, 
pasakoja, kad italų padėji
mas esąs labai liūdnas. Per 
aštuonis kovos mėnesius jie 
dauginus nieko neužėmė,

se daromos didelės demon
stracijos. Dobrečine išmuš
ta langai grafo Tissos rūme.

Chinų vėliava.
Yuan-Shi Kai’jaus dekre

tu įvesta naujos tautiškos ve- ! 
liavos vartojimas. Vėliavos 1 
spalva: raudonas laukas ir i 
19 žvaigždžių.
Streikieriai ir karalius.

Londono transporto darbi
ninkai laikė didžiausį mitin
gą Hide Parke. Vadovas 
Gasling pranešė, jog jisai ga
vęs laišką nuo karaliaus se
kretoriaus, kad karalius no
rįs pasišnekėti su streikierių 
delegatais.

Demonstracija streikierių 
puikiai nusidavė. Procesija, 
kurioje buvo daugybė vaikų 
ir moterų, maršavo miesto 
gatvėmis.

Vadovai savo kalbose nu
rodė, kad bosai neturi vilties 
laimėti, tuo tarpu, darbinin
kus remia visos kitos unijos 
ir reikale josios galės apšauk
ti visuotiną streiką.

, Jeigu jau karalius artinasi 
prie darbininku tai ženklas, 
kad jie laimės.

Popiežius pamišo.
Rymas, 25 birž. —Šitas po

piežius stačiai kraustosi iš 
galvos. Jisai išleido encikli
ką prieš Pietinės Amerikos 
katalikiškus vyskupus, kurie 
būk “perdaug šelpia nelai
mingus žydus”.

Kame čia tą vyskupu kal
tė, sunku suprasti.

Advokatai streikuoja.
Milan, 25 birž.—Advoka

tai vis tebestreikuoja. Jie 
tiki, kad be advokatu pagel
bos teismai negalės atsibūti 
ir tokiu būdu valdžia bus pri
versta išpildyti ju reikalavi
mus.

i Apie tai jau rašėme “Lais
vėje”.

i Važiuoja į Rusiją.
i Paryžius, 26 birž.—Pran
cūzu ministerių pirmininkas 
Poincare rengiasi keliauti 
Rusijon. Į tą vizitą žiūrima, 
kaipo į susiartinimą tarpe 
Rusijos ir Francuzijos.

Kankinės.
Anglijos sufragisčių vado

vė Pankhurst yra dabar pri- 
vatiškame ligonbutyje. Ją 
išleido iš kalėjimo tiktai to
dėl, kad ji buvo jau beveik 
ant mirties patalo.

i Yra viltis betgi, kad jinai 
q pagis. Ponia Patrick Law-

i “Votes for 
| Women” taip pat randasi li
gonbutyje.

Dienraščio padidinimas.
Francuzijos socijalistu vy

riausias komitetas nutarė pa
didinti ir patobulinti vienin
telį savo dienraštį “L’Huma- 
nitė”. Tam tikslui bus su
tvertas fondas, kuris sieks 
200.000 franku.

Kadangi didžiuma Pary
žiaus dienraščiu bernauja ka
pitalui, tai pagerinimas 
Humanitė” yra būtinai 
kalingas.
Švedijoj kovojama už 

publiką.
Švedijoj vis auga kova už 

pakeitimą karalystės repub
lika. Brantingas, 
ir kiti pakėlė tą 
parlamente.

Jie buvo pasitikėję ant pa
gelbos arabu, bet juk arabai 
ir turkai tie patįs musulma- 
nai (vieno tikėjimo) ir abi 
tautos eina išvien.

Iš Athenu (26 birželio) pra
neša, kad turku kariumenėje 
esąs labai išsiplatinęs dezer- 
tiravimas. Kasdien iš kariu- 
menės bėga daugelis žmonių. 
400 aficieriu ir kareiviu ap
leido armiją ties Kaisler, EI 
Bassan ir Kozane. /

Numušė algas.
Shanghai, 25 birž. — Vi

siems valdininkams numuš
tos algos. Tie, kurie seniau 
gaudavo $1000, dabar gaus, 
mažu, kokia $60. Išpradžip 
jiems mokėjo taip daug, kad 
įgyti jv prijautimą republi-1 yenCe( redaktorė 
kai.

Lloyd George skirsto 
milijonus.

Londonas, 25 birž.—Lloyd 
George, Anglijos kancleris, 
sako, jog jisai turįs $32,000,- 
000 visokiems išleidiniams. 
$25,000,000 skiria išmokėji
mui publiškos skolos, $5,000- 
000 laivynui, kad nenusileis
ti prieš vokiečius, $2,000,000 
įvairiems reikalams Afrikos 
kolonijos Ugandos.

Betgi badaujantiems vai
kams ir streikuojantiems do
ku darbininkams pas kancle
rį nesirado nei dolerio.
Kova už visuotiną baisa- 

vimą.
Vengrijoj prasidėjo smar

kiausia kova už visuotiną 
balsavimą. Visuose miestuo-

Badas.
Kaip jau buvo “L.” ra

šyta, badaujantieji rusu val
stiečiai pulkais bėga šaltan 
Sibiran, kur tikisi išliksią 
nuo bado. Bet ir čia neleng
va duonelė juos laukia. Čia 
irgi reikia ne tik badauti, bet 
ir šalti. Valdžia teikia šiems 
išeiviams šiokią -tokią pašel- 
pą, .bet tos pašelpos toli ne
užtenka, o da tankiau toji 
pašelpa niekam yra verta. 
Taip šiomis dienomis tam 
tikra revizija išaiškino, kad 
viskas, ką nė teikė valstie
čiams pagelbos komisijos, vi
sa tai menkos ir abejotinos 
vertės. Iš 1800 išeiviams 
skiriamų arkliu tik 926 ati
duoti valstiečiams. Kiti visi 
žuvo dėlei įvairiu ligų. Aiš
kinama, jog tas atsitiko dėl
to, kad valdininkai pirkdavo 
arklius be veterinoriaus prie
žiūros. Duonos išeiviams iš- 
vežiojimas,atsiėjo irgi dusyk 
brangiau, negu paprastai at
sieina.

se šakose, didina ir ' mūsų 
šalyje savarankiu darbinin
kių skaičių. Gi moteris, bū
dama savarankė, ekonomiš
kai neprigulminga, t. y. pati 
sau duoną uždarbiaudama,— 
netruks susidurti su įvairiais 
moterims skiriamais suvar
žymais, kurie jai būtinai už
gaus širdį, pravers akis ir 
spirs eiti tuo keliu, kuriuo 
yra labiau kultūriniu saliu 
moterįs jau gana toli nužen- 
gusios. Tas gi kelias — tai 

! išgauti žmogaus piliečio tei
ses. “Žibutė”.

■ Kitataučių statistika.
Kauno gub. gyvena 5 tūk- 

istančiai kitataučiu. Dau
giausia juju (70%)i Raseinių 
pav.; mažiausia (10%) Uk
mergės pav. ir Zarasu (18%). 
Daugiausia esama Vokieti
jos pavaldiniu; paskui seka 
Austrijos, Francuzijos ir An
glijos. Kitu kraštu žmonių

Iš mokyklų gyvenimo.
Lauksodyje (Pan. ap.) Ge

gužės 27 d. kunigo klojime 
buvo kaimiečiu sueiga dėlei 
statymo mūrinės mokyklos 
Dėržių kaime, kur jau yra 
atskirta žemės dešimtinė. 
Bet visgi tarp kaimiečiu nuo
monės buvo nevienodos. Vie
ni rėkė “nereikia”; daugu
ma visgi buvo norinčiųjų. 
Nenorintieji sakė ir taip turį 
daug rūpesčio triobas perke
liant, nes išsiskirstė vienasė- 
džiais. Valdžia davė mede- 
gos ir paskyrė 2100 rub., tik
tai ūkininkams medega rei- 

. kės pristatyti • vieton, kur 
, statys mokyklą. Ūkininkai 

nutarė parsigabenti mašiną 
cementiniu plytų dirbimui.

• Išskaitė, kad pigiau atsieis.
—Ažitėnų sodžius (Kauno

* apskr.) 1909 m. išėjo į vien-1 priskaitoma vos po vieną, 
kiemius. Kamarninkai bu-j antrą. Paskutiniu laiku, kaip 
vo patarę Ažitėnų ir Lenčių \ girdėti, dauginasi į Kauno 
sodžiams duoti po vieną de-lgub. jauni turkai.
šimtinę mokyklai. Sodiečiai. Nesutiko statyt ligonbučio> • v • 1 • v V I j 5 VO L* L I 1\ vy O L LA V ▼ L • • K V ■ ■ 1/ A* Vz ■ VZ

Sienas buvo vagia- sutiko. Šią žiemą mokyklos Į K-iuno «nib turi 70 tuksi
mas, o kas liko neišvogto, tai dar nebuvo, bet mokytoją tančiŲ ru^iy kapitalo ligon-
daugiausia supuvęs...

Tokie “gelbėtojai” dabar 
patraukiami : 
Eina tardymai.

Politiški nusidėjimai.
Politišku nusidėjimu (prieš;

jau turėjo ir vaikus jau mo- bučių statymui prie valsčių, 
kino. Susirinkdavo pas vie- Neseniai buvo viduriniu rei- 

1,1 .................. . '1 ‘ i
prašymas leisti pusę to kapi
talo suvartoti pastatymui li
gonbučio pačiame Kaune. 
Tas ligonbutis turėjo būti

atsakomybėn. ną ūkininką apie 50 vaiky. :kalV ministerial paduotas
Visi užganėdinti, kad turi 
mokyklą.

—Daujėnuose (Girsudų v.,x v/11 u i oi y ęi 11 mo a vi 1111 ęi ^įjlivo i J \ ~ ’ * • • • « Vv •

valdžia) 1908 m. Vokietijoj Pan. apskr.) rugsėjo 1 d. at- skinamas vaikams, susirgu- 
k oi Tt- -97 r? ‘ iqidnrn nanin dviklpqp mnkv siems limpamomis Ilgomis, buvo 31, Italijoj 37, Francu-; s dai o nauja dviklese moky- MinisterisHsu tuo pasiTutiniu 
zijoj 60, Rusijoj 14,000. |kla. .Neužilgo piasides vai-. nesutiko: ligonbučiai iš viso

_ _ kp priiminejimas. I kapitalo turi būti Kauno gub.
Caro sūnūs liks kohekas. “L.Uk.” i sodžiuose statomi.
Peterburgas, 25 birželio.— 

Prieš kelis mėnesius carukas 
užsigavo kelį. Dabar toje; 
vietoje pradėjo plėtotis tu-1 
berkuliozas (džiova). Caruką' 
gali išgelbėti tik pasekminga 
operacija. Kitaip jisai turės 
likties koliekas.

