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Bijo, kad nepraeitų demo
kratas.

Washington, 10 liepos.— 
Daugelis žymiu republikony 
meldžia Tafto ir Roosevelto, 
kad šiedu atsitrauktu nuo 
kandidatūros į prezidentus. 
Jie jaučia, kad pasidalinus 
republikonu spėkoms, galės 
praeiti Wilsonas. Daugely
je valstijų net renkamos tam 
tikros peticijos su parašais. 
Ypač daug tokiu prašymu 
susilaukia Taftas. Bet ne
trūksta panašiu meldimu ir 
Rooseveltui.

Tie taikos apaštalai nori, 
kad Rooseveltieciai ir Taftie- 
čiai susitaikytu.

Bet vargiai iš to kas bus.
Baisus karščiai.

Visoje Amerikoje prasidė
jo baisus karščiai. Chicago- 
je numirė nuo karščiu 4G žmo
nės. Tik viena diena numi
rė 6 žmonės. New Yorke 
numirė tik viena paskutine 
diena 15 žmonių. Philadel- 
phijoj per tris dienas numirė 
37 žmonės.

Didžiausi karščiai ir Balti
more j.

Pačta susirūpino mo
terimis.

Washington, liepos 10 d.— 
Pačtos viršininkai susirūpi
no moterų dora. Išsiųsta 
paliepimai visoms pačtoms, 
kad “general delivery” ne
galėtu rašyti ir atsiiminėti 
laišku merginos ir net ište
kėjusios moterįs.

Ekspliozija kasyklose.
Valparaiso, Chili, Pietinė 

Amerika. - Iš priežasties di
namito ekspliozijos Braden 

^kasyklose žuvo 30 mainieriu.
Jūreivių streikas.

New York. --Jūreiviu strei
kas tebesitęsia. 1() d. liepos 
jie darė savo parodą, kurio je 
dalyvavo gana daug žmonių, 
nežiūrint didžiausiu karščiu. 
Kadangi jūreiviai gana ge
rai laikosi, tai nuo skebavi- 
mo atsisakė 300 nigeriy. Net 
policija turėjo pripažinti, kad 
streikieriu paroda atsibuvo 
visiškoje tvarkoje.

Vienok, kaip ir kiekviena
me streike, neapsieinama be 
užmušėjysčiy. 9 liepos buvo 
pašautas streikierius Joze

• Palmiera. Buvę ir liudinin
ku, kurie tai matę. Taip pat 
buvo riaušės viename name 
ant Roosevelt st., kur dau- 

. giausia renkasi jūreiviai. Pra- 
■sidėjo net šaudymas ir areš
tuota keli streikieriai.

Keturi streikieriai už
mušti.

Allentown, Pa, 9 liepos. — 
Iš priežasties streiko geležies 
dirbtuvėse tarpe tūkstančio 
streikieriu ir policijos, kuria 
vadovavo du šerifu, kilo su
sirėmimas. Keturi streikie
riai užmušta.
BilHus apie teisėjų bau

dimą.
Washington, 9 liepos.— 

Claytonas įnešė senatan bi- 
. liy, kad teisėjai, jeigu jie 

prasižengė prieš įstatymus, 
būty baudžiami. Betgi se
natoriams nesmagu toksai

billius svarstyti ir jie jį ati
deda ant toliaus. 9 liepos 
taip-pat atidėjo.

Teisėjai.
Kongreso komisija dėl iš- 

tirimo suktybių teisėjo Arch- 
)aldo pranešė kongresui, kad 
viskas, kas buvo užmetama 
tam teisėjui, yra teisybė. Ji
sai yra kaltinamas tame, kad 
parsidavė gelžkeliy kompa
nijai. Kongresas, turbut, iš
rinks septynius atstovus, ku
rie, nuėję senatan, duos sa
vo paaiškinimus.

Mat, tik senatas turi teisę 
atšaukti netikusius teisėjus.

Bažnyčios nemoka mo
kesčių.

