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Tambovo gubernijoje, gra
fo Orlovo-Davidovo dvaro 
klojime sudegė naktį sumigę 
59 darbininkai, atkeliavę čia 
iš Rygos.

Viduramžiu kvepia.
Žinomas gamtininkas Hae- 

<el patraukė teisman tūlą 
Rambacherį didelį kataliką, 
kuris išniekino mokslininką. 
Rambacheris gavo užsimokė
ti pinigišką pabaudą.

Dar kvepia viduramžiu, 
bet laikai jau ne tie.

Keli Chicagos aldermonai 
apskaitė, kad šiandien Chi- 
cagoje laike didžiųjų streiku 
skebus saugoja apie 1000 po- 
cijantu. Tuo tarpu,publikos 
ramybės ir gyventoju pato
gumą saugoja tik 200 poli- 
cisty.

Policijos šefo pavaduoto
jas nuo to visiškai neužsigi-

Winnipeg, birželio 30 d.— 
Gauta žinios, kad laike bai
sios vėtros žuvo 50 žmonių ir 
padaryta nuostoliu ant $10. 
000.000 apielinkėse Regina.

Apie 10 valandą nakties 
gauta žinios, kad žuvusiuju 
skaičius galįs siekti apie 200 
žmonių. Žinių gavimas esąs 
labai apsunkintas, kadangi 
vėtra nuplėšė telegrafo stul
pus. Daugelis biznio namu 
ir šiaip jau įstaigų esą išar
dyta.

Telefonas:
So. Boston 21013,

Telefonas:
So. Boston 21013

Vėl girtuokliauja.
Jau antri metai, kaip Var

niuose, Telšių apskr., įvesta 
Blaivybės draugija. Iškarto 
visi ją labai pamėgo, dauge
lis .prisirašė ir atsižadėjo sa
va nenaudingo įpročio. Bet 
dabar kiti blaivininkai jau 
vėl sugrįžo į senas vėžes, kas 
sekmadienis ir turgadienis 
ūžia, kaip bitės, po smukles, 
girtuokliaudami drąsiai be 
jokios gėdos.

“Viltis”*

Charkovo karo teismas pra
dėjo svarstyti bylą 44 plėši
ku, kurie 1906—1908 metais 
“darbavosi” Charkovo ir 
Ekaterinoslavo gubernijose. 
Kai-kurie buvo jau nuteisti 
kitu teismu pakarti

vieną ūkininką atsitiko ne
laimė: bernas nušovė mer
gaitę; abiem nedaugiau, kaip 
18 metu. Užmušėjas teisi
nasi, jog šovęs netyčiomis, 
buvo susipykę ir grobęs nuo 
krosnies pagalį, bet jo vietoj 
pasipainiojusi šaudyklė: kaip 
dūręs į merginą— iššovusi pa
ti . Bernas suimtas lig teis
mo; ūkininką gi nubaudė 300 
rub. pabaudos.

ežiuose.....
I SEI METŲ 
ežiuose ....

Pastarais laikais Peterbur
ge kas metai vasaros metu 
buvo taisomi kursai mokyto
jams, į kuriuos suvažiuoda
vo iš visu Rusijos kampu ne
maža žmonių, liaudies mo
kyklų mokytoju. Šiemet tu 
kursu komitetas gavo žinoti, 
kad vidaus dalyku ministeri
ja kursu mokytojams šią va
sarą neleisianti.

Potvinys.
Odesoje 29 geg. anksti ry

tą buvo užėjus smarki audra 
su kruša, pridirbusi labai di
delius nuostolius. Lietus bu
vo taip smarkus, kad tuojau 
patvino visas miestas. Van
duo vidurmiestyje buvo pa
kilęs iki aršino, užliejo dau-

Da vis persekioja.
Pagarsėjusiame San Diego, 

Cal. mieste padėjimas dar 
vis nepersimaino. Ant gat
vių darbininkams dar vis ne
galima laikyti prakalbu. Net 
gi nėra pilnos liuosybės rink
tis salėse.

Prisaikintyju teismas susi
deda iš kapitalistu draugu ir 
todėl darbininkai, negali ten 
gauti užtarimo.

San Diego kapitalistai no
ri pravesti kongresmanu tū
lą Sehoną, kuris yra superin
tendentu policijos ir uoliai 
pildo jy prisakymus.

Eina du syk
Lel

V/. I'.rondw.ty So. Boston, Mass. »
4 %

Į 10 mėnesių 5 vaikai.
Plymouth, 29 birž. — Mrs. 

Furtardo, kuri kaip apsiženi- 
jo dar tik 10 mėnesiu, pa
gimdė jau 5 kūdikius. Pir
miausia pagimdė tik vieną 
kūdikį, o dabar net 4 sykiu. 
Iš ju 3 mergaitės ir vienas 
vaikas.

Retai tokiu stebuklu bebū-

Persergėjo.
Turku valdžia persergėjo 

turkiškus laikraščius, kaa šie 
liautųsi užkabinėję graiku 
valdžią, kadangi tai atkrei
pia akį Europos visuomenės į 
Turkijos naminius reikalus.

Vėl muša langus.
Anglijos sufragistės suor

ganizavo kliubus ir mažuose 
miesteliuose. Kadangi įsta
tymu keliu joms nesuteikia 
teisiu, jos nutarė jas “iško
voti”. 28 birželio vėl išdau
žė daugybę langu daugely 
Londono valdžios įstaigų, 
ypač policijų namu.

| Kaizeris važiuos pas carą 
į svečius.

Šią yasarą vokiečiu kaize
ris Vilius važiuos pas carą 
svečius.

Juodu abudu yra didžiausi 
1 Europos reakcijos šulai.

Koepeniko mirtis.
Londone mirė žinomas 

šiaučius Vilhelmas Koepenik, 
kuris savo laiku (prieš tris 
metus) pagarsėjo exproprija- 
cija, kurią jisai padarė viena
me Berlyno priemiesty. Jisai 
tuomet pprsirėdė aficieriu ir 
liepė kareiviams suimti mies
to magistratą. Paskui jisai 
abai gražiai pasiėmė sau 

miesto kasą. Tasai “razba- 
jus” taip puikiai tuomet nu
sidavė, kad žmonės jam su
metė 40.000 markiu.

Dabar garsusis šiaučius pa
simirė.

i BOSTON, MASS., 2 LIEPOS (JULY), 1912 m.
Entered as second-class matter November 13, 1911,. at post office at the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879

Sukilimas Albanijoje.
Turkams, kaip nesiseka, 

taip nesiseka. Jiems reikia 
ne tik kovoti su italais ir na
mie pas juos nesibaigia suki- 
imai. Dabar vėl sukilo al- 
Danai, kaip tik prasidėjo pa
vasaris. '

Viena, 27 birželio.—Netoli 
Yieko buvo mušis tarpe su
kilėliu ir turku kariumenės. 
Trįs sukilėliu pulkai apsiautė 
miestą Yiek. Jiems pasise
kė įsigauti miestan ir padeg
ti valdiškus namus.

Turkai atgabeno dabar Al
kani jon tiek kariumenės, 
dek dar niekuomet neturėjo.

Apskaitoma, kad visoj Al- 
Danijoj sukilo per 20.000 
žmonių, kurie gana gerai ap
ginkluoti. Kalnuotoj šalyj 
jiems gana patogu slapsty
kis. Ginklus jiems atga
beno iš Juodkalnijos, Ser- 
31 jos ir Austrijos.

Italy valdžia džiaugiasi iš 
albaniečiu sukilimo, kadangi 
jiems bus lengviaus kariauti.
Japonų valdžios žiauru
mas. Ji kankina korėjie

čius.

uros, Politikos Laikraštis 
k I tk? 9 9
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Armėnų tarpe.
Gegužės 26 dieną seniau

sias armėnu laikr. “Mšak”, 
einąs Tiflise, minėjo 40-ties 
metu sukaktuves nuo pra
džios ėjimo. Tą dieną armė
nu katedroje buvo atlaikytos 
geduliu pamaldos už laikraš
čio įsteigėją; pati jubiliejaus 
iškilmė buvo vakare teatre; 
iškilmėje dalyvavo apie 100 
įvairiu armėnu įstaigų ir 
draugijų delegacijų.

Kursų mokytojams ne
bebus.

iltėj: Utaminke ir Pėtnyčloj 
AISVRS BENDROV P.’ ’
IERATA METAMS:

žinkelio pylimus, išgriovė 
tvenkinius. Žmonės staigu 
užtikti vos besuskubo išsi
gelbėti. Nuskendusiu negir
dėt. Viso miesto gaisrinin
kai pumpavo vandenį.
* Teisiamas aficierius.

Troicke aficierius Sokolo- 
vąs patrauktas teisman už

Išrinko moterį.
J Cechijos seimą didele 

balsu dauguma išrinko mo
terį, žinomą cechu rašytoją 
Bažena Vik-Kaneticka.
MakaronaDdidžiausis ita

lų priešas.
Rymas,27 birž.—Italu my- 

limiausis valgis makaronai li
ko jiems didžiausiu priešu už
kariavime Tripolio ir Cire- 
naicos. Neseniai sužinota, 
jog turkai pridirbo daug gel
tono parako, panašaus į ma
karonus, supylė į pakelius su 
parašu “makaronai” ir nu
siuntė arabams. Tarp tautiš
kos karės teisės nekliudo val
gomu produktu dėlto, kad 
jie nesivadina karės kontra
banda. Tokiu būdu arabai 
gavo visus jiems siunčiamus 
makaronus.

Jei nebūtu pasisekę Xaip 
gražiai apgauti i Mus, tai 
turkai su arabais jau būtu 
seniai pasidavę ir karė būtu 
buvus užbaigta. Dabar ilgo
kai da gali užsitraukti, nes 
turkai nepasigailėjo arabams 
“makaronu”-parako ir nu
siuntė, kiek jie tik galėjo.

Aukos karės dievaičiui.
Toulon, birž 

tarizmas ryja kasdieną dau
gybę auku. Ant laivo “Ju
les Micheblet” laike eksplozi
jos žuvo 2 jūreiviai ir 21 li
kosi smarkiai sužeista ir nu
gabenta ligonbutin. Eksplo
zija įvyko laike šaudymo še- 
šiacolinės armotos.

Oficiališkai pranešama, 
kad būta net dvieju sprogi
mu. Laike pirmo—krito 13 
jūreiviu. Paskui po kaman- 
da admirolo Bertrand Soar- 
rien buvo daryta vėl šaudy
mas ir vėl buvo sprogimas. 
Tarpe sužeistųjų esą ir ofi- 
cieriy.

Vėžio išgydymas.
Berlynas, 30 birž.—Profe

sorius Černy rado medegą, 
panašią į radium, kurią pa
vadino “mesotorium”. Su 
tosios medegos pagelba, kaip 
jisai sako, galima bus pasek
mingai kovoti su vėžio liga.

t Šuo ant scenos.
Londonas; 29 birž.—Ope- 

ron “Don Kišo t” įvesta šuns 
partija, kuris būk tai galįs 
kalbėti. Su tuo šunimi atva
žiuos New Yorkan. Loydas 
atsisakė įšiurinti tą šunį, bet 
Mr. Hammerstein prisižadė
jo atlyginti ūžtą šunį 50.000 
dol., jeigu jisai žūtų kelio
nėje.

paleistuvystės platinimą tarp 
nesuaugusiuju mergaičių,ku
riu išžaginęs apie 50.
Dėl Kaukazo universiteto.