Vieną sūnų teturi Mikutis, 
o ir tą patį popai negali iš
gelbėti savo maldomis.

Kiek bemokslių kariu- 
menėj.

Karo ministerijos laikraš
tyj “R. Inv.” skundžiamasi, 
kad rusu kareiviai esą per
daug tamsus, neapšviesti, 
nepamokyti. Dabargi esą1 sų laikraštis “Siev. Zap. Go- 
tiek daug kariškų išradimų,' los” savo N2032 gegužės 20 
tiek daug įvairiu sudėtiniu: d. paduoda žinią, jog gegu- 
mašinų, su kuriomis gali mo
kėti apsieiti tik gerai pamo
kyti kareiviai. Vien artile- 
rijon, kur reikalaujama ypač 
pamokytu kareiviu, priima
ma kasmet apie 60% tikru 
bemoksliu—nemokančiu nei 
skaityti, nei rašyti.

Nuteistieji socijalistai.
Maskvos Teismo Rūmai 

nuteisė socijalistus revoliu- 
cijonierius: 3 katorgon, 8 iš
tremti ir 5 tvirtovėm

Gyvasis tavoras.
Lenky laikraštis ’“Gaz 

Codz” nuo balandžio 16 d 
(N97) štai ką rašo:

i kėlėm jau balsą, skelbdami,

Mūsų dvarininkai.
Zyplių dvarą (Suv. gub. 

Naumiesčio p.) jo savininkas 
Nesykį grovas Tamošius Potockis 
- - - j parduodąs Minsko žyduiOs-

,f-rovskiui už i milijoną 3 šim- 
jog Vilniaus menkesnes alų- ^us tūkstančiu rubliu. Zyp- 
des—tai paprasčiausi paleis-1 py dvarui priguli 14 gražiu 
tuvybės namai. Miesto vai- į folvarku. ' Trobos visur pui- 
dyba ramiai žiūri į tą, jog į kios. Žemės viso labo 11,000 
tokias aludes svečiams pa- dešimtiniu (22,000 margu);

1 tame skaičiuje 9,500 margutarnavimui samdomos mer- 
ginos. :
gerai, kur greta alaus stiklo 
yra jauna skaisti mergina, 
save už pinigus parduodan
ti.”

Tap-pat Vilniuje einąs ru-

Pirklyba sekasi ten Minuojamos 600,000

žės 17 d. Vilniuje suimtas 
gyvųjų prekių pirkėjas Prže- 
goda, atvykęs iš Varšavos ir 
atvežęs su savimi dvi mer
gai ti, kuriu vieną jau spėjo 
parduoti paleistuvybės tik
slui. Be to rasta pas Prže- 
godą daug laišku, rodančiu, 
jog jis gyvųjų prekių pirkly- 
bą varo, kaipo savo amatą.

Iš moterų judėjimo Lie-

“17 
rei-

re-

Larsonas 
klaušimą

Žemės drebėjimas.
Balandžio 24 d. Sachaline 

(Sibire) buvo jaučiamas že
mės drebėjimas. Tuomi pat 
laiku Rusijos ir Austrijos 
seismografai (aparatai, žy- 
mintieji žemės drebėjimą) 
parodė labai smarku žemės 
sujudimą, kuris atsitiko apie 
2500 versty nuo šių seismo
grafu. Sujudimas tęsės apie 
2 valandas, maždaug jisai 
panašus į baisųjį 
drebėjimą.

Mesinos

Jei pavadinus motery ju
dėjimu—sąmoningą motery 
žengimą prie teisiy sulygini
mo ir jy. susipratimo, jog 
esama savo šalies piliečiu- 
tai apie savo tautietes kol 
kas tiek tegalima pasakyti, 
jog jos kaskart daugiau ima 
suprasti savo nuoskaudą ir 
kaskart labiau pritaria “Ži
butėje” skelbiamiems obal- 
siams.

Be to Kauno motery-ka- 
talikiy rūpinimos pramonija 
ir pirklyba ir traukimas mo
tery darbuotis ir lavintis to-

rublip.
Žydas Ostrovskis — žino

mas perkupčius, kur nupir
kęs bent kokį didelį dvarą, 
išskaido jį ir pardavinėja da
limis. “L. Žin”
“Užsienio Lietuvių Jau

nuomenės Sandara”.
Pragyvenus beveik ištisus 

10 metu, “Užs. Liet. Jaun. 
Sandora” likvidavo, pasibai
gus pereitiemsiems metams 
savo reikalus.

‘ ‘Sandaros” reikalai nutar- 
tarta lyg priimtuoju dar 1910 
m. priedu prie įstatymu li
kviduoti šitokiu būdu:

1 “Sandoros” archyvas ati
duodamas L. M. Draugijai; 
kol sąlygos bet -gi leis jį par
gabenti iš užsienio Lietuvon, 
pavedamas jis D-ro J. Š. glo
bai.

2 “Sandaros” kasa atiduo
dama moksleiviu šelpiamajai 
“Žiburėlio” draugijai; “San
daros” nariai, neįmokėjusieji 
savo mokesniu ir skolingi jos 
kasai, o negalintieji grąžinti 
savo skolų prieš likviduosiant 
draugiją, grąžina, kaip tik 
galės, tas skolas tai pačiai 
“Žiburėlio” draugijai.

Yra 81,81 f r., kurie refe
rendumo nutarimu 
“Žiburėli^”- / 
“Sanda

“Užs’ 
menės

priklauso
• i *



SPAUDOS BALSAI apie šnipus:
Moterų priešai.

Motery teisiu priešu yra ne 
vien tarp ponijos, bet ir tar
pe tu pačiu nesusipratusiu 
darbininku ir farmeriu. Štai 
prie “Lietuvos Ūkininko” 
jau antri metai eina priedelis 
“Žibutė”, skiriama motery 
reikalams. “Žibutės” (N2) 
žinoma rašytoja Žemaite pa
sakoja:

"Man teko perskaityti tris laiškus, 
rašytus ‘‘Lietuvos Ūkininko’’ red. Vie
nas rašytojas E. L., antras J. U., tre
čias E. J. U. ir kity iki 30 jaunikaičiy 
Kartenos valsčiaus, Telšiy ^apskričio. 
Visi trjs raštai maž vienokio turinio: 
kolioja "Liet. Ūk.” užleidimą “Žibu
tės’, priedo, grąsina nebeskaitysią, ne
globosią gerbiamo laikraščio.

Vienas (iš ty vaikiny) mato “Žibu
tėje” redakcijos įrankį, kuriuomi renka 
visus motery monus, prasimanymus, 
pamazgas; tuomi darko visuomenę, ar
do gyvenimą.”

Tasai vyrukas stačiai sako
si neskaitysiąs “Ūkininko”, 
jeigu jisai ir toliaus Įeisiąs 
“Žibutę”. Antras vaikinas 
vadina valkatomis tas mote
ris, kurios reikalauja teisiu. 
Trečias gi prahašauja:

"...moterjs, prisidėjusios prie politi
kos reikaly, išvirty nepaprastą košę,ku
ria tuoj visi apsivalgyty ...”

Apie savo valsčiaus (Kar
tenos) merginas sako:

"...paleistuvės, savo vainikėlius se
niai pralėbavusios, girtuokles, galvažu- 

, dės. Kiek vaiky nužudžiusios”.
Kaip matote su tais vaiki

nais bus daugiaus darbo nei 
Anglijos sufraglstėm su 
ministeriais. Panašiu nuo
monių esama gana daug.

Ar visi lygus mirties aky- 
vaizdoje?

Drg. J. Baltrušaičiui pasi
skaityti:

“Ant “Titanico”, jeigu sulyginti vi
sas išgelbėtyjy kategorijas, tai pasiro
dys, kad išgelbėta pirmos klesos žmo- 
niy 63 procentai, antros 42 proc., o tre
čios tik 25 proc.

Vaikai pirmos ir antros klesos buvo 
visi išgelbėti. Bet 70 proc. vaiky tre.- 
čios klesos paaukauta jūros dievaičiui.

Baisioje žuvimo valandoje, mirties 
akyvaizdoje visi susivienyjo, katalikai 
ir protestantai; išnyko religijos pertva
ros, išnyko tautiškas skirtumas. Bet 
k les y priešginy.bė pasiliko.”

Taip, klesu priešginybė pa
siliko. Tai parašyta laikr. 
“Nevskaja Zviezda”.

Unijos ir biznieriai.
“Darb. Viltyje” (N25) p. 

Stasys Gegužis pasakoja apie - 
kietųjų anglių darbininku 
sutartį su darbdaviais. Gra
žiai nupiešęs pačios sutarties 
turinį, p. Gegužis kreipiasi į 
biznierius:

taiposgi prie šios progos turiu 
priminti kelis žodžius ir mūšy biznie
riams. Atsiminkite jus, broliai, kad 
kuomet darbininkai neuždirba, tai tąsyk 
ir jums ne kasžin kokis “business”. Ir, 
žinodami gerai, kad darbininkai uždirba 
daugiaus tik per pasidarbavimą unijos, 
tai Čionais jūsy yra šventa priderystė 
visados turėti simpatiją už uniją ir ne
sigailėti ištarti žodį, jeigu yra reika
las ...”

Mažai p. St. Geg. reikalau
ja nuo biznierių “tiktai žodį 
ištart”. Bet vargiai jie ir to 
paklausys. Tai tik apie uni
jas, o ką jau besakyti apie 
politišką darbininku judėji
mą!