New Yorko miestas turi 
kas metai 26 milijonus dole
riu nuostoliu, nes neima jo
kiu mokesčiu nuo bažnyčių. 
Tai daroma priešingai kon
stitucijai, kadangi Su v. Val
stijų konstitucija sako, jog 
nieko bendro neturi su tiky
ba. Taigi bažnyčios neturė
tu turėti jokiu privilegijų.

Kerštas.
Nuo tos dienos, kada Mil

waukee “apvajavojo” buržu
azinės partijos, prasidėjo ker
štas prieš miesto darbinin
kus. Miesto viršininkai si- 
stematiškai paliuosuoja nuo 
tarnystės darbininkus socija- 
listus. Taip nępęrseniai už- 
veizda asfalto darbu paliuo- 
savo inspektorių Williams, 
įtartą esant socijalistu. Po 
Williamso atleista dar penki 
darbininkai.
Kiek pelne ir kiek pelno?

Lawrence, 7 liepos. Se
ninus Lawrence’o audėjai 
pelnydavo už 56 valandas ne- 
dėlinio darbo:$5.10 - $6.05- 
$6.55 $7.15. Dabar gi už 
54 valandas nedėlinio darbo 
pelno: pirmieji $6.00, antrie
ji gi- $7.00, tretieji—tiek- 
pat; ketvirtieji—$8.25.

Tos skaitlinės parodo, kiek 
daug laimėta per streiką ir 
kaip audėjai turi būti dėkin
gi savo vadovams ir šelpė- 
jams.
Susidūrė pasažierių gar

laivis su karišku laivu.
Newport, R. L, 9 liepos. 

Iš priežasties didelės miglos 
pasažierinis laivas “Com
monwealth”, ant kurio rado
si 1080 pasažierių, susidūrė 
su laivu “New Hampshire”.
Abudu laivu sugedo. Tarp 
keleiviu kilo didžiausias 
triukšmas. Laivo viršininkai 
vos begalėjo užlaikyti ramy
bę. Pasisekė visus laimingai 
iškelti iš laivu. “Common
weal th”ir “New Hampshire” 
atiduoda pataisyti.

Trįs Nuskendo.
Syracuse, N. Y.- Beplau- 

kiojant ant botelio du žmo
nės pradėjo skęsti. Trečias, 
pamatęs juos skęstant, nu
plaukė nuo krašto juos gel
bėti.

Paskendo visi trįs. Ang
liški dienraščiai pilni žinių 
apie nelaimes vandenyse.
Roosevelto partijos kon

vencija.
Senatorius Dixon praneša, 

kad Roosevelto konvencija, 
veikiausia, atsibus apie 6 
rugpjūčio mėn.
Permainys pinigo išvaizdą

Washington. ~ Neužilgio 
bus permainyta išvaizda “ni
kelio”. Vieton dievaitės bus 
padėta “buffalo” paveikslas.

UZSIENYJ
Didžiausia nelaimė ka

syklose.
Conisbrough, Anglija, ^lie

pos 9 d. - -Kasyklose Čadeby 
būvo paeiliui dvi baisi eks- 
plioziji. Pirmoji ekspliozija 
atsitiko laike pietų, todėl pa
lyginamai žuvo ne daug žmo
nių. Kuomet pirmoji eksplio
zija įvyko, daugelis šoko gel
bėti savo draugu. Tuomet 
buvo antras sprogimas, kuris 
palydėjo po griuvėsiais di
džiumą gelbėtoju.

Išimta iš po griuvėsiu 35 
darbininku kūnai, kuriuos 
apgriuvo pirmuoju sykiu ir 
30 lavonu gelbėtoju. Sprogi
mas buvo toks baisus, kad 
išardė šaftą. Ligišiol tikrai 
žinoma, kad žuvo 65 anglia
kasiai, bet spėjama, kad išvi
so žuvo 80 žmonių. Tarpe 
žuvusiųjų yra trįs fabriku 
inspektoriai.