Šiomis dienomis ministeriu 
taryba svarstė Tifliso uni
versiteto klausimą. Nese
niai mat tam tikra vyriau
sybės paskirta komisija nu
tarė, jog Kaukazui esąs bū
tinai reikalingas universite
tas. Bet policijos depart- 
mentas išreiškė visai kitokią 
nuomonę. Kad universite
tas, įsteigtas Tiflise, būtu tik 
revoliucijos lizdu. Kuri tad 
nuomonė teisingesnė, ir svar
stė ministeriu taryba. Po
sėdyje dalyvavo Kaukazo 
viršininkas Voroncovas-Daš- 
kovas ir jo pavaduotojas Ni
kolskis. Priešinosi vidaus 
reikalu ministeris Makaro
vas. Kadangi ministeriu ta
ryba negalėjo sutikti, tai Tif
liso universiteto klausimą 
atidėjo tuo tarpu geres
niems laikams.

Jaunuomenė spiečiasi.
“Laisvei” praneša iš Vil

niaus:
“Jaunuomenė, grįžtanti iš 

Maskvos ir Peterburgo, tu
rėjo čia savo pasišnekėjimus 
apie būdą tolimesnio darba
vimosi, ypač vasaros laiku. 
Visu ūpas buvo gana sma
gus. Tai ženklas, kad apie 
“Aušrinę” susispietė veikles
nioji jaunuomenė.”
Džiovininkams sanatorija

Vilniaus draugija kovoti 
su džiova rūpinasi iš vyriau
sybės gaut kur palei Vilnių 
dykai žemės, kad galėtu pa
statyti džiovininkams sana
toriją. Ministeriu pirminin
kas pritariąs tam prašymui 
ir draugijai jau kaip ir siūlo
mas tam tikslui miško plotas 
Švenčionių apskrityje. Drau
gija norėtu tik arčiau Vil
niaus. “Vii.” ‘

i Visuomenes 
į 6 6

Kroatai.
Raguzoj areštuota ir paso

dinta kalėjiman 8 kroatu jau
nikaičiai. Vengru prokuro
ras juos kaltina, kad norėję 
nuversti valdžią ir įkurti lais
vą Kroatiją.

Apskritai kroatu persekio
jimai baisus.

Bijosi savo šešėlio.
Laike kelionės caro į Ma

skvą, kaip Peterburge, taip 
ir Maskvoje buvo uždrausta 
lekioti orlaiviais. Mat, ca
ras bijosi, kad jį nenudaigo
tu bombomis.

Pagalinus pradės taip da
ryti, kaip senasis Turkijos 
sultonas, kuris neleisdavo 
įkurti telefono, nušviesti 
miestą elektriką ir tt.

Važiuoja Amerikon.
Atstovas Kuznecovas, so- 

cijaldemokratas, pasibaigus 
trečiosios Dūmos darbams, 
važiuoja Amerikon. Jeigu 
jisai liktųsi Rusijoj, jį laukia 
žiauri bausmė iš caro bude
liu pusės.

Streikai ir ministerija.
Kadangi Rusijoje prasidė

jo naujoji streiku banga, tai 
pramonės ministeris patarė 
fabrikantams šiek-tiek nusi
leisti. Ministeris sako, kad 
tie streikai grynai ekonomiš- 
d ir nieko bendro su politi
ka neturi.

Vienok tai neteisybė. Visi 
streikai iš priežasties Lenos 
skerdynių buvo politiška de
monstracija.
Bureevas tikrai važiuos 

į Rusiją.
Žinomas revoliucijonierius 

ir garsusis šnipu ėdikas Bur
eevas tikrai žada važiuoti 
Rusijon. Nežiūrint atkalbi
nėjimu, šį rudenį jisai mano 
grįžti tėvynėn iš Paryžiaus. 
Jisai tikisi, kad jį areštuos, 
bet to jisai nesibijo. Per 
teismą jisai nori išaiškinti 
visus kruvinus valdžios dar
bus ir todėl dabar užimtas 
medžiagos rinkimu.

Vienok daugelis jį drau
džia nuo to pieno išpildymo, 
kadangi per teismą jam ne
leis nei prasižioti. Visu pir
miausia Rusijoje tokie teis
mai atsibūna prie uždarytu 
duriu ir visuomenė apie juos 
maž težino. Antra, jam sta
čiai uždraus kalbėti.

Tiek tik tegali būti nau
dos, kad Burcevo areštas su
judins ne tik rusu žmones, 
bet if užsienio visuomenę.

Atsižymėję lietuviai.
Kaz. Būga pabaigė Peter

burgo universiteto kalbu 
skyrių su pirmojo laipsnio 
diplomu. Su tokiu pat di
plomu užbaigė teisiu skyrių 
P. Dovidaitis Maskvos uni
versitetą.

Amerikos transporto dar
bininkai streikuoja.

New York, 1 liepos.—Su
streikavo 20.000 New Yorko 
laivu darbininku. Streikas, 
kaip spėjama, apims ir kitus 
uostus. Streikuoti pasiren
gė 150.000.

Streikuoja jūreiviai, leka- 
jai, virėjai, pečkuriai ir kiti.

Vakar speciališkame uni
jos susirinkime nutarta ko
voti prieš trustinę kompani
ją, kuri baisiai išnaudoja 
darbininkus. Nutarta neda
ryti kontrakto su paviene 
kompanija, bet su visomis 
sykiu.

Kompanijos priešingos uni
jai ir todėl unija yra pasiren
gus kovoti iki galui.
Agitacija Ettoro-Giovan- 

nitti reikalams.
Haywoodas smarkiai dar

buojasi apie Ettoro'Giovan- 
nitti reikalus. Vienoje Chi- 
cagoje jisai trumpu laiku su
rinko $1.500.

Teismas Saleme, Mass, 
prasidės antrą panedėlį lie
pos mėn.
Geležinkelio kompanijos 

„nuostoliai.
New York, 28 birž. — Di

rektoriai kompanijos Illinois 
Central paskelbė, kad šių 
mėty dividendai išneša tik 
3%, kuomet pereitais metais 
siekė 79%.

Priežastis ty nuostoliu, tai 
streikas, kuris tęsiasi jau 10 
mėnesiu. Apskaitoma, kad 
kompanija prakišo $6700000.

Streikieriai nenori nusi
leisti.
Subankrūtijo200 bučernių

New York, 28 birž. Ge
gužės mėn. New Yorko mie
ste užsidarė 200 bučernip. 
Priežastis tame, kad mėsos 
t rus tas nepaprastai pakėlė 
kainas, ir iš kitos pusės žmo
nės nenori pirkti taip baisiai 
pabrangusios mėsos.

Mėsa New 'Yorl'c dabar 
brangesnė, kaip per paskuti
nius 40 mėty.
Sukilimas eina prie pa

baigos.
EI Paso,29 birž.—Valdžios 

kariumenė beveik apsupo su
kilėliu vado Orosco armiją. 
Laukiama pabaigtino mūšio.

Sukilėliai, užėmę Chihua
hua provinciją, naikina pri
vatinę nuosavybę (? Red.), 
apskelbdami ją visuomeniš-

Užėmusi Korėją, japonu 
valdžia žiauriai elgiasi su Ko
rėjos patr i jotais.

Seul,29 birž.—Prasidėjo 123 
korėjiečiu byla, kuriuos kalti
na Terauči užmušime. Kalti
namuosius gina 16 advokatu, 
tarpe kuriu 7 korėjiečiai. 
Tarpe žiūrovu, kuriuos įleis
ta salėn,yra 120 kaltinamųjų 
giminiu ir 12 Amerikos misi- 
jonieriy. Laukiama teismo 
pasibaigiant šią savaitę.

Azefas Norvegijoje.
Kaip praneša Paryžiaus 

dienraštis “Matin”, tai di
džiausias provokatorius Aze
fas esąs dabar Norvegijoje. 
Gyvenąs kur tai netoli Chris- 
tianijos.

Demokratų konvencija.
-Baltimore, 30 birž.—Nors 

demokratu konvencija trau
kėsi visą savaitę, bet joj nie
ko gero nenuveikta. Dele
gatai net per kelias ištisas 
naktis sėdėjo, kad tik išrink
ti kandidatą ant prezidento, 
bet vis liko be pasekmių. 
Konvencija atidėta iki pane- 
dėlio dienai. Balsavo jau net 
26 sykius ir vis jiems tinka
mas kandidatas negauna už
tektinai balsu. Štai pasek
mės 25-to balsavimo: Champ 
Clark gavo 463į balso, Wood
row Wilson—407Ą, Harmon
— 29, Underwood — 112į, 
Marshal—30, Bryan — 1, Foss
— 43. Kad išrinkti kandida
tą reikalinga 726 balsy. Kas 
liks išrinktu, sunku nuspėti. 
Pirmam balsavime Clark ga
vo 440Ą balso, o Wilson—324, 
bet paskutiniam, kaip aug- 
ščiau matosi, Wilsono balsai 
žymiai paaugo.

Bryanas laikosi už Wilson 
ir, jei jis nebus išrinktas, ke
tina plėšti partiją į dvi dali. 
Kiti baugina jį sugrąžinimu 
pinigu, išleistu jo agitacijai, 
jei jis nesiliaus to daręs ant 
toliaus.
Demokratų partijos plat

forma.
1) Numažint tarifą iki že

miausio laipsnio, Jbet kad tas 
numažinimas nekenktu šalies 
pramonei.

2) Stabdyti plėtojimąsi 
trustu ir baust juos pagal 
Shermano tiesas.

3) Vienas terminas prezi
dentui. . Senatoriai turi būti 
renkami žmonėmis.
New Yorko valstijos soci- 

• jalistų konvencija.
Auburn, N. Y., 28 birž.— 

Šiam gražiam miestelyj atsi
buvo New Yorko valstijos 
socijalistu konvencija suba- 
tos ir nedėldienio dieną. De
legatu suvažiavo apie 300 iš 
visu daliu valstijos.
50 žmonių žuvo nuo 

sios vėtros.
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Lepinas Peterburge.
Šiomis dienomis Peterbur

gan atvažiavo Paryžiaus po
licijos viršin. Lepinas. “Dai
ly News” rašo dėl to, kad Le
pinas atvažiavęs rūsy vyriau
sybės pakviestas sutvarkyti 
apsaugos per caro Aleksan
dro III-jo paminklo atidengi
mą Maskvoje. Mat, sava 
apsauga rūsy vyriausybė 
daugiau nebepasitikinti.

Puriškevičius-ministeris.
“Rusų. Zn.” padėjo žinią, 

kad pagarsėjęs Besarabijos 
juodašimtis Vladimiras Pu
riškevičius būsiąs netrukus 
paskirtas švietimo ministerio 
padėjėju vieton pasišalinan
čio barono Taubės.

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
In the United States...................................$2.00 X
To Foreign Countries................................8.00 w

Advertising rates on application. a
All communications should be addressed to: 2

“LAISVE” |
242 W. Broadway, So. Boston, Mass, •

Žydukas prigėrė.
Merkinėje, Traku apskr., 

gegužės 27 d. 6 vai. po pie- 
;ų du jaunu žyduku (po 18 
mėty) nuėjo Nemunan mau
dytis. Paėmę valtį, perplau- 
<ė į kitą pusę Nemuno, nu
sirėdė ir pradėjo maudyties; 
vienas iš jy pradėjo skęsti ir 
šaukėsi pagelbos, bet nieko 
nebuvo pas Nemuną; jo drau
gas gi, išsigandęs, nepuolė 
gelbėti, nors ir turėjo valtį, 
bet perplaukė Nemuną ir bė- 
go namo pranešti, kad jo 
draugas skęsta. Atbėgus 
daugiau žmonių nieko jau 
negelbėjo, nes nelaimingasis 
nuskendo. Lavono dar ne
surado.