Šalin tokius vadovus!
Amerikos Darbo Federaci

jos vadovas Gompers laikraš
ty “Federationist” dar nese
niai agitavo, kad per prezi
dento rinkimus unijistai bal
suotu už bosus, kurie žadėjo 
šiokias tokias reformas. Tokiu 
darbininku 1 ‘prietelių” Gom
pers jau turi kongrese virš 
dešimties. Vienok tie “prie- 
teliai”, tai paprasti republi- 
koniški ar demokratiški suk
čiai. Dabar tasai Gompers 
grįžo iš republikonu konven
cijos Chicagoje, tarytum mu
sę kandęs. Jisai maldavo re- 
publikonų? bent kiek pasirū
pinti darbininkais, bet šie ne
sutiko. Tuomet Gompers 
nutarė važiuoti į Baltimorę 
ant demokratu konvencijos.

“The Call”" juokiasi iš to
kiu Gomperso nepasisekimu. 
Bostono dienraščiai dar pra
nešė, kad juodu su Mitcheliu 
gaus dar patupėti kalėjime 
už kvietimą boikotuoti tūlą 
kompanii?1 Taip nutaręs tei-

i! Jisai 
įtikus 
Prieis 

eisenai

Rusu valdžia skiria didelę 
pinigu krūvą savo šnipu už
laikymui užsienyje. Ypatin
gai tuose punktuose, kur su
sispietę daugiausia revoliuci- 
jonierių, kaip Paryžiuj, ne- 
kuriuose Šveicarijos miestuo
se tiems šnipams yra labai 
daug darbo. Jie visuomet 
dar turi ryšius su vietine po
licija, kuri iš širdies padeda 
savo broliams -maskoliams. 
Tie šnipai seka kiekvieną re- 
voliucijonieriu žingsnį, tiri- 
nėja ju darbus, patįs tankiai 
įlenda į ju tarpą ir nusiduo
da esą didžiausiais revoliuci- 
jonieriais. Dabar, kada smar
kiau Subruzdo žmonės pačioj 
Rusijoj, be abejonės, prasi
dės smarkesnis judėjimas ir 
tarpe užsieniniu revoliucijo- 
nieriu kuopu.

Anglijoje ir Amerikoje, 
bent ligišiol, rusu šnipams 
buvo nepersmagu. Tai bu
vo laisvesnės šalįs. Vienok 
šnipu ir čia būta. Kuomet 
1907 m. laisvės judėjimas 
Rusijoj suslūgo ir daugelis 
rusu lenku revoliucijonierių 
persikraustė Amerikon, pra
dėjo smarkiau darbuotis ir 
čionykštė slaptoji policija. 
Centru šitos slaptos policijos 
yra ta pati rusu valdžios pa
siuntinystė Washingtone. 
Kalbos apie šnipus tolydžio 
vis tankiau atsikartoja. Bur- 
cevo-Evalenko byla davė 
toms kalboms labai daug 
medžiagos. Pati byla atsi
bus tik spaliu mėnesį, bet 
jau dabar per pirmykštį tar
dymą pasisekė gerokai įklam
pinti Evalenką.

Atsiminkime dar tas ži
nias, kurias paskelbė rusu ir 
anglu kalbomis einąs Detroit, 
Mich, laikraštis. Tenais bu
vo įvardinta visa žmonių ei
lė, įtariamu šnipinėjime ir 
susinešime su rusu pasiunti
nyste. Jeigu dar praeitu (ko, 
veikiausia, nebus) Rooto bi- 
llius, tai slaptai policijai Su- 
vien. Valstijose atsirastu 
puikiausia veikimo dirva.

Pas mus, lietuvius, kalbos 
apie šnipinėjimus ir šnipus 
gana dažnai atsikartoja. Tei
sybė, jomis daugiausia rūpi
nasi tokie laikraščiai, kaip 
“Vien. Liet.” Bet caras bū
tu visai kvailas, jeigu lieptu 
savo šnipams ardyti p. Sir
vydo lizdą. Kas kas, bet 
jau caro šnipams p. Sirvydu 
filosofijos turi labai patikti. 
Ir jeigu tie ponai klimpsta į 
balą, tai čia ne šnipu kaltė, 
bet ju pačiu.

Rusu šnipai vieninteliai 
gali turėti naudą, veikdami 
tarpe socijalistų, nes šie, so
či jalistai, jiems išties paojin
gi. Tiktai socijalistai remia 
revoliuciją Rusijoje. Užtad 
kas šiokiu ar tokiu būdu 
duoda' progą visoms pana
šioms šnekoms, sėja tikrą 
neužsitikėjimą. Jau buvo at
sitikimai, kuomet vieną ar 
kitą veikėją įtarė šnipu esant. 
Panašiu kalbu ir dabar pilna. 
Vienok įtarti ką-nors šnipu, 
kuomet nėra jokiu prirody
mu, tai bjauriausias darbas. 
Užtad reikia rūpinties, kad 
visa, kas suteikia medžiagą 
ir argumentus panašioms pa
skaloms, neturėtu atsikarto
ti. Suprantama pilnai, kodėl 
daugelis sąjungiečiu protes
tavo prieš Veikiančiojo Komi
teto išdirbtas aplikacijos 
blankas. Ten buvo reikalau
ta ne vien revoliųcijinės iš
pažinties (kas, bent išdalies, 
suprantama), bet ir visokiu 
ypafiškų smulkmenų. Vei
kiantysis Komitetas gerai 
padarė, kada nusileido prieš 
sąjungiečiu norą. Bet štai 
“Kovos” (N25) New Yorko 
kuopa (charalkteriška, jog ne 
kokia kita,bet New Yorko...) 

vėl šūkauja apie “demokra
tizmą”, neturėdama jokio su
pratimo apie paprasčiausią 
revoliucijopišką dorą ir ty
čia nenorėdama įsigilinti į 
aplinkybes. Panašus atkak
lumas rodo, kad pas tos kuo
pos vadus nėra ne tik geros 
valios, bet jog jie patįs su
teikia savo priešams medžia
gą dėl nešvariu apkalbėji
mu...

Niekeno neįtardamas, aš 
noriu pasakyti, kad panašus 
į New Yorko kuopos atsilie
pimai, absoliutiškai neatsiek
dami savo tikslo, nėatnešda- 
mi dėl socijalizmo mažiau
sios naudos,--sėja didelį ne
užsitikėjimą ir duoda progą 
visokioms šnekoms.

L. Prūseika.

Tabakas.
Visame pasaulyje per me

tus pagaminama milijardas 
kilogramu tabako. Daugiau
sia tabako suvartoja Suv. 
Valstijose, kur ant kiekvie
no žmogaus išpuola 3 kilo
gramai. Paskutinę vietą ta
bako suvartojime užima Ru
sija.

Amerikoje rūkymas buvo 
žinomas daug anksčiaus, ne
gu ją atrado Kristupas Ko
lumbas. Europoje tabaką 
pradėjo veisti tiktai šešiolik
tame metašimtyje Ispanijoje 
ir Portugalijoje. Vokietijo
je buvo tokie laikai, kad už 
tabako rūkymą žmones pra
keikdavo ir atskirdavo nuo 
bažnyčios.

Rūkymas turi įtekmę ant 
maisto gromuliavimo, rūky
mas daro ant žmogaus ner
višką įtekmę laike moksliš
ku užsiėmimu. Mintįs atei
na greičiau ir juodos dūmos 
išsisklaido su dūmais. Vie
nok perdidelis rūkymas at
neša labai didelę blėdį.

Tabake yra nuodu—tai ni- 
cotiana tabacum. Juo blo
gesnė tabako rūšis, juo dau
giau tu nuodu. Geriausias 
iš to atžvilgio gali būti Ha
vanos (ant Klibos) tabakas, 
kuriame yra 1—2% nicotino. 
Bet paprastame tabake nuo
dų esama 6—8%. Teisybė, 
laike džiovinimo dalis nikoti
no nukrinta, laike rūkymo 
dalis su dūmais išeina, bet 
visgi dalelė nicotino įeina į 
pypkoriaus plaučius.

Kaip visame kame, taip 
ir rūkyme įvyksta mados. 
Tabako žeževojimas beveik 
jau išnyko. Tabakierkas lai
ko tik kaimu ubagai, tuo tar
pu senovėje tabakierkas ka
raliai dovanodavo savo mi- 
nisteriams už nuopelnus. Įei
na madon cigaru rūkymas, 
kuris prieš kelias dešimtis 
metu buvo išsiplatinęs vien 
tik tarpe diduomenės.

Labai nesmagu, kad rūky
mas ypač didinasi tarpe jau
nuomenės. Nuo to nukenčia 
širdis ir alsavimo organai. 
Pastebėta, kad perdidelis rū
kymas atsiliepė ant akiu. 
Dieną, tarytum, miglos prieš 
akis, o pavakare pasidaro ne
paprastai šviesu.

J. N.

Neskaitykite laikraščių!
(Monologas)

Kur tik man teko matytis 
su negirtu žmogumi, tuoj jis 
man kalbėjo apie laikraščius: 
kad juos reikia skaityt, kad 
jie daug naudos atneša ir 1.1. 
Vieną sykį išsipagiriojau, pa
siėmiau porą drutu vyru ir 
nuėjau į redakciją. “Užra
šykite, sakau, man gazietą, 
bo aš myliu skaityt”. Ėmė 
kokis tai redaktorius ir įtrau
kė mano vardą į knygas. Su
grįžtu sykį iš darbo ir randu 
ant stalo popierą. Atsklei
džiau, skaitau ir tikiu, kad 
dabar jau ir aš imsiu žmoniš
kai gyvent. Atrandu vienoj 
vietoj prakalbą apie kiaulie
ną. Išpeiktas kumpis, laši
niai ir kitos kiaulės dalįs. 
Pasakyta, kad nuo kiaulie
nos galima užsikrėsti kokia 
tai liga, nuo kurios žmogaus 
kūne pradeda atsirasti kokie 

tai gyviai. Aš net nusigan
dau. Su manim tiek to, bet 
savo pačiai nutariau neduot 
daugiau kiaulienos, kad joje 
neatsirastų kokis gyvis ir, 
neduok Dieve, nepasimirtŲ. 
Pradėjome maitintis' jautie
na, vištiena ir kitomis į kiau
lę nepanašių gyvulių mėso
mis. Doleriai tik lekia iš ki- 
šeniaus, kaip skiedros, net 
algos neužtenka. Pirma, bū
davo, nusiperki kumpį ir už 
dolerį savaitei maisto gana.

Tai matote dabar, kokią 
naudą aš turėjau iš laikraš
čio. Aš toliau jo neskaity
čiau, kad kas ir primokėtų.