Cadeby kasyklos buvo skai
tomos nepavojingomis, aprū
pintos visais gelbėjimo įrėd- 
niais ir puikia ventilecija. 
Prieš tą baisią tragediją ka
syklas buvo aplankęs kara
lius su karaliene.

Italai sumušė turkus.
Rymas, liepos 10 d.— Oku

pacijasarmija po smarkaus 
mūšio užėmė Misratą, 120 
myliu i rytus nuo Tripolio. 
Iš italu pusės mūšin stojo vi
sos kavalerijos, artilerijos ir 
infanterijos spėkos. Priėjo 
net ligi štiku. Turku ir ara
bu žuvo per 100 žmonių. Tuo 
tarpu, italai sakosi palikę tik 
9 užmuštais ir apie 100 su
žeistais.

Iš Rymo pranešama, kad 
Italija nori užimti Egėjau s 
salas. Už tas salas jinai siū
lanti atlyginimą pij^gais. 
Streikieriai ir jų šeimynos 

badą kenčia.
Londonas, 10 liep.—Ang

lijos transporto darbininku 
šeimynos stačiai badą ken
čia. Mieste Westham didžiu
ma streikieriu visiškai neturi 
ko valgyti. Laimingesni dar 
tie vaikai, kurie lanko mo
kyklą; bent gauna kelis sy
kius pavalgyti. Kuomet laik
raščiu redakcijos nusiuntė 
visą karą duonos kepalėliu, 
tai apie 2000 žmonių į akie- 
mirksnį išnešiojo tą duoną. 
Buvo net peštynių ir reginys 
buvo pasibaisėtinas.

Vienok buržuazija ir ju 
laikraščiai nesigaili darbinin
ku. Kuomet keli vyskupai 
prašė per laikraščius suteikti 
baduoliams pagelbą, tai ne
kurie laikraščiai pasakė: “te
gul pasibaigs streikas, tuo
met bus gerai”. Jie sako, 
kad suaugusiems duonos ne
reikia.
Persijoj svetimi šeiminiu“ 

kauja.
Londonas,9 liepos.—Rusų, 

anglu ir francūzu valdžios 
susitarė išvien tiesti gelžkelį 
per Persiją. Tokiuo būdu 
Persijoj bus tik šešėlis savy- 
stoviškumo. Persija pasida
ro didžiausia rinka Europos 
kapitalizmui. Persai bus lu
pami, o ju šalies turtai aik- 
vojami.
Portugalijos riaušininkai.

Madrid, 9 liepos.—Senojo 
karaliaus šalininkai vėl pakė
lė 'didelias riaušiąs. Per Is
panijos sieną įsiveržė į mies
telį Valence ir jį užėmė. Bet

gi republikos kariumenė juos 
apgalėjo. Nabagai turėjo 
pasitraukti. Nekuriuos areš
tavo Ispanijoj.
Didžioji razbaininkų byla 

jau pasibaigė.
Italijos mieste Viterbo jau 

du metu tęsėsi didžioji raz- 
baininku byla, kurie čia va
dinami “komoristais”. Tie 
razbaininkai terorizavo visus 
gyventojus. Jų aniolu sargu 
buvo kataliku kunigas Vito- 
zi. Išpradžiu daugelis teisė
ju bijojo net teisti “komoris- 
tus”, nes ta šaika baisiai 
kerštinga. Laike teismo bu
vo sutraukta daugybės žan
daru ir kariumenės,nes lauk
ta dideliu sumišimu. Komo- 
ristu giminės net įtaisė pro
cesiją su Panele švenčiausia, 
kad pagelbėjus teisiamiems. 
Bet iš to nieko neišėjo. Visi 
“komoristai” pripažinta na
riais nusidėjėliu šaikęs. Dau
gelis gavo katorgos po trisde
šimts, dvidešimts ir mažiau 
metu.

Popiežius alpsta nuo 
karščių.