Druskininkų boikotas.
Šiomis dienomis Gardino 

“Siev. Zap. Žizn” padėjo 
straipsnį, kuriame plačiai 
aprašė Druskininku kurorto 
valdybos (lenku) nemanda
gius pasielgimus su atvažiuo
jančiais čia rusais ligoniais, 
niekinimą rūsy kalbos ir tt. 
“Vii. Viestnik” N2687, atsi- 
spaudinęs tą straipsnį, atsi
šaukia į rusus, kad boikotuo
tu Druskininku kurortą.

Nušovė mergaitę.
Iš Tveriu, Telšių apskr.,
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Kai sopulių vaizdensis tronai, 
Dvasia krūtinėj nyks ir vės- 
Atmink, kad kenčia milijonai, 
Ir tavo kančios palengvės.

St. Strazdas.

DOVANA.
VAIZDELIS.

SPAUDOS BALSAI
Palaidi barščiai.

Mūsų buržuazinių laikraš
čių nuopelnai šiais metais bu
vo: pjudymas žmonių laike 
Lawrence’o streiko, paskalos 
apie žydus, nuolatinis užtari
mas Olšausko-Tumo, agita
cija už Rooseveltą (“Katali
kas”), melas apie Mihvaukės 
rinkimus (“V. Liet.”) ir t. t. 
Tai “nuopelnai”.

Dabar vėl prasidėjo agita
cija už III laikraštininkų su
važiavimą. “Viršpartijinis” 
p. V. K. Račkauskas, kurio 
“žmoniškumas” visupirmiau- 
sia apsireiškia tame, kad mo
ka prasprųsti pro tarpą, sa
ko (“Tėvynės” N26):

“Mūsų visy galutinas tikslas—jieš- 
kojimas teisybės, kurios kaip j ieškojo, 
taip ir tebejieško žmonija”.

p. Bradčulis ir, turbūt,įieš
ko teisybės. Ponas Račkau
skas rašo apie Tamošių Moo- 
rą, Kompanelą ir žino, ko su
silaukdavo žmonės už teisy
bės jieškojimą. Ar p. Rack, 
drįstų sakyti, kad ir dabar 
taip nėra? Ar p. Račk. jau 
užmiršo apie socijalizmą, kad 
jo pamatu tebėra klesų ko
va. Tegul p. Račk. įieško 
teisybės su bankieriu Olšaus
ku, Rooto bernu Bradčuliu ir 
įieško žmoniškumo pas 
“Draugą”. Męs manome, kad 
žmonėms tuomet bus gerai, 
kuomet jie netikės į tų ponų 
monus. O dėlto reikia ko
voti.

Bet... p. Račkauskas sakys:
“...tai asmeny kova. O toji kova toli 

gražu negali pasivadinti kova už idealą”.
Netiesa! Męs kovojame su 

tais ponais ne todėl, kad jie 
yra Olšauskiais, Bradčiuliais 
ir t. t., bet todėl,kad jie per
šasi į minių vadovus ir yra 
tūlos klesos atstovais. Kaip 
gi jūs kritikuositę caro val
džią, neminėdami Stolypino? 
Kaip jūs kovosite už teisybę, 
nekritikuodami bjaurių Taf- 
to-Roosevelto darbų? Argi 
p. Račkauskas mano, kad lie
tuvių tauta šventinta, kad 
joje nesama įvairių gaivalų! 
Panašus p. Račk. “filosofa
vimas” tiktai pridengia biau- 
rius darbus, šaldina žmones 
nuo kovos.

Panašus palaidi barščiai 
naudingi vien tiems lietu
viams, kurių širdis linksta 
prie Tafto ir Roosevelto, ku
riems nėra ateityje idealų.

Už idealą kožnas doras 
žmogus galvą guldo. O kas 
doriau už idealą kovoja, te
gul p. Račk. paklausia savo 
draugus, paleidusius paska
las apie žydus...

Neturime dėl jo pasigailė
jimo, nes netikim į jo gerą 
širdį. Jisai apleido draugus 
nelaimėje, būdamas su jais 
laimės dienose. Jisai nebuvo 
ramus duonos pelnytojas, 
bet skelbė kovą savo duon
davio priešams. Žmogų, ku
ris savęs negerbia, ir Olšau
skas negali gerbti.

Bobelis pasakė Ferri: se
niai pamojau ant jo ranka. 
Atkartosime tą pat ir Jurge- 
lioniui.

K. Jurgelionis.
1906—7 m. buvo karštas 

Lietuvos soc.-dem. veikėjas. 
1907 m. ji išliuosavo iš Vilka
viškio kalėjimo ir jisai davė 
žodį veikti, kaipo partijos 
žmogus. 1908 m. vedė soci- 
jalistų. “Rankpelnį”. 1910 m. 
už socijalistų pinigus atvyko 
Amerikon. Tais pat metais 
gana brangiai parsidavė p. 
Olšauskui. 1911 m. virto aiš
kiu renegatu. 1912 m. p. Ol
šauskas jam parodė, kur pi
pirai auga.

Turėjo ^arogą pamatyti di
džią rusų ir lietuvių revoliu
cijos tragediją. Bėda ne ta
me, kad atsisakė nuo pažiū
rų, bet patsai sumaišė su 
dumblais savo paties ir savo 
draugų praeitį. Ve kame re- 
negatizmas.

Jisai mislijo, kad galės 
skrajoti, kaip^relis viršui ka
pitalistiškos turgavietės. Bet 
tautiškas kapitalas parodė 
jam, kad nereik perdaug 
unarauti. Iš jo galvos din
go panašus žodžiai, kaip ko
va, streikas, lokautas 
ta kova), bet karčioji 
mo logika privertė ji 
“Vienybėje” lokau 
ui!

Parlamentas ar gatve?

‘ ‘Dalyvaukite rinkimuose! 
Jūs savo balsavimu sutru
pinsite buržuazijos galybę!”

Taip šaukia daugelis žmo
nių ir tame šaukime daug 
teisybės. Daug teisybės, bet 
ne visa. Paskutiniai atsiti
kimai Europos parlamentuo
se parodo, kad senovės šali
ninkai ant žūt-būt apskelbė 
kovą savo priešams parla
mento mūruose. Netik juo
dojoj Dūmoj, bet ir Prūsų 
seime, ir Vengrijos par
lamente, net ir Anglijos at
stovų rūme—visur norima 
užkimšti savo priešams bur
ną.

—Nedrįskite prasižioti,męs 
jus su policija laukan išmesi
me! Ir išties: Prūsų seime 
jau buvo policija, Vengrijos 
seime buvo jau 120 policistų. 
Tenais šauta net į parlamen
to prezidentą ir šovikas pas
kui patsai save nusišovė. 
Kuomet Budapešto gatvėse 
liejosi žmonių kraujas ir su
kilusi liaudis reikalavo visuo
tino balsavimo, tuomet par
lamento pirmininkas Tissa 
pasakė:

“... męs ne isteriška pana, 
ir kas darosi ant gatvės, tai 
mums nerūpi”.

Tegul sau liaudis kįla, te
gul ji reikalauja lygių balsa
vimo teisių Vengrijoj ir Prū
sijoj,—seimų ponija kurčia 
dėl tų pasiskundimų ir reika
lavimų... Seimų gi socijalis- 
tai, nors jie visą širdį atiduo
tų žmonėms, nieko negali pa
daryti, nes jų balsų visvien 
permažai.

Francūzijoj jau penki me
tai, kaip svarstoma įstaty
mas apie lygų visiems bal
savimą. • Iš to nieko neišei
na.

Todėl suprantama Belgijos 
žmonių šauksmas: “vyrai ir 
moters, ant gatvių. Męs rei
kalaujame lygaus visiems 
balsavimo”.

Pasirodo, kad pačiu vienu 
dalyvavimu parlamente, pa
čiu vienu balsavimu dar ne- 
išrišime visų opiųjų klausi
mų. Mūsų atstovai daro di
džiausią darbą, kuomet kri
tikuoja, kuomet plėšia kau
kę nuo veidmainių veido. 
Žmonės klauso ir mokinasi.

Agitacijinė parlamentariz
mo verte neabejotina. Bet 
žmonės neprivalo patįs save 
užliuliuoti sapnais. Svar
bus ne tie atstovai, bet tos 
minios ir milijonai, kurie 
balsavo už tuos atstovus.

Suvienytose Valstijose dar 
męs nieko nenuveikėme kon
grese. Mums svarbu turėti 
tenais šimtą Bergerių. Tuo
met tik męs galėsime atsa
kančiai išauklėti žmonių po
litišką susipratimą.

Bet niekados neprivalome 
aklai atsidėti vien tik ant 
parlamento.

Gatvės galybė, minių ga
lybė—nesugriaunama. Gat
vė nuvertė Anglijos ir Fran
cūzijos despotizmą. Gatvė 
iškovojo konstituciją Vokie
tijai ir išjudino kruvino caro 
sostą.

Ir taip, ant klausimo: ar 
parlamentas, ar gatvės ko
va, atsakome:

Keli atstovai parlamente 
be minių parėmimo nieko ne
sverta. Bet minioms lavinti 
—parlamentas, tai geriausia 
mokykla. Abudu šiedu gink- 

I lu mums tinka. L. P.

Taftas nominuotas į prezi
dentus, Rooseveltas taip-pat. 
Pon^s pulkininkas išardė se
ną republikonų partiją ir su
tvėrė sau naują.

Savo platformoje naujoji 
partija skelbia gražius žo
džius apie žmonių valią ir 
žmonių valdžią. Tie žodžiai 
suvedžios ne vieną žmogų, 
rasit, ne vieną darbininką.

Rooseveltas, — be abejonės, 
stambus politikierius, kuris 
naudojasi žmonių neužsiga- 
nėdinimu. Šiandien po visą 
Ameriką perėjo streikų ban
ga, retas žmogus yra visiš
kai užganėdintas. Roosevel
tas nori pabudavoti savo lai
mę ir karjerą ant šito žmo
nių neužsiganėdinimo.

Jisai barška apie liuosybę, 
barška, kaip katė su savo 
pūsle. Lengvatikiai žmonės 
klauso ir ploja. Jie plos li- 
gitol, kol pamatys, kad Roo
seveltas toksai pat aukso 
dievaitis, toksai pat trustų 
agentas, kaip ir visi kiti.

Republikonų partijos skili
mas turi gilesnę visuomeniš
ką svarbą. Jį pagamino per
mainos pačiame gyvenime, 
vis augantis neužsiganėdini- 
mas. Tas pats matoma ir 
pas demokratus. Ligišiol bent 
buvo sakoma, kad republiko- 
nai—tai atstovai stambiojo 
kapitalo, demokratai gi at
stovauja smulkiąją buržuazi
ją ir miesčioni ją. Betgi pas
kutiniais laikais stambusis 
kapitalas iš Wall Street turi 
nemažą įtekmę ir pas de
mokratus. Jau nekartą buvo 
atsitikimų, kad finansiški tū
zai rėmė demokratus, 
dešiniųjų republikonų 
šiniųjų demokratų, 
Tafto ir Parkerio yra
tinis ryšis. Labai tankiai jie 
remia vieni kitus, ypač Alba
ny, ir Washingtone.