Bet tiek to. Jautieną ir 
vištieną kada valgai, tai vis
gi dar į skilvį lenda ir jauti. 
Bet prakeiktas 'tas laikraštis 
sykį parašė, kad reikia visa
da nuprausti savo kūną, ypač 
kojas, ir išjuokė, kad tūli net 
pančekų nedėvi. Teisybę pa
sakius, aš pats tų pančekų ir 
nemėgstu, nes kokis gi skir
tumas, ar koja randasi pan- 
čekoj, ar čeveryke? Juk juo 
mažiau 'ant jos daiktų, tuo 
lengviau ir sveikiau; Ir dar, 
ant nelaimės, perskaičiau tą 
straipsnį savo pačiai—na, ir 
ėmė ji man kojas mazgot ir 
pančekas pirkti. Nors gėda 
prisipažinti, bet pasidrąsinęs 
pasakysiu, kad net ašaros iš 
akių krisdavo kaip pupos, 
kada ji trynė muilu ar kokiu 
ten arkliniu šepečiu mano ko
jas. Tiek to su prausimu, 
nes nė kojos, nė vanduo pi
nigo nekaštuoja, ale ant pan
čekų išeidavo po 20 ir 30 c. 
savaitėj. Pamislykite, jeigu 
visus metus dėvėti pančekas, 
kiek tai pinigo žmogus turi 
išleist.

Jau buvau paketinęs trenkt 
tą laikraštį ir pasakyt polici
jai, kad praneštų redakto
riui, jog aš jo gazietos neno
riu, ir kad _ sustabdytų ją. 
Bet pasitarėme su pačia ir 
nusprendėme dar keletą sa
vaičių palaukt.

Skaitau ir toliau. Atrandu 
tikrus alaus ir armonikos iš
niekinimus, kad tuoj išme
čiau laukan dar puspilnę 

.alaus bačką ir sukapojau ge
riausią armoniką, kurią gali
ma buvo per sieksnį ištempti 
ir kurią dar iš Lietuvos bu
vau atsivežęs. Namuose pa
sidarė baisiai nuobodu, nes 
neliko jokios muzikos. Net 
katinas, rodėsi, verkia, prie 
lovos gulėdamas, iš nuobodu
mo.

Bet ką darysi, sakau, rei
kia žiūrėti, kokią čia naudą 
atneš tas laikraštis.

Sugrįžtu sykį namo ir at
randu pačią pasišiaušusią. 
Sako: “Aš laikraštyj skai
čiau, kad pačios mušti neva
lia, o tu mane daužai, kaip 
kokį arbūzą”. Po velniais, 
misliu sau: užsimokėjau už 
laikraštį pinigus ir dar jis 
man suardys ’šeimynišką lai
mę. Kokių paibelių aš su 
pačia gyvęsiu, jei negaliu iš
perti jai kailio, kada reikalas 
prisieina? Tuoj atsisėdau ir 
parašiau laišką, kad tokio 
papiktinančio ir šeimyną ar
dančio laikraščio man nesiųs
tų. Bet kur tau: eina ir ei
na. Turėjau keltis į kitą 
miestą, kad pačtorius nesu
rastų manęs ir neatneštų to 
biauraus daikto.

Bet jūs nemanykite, kad 
tuomi viskas užsibaigė. Pati 
mano darėsi vis pasiutesnė 
ir aš nusprendžiau išdumti 
nuo jos. Sugriebiau šiokius- 
tokius skudurus ir išvažia
vau net į Kanadą. Ir pažiū
rėkite, pagarsino ji tame pa
čiame laikraštyje, kad aš iš
bėgau ir prašė, kad kas su
areštuotų arba praneštų apie 
mane. Turėjau važiuoti į 
New Yorką, bet ir ten suse
kė mane ir parvežė pas ją.

Dabar jūs apskaitliuokite, 
kiek blėdies padarė man laik
raštis ir tvirtinu, kad tas 
žmogus yra didžiausis mela
gis, kuris sako, kad laikraš
tis atneša naudą.

Mečiau aš jį skaityt, nusi- 
► pirkau alaus, armoniką, val
giau kumpį ir nedėviu panče
kų, Ir, tikėkite, laimingas 
esu. į!. kuolas.

BAKTERIJOS. 
(FELJETONAS).

Juo medicinos mokslas žengia pirmyn, 
juo žmogaus gyvastis randasi didesniame 
paojuje, nes jis beveik kasdieną suranda 
vis naujasnes, vis paojingesnes ligas, nuo 
kurių žmogus, kur tu negyventum—kai
me ar mieste—jokiu būdu negali išsisau
goti . Ir kur tu žmogus, ypač darbinin
kas, išsisaugosi nuo tų taip paojingų ligų, 
kad jas visas gimdo bakterijos! 0 juk tų 
bakterijų visur pilna! Stuboj bakterijos, 
lauke bakterijos, maiste, iš ko jis nebūtų 
pagamintas: mėsos, daržovių, žuvų, pie
no ar kitokių valgomų daiktų—visas su 
bakterijomis. Žodžiu sakant, ką tu ne
valgytom, ką tu nepaimtum, kur tu ne
pažvelgtum aplinkui—bakterijos, bakteri
jos ir bakterijos.

Skaitant bakterijologistų pranešimus 
apie paojingumą žmogui tų taip mažyčių 
bakterijų, nenoroms gardžiai nusijuoki. 
Ir kaip čia nesijuokti, kad jie baugina žmo
nes nematomomis bakterijomis, o apie 
matomas, daug didesnes, netgi milžiniš
kas bakterijas neprasitaria nė pusiau lūpų.

Vargšas darbininkas ant tokių bakte
rijų, apie kurias tvirtina bakterijologistai 
ir kurias galima matyti tik su pagelba pa
didinančių stiklų, neatkreipia nė mažiau
sios atydos, kadangi jis turi daug didesnių 
ir pavojingesnių bakterijų, kurias galima 
be jokių akinių matyt ir jaust jų kandžio
jimą.

Bet darbininkas ir tokias bakterijas 
nelaiko už bakterijas, nes jis jau su jom 
apsipratęs iš mažens. Ypač tie iš mūsų, 
kurie esame dalyvavę karėj Maskolių su 
Japonais, iš tokių bakterijų galime tik pa
sijuokt.

Ir iš teisybės, kiek čia Amerike tų 
bakterijų yra?! Blakės, prūsokai ir mu
sės, tai ir visos bakterijos. Kas kita buvo 
Port-Arture, Vladivostoke ir Mandžūrijoj! 
Ten galima buvo matyt bakterijas ant 
mėsos, žuvų, duonos ir miltų be jokių pa
didinančių stiklų.

Bet ir tokios bakterijos kareiviui tik 
juokai, nes didžiumą iš jų galima su pirš
tais išmėtyt, o likusias vieton spirgučių 
suvalgyt.

Ir tokios bakterijos, kurias kareiviai 
valgė, nesiskaitė už bakterijas. Kag kita 
buvo su tomis bakterijomis, kurios karei
vius valgė. Tokių bakterijų bijojo kož- 
nas kareivis, o jų buvo galybė ir visokios 
rųšies: juodų, margų ir raudonų. Aš ir 
šiandien negaliu užmiršti tų bakterijų, 
kurios mane valgė Vladivostoke.

Tas tai mane ir privertė trumpai pa
rašyti apie bakterijas, kad ir skaitytojai ži- 

. notų,kokios bakterijos randasi maskoliškoj 
kariumenėj ir kokių milžiniškų ir pavojin
gų yra visame pasaulyj, apie kurias darbi
ninkams medicinos mokslas neprasitaria 
nei pusiau lūpų.

Kadangi neturiu padidinančių stiklų, 
su kurių pagelba galėčiau matyti tas taip 
žmogui paojingas bakterijas, tad ir nega
liu tvirtint, kad jų nėra. Galbūt, kad jos 
yra.

s Bet tūkstančiai tokių nematomų ma
žyčių bakterijų negali darbininkui tiek už
kenkti, kiek keli šimtai stambesnių bakte
rijų, kaip tai: blakės, prūsokai ir musės, 
kurios randasi mūsų stubose, troškiame 
dirbtuvių ore bei anglių kasyklose. To
kias bakterijas darbininkas mato be jo
kių akinimų.

Ant galo, milijonai-milijonų tų ma
žyčių bakterijų negali darbininkui tiek 
užkenkti, kiek užkenkia keli kapitalistai, 
kuriems darbininkas savo pūslėtomis ran
komis sukraunu milžiniškus turtus. Ku
rių moterįs ir dukterįs iš darbininko kru
vino prakaito pasipuošusios šilkuose ir ap
sikabinusios brilijantais; kurių sūnus gali 
baigti augštesniuosius mokslus; kurie iš
čiulpė prie sunkių darbų darbininkui spė
kas, o už jo taip sunkų darbą numeta, 
kaip šuneliui, mažytį gabalėlį duonos ir 
tai tik tolei, kolei darbininkas da gali 
dirbti. O kada jau pasęsta ir netenka 
spėkų, išmeta jį ant gatvės, ant Dievo 
valios, kuris nė tiek apie darbininką nesi
rūpina, kiek kapitalistas.

Su tokiomis bakterijomis, su kapita
listais, darbininkas turi be paliovos kovot, 
kol nesugriaus kapitalistiško surėdymo.

Kad lengviau būtų kovoti su tokio
mis milžiniškomis bakterijomis, t. y. kapi
talistais, reikia kožnam darbininkui stoti 
eilėsna kovojančios kariumenės, kurios 
vardas socijalizmas, o ginklas, kuriuomi 
ji kovoja, mokslas ir susipratimas.

Kada darbininkai išnaikįs šias milži
niškas bakterijas, tada tik galės užsiimti 
naikinimu tų mažyčių, kuriomis baugina 
darbininkus bakterijologistai. (Galima ir 
sykiu.—Red.) \

Senas Kareivis.

MATAI... - -11■N ----------------- '

Matai, brangus kūdikėli,
Didį miestą ir namus,
Bet žinokie, mažutėli, 

r f

Kad tie rūmai ne dėl mūs’.
Matai, ten puikus palocius, 
Ką raudoni kaminai, • 
Ten gyvena vien bagočiai 
Ir jų mylimi vaikai.