Rymas, 10 liepos.—-Dakta
rai Pettraci ir Fava, kurie 
yra popiežiaus daktarais nu
gąstauja dėlei jo gyvybės. 
Iš priežasties dideliu karščiu 
popiežius jaučiasi labai su- 
nervuotas, piktas* Jisai beveik 
nešneka ir nepildo daktaru 
paliepimu.

Nekuriu manoma, kad Pi
us X neilgai tegyvęs.

Senovės šalininkai eina 
išvien.

Išvytam Portugalijos ka
raliui Manuel iui nesinori at
sisakyti nuo sosto. Dabar 
jam pavyko gana smarkiai 
sukurstyti nekuriuos Portu
galijos žmones. Jiems pade
da Ispanijos karlistai. Pati 
Ispanijos valdžia per pirštus 
žiūrį j tai, kad riaušininkai 
organizuojasi Ispanijoj, sale 
pat Portugalijos rubežiu.

Lisbona, 10 liepos.—Roya- 
istai (karaliaus draugai) ata

kavo miestą Chaves, bet bu
vo atmušti. Paimta nelais
vėn keli royal istu aficieriai.

Taip pat republikos kariu
menė sumušė royalistus ties 
Cabeceiros Basti.

Bevielinės telegrafijos 
konferencija.

Londonas, 9 liepos.- Tik- 
ką užsibaigė bevielinio tele
grafo konferencija. Brita
nijos delegacija įnešė, kad 
ant kiekvieno laivo būtu be
vielinio telegrafo aparatas. 
Buvo nurodyta, kad net tuo
met, kuomet mašinos nusto
ja veikusios, bevielinis tele
grafas dar gali operuoti. Ant 
garlaiviu pirmos klesos turi 
būti du telegrafistai. Kvie
čiama, kad visos valstijos iš
leistu analogiškus įstatymus.

LIETUVOJ
(“Laisves” apžvalga.)

Kapitalizmas Lietuvoje.
Paskutiniu metu žymiai 

pradėjo kilti Lietuvos pra
monė. Kapitalizmas skina 
sau kelią. Kadangi pavie
niai kapitalistai neturi tiek 
pinigu, tai jie dedasi į ben
drovės. Tosios bendrovės 
paremtos ant grynai kapita
listišku pamatu ir nieko ben
dro- neturi su kooperacija. 
Šiaip ar taip kalbant, kapi
talizmo plėtojimasis yra pro- 
gresyviškas apsireiškimas. 
Lietuva negali ant visados 
pasilikti kraštu,

Kur oro dūmais nedarko dirbtuves,
Kur tiek ramumo žaliuose laukuose... 

Kapitalizmas, be abejonės, 
būtu Lietuvoje smarkiai iš
siplėtojęs, jeigu ne valdžios 
globa, kuri varžo sumanu
mą, inicijatyvą. Bizniai ge
riausia plėtojasi politiškai 
laisvose šalyse.

“Vilijos“ fabriką.
“Vilijos” fabriką—tai pir

moji kregždutė mūsų kapi
talizmo. Joje gražiausia su
gyvena šėrininkai ir iš kleri
kalu ir iš pirmeiviu. Fabri
ką jau pradėjo darbuotis. 
Vilniaus fabrikoj dirba jau 
30 darbininku. Kaune įkur
ta “Vilijos” skyrius. “Vili
ja” mano apimti ir sulenkė
jusią Vilniaus ir .Gardino gu
bernijos dalį. Ligišiol, kaip 
galima spręsti iš laikraščiu, 
“Vilijai” sekasi. Josios ko- 
misijonieriai važinėja po 
Kauno ir Suvalkų gub., gar
sindami savo biznį. Ūkio ra
teliai ir vartotoju draugijos 
maloniai juos sutinka. “Vi-
i ja” pasidalino rinką su Su

valkijos “Žagre”. Matomai, 
“Žagrei” bus palikta Suval
au gub.