Iš kitos vėl pusės toksai 
jau ryšis yra tarpe kairiųjų 
repuklikonų ir kairiųjų de
mokratų, tarpe Roosevelto ir 
Bryano. Užtad buvo pakilu
sios kalbos apie tai, kad šalę 
nominuoto Roosevelto nomi
nuoti dar Bryaną į vice-pre- 
zidentus.v

Šiaip ar taip męs dalyką 
svarstytume, bet kapitalis
tiškose partijose auga bruz
dėjimas. Juda apatiniai 
sluoksniai. Todėl Roosevel
tas ir Bryanas pasišovė su 
savo tavoru, kuriuo tariasi 
išgydyti žmonių vargus. Juo
du abudu politikieriai, juos 
remia aukso dievaičiai. Bet 
jie nusiduoda esą žmonių už
tarėjais.

Rašant šį straipsnį dar nė
ra tikros žinios, ką nomina
vo demokratai. Bet tai ir 
nesvarbu. Darbininkų parti
ja turės šiemet tris partijas, 
su kuriom reikės kovoti.

Kada pas mūsų priešus ei
na kivirčiai, męs jau prade
dame agitacijos darbą pil
niausioje vienybėje. Užbaig
sime Dėbso žodžiais: “šiais 
metais mums puikiausia pro
ga prisiartinti prie Amerikos 
liaudies. Jau nekartą žmo
nes apsuko ir suvedžiojo ir 
žmonės laukia tikrų keliave
džių”.

Ką męs darysime, 
kuomet juos teis?

Tą nedėlią, kada Saleme 
prasidės Ettoro- Giovannitti 
teismas—bus sušaukta kon
ferencija visų organizuotų 
Naujosios Anglijos audėjų- 
darbininkų. Toji konferen
cija išrinks “jury” iš pačių au
dėjų, kurie turės dalyvauti 
byloje, kaipo darbininkų at
stovai. Tame pat laike tyus 
pasirūpinta pakelti kosmtir- 
kiausią agitaciją ir, jeigu pa
sirodys reikalinga, bus išleis
tas specijališkas lapas, kuria
me tilps visa, kas nušviečia 
tą bylą. Darbininkų ir soci
jalistų spauda visoje šalyje 
užims daugiausia vietos savo 
skiltyse išaiškinimui kapita
lo barbarizmo.

Savo taktika męs parody
sime, kad skaitome teismus 
ne šventinyčiomis, bet kapi
talistų partijų ofisais. Jei
gu męs turėjome tiek galės, 
kad nulaužti ragus Woolen 
kompanijai, tai turėsime dar 
vaistų ir prieš ponus Maho
ney.

Prijautimas Ettorui-Gio- 
vanitti auga. Protestai atei
na net iš tolimos Aliaskos, 
net iš užjurės, iš Italijos, 
Francūzijos. Protestuoja vi
sos tautos, ne patįs vieni so- 
cijalistai. Renkama pinigai 
mūsų vadovų apginiinui ir 
skelbiama žmonėms, kad tai 
dar tik pradžia kovos.

Savo užjautimą, mažu, rei
kės parodyti visuotinu strei
ku...

Tark gi, merguže,
Tark gi, meiluže,

Tark! nebekankink mane...
Žodį nors vieną!
Laukiu kasdieną...

Tark—nebevilkink, oi ne!...
Dieną—svajoju,
Naktį—sapnuoju

Vien apie vieną tave...—
Tark gi, merguže,
Tark gi, meiluže,

Tark gi: ar myli mane!?...
St. Strazdas.

Šnipai.
Justus von Leibig norėjo 

sužinoti tautos kultūrą pagal 
muilo Suvartojimą. Bet jei
gu kas nori sužinoti, kaip 
augštai (ar žemai) stovi po
litiška kultūra, turi sužinoti, 
kiek kuri šalis užlaiko šnipų. 
Francūzai išleidžia ant šnipų 
$250,000; Anglija—$350,000; 
Austro-Vengri ja — $400,000; 
Vokietija—$500,000, o Rusi
ja—$4,000,000.

Suvienytos Valstijos beveik 
gali konkuruoti su Rusija. 
Tikrai nėra žinių, kiek išlei
džiama ant detektyvų Ko
lumbo šalyje, betgi nemažai.

Moterų banka.
Vokietijos moteris darbi

ninkės įsikūrė savo banką. 
Šėrininkų seniaus buvę 503, 
betgi dabar šėrininkų skai
čius pakilo iki 886 m.

Naudojimasis banko pa- 
skole buvo labai menkas iš 
priežasties mažo kapitalo, 
bet ir tuo galima pasidžiaug
ti, kad pradėtas darbas- eina 
pirmyn.

Jeigu priimtų turtuoles, 
tuomet bankas smarkiai pa
kiltų, bet kas iš to!

Kazarmėse.
Aficierius i kareivį: “Bal

trau! ką tu žinai apie pasi
skundimų tiesas?

Kareivis: “O, yra visokių 
pasiskundimo tiesų, bet kad 
jos nieko negelbsti, ponas 
aficieriau.”

Af.: “Gerai, bet kodėl jos 
nieko negelbsti?” t .*

Kar.: “Tai kad nėra nau
dos, jeigu velnią skųsi jo 
močiutei! P. S.

Vokietieja išstatytų 5,000- 
000 kareivių. Išlaidos per 
vieną dieną būtų 60 milijonų 
markių. Rusija išstatytų 
3,500,000 kareivių. Išlaidos 
būtų 40 milijonų markių. 
Francūzija— 3,000,000. Iš
laidos—39 milijonai markių. 
Italija gali išstatyti 3 suvirš 
milijonus kareivių. Kaštuo
tų 36 milijonai. Austrija— 
2,500,000 kareivių. Kaštuo
tų viena diena 28 milijonai. 
Turkija—2,000,000. Kaštuo
tų—20 milijonų.

Išviso kares lauke būtų 19 
milijonų. Išlaidos viena die
na siektų 223 milijonai mar
kių.

Graži krikščioniška drau
gija!

Skaidri’gegužės saulelė jau leidosi už 
didžiųjų kalnų. Retkarčiais pūtė vakarų 
vėjalis, plesdedamas tik-ką išsprogusius 
medžių lapukus, tarytum, norėdamas at
sisveikinti su giedria dienele.

Kartu su atsisveikinančia pavasario 
dienuže žingsniavo tūkstančiai darbinin
kų, -atsisveikindami savo mašinas.

Tarp žingsniuojančios minios galima 
buvo patėmyt jaunikaitį, kuris, smarkiai 
eidamas, praginė savo bendrus. Iš visos 
jo išvaizdos galima buvo spręsti, jog tai 
smarkus ir vikrus vaikinas. Tik praėjęs 
pora skersgatvių, staiga pridėjęs ranką 
prie kaktos, apsistojo ir kuone pusbalsiai 
viens sau tarė:

—Taip, tai jau rytoj jos gimimo die
na!—

Daugumas iš praeivių patėmijo jo už- 
simąstymą, bet nei vienas negalėjo įspėti 
jo priežasties. Jo širdyj jau seniai buvo 
paženklinta ta diena.

Tasai atsiminimas, lyg smarki audra, 
jį nutrenkė. Prieš kelis akiemirksnius dar 
taip smarkiai žingsniavęs, dabar led žing
sniavo, nuleidęs galvą, šluostydamas 

į sotą veidą. Jisai mąstė:
I —Ji taip jauna. Turės ikvaliai
kėjimų. Ji manęs vargšo darbininko
paisys. Motina—tai josios galva. Jinai 
neprileis manęs prie josios net pasisvei
kinti.—Paskendęs panašiose mintyse nei 
nesijuto besąs užumiestyj, netoliese savo 
buveinės. Parėjęs namo, ūmai apsišvari
no, apsitaisė ir vėlei padrožė linkui miesto.

į —Ji priims,—ramino save.—Juk tai
nekaltas pasveikinimas josios gimimo die
noje. Deja! Ji pati man sakė, jog žalios 
spalvos akmuo lemia jai laimę ir geras 
dienas. Argi ji atsisakytų nuo laimės 
akmenio, nuo to brangaus talismano!

Atėjęs didžiojon miesto gatvėn, pir
miausia pravėrė krautuvės duris.

Už valandėlės jo rankose jau buvo 
žiedas su žalios spalvos akute. Pasiteira
vęs dar, ar čia tikras akmuo, ne stiklas, 
vaikinas įbruko pirkliui pinigą, ir linksma 
širdžia išėjo laukan.

—Dabar tai turėsiu su kuom pasvei
kint!—Ir jo akįs maloniu žvilgsniu subliz
gėjo... Bet, deja! reikia skubintis namo, 
nes rytoj anksti vėl pažadins dirbtuvės 
milžino kaukimas ir vėl prasidės ta ilgoji 
diena.

Bet kaip padarius su dovana?
Jisai sugalvojo, jog šiandien perduo- 

siąs josios motinai. O ryt išryto motina 
pirmiausia pasveikins ją su jojo dovana.

Kuomet jisai užlipo laiptais ir jau rei
kėjo pabarškint į duris, per jo kūną per
bėgo šiurpuliai. Veidas jo iškaito ir, ro
dosi, laukė kokio tai netikėto paojaus.

Įėjo vidun. Išvydęs “jos” motiną, 
lyg drebančiu balsu pradėjo kalbėti:

—Šiandien taip tvanku buvo dirbti...
Jinai neatkreipė į jį veik jokios 

atydžios. Jam net pasirodė, jog ji pažiū
rėjo į jį su ironišku nusišypsojimu. Pas
kui su nuduotu mandagumu pasiūlė stiklą 
vandens. Jisai sutiko.

Valandėlę abudu tylėjo. Paskui, su
rinkęs visas savo dvasios ir kūno paiiegas, 
prašneko:

—Meldžiu štai šitą dėžutę perduokite 
jai ir pasveikinkite ją gimimo dienoje!

—Ko jums?—ir rūsčiai pažvelgė į ša
lę stovintį jaunikaitį.—Ne, nereikia jai 
nieko nuo jūs.

Jisai, visas lyg drobė išbalęs, tarsi 
žaibo trenktas, taip sunkiai sėdosi, kad 
kėdė po juom subraškėjo. Rankos jo kon
vulsiškai pradėjo drebėti ir, patsai nesi- 
juzdamas, ką daro, pradėjo pirštais smegt 
1 dėžutę.

—Ach, to nedarykite!—sušuko moti
na.—Jūs pinigus užmokėjote. Kada su
gadinsite, niekam netiks.

Paskui sekė ilgas tylėjimo tarpas. 
Rodėsi, kad juodviejų šneka užsibaigė ant 
visados. Bet jisai neišturėjo toje rolėje 
ir tarė:

—Atleiskite, aš nežinojau, kad taip 
mane paniekinate. Motin, dar kartą mel
džiu jūsų...

Į Jisai padėjo dėžutę šalę jos rankų.
Ji, tarytum, apsimislijo. Pagaliaus 

tyliai tarė:
—Ačiū, aš jai paduosiu, bet žinau, kad 

jis užpyks.-Jisai nuleido akis žemyn ir, tarsi 
suakmenėjęs, nedrįso pasijudinti iš vietos.

‘ —Dabar aš laimingas!—sušuko jame 
visa jo esybė. Dabar aš laimingas.

Taip, bet laikas bėga. Šviesus gyve
nimo saulės šyptelėjimas akiemirksni te
tveria; paskui vėl mūsų laukia ta ilgoji 
darbo diena.