Matai, fabriku daugybė, P 1 '
Su aprūkusiais langais - - 
Tai bagočių nuosavybė, 
Darbininkai jiems vergais.

Štai čia dangų remia bankas, 
Čia galybė pinigu;
Juose turčiai turtus renkas
Nuo mūs vargšu alkanu.

Matai turčius pasirėdžius, . . %
Apsikarsčiusius blizgais,
O pasaulio kurmis bėdžius \ x
Pasipuošęs skarmalais. K

Matai miestus, laukus, mišką— 
Juos nevaldėm niekados, 
Bet paimsim greitai viską 
Ir valdysim visados.

Matai, kad jau ir tamsuoliai
Kimba turčiams į akis;
Nesiliaus kovot varguoliai,
Kol jie ju neišnaikįs.

Ar matai— socijalizmas
Kįla taip, kaip debesys.
Jis sugriaus kapitaljzmą 
Ir savotiškai valdys.

K. Karsokas.

Malonu ir liūdna.
Malonu sėdėti
Ant kranto upelio, 
Grožėtis—žiūrėti 
Į tą vandenėlį.

Tyras vandenėlis
Vingiuoja sriovena, 
O viršuj paukštelis 

Per dienas čiulbena.
Tik aš viens, vargdienis,
Ten nuliūdęs sėdžiu. . <
Širdis trokšt malonės,
Ko tai ilgis, geidžia...

Nuvargusi siela
Vien ramybės geidžia, 
Meilutės tylėjims 
Širdį drasko, žeidžia.

Malonu man būtų
Išgirsti nors vieną
Žodelį meilingą,
Kurs raminty sielą. / • ‘

J. Mankevičius.

Mano jaunyste.
Iš pat jaunųjų dienų mano 
Aš stengiaus mokslo kiek įgyt, 
Kad šviesos žiburiu galingu v 
Galėčiau miglą išdraikyt.

Nučiupęs laiko valandėlę, 
Ėmiau aš knygą į rankas, 
Kad mokslo skrynią prasivėrus, 
Kad išplėtot žinias menkas.

Tariaus, užaugęs būsiu vyru 
Ir dirbsiu naudai Lietuvos 
Ir stosiu į eiles kareiviu 
Dėl labo vargdieniu tautos.

Bet man ne viskas taip pavyko, 
Ar virto gal kiti laikai.
Mat, aš tiktai sūnus “mužiko”. 
Mano troškimas -vien sapnai.

J. Jodakis.

Tarnaičių suvažiavimas.
Neseniai buvo Suomijos mieste Vibor- 

ge “Tarnaičių suvažiavimas”. Suvažiavi
mo narių buvo nutarta, kad tarnaitės su 
savo “ponais” geriausia darytų sutarimus 
raštu, t .y., kad būtų surašytos sąlygos, 
kiek ir ką tarnaitė turi dirbti, ko iš jos 
“ponai” turi tpisę reikalauti ir kokį atly
ginimą, užlaikymą ir butą tarnaitei už tai 
duoti. Buvo tame suvažiavime nutartas 
ir tokių sąlygų, pavyzdingas sumanymas. 
Sulyg to sumanymo tarnaitei nėra reikalo 
anksčiau pradėti dirbti, kaip šešiose, o de
vintoje vakare turi būti jos darbams ga
las. Tuo čia pažymėtu dienos laiku tar
naitė turi dirbti išviso 10 valandų. Darbo 
valandas skiria šeimininkai sulyg sutari
mo. Už kiekvieną darbo valandą po de
vynių vakare turi būti primokama po 25 
pfenigus. Ketvirtadieniais ir sekmadie
niais tarnaitė nuo 4-tos vai. po pietų turi 
būti paleista; taip pat rinkimo dienomis. 
(Reikia žinoti, kad Suomijos moterįs turi 
jau teisių sulyginin;ą). Ištarnavusi vie
noje vietoje tarnaitė pusę metų, turi teisę 
reikalauti iš savo šeimininkų dviejų savai
čių poilsio. Ji tuomet gali eiti arbą va
žiuoti, kur nori, o ponai per visą tą jos po
ilsio laiką tur mokėt į savaitę po 1 marKę.

Tuose sutarimuose (kantrak tuose) aiš
kiai yra statomi reikalavimai gero valgio, 
sveiko ir tik ne draug su vaikinais buto.

• “Žibutė”.
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Bet del^Kirdiejuky ra* 
Paukščiui laiškas per-

Per ilgus amžius moterįs buvo vyry vergėmis. Bet dabar jos pradėjo reikalauti 
sau lygiy su vyrais teisiu. Su ypatingu smarkumu kovoja Anglijos moterįs. Didžiau
siu jy priešininku yra ministeriy pirmininkas Asquith. v šis paveikslas parodo, kaip 
Asquith, uždaręs sufragistę į kalėjimą, priverčia ją mazgot grindis ir sako/‘Štai kur mo
tery teisės”.

vo keliose stubose, kur 
siūlė užsirašyti “L-vę”, “ 
va” ir “Kel.” P"4' ’*

TYKIAM (Paterson). Rašote taip, 
kad veik suprast negalima. Todėl pa
baiga, kaipo neaiški, netilps. Jeigu 
svarbu, paantrinkite, bet rašykite žmo
niškai.

LUKŠINIUI (Lawrence). Kad Ra
manauskas su Co. sėdėjo kalėjime,labai 
smagu girdėti, 
mybės netilps.
duotas.

J. GUGAS, 
m as.

SOCIJALISTEI (Aurora). Gerai. 
Prašome.

AIDUI (Norwoode). Apie 12 gegu
žės atsitikimus reikėjo prieš mėnesi pa« 
rašyti.

SENAM KAREIVIUI. Eilės apie 
“Džiaugsmą“ netilps.

J. MANKEVlClUI. “Gaila” netilps.
J. NAUJALIU1. “Pavasaris” ne

tilps. Parašyta gana gražiai, bet pas 
mus ant tos temos jau rašyta. Nenai
kiname. Ar nepasiyst kam nors?

DAUGKENČIUI (Chicagoje). .Tikin
čioji liaudis—netilps. Ant tos temos 
jau daug daug rašo darbininkiški laik
raščiai. Šiaip felietonėlis būty neblo
gas. v . .-Ayįį

PAP
tilps.

NEG 
torišk 
ra vietc

LAISVE

■ ■

Kiekvienas mūšy skaityto
jas privalo perskaityti že
miau telpantį Lawrence’o 
darbininky protestą. Tasai 
protestas aiškiai parodo biau- 
rius darbus Lawrence’o juo- 
dašimčiy Ramanausky, Kir- 
diejy ir kaiminės. Atsimin
kite, kaip tie ponai išbiaurio- 
jo “Kovą”, “Laisvę”, “Ke
leivi” ir Bostono socijalistus. 
Jie mislijo, kad jiems pasi
seks suvedžiot Amerikos dar
bininkus. Bet jiems nepasi
sekė suvedžiot net Lawren
ce’o audėjus.

Dabar mūšy Lawrence’o 
- draugai ir visi susipratę dar

bininkai turi išmušti tą gau
ją iš jos pozicijos, kaip tai 
kituose miestuose padaryta. 
Nei per nago juodimą nepa
rodykite tiems ponams užsiti- 
kėjimo ir parodykite, kad 
ne jūs nuo jy, bet jie nuo jūs 
priguli.

Kad Ramanauskai buvo 
general gubernatoriais ty 
dvasišky ubagy visiems ži
noma. Apie p. Auguną du 
žodžiu. Jisai kalbėjo prieš 
mus Lawrence’e, o paskui, 
atėjęs į “Laisvės” redakciją, 
neva slaptai pranešė, kad, 
girdi, Lawrence’ieciai surašė 
protestą. Pasirodo, kad ta
sai ponas norėjo mums pasi
gerinti, patsai mus išbiauro- 
jęs. Didesnės veidmainystės 
nereikia. Kaslink Kirdiejaus, 
tai “Laisvė” gavo laišką, kad 
jisai apgavo Gaidžiutę, kurią 
privertė 'pasirašyti po vienu 
iš “Kirdiejuky komiteto” at
sišaukimu, tilpusiu “Vien. 
Liet.” Apgautoji mergina 
piktinasi, kad pati nesupras
dama, davė suteršti savo 
vardą. Tai buvo Haverhill, 
per vieną veseliją. Yra ir 
liudininkai.

Lawrence’ieciu atšauki
mas neteisingo protesto.

Męs, lietuviai darbininkai, 
atšaukiame neteisingai para

dytą protestą, kuris tilpo 
N15 “Liet.” ir kituose 
laikr., kaip tai “D. Vilt.” ir 
“S.” Tuose protestuose vi
sai apsilenkiama su teisybe, 
o vien tik šmeižimai, mela
gystės ir užpuolimai ant dar
bininkišku laikraščiy: “Ko
vos”, “Laisvės”, “Kei.”,Bos
tono kalbėtojų ir abelnai vi
sų socijalisty, kurie rinko 
ąukas po stubas, dirbtuves ir 
kitur, kur tik proga buvo ir 
patįs aukavo.

Štai jūsy, poneliai, mela
gystės. Tame pačiame N-ry 
“Liet.” yra parašyta, kad 
socijal. neprisidėjo nė vienu 
skatikėliu prie išlaimėjimo 
Lawrence’o streiko, kur per 
“Kel.” redakciją gavome 
$1.700, per “L vės” red. 
$700 ir per “Kovos” nema
žai, o ponai tautiečiai rašote, 
kad nei vienu skatikėliu ne
prisidėjo? Kur jūsy dora? 
Kur teisingumas?

Paskui vien tik Bostono 
kalbėtojai laike mūšy streiko 
pasakė 26 prakalbas įvairiuo
se miestuose ir miesteliuo
se dėl išlaimėjimo mūšy strei
ko. Paskui rašoma, būk bu
vo pavesta viskas atlikti J. 
Kibildžiui, kur tas žmo
gutis da ir šiandien nežino, 
dėl ko pasirašė savo vardą.

Mums kelios savaitės at
gal teko matyti tą žmogutį 
ir užklausėme, kodėl tamsta 
pasirašei po tokiu biaurojan- 
čiu raštu; tas žmogutis, ran
kas susiėmęs, pasakojo, kad 
jis nieko nežino, kas ten bu
vo parašyta. Jam liepęs pa
sirašyti J. Kirdiejus ir Ra
manauskai. Nes niekas dau-

nors minėti ponai ir labai no
rėjo, kad visas komitetas pa- 
sirašyty. Tuom kartu męs 
buvome 7 ir vienas iš kito 
miesto, kaip tas žmogus pri
sipažino, kad jįjį privertė mi
nėti žmogiukai pasirašyti.