Cemento fabriką. •
Traku paviete (Valkininko 

parapijoje) kuriama cemento 
fabriką. Fabrikos pastaty
mas apsieis apie 60 tūkstan
čiu. Apyvartai gi ir bus rei
kalinga kokia 40 tūkst. rb. 
Tam tikslui bus sudaryta 
bendrovė. Laukas jau nu
pirkta ir iš valdžios gauta 
leidimas budavoti fabriką. 
Manoma padaryti kas metai 
500,000 pūdu cemento. In
žinierius Juodelė aprokuoja, 
jog bus didelis pelnas. Ant 
cemento bačkos manoma pel
nyti 1 rublis.

Valkininku parapijos žmo
nės labai įdomauja apie tą 
fabriką.

Vartotojų draugijos.
Vartotoju draugijų priškai

toma arti 200. Daugiausia 
ju Kauno gub. Vartotoju 
draugijos gali atnešti sodie
čiams gana daug naudos, 
bet jąs negalima priskaityti 
prie kooperacijų. Vartotoju 
draugijos gali dikčiai prisi
dėti prie išplėtojimo sodžiaus 
ūkininkijos, tai yra smulkio
sios ir vidutinosios buržuazi
jos. Tokia draugija-sindi- 
katas, kaip Mariampolės 
“Žagrė”, sutraukė aplink sa
ve žymiausius Suvalkijos 
ūkininkus. Dabar eina kalbos 
apie ^vartotoju draugijų su- 
sivienyjimą. Tuomet ju įtek
mė dar daugiaus padidėtu.

RUSIJOJ
Lenkų socijalistu partijos 

suvažiavimas.
Lenku socijalistu partija 

laikė savo suvažiavimą Aus
trijoje. Nedalyvavo tik va
dinama revoliucijoniška frak
cija (vadinami socijal-tauti
ninkai).

Atskaita parodė, kad iširu
sios per paskutinius keturius 
metus kuopos ir organizaci
jos vėl pradeda atgyti. Ca
rizmo nagaika nieko negelb
sti. Atskaitoj pažymėta, kad 
paskutiniu metu patįs darbi
ninkai, be inteligentu pagel- 
bos, atnaujina organizacijas. 
Atgija senoji kovos dvasia.

Partija nutarė dalyvauti 
ateinančiuose rinkimuose ir, 
kiek galėdama, veiks prieš 
tautininkus. Partija protes
tavo prieš carizmo žiaurumą 
Persijoje ir priėmė rezoliuci
ją, kur pasmerkė laikymą 
katorgoje socijaldemokratu 
antrosios Dūmos.

(Iš “The Call”)
Susibankrutijo.

Peterburge susibankrutijo 
privatinis bankas, žinomas 
vardu “Rusų pramonijos Pe
terburgo namai.” Tas ban
kas įsteigtas buvo 1909 m. 
tuo tikslu, kad paliuosavus 
rusus klijentus iš kitataučiu 
kapitalistu vergijos. Pada
ryta kasos revizija ir surado 
kasoje tik... 18 kap. gyvais 
pinigais. Banko direktoriaus I 
pavaduotojas ir bugalteris! 
suimti. Sako tam banke bu
vo sudėję savo pinigus ne
maža žmonių.

Kolera.
Pavolgyje vėl pasirodė ko

lera. Gegužės 29 d. Astra
chanės miesto ligoninėn bu
vo atgabentas vietos darbi
ninkas, susirgęs viduriais; 
ant rytojaus jis pasimirė. Iš
tyrus jo kūną, daktarai pri
pažino, jog jis mirė kolera. 
Tai dar pirmas šį pavasarį 
mirusis kolera Rusijoje.
Automobilių lenktynes.
Birželio 6 dieną vakare at

vyko Maskvon 40 kariuome
nės automobiliu, kurie buvo 
pravažiavę pakeliui iš Peter
burgo per Vilnių ir Kauną. 
Iš Vilniaus Maskvon važiavo 
net 13 dienu. Pasirodė, kad 
taip Lietuvoj, taip kitur Ru
sijoj keliai visai netikę auto
mobiliams važinėti. Dauge
lis automobiliu kelyje sugedo 
ir sulūžo, ir reikėjo juos ga
benti atgal geležinkeliu.