Jeigu vilties kibirkštis nušviečia kele
lį, kaip smagu ramiau atsidūsti.

1 Dilgėliuks.

** *
Oi, nemelsk— 
Nemaldauk!
Drąsiai belsk— 
Reikalauk!...

15—VI—1912. St. Strazdas.

Klausykite, vyrai, Bradčulis kalba!
[MONOLOGAS. Į

Per tautininky seimą advokatas Brad
čulis iš Chicagos pasakė: “Kas nori da
ryti suokalbius prieš valdžią, teatlieka 
savo šalyj.”

...O aš jums sakau, kad Rootas vyras 
išmintingas. Po velnių čia su tais cicili- 
kais! Ar negali jie važiuoti Rusijon, Lie
tuvon, Lenkijon ir tenais kelti maištus. 
Dabar čia prilindo visokių Ettorų Giovan
nitti ir galuokis tu čia su jais. Aš jums, 
vyrai, pasakysiu, ožiuoties gana!

Kad frakuotas, cilindruotas—velnias 
čia prie manęs lįs. Kožnoj kompanijoj aš 
savo žmogus. Bet kur tiks koksai rusiš
kas ilgakartis, arba lietuviškas cicilikutis? 
Jiems, broliai, tik ir srėbti Kalvarijos 
barščiai. Jeigu įgis proto, paduos carui 
prošeniją, kad susimylėtų, tuomet nevaik
ščios su užriesta nosimi. O kad nepaduos 
prošeniją, tekirmija. Viena kvaraba ma
žiau, tautai lengviau.

Aš pasakysiu jums, vyrai, kad ir Šliu
pas seniau buvo kvailas, kaip čebato au
las. Kokių paralių atlindo į Tilžę ir ten 
kurstė prieš kaizerį mūsų brolius liutero
nus! Susidėdavo su visokiais lapskurnin- 
kais. Ar jisai negalėjo liktis Rusijoje? 
Kad nori būti mandru, tai rodyk carui 
liežuvį ir nebėgk į Prūsus per Šešupę! Ar 
tai Prūsų karalius galėjo kęsti tokį lap- 
skurninką, kuris susidėjo su visokiais kon- 
trabandistais, spirito gabentojais. Kad 
suriko Tilžės policija, tai Šliupo per 24 va
landas neliko nei dulkės Tilžėje.

Bet tas Šliupo nelemtas priklodas ra
do naujų šalininkų. Žinai,—žmogus ta pa
ti beždžionė. Tuoj įkūrė “Ūkininką, “Var
pą”, paskui priviso tų cicilikų pilnas už- 
rubežis.

Ar jie negalėjo likties Rusijoj! Ar 
jie negalėjo ten slaptai drukavoti savo 
raštus pačioj Lietuvoj!

Supraskite, broliai, ar smagu prūso
kams, kad pas juos atlen'da visokių uba
gų, kurie tik, anot Jurgelionio, ir temoka: 
socijalizmas, socijalizmas, socijalizmas!

Aš jums sakau, kad tos lietuviškos 
konspiracijos darė gėdą visai mūsų tautai!

Man spjaut ant Kosciuškos, kuris pa
bėgo iš Lietuvos. Ar negalėjo varinėti 
konspiracijas prieš carą Lietuvos miškuo
se! Arba vėl tas francūzų Hugo. Sako, 
tai didelis patriotas! Šunes nematė tokio 
patrioto. O kodėl jį išvijo iš tėvynės? Ge
rą žmogų, žinoma, neišvys. Įkirėjo Dievo 
leistai valdžiai ir išvijo. Džordano Bruno 
irgi veidmainys, baugštuolis irgi slapstė
si, kur pelėdos naktimis kaukia. Tas pats 
ir su Heine ir su Mickevičium, kuris keikė 
carą ant Paryžiaus bruko.

Taigi, broliai, jūs matote, kokia eilė 
tų konspiratorių, nenuoramų! Šalin su jais!

Ot, aš, Bradčulis, tai vyras! Jūs misli- 
jate, man Taftas duris parodys? Dar mu
du abudu surysime kokį Kosciuškutį! Gy
venu sau Chicagoje, sykiu buvau ant ban
keto su Račkausku, vadinosi, žmoniškumo 
pilnas!

O ar aš nekovoju! Ar aš nekovoju už 
tautiškas kapines, ar aš nekovoju prieš ei* 
cilikus, ar aš ne tautos šulas, ne vadovas?!

Kas drįs prieš mane išsižioti?... Aš 
moku būti Lietuviu ir Roosevelto agentu!

Don Alberto

...<į-' rti -i7 niw
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Paj ieškojimai

me

Saka

lenkai

Juokų kąsneliai

Ar tylėti apie vyrus 
(Prie O.Šapiūtes straipsnio).

Netylėkime apie vyrus 
(Atsakymas O. Šapiūtei).

Tarpe garsiųjų vyrų.
Tamsta, tai ir manai tą ma

žąją Eleną vesti? Tiesa, ji 
yra pusėtinai turtinga, bet 
laiba, kaip šiaudas.

Jaunikis’.—Persiprašau, juk 
skęstantis ir už šiaudo grie- tingimą sulaikyti 
biasi!... P. I U‘U" Admini

—Apie tą patį pikniką ra
šo “Laisvei” dar du kores
pondentu. Daugkentis sako 
“gedeminiečių vyriškas nar
sumas pasirodė tame, jo£

i Šis paveikslėlis parodo girtuoklio gyvenimą, kuris dienas ir naktis praleidžia karče
moje. Tokių žmonių, kurie tautiškose karčemose prie stiklelio snaudžia, yra gana daug 
jau ir lietuvių tarpe. Kiekvienas doras žmogus privalo bjaurėtis girtuoklio gyvenimu.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lai: - 

vės” skaitytojų, kurių prem - 
merata jau pasibaigė ir kv - 
rie gavote nuo Administr: - 
cijos paraginimą panaujin i 
■ją) kad pasiskubintumėte a - 
naujint, nes męs būsim pri- 
vėrsti Jums “Laisvės” siur-

skebų, 
pakel- 
geres- 

nes šaivas. Bet dabar neži
nau, kaip bus su išlaimėjimu, 
kai atsirado skebai. Saka
lauskas turėjo darbą kitame 
fabrike, bet metė ir ėjo strei
ko laužyti. Žarkauckas di
delis girtuoklis ir kaipo ati
tarnavęs Suv. Valst. kariu- 
menęftai ir dabar tarnauja 
kapitalistams.

Jonas Krapovickas.

Jonas Kedis,
118 N. 7th st., Springfield, Il

Mokykloj.
Mokytojas: “Pasakykit 

man, mieli vaikučiai, kode 
Jieva su Adomu tapo iš ro 
jaus išmestu?

Mokinė mergaitė: “Nug

Išmetinėjimas.
Motina jaunam vaikinui: 

“Ale tamista, juk nedaleisti- 
na su mano dukrele ligi vie 
nuolikai du vienu sėdėti!”

Vaikinas: “Labai ačiū! Bet 
malonėkite tamista savo dūk- 
terei pasakyti, nes aš jau 
kiek kartų norėjau nuo jos 
atsikratyti, bet buvo viskam 
veltui!...” P. S.

vienam akiniai į kaktą suva
ryta, antram galvą suskaldė 
ir 1.1.” Korespondentas pa
sijuokia, kad, apvaikščiojant 
kunigaikščio atsiminimą, rei
kia kraujas pralieti. Nupei
kia pikniką ir trečias kores
pondentas.

“Laisvės” red. mano, kad 
visos Gedemino draugystės 
negalima kaltinti dėl šių at
sitikimų, nes labai tankiai 
būna, kad visokie padaužos 
užkenkia geram dr-jos var
dui. Vistik dr-jos viršinin
kai < turėtų pasirūpinti, kad 
ateityje panašių nemalonu
mų neįvyktų.

Montello, Mass.
23 birž. buvo Panos Šven

čiausios moterų draugystės 
susirinkimas. Buvo pakeltas 
klausimas apie tautišką na
mą. Tula moteris nurodinė
jo naudingumą tautiško na
mo ir ragino draugystę prisi
dėti bent su $50 ir išrinkti ko
mitetą, kuris veiktų išvien 
su tautiško namo komitetu. 
Nors šv. Kazio draugystė, ta 
atgaleiviškiausia, stengiasi 
atkalbėti.

Ant susirinkimo buvo atsi
lankę du jauni vyrukai. Pir
mininkė juos išprašė laukan!

Kur pirmininkės mandagu
mas? Jauna Mergaitė.

Lewiston, Me.
Dar apie streiką Colum

bia Mills. 20 birž. aplaikėm 
laišką nuo suprcdento W. 
H. Bower. Rašo: “aš sakau 
tau ir per tave kitiems au
dėjams, jeigu negrįžšite ry
toj dirbti, tad aš dirbsiu su 
tokiais darbininkais, kuriuos 
matysiu tinkamais esant”. 
Mitingas atsibuvo tam pa
čiam vakare ir nutarė, kad 
neit.

Streikieriai visi laikosi, iš
skiriant Antaną Žarkaucką, 
kuris sogrįžo 17 d. birž. ske- 
bauti. 24 šio mėnesio atsi
rado antras skebas, 
lauckas, abu lietuviai 
skiriant juos, dar trįs 
skebauja.

Pirma atsiradimo 
kompanija jau žadėjo 
ti mokestį ir duoti

Pajieškau kostumeriško kriaučiau'; 
gera proga iš Lietuvos atvažiavusian . 
Darbas ant visados. Prašau atsišauk i 
šiuo adresu:

Tomošius Kvetalaitis, 
Box 270, Coaldale, Pi .

f . Springfield, III.
23 birž. L.S.S. 29 kuopos 

buvo piknikas su prakalbo
mis be svaiginančių gėrimų. 
Pusėtinai buvo susirinkę 
vargšų darbininkų pakvėpuo
ti tyru oru iv išgirsti kalbėto
jų naudingų godžių. V. Bru- 
kevičius nurodinėjo visokias 
šunybes, daromas darbinin
kams. J. Kačergius aiškino 
kasi ink ateinančių rinkimų 
Suv. Valst. prezidento ir ra
gino balsuot už socijalistus. 
Publikos buvo pusėtinai. 
Linksminosi ir prakalbų klau
sė. Kalbėtojas, užbaigęs sa
vo kalbą, pasakė: matyti,kad 
jau vyrai ir moterįs tikrai už tai, kad jie neturėjo kuorr 
pradėjo protauti, o mažiau • randos užsimokėti, 
ilgaskvernių pasakų klausyti,

Apmokėjus iškaščiūs, ma* 
noma, bus ir pelno.

Darbai, galima sakyt, vi 
sai apmirę. Nemėginkite va- ■ naujam socijalistui (Detroit) 
Žiuoti į mūs miestą darbo Atbukimas ex kataliko koretp. netilpa 

j ieškoti, nes greitai galite 
sutikti juodą šmėklą.

Pajieškau savo draugo Juozapo P> 
ciaus ir pusbrolio Antano Eilučio, pae 
na iš RaseiniŲ pav., Kaltineny vai. Pii 
miau jie gyveno West Wanfield, N. Y. 
3 metai, kaip Amerikoj. Turiu labi 
svarby reikalą, todėl meldžiu atsišauk 
šiuo adresu:

Didelis Piknikas!
Rengia Lietuviy Politiškas Kliuba 

Lawrence, Mass. Atsibus 4 liepos (Ji 
ly) 1912, ant Country Club. Prasidės 
vai. ryte. Užkviečiam lietuvius ir Ii 
tuvaites atsilankyti kuoskaitlingiausi.. 
nes grąjjs geri muzikantai, bus Šoki 
ir lenktynės vyry ir motery su dovan 
mis. Tai bus pirmas tokis gražus pi 
nikas. Važiuojantieji iš toliau lai in 
karą Lowell ir Haverhill ant senos Iii 
jos j Haverhill, nuo kur visai netoli pi 
niko vieta. Įžanga 25c.