Toliaus rašoma, kad nuta
rė “K.” ir “L.” neskaityti, o 
“Kovos”, tai čia niekas ir ne
skaito. Bet pradžioje protesto 
patįs prisipažįsta, kad skai
to, nes rado parašytą teisy
bę, o tokiems poneliams tei
sybė labai karti.

Dar žodis kaslink‘ ‘garsaus” 
Brooklyno kalbėtojo p. Au- 
guno, kuris 24 d. kovo gana 
ilgai kalbėjo, kaip tautiečiai 
rašo proteste. Kad ilgai kal
bėjo, tai teisybė. Bet ką kal
bėjo, tai žmonės nesuprato, 
nes kalbėjo, Ramanauskienės 
ypatą apgindamas. O žmo
nėms tas visai neapeina. To
dėl ir reikalavo, kad ką nau
dingo ir pamokinančio pasa- 
kyty. Bet tam vyrui buvo 
įsakyta, ką kalbėti ofise po 
num. 101 Oak st. Užtad ne
stebėtina, kad (tas žmogutis 
vien tik rėkė, kad Ramanau
skienė gera, labai gera, kad 
mokėjo gerai iškeikti “K.”, 
“L.” ir “K.” Brooklyne, kur 
buvo nuvažiavus su streikie- 
riy vaikais. Po Auguno pra
kalbos štai išlenda, lig Pi
lypas iš kanapiy, J. Kirdie- 
jus su savo protestu. Tuo- 
jaus pasigirdo po svetainę 
balsai: “mums nereikia ta
vęs ir tavo protesto, kaip ne
buvai laike mūšy streiko, tai 
nereikia ir dabar. Eik grei
čiau nuo steičiaus.” Laike 
skaitymo žmonės ėjo dauge
lis lauk, o kurie čia buvo tai 
pakėlė didelį triukšmą ir rei
kalavo visai atmesti tą pro
testą, o J. Kirdiejus vis rė
kė, kad reikia protestuoti. 
Paskui buvo balsavimas ran- 
ky pakėlimu. Už priėmimą 
balsavo mažuma, R. pataikū
nai ir dar keletas, kurie ne
skaito laikraščiu. Prieš 
visai nebuvo balsavimo, nes 
bijojosi, kad neperviršyty jy- 
jy balsus. Žmonės liko la
bai neužganėdinti ir, išėję 
laukan,vienas kito klausė, ko
dėl nedavė balsuoti prieš.

Męs visi žemiau pasirašiu
sieji su tuo protestu nesutin
kame ir išreiškiame panie
ką tokiems protesto fabri
kantams.

W. Abuis, Z. Kašėta, W. Wezbery, 
1’. Bruzgela, J. Cilcius, W. Simanavi
čius, F. Lalie, T. Ramey, A. Večkiutė, 
T. Žukiute t, S. Leishavitcl, 1’. Luksa- 
vitch, I). Bulaika, V. Savickas f, M. 
Blaževičius, F. Malonu, S. Markun, A. 
Savickas, A. Naudžiūnas, T. K išneria, 
K. Pocevičia, F. Kalpokas, .1. Spran- 
gauskis, A. Balinas, G. Bruveris, A. 
Kibirkštis, P. Strazdas, J. Bozis, J. 
Lukošiūnas, K. Aleksonis, A. Večkis, 
J. Krivas, F. Abkson, P. Leikauskas, 
H. Leikauskienė t, M. Stravinskiene |, 
’f. Kibildžiute, M, Patreik, '1'. Strazdas, 
R. Makaravičia, J, Tai mes, B. Peislak, 
A, Ragaišis, J. Rumsevičia t, P. Kent- 
ra, .1. J Trilinkauskas, I). Gavutis, Ta- 
rnulits, M. Chulada, A. Straviskas, A. 
Sužiedėlis, P. M. Brauk, K. Weikšno- 
riute, A. Bakšys, A. Sužiedelienū, M. 
Rasimavičiute t, A. Glavinskiute, A. 
Yenčius, J. Kalpokas, J. Kudrauskas, 
M. A. Ruseckas, F. Dvareckas, J. Ru
dokas, O. Volungevičiene t, J. Seibutis, 
J. S. Rameika, S. Goodney, S. Maluku- 
’tė, O Zilinskute, S. Balčiūnas t, J. Sud- 
mon, F. Stravinskas, A, Riaubaitis, A. 
Jasinskas, F. Zagorskas, J. Sveloris, 
J. Sirvidas, A. Baronas, P. Kalėda, J. 
Jadalis. J. Likas, P. Walčiunas, J, Gal- 
vanauski, J. Baubin, P. Baltuškoms, 
Z. Cilciušs J. Mostyka, P. S. Giras, P. 
Cilcius t, A. Dvareckas, P. Veresec- 
kas t, J. Milvid, A. Krušas, S. Dvarec
kas, P. Šimonis, J. Petrauskas, S. 
Millks, R. Aironis, J. Bučionis, M. Ba- 
raisiute, O. Tarasevičiūtė, M. Kurgo- 
nas, A. F. Sveetra, S Večkys, A. Skra- 
uodziutė, J. Lauckiškis.

P. S. Dabar,poneliai, pasi
žiūrėkite, kur jūsy rimtumas 
ir logika? Tie visi žmonės 
buvo tame susirinkime ir bu
vo priešingi jūsy sufabrikuo
tam protestui, bet jūs žmo
nių neklausėte ir darėte taip, 
kaip jums patinka. Męs,var
dus rinkdami, nevarėm jo
kios agitacijos, kad paduotu 
savo vardą ir tik ty paėmė
me, kurie patįs reikalavo at
šaukimo. Jeigu reikalas bū
ty, tai męs galėtume surink-

ti kelis šimtus vardy. Bet 
męs manome, kad skaityto
jai supras, kur teisybė yra. 
Nenorime užimti daug bran
gios vietos gerbiamam laik
rašty, bet dar žodis: gerbia
mieji skaitytojai malonės at
leisti, kad neaiškios pavar
dės, nes daugelis dėl sutrum
pinimo taip rašosi dirbtuvė
se, todėl ir čia taip pasirašė.

Męs visi Lawrence’o dar
bininkai tariame širdingą 
ačiū ir labai ačiū visiems kal
bėtojams, auky rinkėjams ir 
visiems aukavusiems, kurie 
tik prisidėjo prie kovos su 
kapitalistais dėl išlaimėjimo 
streiko.

Męs matėme, kas mus gel
bėjo, todėl męs jūsy, broliai 
darbininkai, neužmiršime 
niekados ir reikale paduosi
me savo draugišką ranką. 
Dar sykį tariame ačiū jums, 
draugai darbininkai.

Paterson, N. J.
Mūsų klebonas Daugis uo

liai mokina savo parapijonis, 
kaip neapkęsti priešingu pa- 
žvalgy žmones. Geriems ka
talikams jisai liepia nepa- 
duoti socijalistams rankos, 
vyti juos iš burdo ir t. t. At
siranda žmogeliy, kurie uo
liai pildo to kunigo prisaky
mus. Štai vieną dieną klap
čiukai užpuolė T. S. su ak
menimis. Tarpe parapijony 
yra daug tokiy žmoniy, ku
rie tik ir žiūri, kad ką nors 
nulinčiavus. Tikus.

Pittsburg, Pa.
National Tube Co. darbi

ninkai turėjo savo susirinki
mą ir padavė reikalavimus 
kompanijai: pakelti mokestį, 
mokėti už extra darbą ir pie
tums duoti 20 min. Bet su- 
peritendentas pasakė, kad 
jisai nięko neduos ir netgi 
nenorįs tartis su komitetu.

Iš “BOSTON AMERICAN

Sutinka, kad dirbty ant seny 
sąlygų, bet darbininkai lai
kosi tvirtai ir žada neiti to- 
leik darban, kol nebus išpil
dyti reikalavimai. Streiką 
veda I. W. W. •

Senas Bedievis.
Clifford, III.

“Laisvės” N48 tapo at
šaukta mano koresp., kuri 
tilpo N45. p. S. sako, kad 
darbai slobnai eina. Tai ne 
tiesa. Kaip pradėjo dirbti 
nuo 1 balandžio, tai dirba 
kas dieną per 4 savaites. Kas 
dėlei rudžio negalėjo eiti 
darban, tai aš nekaltas. 
Žmonės atsiėmė pėdžiy ge
gužio ir birželio mėn. net iki 
$50. Dabar gi dirbama 4 
dienos į savaitę, p. S. sako, 
jog visi gyvena sutikime ir 
rudžio traukia neperdaugiau- 
sia. Tas netiesa. Rudžio ge
ria perdaug ir sutikimo nėra. 
15 birželio apie 10 ar 
landą nakties kilo 
triukšmas, kad net 
turėjo atsibaladoti;

p. S .sako, kad vanduo nege
ras. Angly tauta taip pat 
vandenį geria, o dėlto neser-

Laikraščiy pareina “L.” 5 
egz., “Kel.” 3 egz.

J. Gugas.
Nuo red. Užvedate gin

čus apie šulinius ;vienas sako
te, kad darbai gerai eina, ki
tas, kad ne, vieni sakote, 
kad nedaug geriate, kiti,kad 
daug,—na, kas iš to nauda? 
Kankinate redakciją, kanki
nate skaitytojus ir patįs sa
ve. Apie nesusitvėrimą kuo
pos geriausia kreiptis į “Ko
vą”, kaipo į partijos organą.

Mažu, jūs ir teisybę turite; 
bet tuos ginčus atlikite na
mie. Laikas jau suprasti, 
kokiose sąlygose veikia laik
raštija.

Fitchburg, Mass.
Mūsų lietuviai mėgsta 

triukšmu?. Prieš kelias sa-

vaites per krikštynas pas P. 
K. subadyta brolis J., taip, 
kad tas vargšas dar šiandien 
dirbti negali.