Netikroji kava.
Paskutiniajam posėdyje ta

rybos kovot su falsifikacija 
Peterburge paaiškėjo, jog 
Rusijoje beveik visi geria ne 
tikrą kavą, bet dažytą. Išvi
so Rusijoje geros kavos var
tojama nedaugiau, kaip treč
dalis, du trečdaliu tai netik
ra kava, labai kenkianti svei
katai. Tą kavą jau 15 me
tu, kaip gamina ir gabena 
Rusijon tam tikri Gambur- 
go, Bremeno ir Liubekos fab
rikai (Vokiečiuose). Taryba 
nutarė pradėti kovoti su tos 
“kavos” platintojais.

Suomijos reikalai.
Vyriausiai patvirtino Suo

mijos senato sutaisytą 1912- 
metams Suomijos biudžetą.

Šiomis dienomis turku mi- 
nisteriu taryba buvo susirin
kusi tarties Albanijos reika
lais. Ministeriu -daugumos 
nuomone, albanu sukilimas, 
kaip paaiškėję, visai nesąs 
toks pavojingas; žinios apie 
sukilimo išsiplėtimą ir suki- 
lėliu pajiegas esančios gero
kai išpūstos. Iš Monastirio 
pabėgę išviso tiktai 100 ka
reiviu ir keli aficieriai. Tur
ku vyriausybė pasitikinti 
greitu laiku visiškai numal
šinti sukilėlius.

Vienasėdžiai.
Ūkio mašinoms rinką ren

gia mūsų vienasėdžiai. Kau
no gubernija, ypač Panevė
žio, Zarasu pav., ir Traku 
pavietas smarkiai skirstosi 
vienasėdžiais. Tatai ir rei
kalinga ir būtina. Vienasė- 
džiuose galima užvesti ūkis 
ant kapitalistišku pamatu. 
Tik tegul “Vilijos” fabriką 
spėja pridirbti masinu, kiek 
ju suvartos vienasėdžiuose 
gyveną ūkininkai. Vienasė
džiai atžais svarbią rolę kėli
me tautiško kapitalizmo.

Ūkio rateliai.
Ūkio rateliai platinasi vi

sur, bet daugiausia ju Su
valkijoj ir Žemaičiuose. Ūkio 
rateliai padės pakelti Lietu
vos ūkininkijai. Jau dabar 
susitvėrė branduolys tautiš
kos buržuazijos. Kįlant ūki
ninkijai ekonomiškai, turės 
kilti ir jos k lesi nė sąmonė. 
Ūkio rateliuose pradeda lan
kytis fabriku atstovai (“Vi
lijos” ir kitu). Nekurie ūkio 
rateliai mano įsikurti maši
nų agentūras. Visur daro
mos ekskursijos, visur taria
masi apie savo reikalus.
Kįlanti buržuazija ir dar

bininkų klesa.
Ūgis kapitalizmo neišven

giamas Lietuvoj. Sulyginus 
su tuo, kas buvo ligišiol, su
lyginus su patriarchališkais 
santikiais—tai žingsnis pir
myn evoliucijos žygyje. Bet 
kįlant tautiškai buržuazijai, 
turės kilti ir klesinė 
Lietuvos darbininku 
kova. Reikalu vienodumo 
nebuvo ir nebus. Bet ta ko
va, kuri turės kilti, bus pro- 
gresyvišku apsireiškimu; Jau 
dabar nekurie ūkio rateliai 
nori pažaboti darbininkus. 
Keldąma savo medžiagišką 
gerovę, tautiška buržuazija 
rūpinasi vien savo reikalais. 
Darbininkai gi jiems pride
ramą dalį gaus iškovoti.