Kviečia L. P. Kliubas.

Pajieškau dviejy draugy Julijono Va - 
čiuno ir Mateušo ViseČko, paeina iš 
Kauno red., Panevėžio pav.,Naujamiei-- 
Čio par., BerČiuny kaimo. Pirmiau gj- 
veno Brooklyn, N. Y., o dabar nežiną i 
kur. Jie patįs ar kas kitas prašau duo
ti žinią Šiuom adresu:

Kazys Petrulis,
1118 Quarry avė., Grand Rapids, Mid .

Perskaičius “Laisvės” N50 
p-lės O. Šapiūtės straipsnį 
“Tylėjimas apie vyrus”, pir
miausiai kįla abejonė:—ne
jaugi jį rašė moteris? Visos 
to straipsnio mintįs taip sve
timos moters psichologijai ir 
taip keistai skamba moters 
lūpose, kad tiesiog netikėti
na, jog jąs galėjo parašyti 
moteris. Jei bent tokia, ku
ri lenda prie apsivedusių vy
rų ir nori, idant jie būtų jos 
my lėtiniais.

Autorė peikia tas ypatas, 
kurios, matydamos vyrą blo
gai elgianties ir apgaudinė
jant savo pačią, praneša apie 
tai jo žmonai. Ir jinai (au
torė) tokį vyrą ne tik užta
ria ir teisina, bet dar drįsta 
sakyti, būk jis, paleistuviau- 
damas su kitomis, mylįs sa
vo pačią ir vaikus. Gera 
meilė, nėra ką sakyti! Auto
rė, matomai, daleidžia, kad 
galima vienu kartu mylėti 
vienodai dvi, tris, arba dau
giau moterų. Tas vienok ne
tiesa. Meilė—vyro prie mo
ters, arba moters prie vyro - 
negali tuomi pat laiku daly- 
ties tarp kelių lygiai. Pil
nai mylėti galima tik vieną 
ypatą. Tik meilei pasibai
gus ar tai dėl mirties, ar tai 
dėl kokių kitų priežasčių,gali 
su laiku apsireikšt meilė prie 
kitos ypatos, bet vėl tik prie 
vienos.

Nejaugi galima pavadinti 
“šeimyniška laime” tokį gy
venimą, kur vyras tik rūpi
nasi išrast naujas priežastis 
prasišalinti nuo jį mylinčios 
pačios ir vaikų?! Juk jeigu 
vyras mylės savo pačią—my
lės tikrai,—jam nerūpės eiti 
vaikščioti su kitomis mergi
nomis, arba moterimis; jam 
yra su kuo vaikščioti. 
Kokis vyrui reikalas eiti į 
viešbučius valgyt su mergi
na, jei jis myli savo pačią; 
juk mylinti ypata visada ge
riau pagamins valgį, negu 
kur viešbutyj. O kur pini
ginė šalis? —Tankiai tokis, 
“mylintis” savo pačią, vyras 
išmetinėja jai už kiekvieną 
centą, prikaišiodamas jai iš
laidumą. Mat, jisai taupo 
pinigus merginoms vaišinti, 
jas važinėti ir joms dovanas 
pirkti, skriausdamas - savo 
pačią ir vaikus. Toks vyras 
nevertas būti tėvu ir, jei jis 
nori kasdien naujų smagurių 
jieškoti, tai jis turi gyvent 
vienas—neturi apsivest. Ko
gi gali vilties jo pati, kuri ji 
myli? Ant ko gali išeiti jų 
vaikai? .

Argi autorė taip mažai pa
žįsta moterų širdį, kad ma
no, jog pačią taip ir galima 
užbovyti ir prigauti. Mat, 
kaip pasakysi, taip bus ge
rai. Reikalai, girdi, užtruk- 
dė. Ne, moters širdies ne
prigaus]’; ji greit pajaus, kas 
tie per reikalai, ir supras iš 
viso vyro apsėjimo, kad jinai 
jau nemylima, apgaudinėja
ma; o tuomet juk šeimyniš
kas gyyejzimas■ jau suiręs,

Pajieškau savo brolio Pranciškai) 
Čiplaucko, paeina iš Kauno gub., Re 
seiniy pav., Šimkaičiy volosties, Ropei 
kiŲ kaimo. Pirmiau jisai gyveno Pitts 
field, Mass., o dabar nežinau, kur ji' 
randasi. Jis pats, arba kas apie jį ži 
no, meldžiu duoti žinią šiuo adresu:

Chas Chiples,
810 3rd st., Oregon City, Ore

Pajieškau savo brolio Jono Toleikio 
paeina iš Kauno gub., Šiauliy pav’., Lu 
kiy par., Pakapiniu sodž. 4 metai ai 
gal gyveno Chicagoje. Meldžiu atsi 
šaukti Šiuo adresu:

A. Toleikis, 
1336 So. 49 Ct., Cicero, III

šeimyniška laimė dingo. CialĮ 
nėra skirtumo, ar kas nors 
praneš pačiai apie jos vyro 
pasielgimus, ar ji pati suži
nos, — rezultatas tas pats. 
Bet jei tik vyras taip prade
da elgties, tai pirmutinė 
kiekvienos doros ypatos pa
reiga tuoj pranešt apie tai 
jo pačiai, idant apsaugoti ją 
nuo tolesnio užsitikėjimo to
kiam vyrui; kuris užsitikėji
mo nevertas, ir duoti jai pro
gą niw*tokio vyro atsikratyt.

Keistai mano p-lė O. Ša- 
piūtė ir apie vyrus. Ji sako, 
kad vyrų negalirpa sulaikyt 
nuo susiėjimo su kitomis mo
terimis, negalima prikalt na
mie sėdėti ir negalima pri-

Savo raštu tik patvirtinate, kad just 
skyrius išties nedalyvavo proteste prie 
kankinimą jūsy gi unijos vadovy. Ta 
sai jūsy žingsnis nepateisinamas ir uni 
ja turety jūsy skyriy suspenduoti. Pa 
sirodo, kad du kuopos nariai šiokiu a 
tokiu būdu negavo pas jus progos pra 
kalbėti. Jūs su džiaugsmu sakote, ka 
bažnyčioj buvo daugiau žmoniy, neg 
ant mitingo protesto prieš jūsy vad 
kankinimą. Negražu.

A B S T (Waterbury). Žydai—n<
tilps.

AUG. ARMONAS. Liūdna nauju 
na, bet tokiy nelaimiy tūkstančiai.

Collinsville, Pa.
20d. birželio Andrius Seve

rą (lietuvis) šovė penkiais žu
viniais iš revolverio į savo 
pačią ir dviem šuviniais į sa
vo podukrę, o ant galo ir pat
sai nusišovė. Severą buvo 
vedęs našlę-anglikę ir tarpe 
jų kildavo šeimyniški nesusi
pratimai. 20 d. birželio apie 
11 vai. vakare pargrįžo gir
tas ir jradėjo vaidintis su 
podukre. Pati jau miegojo. 
Severą, įėjęs į miegamąjį 
kambarį, nieko nelaukda
mas, paleido tris šuvius į 
miegančią pačią, i Kuomet 
duktė atbėgo gelbėtų moti
nos, ją irgi padėjo ant vie
tos.

Paskui,’ nuėjęs 50 žingsnių 
nuo stubos pabaigė ir su sa
vimi. Kaip tašo “The Col
linsville Herald” pati su po
dukre gali pasveikti.

A. Dzūkelis.

Bingham pton, N. Y.
Birželio 22 d. vietinė L. S. 

S. kuopa turėjo teatrą ir ba
lių su skrajojančia krasa. 
Atidarius vakarą, trumpai 
kalbėjo G. Kokalas apie ver
tę teatro, bet mažai ką gali
ma buvo suprasti, nes kalbė
tojas negarsiai ir tankiai kal
bėjo. Sulošta “Mūsų gera
sis”, kuris nusisekė neblogiau
siai. Toliaus buvo šokiai.

Krasos dovanas laimėjo: 
1) P. Vinskunįute—smuiką;

C T VVA/'J-., i IT nL

verst pačios pajiepimus pil
dyt Taip, paliepimus gali
ma pildyt, arba nepildyt, bet 
meilė nereikalauja paliepi
mų. O tokį vyrą, kurį tik 
paliepimais galima užlaikyt, 
geriau leisti valkioties, kur 
jam miela, kur jo laukia to
kios geraširdės advokatės; 
tik pasirūpint, kad jisai ne
galėtų sugrįžt prie tų ypatų, 
kurios jam nusibodo. Bet, 
gerbiamoji, nemanykit, kad 
visi vyrai tokie. Ne, ne. Ma
tyt, mažai dar vyrus pažįs
tate. Yra nemažai vyrų, 
kurių nereikia verst būti na
mie, arba vientik savo pačią 
mylėt, bet kurie patįs tą da
ro. Tenesprendžia autorė 
pagal nekuriu pagadinto bū
do vyrų apie visus.

Galop, ko gali merginos 
laukti nuo tų vyrų, kurie ap
sivedę, o lošia nevedusių ro
lę? Juk jos nieko negali nuo 
jų susilaukti, apart paniekos 
ir vargo. Argi jos nežino," 
kad tię patįs vyrai, kurie su 
jomis lošia meilę, juokiasi iš 
jų ir skaito jas vien trumpa
laikiu žaislu. Gal tokios mer
ginos teisinasi nežinojimu, 
jog vyras yra vedęs; bet toks 
išsiteisinimas čia neturi vie
tos. Jeigu mergina intere
suojasi kokiu nors vyru, — 
jinai visada gali ir turi pil
nai sužinoti jo gyvenimo sto
vį. Bet yra tokių merginų, 
kurioms dėl kokių-nors prie
žasčių nepasitaikė įsimylėti 
ir ištekėti, tokios, metams 
bėgant, persiima neapykan
ta tų moterų, kuriomis. pavy
ko sutvert laimingą šeimy
nišką gyvenimą. Jos vien 
tik iš pavydo stengiasi pavi- 
liot nuo pačios mylintį vyrą, 
kad tik suardyt jos laimę.

Ar tik ne iš tokių skait- 
liaus bus ir p-lė 0. Šapiūtė?!

Žingeidu, kaip autorė žiūri 
į tokias pačias, kurios su ki
tais vyrais meilinasi ir savo 
vyrus apgaudinėja?

Tikras šeimyniškas gyve
nimas remiasi ant teisybės ir 
atvirumo. Jeigu jau atsi
randa reikalas ką nors slėpti 
vienas nuo kito, arba meluo
ti, tas rodo, kad meilė dingo 
ir gyvenimas įra, ir juo grei
čiau tokį gyvenimą pertrauk
ti, tuo bus abiem pusėm ge
riau.

Cuddy, Pa.
Darbai pas mumis eina 

nepergeriausiai. Dirba 4 die
nas j savaitę. Uždarbiai ne
vienodi ir tiek dar turime; 
priminti, kad kas šmaruoja, 
tas ir važiuoja, bet netoli,' 
nes tas greit užsibaigia ir 
vėl reikia šmaruoti.