16 birželio čia atsibuvo dar 
baisesnis mūšy tautiečiy su
sikirtimas. Tūlas A. U. sa
vo vardo dienoje užfundijo 
kelias bačkas rudžio. Susi
rinko daug rudžio mylėtojy 
ir prasidėjo peštynės. Mu
šėsi gana narsiai. Sutrupino 
stalą, pečiy ir visus rakan
dus. Ant rytojaus prasidė
jo areštai. Tai tęsėsi per dvi 
dienas, pako) visus kaltinin
kus nesurinko. Minėtame 
susirinkime nebuvo nei vieno 
socijalisto. Vis tai buvo šven
tos bažnyčios šulai ir ram
sčiai. “L-svės” skaitytojas.

Aurora, III.
Birželio 16 d. L. S. S. 123 

kp. surengė prakalbas su 
protestu prieš Delingham 
Rooth’o billiy ir neteisinga 
apkaltinimą Ettoro ir Giova- 
nitti. Kalbėjo K. šeštokas, 
kuris plačiai nurodinėjo blo
gumą ir nuožnjumą S. V. 
valdžios tikrais gyvenimo 
faktais.

Po prakalbu buvo išnešta 
rezoliucija, kurią visi su no
ru priėmė.

Užbaigdamas noriu pri
minti apie Auroros lietuvius, 
kurie, išskyrus priklausan
čius prie L.S.S. vietinės kuo
pos, yra, turbūt, tamsiausi 
žmoneliai. Daugumas iš jy 
skaito “Saulę”, “Ž-dę” ir 
“Dr-gą”. Ant prakalbu nie
kados neina, nes bijosi, kad 
į tą vietą perkūnas netrenk
tu! Girdėjau, kad drg. K. 
Šeštokas ką tik mušt nega- 

a-

vą" ir "Kel." Bet, Jšteisy- 
bės, ką--gi daugiaus ir beno
rėti iš ty žmoniy, kuriems 
daugiaus rūpi girtuoklystė.

Socijalistė.
Grand Rapids, Mich.

17-18 d. birželio L.S.S. 51 
kp. parengė prakalbas. Kal-

bėjo Bagočius. Buvo kalba
ma apie socijalizmą. Padai
navo apie porą dainelių lie
tuviškas choras T. M. De
klamavo V. Juškaitis, bet 
blogai. Žmoniy buvo prisi
rinkę apie 500. Dar pirmu 
syk Grand Rapids’o publika 
taip ramiai užsilaikė, net 
mūs vargonininkas, lupą pa
tempęs, klausė.

Vincas Švilpikas.
Athol, Mass,

16, 17, 18 d. birželio mies
tas Athol apvaikščiojo 150 
mėty sukaktuves (1762- 
1912).

Žmoniy iš apielinkiy mies
tu privažiavo gana daug, 
Pagal statistiką Athol’io 
miestas turi apie 9000 gyven
toju, o jeigu paimti į abelną 
skaitliu visus svečius, kur 
Athol’yj šiomis dienomis bu
vo, drąsiai galima sakyti, 
kad apie 5 kartus buvo dau
giau.

Ap vaikščiojime dalyvavo 
maž daug 10 beny, 14 drau
gysčių ir 75 vežimai papuošti 
įvairiais popieriais bei gėlė
mis. Nekurie iš jy perstatė 
atradimą šios laisvos šalies 
Amerikos bei gyvenimą čion- 
buviy indijony tautos žmo
nių ir daugelį kitokiu dalyky.

Tame apvaikščiojime da
lyvavo ir lietuviška draugys
tė su lietuvišku Gardnerio 
benu, tik ant nelaimės, lietu
višką kataliku draugystę pa
girti negalima, nes .apvaik
ščiojime netik-ką niekuom 
neatsižymėjo, bet dar užsi
pelnė papeikimą akyse sve
timtaučiu savo netikusiu ėji
mu.

Taipgi buvo partraukta 
milicija Massachusetts valst. 
dėl “patrijotiško papuošimo” 
apie 2000 vaiky kareiviškoje 
uniformoje. Gal dėlto, kad 
pabauginti darbininkus, jei
gu pastarieji pareikalautu di
desnio užmokesčio.

M. Vasiliauskas.
Peabody, Mass.

21 d. birž. atsibuvo pra
kalbos. Žmoniy prisirinko 
pilna svetainė. Kalbėjo J. 
Neviackas ir L. Prūseika. 
Pirmiausia kalbėjo J. Ne
viackas. Aiškino apie koope
racijos naudą. Paskui kal
bėjo L. Prūseika. Aiškiai nu
rodė, kaip kitose šalyse už
silaiko kooperacijos. Kalbė
jo lenkiškai ir lietuviškai. 
Nors gana aiškiai kalbėjo, 
bet žmonės tamsys ir mažai 
ką suprato.

Peabodės žmogus.
Stoughton, Mass.

Miestelis mažas, bet boli- 
niy užtenka: dvi angly ir dvi 
lietuviy. Lietuviams geres
nis biznis eina, nes lietuviai 
slapta laiko ir degtinės dėl 
drąsos.

Linkėčiau stoughtonie- 
čiams išsirašyt laikraštį už 
bereikalo mėtomus pinigus, 
kas būty daug geriau.

J. Fisenka.

Juokų kąsneliai.
Atsakymas p-iei Rūtai.
Kasi ink Tamstos draugys

tės užklausimo, ar verta pri
gulėti prie sufragisčiy ir ar 
nėra ten tuščiy reikalavimy, 
štai ką pasakysiu: Mergi
noms absoliutiškai negalima 
prie jy prigulėti, nes jos rei
kalauja vyrišky kelini y,—tai 
tuščiausias reikalavirrteis! Tik 
pasvarstykite pačios, kas iš 
t y kelini y, jeigu vyro nėra? 
Pirmiausia reikia reikalauti 
vyro, o ne keliniy, nes kuo
met išreikalausite vyrą, tuo
met turėsite ir kelines be jo
kio reikalavimo. Pakol ne
bus įvesta reikalavimas vie
ton vyrišky keliniy reikalau
ti vyro, patol merginoms ne
galima prie sufragisčiy pri
gulėti.

Už išrinkimą savo organi
zacijos garbės nariu—ačiū. 
Tą titulą priimu.

Profesorius ir garbės na
rys merginy veidy teplioji- 
mosi organizacijos

Bevardis.
P. S. Merginoms suteikiu 

visokius patarimus už dyką, 
todėl visos galite kreiptis.

B-dis.

Žydiškumo klausime.
Nuraminimui žydofobijos 

liga užsikrėtusios ponios Ra
manauskienės podės (ne be 
geros priežasties!), idant tei
singai ištirti tautiškumą Vai- 
tiekaitienės ir Adomaitienės, 
aš paduodu štai kokį suma
nymą:

Paskirti komisiją iš trijy 
ypaty, minėtinai: Sirvydą, 
pan Olszewski ir intelektua- 
liškąjį Balutį Oseloff Bale- 
vičiy. Jie visi vyrai tame 
“fache” išsilavinę, reikalą 
pažįstanti nuo Alphos iki 
Omegai, o kas svarbiausia, 
kad ištirimui subjektai yra 
moterįs, tad geresniu ypaty 
ekzaminacijai nesiras pašau- 
lyj-

Kada komisija apskelbs 
savo patirimus, tad vėl nuo 
lietuviy tautos širdies nusiris 
sunkus akmuo abejojimo, 
juodas debesys nuo garbin
gos mys tautos padangės vėl 
nuslinks, o Mindaugis, Kei
stutis ir Vytautas, savo gra
buose apsivertę ant antro šo
no, galės sau ramiai gulėti, 
nes žinos, kad jy mieiy vai- 
kučiy neapgaudinėja kokie 
smarvės, prisidengę moteriš
kais andarokais.

Paršiuks. iš Patvorio.
P.S. Jei kokią dovaną iš- 

grajįčiau, tai skiriu į fondą 
dėl pabudavojimo pamišėliu 
namo tautiškiems ex socija- 
listams.

Tas pats Paršiuks.

I ;

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

“Laisvės” N42 š. m. eilėse 
“Jaunystei” gerbiamoji re
dakcija vieton mano “dau
giau” ir “nesenai” padėjo 
/daugiaus” ir “neseniai . 
Šiuomi atitaisau tą, t. y. pa
lieku prie savo “daugiau” ir 
“nesenai”.

Tiesa, tūli tame gal iššauk
ti pav.: “tu pa-senai, pa-se- 
nėjai, nu-senėjai” etc. Bet 
ir antrame taipgi galima tą 
patį iššaukti. Pav.: “mūšy 
seniai, pro-seniai” etc., arba 
ir stačiai “seniai”.—Aš lieku 
prie savo. ,

Gi žodžiuose: daugiaus, 
labiaus, toliaus, gražiaus 
etc., man rodos, nereikalin
gas tas lietuviškas šnypšti
mas-švilpimas. Ir taip jau 
męs pakaktinai jo turime. 
Man rodos, daug maloniau 
skamba: daugiau, labiau, to
liau, gražiau etc. Ta “s” 
čia tiek tik reiškia,—tariant 
Baltrušaičio žodžiais,—“kaip 
šuniui penktoji koja.”

Su pagarba
St. Strazdas.
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Jeigu norit, kad jūsų spaudos 
darbai butų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
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Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau,negu 
kitos spaustuvės ir už pigesnę 
kainų. Spausdiname

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų
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VIETINES ŽINIOS Greitai
13

Pajieškojimai

kaip su

Butelis 25 centai.

Severos
Laxotonas

(Severn’s Laxoton)

ir

Draugijos
ir Biznieriai!

25 centai plečkute.
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242 Broadway, So. Boston, Mass.
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gaudimas šeško ir

$1.25

242 Broadway, So. Boston, Mass.1TAS.

Motinos žino, kad liapus kūdi- 
kiųi organizmas stiprių vaistų 
negali pakelti. Motinos žino,kad 
kūdikiams vaistai turi būt nepa
vojingi, gryni ir nekensmingi.
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Labai patariamas vartoti 
moterims ir vaikams.
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yra tai vaistai, labai švelniai 
lengvai viduriams paliuosuoti. 
Reguliuoja laukan ėjimų, taip
jau palengvina virškinimų.

OFTISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS
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Pirkdami gyduolių visada rei
kalaukite Severos. Parduodamos 
visur aptiekose. Jei aptiekorius 
neturėty, rašykite mums.
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Gėda lietuviams.
Męs apskaitome, kad So. 