Blogas ir negražus įprotys.
Darbų kitokių pas mus nė

ra, kaip tik anglių kasyklos. 
Iš kitur pribuvusiam darbas 
čionai sunku gauti be agento.

Ruinford, Me.
“Laisvės” N50 tilpo ne

teisinga koresp. apie beną. 
Kiekvieno darbo pasekmės 
ne tuoj pasirodo. Ridikas 
kartus, bet beno mokslas dar 
kartesnis. Priežastis išsiskir- 
timo tame: benas buvo su
sitveręs iš 31 ypatos, bet ne 
visi buvo atsidavę idėjai. 
Tuomet keli sumanesni vyru
kai įvedė $5.00 kaucijos. Pas
kui, kuris neis mokytis, tu
rėdamas liuoso laiko, bus 
baudžiamas šiokiomis dieno
mis 50c., o šventadieniais 75 
c. Tuomet išties norėjo pasi
darbuoti.

i Kaslink mokytojaus, tai 
jisai nėra mokslinčius ir di
delis specialistas, bet jeigu 
tik visi taip mokėtų savo 
amatą, kaip jisai, tai mūsų 
benas pralenktų svetimtau
čių benus.

į Patarčiau Ridikui daugiau 
tokių žinių nerašinėti.

• Dobilėlis.

Katrą teisybe?
Tenka girdėti mūsų tautiš

kų patrijotų šauksmą, būk 
lietuviški socijalistai nori pa
naikinti taip garbingą tautą. 
Esą, socijalistai nepripažįsta 
tautystę ir tokiu būdu jų kū
dikiai bus išauklėti ne lietu
viškoj, bet svetimtautiškoj 
dvasioj, ir todėl vietoj užau
ginti tikrais savo tautos sū- 
nais, jie bus dai’ tos lietuvių 
tautos priešai. Taip tenka 
girdėti beveik visada ant 
tautiškų prakalbų, kur yra 
tautiški kalbėtojai. Bet, žiū
rint į dalyką giliau, visai ki
taip yra. Kas sulenkina Lie
tuvoj lietuvius, ar socijalis
tai? Beveik pusė lietuvių Lie
tuvoj savo tėvų kalbos bijos, 
ar čia iš loskos socijalistų? 
Dabar paimkime Amerikos 
katalikų tautiečių vaikus. 
Jie visai mažai moka lietu
viškai kalbėti, o rašyti ir 
skaityti nėra ko ir klausti. 
Čionai aš jum parodysiu pa
vyzdį iš E. Cambridge, Mass, 
lietuvių gyvenimo, kurių vai
kai nuo 8—9 metų pradeda 
valgyti čiutabakį ir į einantį 
pro šalį lietuvį šaukia “po- 
lak”. Argi galima tikėtis iš 
tokių, jog jie būtų dori ir 
mylėtojai lietuvystės. Ne! 
Jie bus karšti airiški katali
kai ir nevienas brolis lietuvis 
gaus nuo jų patamsėję su ak
meniu į pakaušį. Tas tai yra 
šventa teisybė.

Męs matom šiandieną soci
jalistų vaikus gražiai besi
mokinant, kur tik yra pra
kalbos. Jau 4 ar 5 metų 
mergaitė, tikrai, lig žiedas 
mūsų tautos, gražiai lietu
viškai eiles deklamuoja, lie
tuviškai namie kalba, rašo. 
Čionai kožnas pasakys, jog 
tai auga tikros lietuvaitės. 
Jeigu ant prakalbų pamatysi 
9 arba 10 metų bernaitį, ar 
mergaitę, klausanties pra
kalbų, matai kaip jie tėmija 
lietuviškas dainas, muziką, 
nes jų tėvai yra socijalistai.

Kartais, ateina ir tautiš
kas-katalikiškas bernaitis su 
tikslu, kad į publiką papilti 
smirdančio tabako ir padary
ti kokį nors triukšmą. Aš 
kalbu faktais, nes Cambrid
geport visi lietuviai mano 
kalbą galėtų patvirtinti, jog 
taip yra? Aš daugiau nieko 
nesakysiu, lai visuomenė pa
ti pasižiūri.

Aldona Giritė. v

Pajieškau savo brolio Andriejaus Pa 
lukaičio, paeina iš Kauno gub., Ras 
niy pavieto, Jurbarko raštinės, Ske: 
nemuniy kaimo. Jis pats ar kas apie 
Žino, meldžiu pranešti šiuo adresu:

Jonas Paulukaitis,
351—4th st., Troy, N.

Pajieškau savo pusbroliy Antano,Ju< - 
zo ir Vinco Salosevičiy, paeina iŠ Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Pustapi- 
džiy kaimo, apie 8 ar 9 metai kaip Amt - 
rikoj. Norėčiau su jais susižinot, tod» l 
jie patys arba kas apie juos Žino, 
džiu pranešti man šiuo adresu:

Mat. Shurmaitis,
257 Brandon avė., Detroit, Mid

Žinok tu, žmogus, kur sle
pias gyvatė su baisiais nuo
dais. Bet štai pasirodė su 
visa visa baisybė po kelmu 
gerbiamos “Laisvės”.—Pa
sakykite, ar yra tiek bagotų 
lietuvių, kad vyras galėtų 
važinėtis su panaitėmis, o 
šeimyna liktus nenuskriaus
ta. Kaip šlykščiai O. Šapiū
tė gailis tų moterų, kurias 
paniekina vyras.

Aš manau, kad šventa pa
reiga kiekvieno pranešt jo 
žmonai apie tokį vyro pasiu
timą kaip galint greičiau. 
Argi jūs nežinote, kad tos 
ylos nebepaslėpsi ilgai, o su
vėluotas sužinojimas atneš 
dar kartesnę nelamę. Kaip 
žmona susilauks keletos vai
kučių, vistik, rasit, turės gy
venti, bet žinos su kuom gy
venanti, nors nepataisys to
kio niekšo, bet žinos nors jo 
klastas.

Ta, kuri rašė panašų straip
snį, turi būti besišaipanti 
prie kiekvieno ištvirkėlio. 
Arba, rasit, koks prasiradęs 
vyrutis nori paslėpti* savo 
darbelius... Pagal mano nu
manymą, tokie straipsniai dėl 
lietuvių nenaudingi.

Jadvyga Vilčauskienė.

vę”, kuris savo dovaną pave
dė S. Dambrauskiutei ir 3) 
J. Maslauskas—pusei metų 
“Keleivį”.

Vakaras nusisekė gerai, 
nežiūrint, kad dievobaimin
gieji socijalistų priešai, norė
dami užkenkti socijalistams, 
parengė tą pačią dieną kitą 
balių su svaiginančiais gėri
mais ir tuom norėjo socijalis
tus. “subankrutyti”. Bet 
veltui tie jųjų norai, nes ant 
socijalistų vakaro irgi buvo 
užtektinai publikos, kuri 
linksminosi blaivu protu be 
svaiginančių gėrimų. Bus 
keliolika dolerių ir pelno, ku
ris yra paskirtas apmokėji
mui proporcijonališkai Sąjun
gos skolą.

Gėda trukdytojams, kurie 
jau antru sykiu, rengiant so
cijalistams balių, taip daro.

Visk$ girdėjęs.
Chicago, 111.

23 birž. Gedemino dr-stė 
parengė pikniką Riversville, 
Ill. Žmonių buvę mažai, bet
gi be muštynių neapsiėjo. 
Begerdami rudį, keli susigin- 
čyjo ir iš to kilo peštynės. 
Pirmu sykiu juos pavyko su
raminti, betgi už valandėles 
vėl susipešė ir taip atsikarto
jo per tris sykius. Vienam 
tapo pramušta su bonka gal
va. Ypač atsižymėjo tūlas 
A. P., kaipo žinomas peštu
kas. Policistų neturėjo nu
sisamdę gedeminiečiai, tai tu
rėjo jie patįs darytis tvarką. 
Bet tai nepasisekė. Kuomet 
kelios vmeterįs pareikalavo, 
kad peštukai būtų prašalinta 
iš daržo, tuomet jas pradėjo 
kolioti.

Ar tai gražu?
K. Rėksnys.
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Apsaugoki! turtą
Kurie norit apdrausti (inšiūrytD savo 

gyvastį arba turtą, atsišaukit pas

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway, So. Boston, Mass.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS
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Meškos Mostis
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Jeigu nOrit, kad j ūsų spaudos 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j
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Užlaikom didele

25c., 50c

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkišku Vaistų

99 ^15 Moyamensing Avė 
kVUV cI Philadelphia, p»binn*a

ra y ra

SVEIKI, GERI IR PIGUS

GĖRIMAI

SSVW ‘NOXSOfl
Off swuqnj ‘’is UO)J«UII|SUA\

3S08 WaGNVX-HV
•|B3|fl«nj )||wX n,?

•sn.<|irp o uqa| 
sriĮąos'ĮA jį ‘sBJdįdod SK’tfIKOWl 
*sniu(AU|n>{p^ ‘snpun>|S ‘sauipipN

smvMiHM ęniNosiA iixani v

SVIVNOAdV
am JO 3||qn(| Cjvjom

•uojjiw r-f io «op|a oai|u»A<()
•40ff «I»W snuojajax o«|jjo

įl DIDŽIAUSIAS / / w y" M 7” A <1 W LEIDŽIAMAS 
DARBININKŲ • • gZ g B \ / A 7 7 LIET. SOC. 

SĄVAITINIS filkVZ ▼ / > SĄJUNGOS
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE

GATVI •'«

DISPENSARE
Jau 20 tnclij tino įbtelKhno.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo O iki H 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 no piet.

Gydome visokius ligos Vyrų, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk Aj apgurslnlmij.

Saužudyste.
27 birželio vakare nusižu

dė visiems žinomas So. Bos
tono saliūninkas Juozas Ven- 
skis, A. Judeikos partneris. 
Paliko pačią ir penketą vai
kų, iš kurių vyriausias turi 
16 metų, o jauniausias 4.

Nors velionis J. Venskis 
turėjo savo žmoną ir buvo 
jau apysenis žmogus, vienok 
neapsieidavo ir be pašalinių 
numylėtinių. Viena iš tokių 
jo numylėtinių buvo Lucija 
Lukaviciūtė iš Montello. Jau 
7 metai, kaip jis su ta mer
gina “meilinosi” 
žmonės kalba, net 
kius buvo sumanęs 
čios prasišalinti.

ir, kaip 
kelis sy- 
nuo pa-

Apie pusantrų metų atgal 
J. Venskis, pastodamas A. 
Judeikos partneriu, pasisko
lino nuo Lukavičiūtės $1,600, 
prižadėdamas jai sugrąžinti 
ant pirmo jos pareikala
vimo. Ir štai kelios savaitės 
atgal minėtoji mergina pa
reikalavo nuo jo sugrąžini
mo jai skolos. Jisai pasi-* 
skubino į Montello, kur jam 
pasisekė patirti, kad jo nu
mylėtinė su kokiu tai vaiki
nu liepos mėnesy ketina ap
sivesti. Ta žinia Venskį la
bai užgavo. Vienok jis pri
žadėjo Lukavičiūtei skolą 
greitu laiku sugrąžinti. Ir 
27 d. birželio nulėmė tai at
likti. Užsitaisė revolverį, 
nusipirko karboliaus ir nu
važiavo į Montello. Užėjęs 
pas Lukavičiūtę pareikalavo, 
idant toji viešai prisipažintų, 
kam jai reikalingi pinigai. 
Mergina atsakė, Kad mano 
tuojaus apsivesti. Kaip tik 
jijtai ištarė, Venskis greitai 
išsitraukė revolverį ir palei
do į ją šūvį. Mergina spėjo 
rankomis užsidengti veidą ir 
kulką nukirto du pirštu ir 
sužeidė smakrą. Kada ji 
bandė bėgti, Venskis paleido 
antrą kulKą į sprandą ir toji 
suklupo. Tada šovikas, ma
nydamas, kad jau su mergi
na atlikta, pristatė sau prie 
kaktos revolverį ir, paleidęs 
šūvį, krito negyvas. Luka
vičiūtei gi duota greita pa- 
gelba ir manoma, kad ji pa
sveiks.

J. Venskis liko palaidotas 
30 birželio Montelloj. Žmo
nės velionį Venskį vadinda
vo laisvamanių, bet ar jis 
tokiu buvo sunku pasakyti. 
Šiaip buvo gana simpatiškas 
žmogus ir su žmonėmis ap
sieidavo mandagiai.

Reporteris.

Konduktorių ir motorhaa- 
nų streikas tęsiasi. Kasdie
ną vis atsitinka nelaimės. 
Didesni priepuoliai atsitiko 
subatos naktį. Pildantysis 
streikierių komitetas visą 
kaltę meta už riaušių kėlimą 
ant policijos, detektyvų ir 
kompanijos. Laike riaušių 
apversta karas ir keliems ka
rams išmušta langai. Dau
gelis žmonių sužeista, vienas 
nušauta ir daugelis suareš
tuota.

Apie tą atsitikimą “Lais
vei” praneša vienas žmogus:

“Ties Northampton ir 
Washington gatve į karą 
mesta akmenįs. Tuojaus su
areštuota 4 žmonės, bet mi
nia juos atmušė. Laike muš
tynių suskaldyta galvos 2 
policistams. Kuomet pribu
vo dauginus karų, tai nu
pjaustyta šniūrai, kad su
stabdyt juos. Žmonėms duo
ta išlipti, tada prasidėjo svai
dymas akmenimis, pakol ne
pribuvo daugiaus policijos”.

Karų unijos pildantysis 
komitetas praneša, jog kuo
met žmonės skirstėsi nuo mi
tingo iš Grand Opera House, 
tai policistai pradėjo juos 
stumdyti ir vaišinti buožė
mis. Jie taip pasiuto, kad 
net saviškiems Kliuvo.

Laike muštynių ties Grand 
Opera House vienas policis- 
tas užvežė kitam savo buože. 
Tasai neliko skolingas ir jam 
tuomi pat atsimokėjo. Ta
sai dąlykas kilo aikštėn ir 
apie tai praneša unija

Kompanijos viršininkai bu
vo netoli nuo tos vietos ir 
patįs komandavo policma- 
nūs, kad muštu streikierius. 
Jeigu kur į karą paleido ak
menimis, tai detektyvu dar
bas, kad pažeminus streikie
rius publikos aky^e.

“The Call” praneša: strei- 
kieriai sužinojo, kad Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios kuni
gas (Maldene5) iškeltas kiton 
vieton, kadangi jisai užstojo 
streikierius, lankėsi ant ju 
mitingo, davė patarimus. 
Kuomet apie tai sužinojo 
komp. prez. Bancroft, tuo- 
jaus davė žinią kardinolui 
O’Connell ir kardinolas tuo- 
jaus nubaudė kunigą, iškel
damas jį į kitą vietą, 30 my
liu nuo Bostono.

Turim ant pardavimo 250 namų So. 
Boston’e, Cambridge’iuj, Arlington’e, 
Somervillėj.Dorchesteryj ir kituose Bos
tono apielinkės miesteliuose. Visi na
mai parsiduoda labai pigiai. Keletas 
namų turi būt parduota į 20 dienų už 
pusdykį,nes jų savininkai išvažiuoja į Ca- 
liforniją. Taipgi keletas namų bus par
duota už skolas šį mėnesį, todėl pasi
skubink rt atsišaukti laišku arba ypatiš
kai pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Ir nusipirksit labai pigiai!

Pajieškau Partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

veryky ir kitokiy daiktų krautuves. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima būtu biznį padidint. Atsi- 
šaukit į “Laisves” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolių Vinco ir Prano 
Makaravičiy, paeina iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Aukšdvaro volosties, Zaba- 
rauskų kaimo. Jie patys arba kas apie 
juos žino, malonėkite man pranešti šiuo 
odresu: £9

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

TEISINGIAUSIA A HrTlTrvlZ A 
IR GERIAUSIA A H I I T K A

LIETUVIŠKA 111-llYrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, baliy, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

• SO. BOSTQIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Nedėldienj, 30 birželio pa- 
tėmyta skebaujant lietuvius. 
Vienas iš jų tai žinomas Stel
mokas. Jisai, rodosi, prigu
lėjo prie socijalistų kuopos. 
Antras tai tūlas Brūzga. Ro
dosi, dar yra keli vyrukai.

Turim ant pardavimo 54 farmas ge
riausiose vietose aplinkui Bostoną ir ki
tur. Daugelis iš jy parsiduoda su gy
vuliais ir padargais visai PUSDYKIAI. 
<urie norit gyvent poniškoj sveikatoj, 
<raustykitės ant FARMŲ, kur jūsy lan
da sveikata. Taigi kurie norit įgyti 
sveikatą ir farmą,kreipkitės laišku arba 
ypatiškai pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Apturėsit listą adresų visokiy farmy 
ir kuri jums patiks, galėsit nusipirkti 
abai MIGIAI.
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Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Gedemino INo. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, LI.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

4612 S. Wood st., Chicago,
Protokolų Rašt. A. A. Poška,

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

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

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

4649 So. Ashland Ave., room 5 
t Chicago, Ill.
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“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius. i

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizino 
idėja. , .

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

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

Kardinolas O’Connell išva
žiavo į Vieną susivažiaviman 
eucharistijos garbintoju. Ji
sai aplankys žymiausius Vo
kietijos ir Austrijos kliošto- 
rius.

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.

Turiu ant pardavimo 50 žemės akrų, 
cą-tik išdalinty į lotus Shawshian River 
?arke, prie pat didelių karšapiy, kur 
jus už keleto mėnesiy darbo 4000darbi- 
ninky. Taipgi turiu Wilmington Square 
500 loty gražioj vietoj ir parduosiu labai 
jigiai. Kurie norit pirkti arba nuva
žiuoti pažiūrėti, ateikit ant North Sta
tion Nedėlios dieną 12:30 vai. po piet. 
Trūkis veža visus norinčius pirkti arba 
apsižiūrėti lotus. Bet kurie norite va
žiuoti Subatos vakare ir tenai ant TYRO 
oro pabūti ir PASIŽUVAUTI,atsišaukit 
pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So. Boston, Mass.

So. Bostono, Mass, agentai nuvežs jus 
uždyką ir duos geriausią vietą pergulėti 
ant Sveikinusio Massachusetts Oro.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS!

Draugijos 
ir Biznieriai!

^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 degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wiszniowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
F*. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūšy sąkrovai.

Revere Distilling Co
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - MASS.

Vyno, Visokių LJkierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų 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 Kflm1Tat^ot,LSu3,renet,,,‘ Boston, 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.

Turim 15 Groserniy ir keletą žuvy 
markety ant pardavimo,kurie norit įgy
ti gerą biznį GREITAI ir su mažu kapi
talu, pasiskubinkit atsišaukti pas

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Nusipirksit už pusdykį.

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

Kurie norit pirkti ir 
parduoti

savo savastis arba parandavoti namus 
dėl kokių biznių arba pragyvenimo, to
dėl atsišaukit pas LITHUANIAN A- 
GENCY, 233 Broadway, So. Boston, 
Mass., o gausit pasiskiriamų adresu 
DYKAI, kur parsiduoda arba pasirąn- 
davoja namai So. Bostone arba apiefin- 
kėse Bostono.

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

Išeina kartą į mėnesi 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 ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Nepamiršk užeiti pas lie
tuvius. Jeigu nori nusipirkt 
šiaudinę skrybėlę, ^tai ateik 
pas mus, nes mūsų krautu
vėj randasi visokiomis pre
kėmis—nuo 50 c. iki $5.00.
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Bostone.

Važiuojant į Lietuvą arba atvažiuo
jant į Ameriką geriausia pirkti laiva- 
kortes-PIGIAI ant greity, visokių linijų 
laivy pas

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway, So. Boston, Mass.

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

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

Perkant žiūrėk, kad but<£ ta marke, 
o gausi teisingai.

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

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

SUSIRINKIMAS
2 liepos, 8 vai. vakare atsibus Birutės 

Kankliy choro susirinkimas po numeriu 
376 Broadway. Į šį susirinkimą privalo 
būtinai susirinkti visi dainoriai, nes bus 
duota pirma lekcija apie notas. Taipgi 
pranešame jauniems vyrams ir mergi
noms bei moterims, kad chore trūksta 
moterišky balsy ir basų. Kurie tik my
lit dainuot,ateikit į minėtą susirinkimą.

B. K. Choro Komitetas.

Kurie norit tapti piliečiais (citizens) 
šios šalies,tai pasiskubinkit, nes paskui 
bus pervėlu. Taipgi kurie norit pagel
bėti išsiimti, ateikite pas

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Jums visiems pagelbės DYKAI, tik 
pasiskubinkit

A. IVAŠKEVIČ, Manager.

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.

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”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į ^Ameriką ir iške
liaujantiems” . Pinigus siųs
kit Money Ordedais šiuomi 
adresu:

“Revoliucijos atbal-
“Mokslas Rankažinys-

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamyjy 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugy talpinami ant tne- 
ty Į sykį dovanai. Už bizniškus pajie§- 
kojimus imam po 50c. už|l vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do-

■ mažo Macocho darbai. Su pav.. 15c
LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO

ŽENKLUS.................................... 15c
MOKSLAS RANKAŽINYSTES 

arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 

nago žydėjimą......................... 15c
MEILES KARŠTLIGE................20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

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

JAS ANGlJšKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL

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

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

tiškos giesmės........................30c
PASAULIŲ RATAS............ ;..... 25c
POKAHONTAZA Indijonų 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:

Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas - 
Antylakson del Vaiky - -
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios 
“Uicure” arba gydymas

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

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožes Balsamas ... 
Kinder Balsamas - 
Bobriaus Lašai ... 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris

(K aš ta volo) ...
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesliė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parky

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

25c. 
50c.

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

25c.
i 60c.

25c.
15c.

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

$2.00 
$1.00

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

$1.60
25c.

$1.25

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
fi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 

lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nop apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyuuoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

LIETUVIŠK AI-LENKIŠK AI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
moty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieįą ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais 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. ZISELA1AN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1Q67-R.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

A^4c)4c)4Q4c)4Sc)494c)4c)4S4S«c)y

B. U. BHRINARI)
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fpnuokjte 160 Soutn Boston arba 
524 Xoxbury. Gyvenimo vieta 
19Gaston SL. šalę Warren St., 
Roxbury, Mask,

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

Duodam ant bargo ir ant išinokesčio.rav
g 822 Washington Streetra BOSTON,

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

F. S. Šimanskis.

Took Gut! You’d better
take care of Iburself

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

i 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 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
F. AD. RICHTER & CO., 213 Pearl St., New York.

RtcbXer’io Plllėn yra geros imo viduriu 
' kibUiliiuo. 25c. ir 60a. 1