Bostone 13 Warde gali gy
venti kokia 3,000 lietuvių. 
Betgi, kaip teko patirti, tai 
per atsibuvusius šiais metais 
mokyklų komitetų rinkimus, 
suskaityta balsuotojų su lie
tuviškomis pavardėmis tik
tai 30 žmonių.

Daleiskim, kad jų buvo ko
kia 50, bet ar tai ne gėda. 
Maždaug apskaitoma, kad 
13 Warde yra 100 piliečių. 
Tuo tarpu suaugusių vyrų čia 
gali būti mažiausia suvirs 
tūkstantis.

Tiktai tuomet męs būsime 
šiokia tokia spėka, jei
gu turėsime bent 500 balsuo
tojų—piliečių, tiktai tuomet 
su mumis skaitysis, 
sau lygiais.

Kiek jau kartų 
kad žėdnas išsiimtų 
pieras. “Laisvės” 
leivio” redakcijos mielai ap
siėmė tame patarnauti. Taip- 
pat galima kreipties prie so- 
cijalistų kuopos ar prie Liet. 
Ukėsų Kliubo. Neatsisaky
tų patarnauti ir Vytautinė. 
Bet tas amžinas mūsų neran
gumas daro mums didžiau
sią gėdą.

Artinasi rudens rinkimai. 
Taigi, kas gyvas, subruski- 
me!

Trjs So. Bostono piliečiai.

raginta, 
sau po- 
ir “Ke-

MotormanŲ ir kondukto- 
riy streikas tebesitęsia. Kom
panija atmetė streikieriu rei
kalavimus. Miesto majoras 
Fitzgerald, prižadėjęs sutai
kyti abidvi pusi, išvažiavo į 
Baltimorę ant demokratų 
partijos konvencijos.

27 birželio prieš piet prasi
deda valstijos arbitracijos 
biuro tardymas streiko prie
žasčių ir stovio. Streikieriai 
skundžiasi, kad policmanai 
daugelyj vietų važinėja ant 
karų ir pildo skebų prieder
mes, nors juos užlaiko žmo
nės ir jie turėtų žmonėms 
tarnauti. Ant vienos linijos 
policmanai turėjo išduoti net 
raportus kompanijos viršinin
kui.

Kasdieną gana daug ske
bų, prisikimšę kišenius dole
rinėms, drožia sau iš Bosto
no. Bet skebų nepritrūksta.

Subatos vakare streikieriai 
turės savo mitingą Grand 
Opera House.

Mūs prašo pranešti, kad 
ateinančioj nedėlioj, 30 birž., 
socijalistai vėl išvažiuoja ant 
boto, bet jau į geresnę vietą. 
Visi norinti dalyvauti ekskur
sijoj privalo susirinkti ant 9 
vai. ryte toj pat vietoj, kur 
ir pirmiau išplaukdavo botas,

Taipgi bus skiriamos do
vanos už lenktynes ir augš- 
čiausią peršokimą. Dovanos 
puikios. Bus daug naujų 
žaislų, kaip tai: traukimas 
virvės 
kiti.

Žydės gana drūčiai laikosi 
ir neperka košernos mėsos. 
Visos košernos mėsos krau
tuvės užsidarė. Užpuldinėja
mi visi tie, kurie slaptai par
davinėja mėsą.

Susirinkimas.
So. Bostono Lietu vįy Jaunuomenės 

Ratelio susirinkimas atsibus Pėtnyčioj, 
28 birželio (June), 1912 m., po num.339 
W. Broadway, So. Boston. Gerbiamie
ji nariai malonės susirinkti, nes bus 
svarstoma svarbys reikalai, o ypač eks
kursijų reikalai. Sekr. J. Lekavičia.

Pirmos vipčoc diskusijos.
Renrr’ • birželio

", Dean 
valandą 
įai: 1) 
tain§?

Palengvins
jeigu sirgdami paprastu arba 
neuralgišku galvos skaudėjimu 
paimsite '

Severos Plotkeles 
nuo Galvos Skaude= 
jimo ir Neuralgijos
(Severn’s Wafers for Headache 

and Neuralgia)

Plečkute 25 centai.

Severos Lašai
Kūdikiams

(Severa’s Soothing Drops) 

speciališkai padaromi ir pataria
mi vartoti, kad prašalinus vidu
rių išpūtimų, gazus, traukymus 
ir dieglius, kad nuraminus su
niurusius kūdikius ypačiai dnn- < 
tims dygstant.

W.ESĘVERACOi
CEDAR; RARIPS, IOWA

Biblija arba šventraštis lie
tuviškomis litaromis, 1127 
puslapių, ’ gražiai apdaryta, 
kuri kaštuoja 4 dol., bet da
bar parduodu už $2 ir expre- 
są apmoku. Pasiskubinkite. 
Taipgi reikalauju agentų dėl 
pardavinėjimo biblijos .Agen
tams duodu gerą uždarbį.

Petras Bartkevičia
877 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

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.

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

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

Jurgis Urbšaitis, moterų ir 
vyrų 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.

Moterims
Geriausia karščiuose užeiga 
atsivėdint ir išsigert šaltos 
su “Ice cream” sodes pas K. 
Šidlauską, 226 Broadway, 
kamp. C st., South Boston, 
Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

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

Administracija.

Reikalingas
viškai, lenkiškai ir angliškai. Gera mo
kestis suprantančiam tą darbą. Kreip
kitės pas

ENDICOTT MEAT MARKET
15 Causeway st., arti North street, 

Boston, Mass. .

Pajieškau Partnerio.
Man yra reikalingas partneris prie če- 

veryky ir kitokiy daikty krautuves. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerų pragyvenimų. Susidėjus 
dviem galima būty biznį padidint. Atsi- 
šauliit į “Laisves” red,, 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

1‘ajieškau savo brolių Vinco ir Prano 
Makaravičiy, paeina iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Aukšdvaro volosties, Zaba- 
rausky kaimo. Jie patys arba kas apie 
juos žino, rnalo'nekite man pranešti šiuo 
odresu: pg

Mrs. Alena Maleena, 
518 Main st., Holyoke, Mass.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydų gerbiamyjy 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminiy ir draugy talpinėm ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojirnus imam po 50c. už 1 vienų sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausių mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitų. 
Dainų rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

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

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

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

“LAISVE”
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Reikalingas
dirbti bučernėj ir grosernej ir mo
kėtų susikalbėti angliškai, lenkiškai ir 
lietuviškai. Darbas geras ir užtikrin
tas. Atsišaukit šiuo adresu:

JOHN UNAITIS,
Box 104, Franklin Co., Buckner, 111.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių 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.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, 
tės”,“ 
ženklus” ir 
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 

“Vadovas keliau-

PARSIDUODA
PUIKUS NAMAS, turintis 15 kamba
rių, toiletąs kiekvienam kambaryj, par
siduoda tik už $2100. Viskas geriau
siam stovyj. Kreipkitės pas savininką, 
kuris gyvena apatiniam bute po num. 
159 Bowen St., So. Boston, Mass.

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

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

MUZIKOS MOKYKLA
Įsteigta D. L. K. Vytauto Beno. Tai

gi, kurie mylėtumėte prigulėti prie šio 
beno, meldžiame atsilankyti Penedė- 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 
10 valandai vakare į ruimų po num. 339 
Broadway, So. Bostone. Męs norime 
sutaisyti benų iš 40 ypaty, todėl malo
nėkite prigulėti iš Cambridge, Brighto- 
no, Bostono ir So. Bostono. Kiekvienų 
išmokinsim greitai ir gražiai grųjįt, to
dėl mylintiems muzikų yra geriausia 
proga čia prigulėti ir išmokti puikiai 
grųjįt. Širdingai visus užkviečia atsi
lankyti 1). L. K. Vytauto

KOMITETAS.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

Konstitucijas,
Knygas, Plakatus ir
Visokius Darbus

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

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KL1OŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini l)o- 
inazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

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

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI  10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES  ......................................... 20c
NAUJOS KANT1ČKOS arba poli

tiškos giesmės........................... 30c
PASAULIŲ RATAS ......................25c
POKAHONTAZA Indijony Kara- 

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

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

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:y~i

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

TEISINOIAUSIA A AAPTIEKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
dn, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktary. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto-, 
janios. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštyny ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Gedetnlno INo. 1 
Ant ToWn of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

4602 So. Ashland Ave., Chicago, 111.
Vice-Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago, Ill.
Protokoly Rast. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
Finansy Rašt. F. Yaugel,

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

4600 S. Paulina st., Chicago, 111.
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, 

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

SVEIKI, GERI IR PIGUS

^Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūšy sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wisznlowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
F*. Hut>iliLi£i. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki mūšy sųkrovai.

Revere Distilling Co
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.
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Perkant žitirčk, kad but y ta marke, 
o krausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

25c.
50c. 

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

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Žinijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo ... 
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas - 
Nervy Ramintojas ... 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

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

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
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Jeigu jus kada reikalausite

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

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

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., N,!AJJ„W!S BOSTON, MASS

Parduodame gorčlal» ui visai žemas kalnas.

DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAI IINIS 
LAIKRAŠTIS

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

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

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

idėja.
“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

l’risiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeina tokia kaip “Kęleivis”.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Šliauš ir visokių importuoti; gėrimų.

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

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

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

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

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

lietuviškai-lenkiskai-rusiskas

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18. 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptiekų ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui 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.

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

Telephone Richmond 1907-R.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Vnliinilott:

Nuo 12-Cdienij ir nuo 7 9 vakare
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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HARRISON (JATV!’« 

DISPENSARE 
Jau 20 meti£ nuo {stelbimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šj upgarsinlmtį.

“Look Out I You’d better 
take care of Aburseif

Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- ; 
lių; 25o. ir 50c. už bonką. Sergėkis ; 
pamėgdžiojimų ir klastavimų. žiūrėk į 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO., 218 Pearl St., New York.

Rlchtor’io Pillės yra geros nuo viduriu 
nukiolėjiiuo, 2&c. ir 5oo.

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMI.RIKOJE'

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 105 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. iki 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Užlaikom didelę

Krautuv
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir
Flgin, ir Šliublnių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom j namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲtVy- 
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street

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

F. S. Šimanskis.
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