Kiti kilimo ženklai.
Vilniuje ketinama įkurti 

kredito bankas. Kaune jau 
gyvuoja tautiškas bankas. 
Neabejotina, kad tokiu ban
ku turės daugiau rastis.

“Žagrė” nupirko didelį 
(labai apleistą) Gižų dvarą ir 
ten rengs savo ūkio mokyk
lą.

Peterburge įsikūrė broliu 
Vailokaičiu bendrovė, kuri 
supirkinės dvarus ir parce
liuos juos dėl mažažemiu. 
Smulkiu gi fabrikėliu irkom- 
panijėliu gana daug.

Darbininkų organizacijų 
nėra.

Valdžia nors ir persekioja 
po truputį ūkininku orga
nizacijas, bet jos plėtojasi 
gana normališkai. Darbinin
kai gi savo organizacijų ne
turi. Tiktai kunigu juoza- 
pinės draugijos veikia Pane
vėžy, Kaune ir po kitokiais 
vardais mažuose Kauno ir 
Suvalkų gub. miesteliuose.

Lietuvos darbininku parti
ja tik dabar atbunda nuo se
nųjų smūgiu. Toje kovoje, 
kuri turės prasidėti po Lie
tuvos miestus miestelius, po 
dvarus ir kaimus—darbinin
ku partija turės sulošti va
dovės rolę.

L. E

i



los Peterburge, ši 
narni caro priešai

ant jūs kūno. Kodėl jūs ne- 
nupjaujate to šašo savo brit- 
va? Juk jūs giriatės, kad 
jūsų vienybė yra jūsų brit-

virto,puslapio.
Ar gi “Saule” mano* kad 

lietuvės moterjs nemoka nei 
straipsnio parašyti?

lizmas. Bet tai tuščia sva
jonė. Kooperacija*negali už
kovoti kapitalizmo. Bet ji 
gali būti gera paspirtimi ko
voje už būvio pagerinimą.

krauju. Tegul tukstanc 
pirštų mane bado, mano 
zinė nesudrebės .

i Don Alberto
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kad

būrį 
Vel-

kalbų. Rinkimai 
sekantį mėnesį. 
socijalistai išstatė 
reikalavimu. Visi

va. Aha... pašvilpkite man... 
(streiklaužis sarkastiškai kva-

SKEBAS
MONOLOGAS.

DANGUS
(Tąsa nuo “Laisves” N50).

Lietuvis socijalistas kan
didatu į kongresą.

Tolimoje Aliaskoje socija- 
listŲ įtekmė smarkiai plati
nasi. Be dienraščio “Indus
trial Worker”, jie įsikūrė ne
seniai “Modern Methods”.

“Chicago Daily x World”, 
pasiremdamas “Modern Me
thods” žiniomis, praneša:

“Kazys Kriaučiūnas paskirtas, kaipo 
socijalisty kandidatas į kongresą. Jisai 
yra emigranty inspektorius,^gyvenantis 
Ketchikane. Dabar jisai išvažiavo į 
šalies gilumą ir apie jį pranešama, kad 
jisai laiko mitingus. “Modern Me
thods” pasitiki, kad socijalistai jį pra
ves kongresanN

Juliaus pranešama, kad 
draugas K. Kriaučiūnas esąs 
vienas iš geriausiu imigraci
jos inspektorių ir mokąs pu
sę tuzino 
atsibus 
Aliaskos 
visą eilę 
valdininkai turi būti žmonių 
renkami. Jie reikalauja, kad 
valdžios lėšoms būtu pratiesti 
ir užlaikomi geležinkeliai dėl 
išnaudojimo šalies turtu. Val
džia turi valdyti mainas. Tu
ri būti panaikintas “blacklis
ting”. Aštuonios valandos 
darbo dienos mainose, fabri- 
kose, publiškose vietose.

Lietuviai streikieriai 
streiklaužiai.

Tokiuo antgalviu J. Bal
trušaitis deda straipsnį “Dil
gėlėse”. Kalba apie streiką 
Pittsburgo plieniniu triubu 
dirbtuvėj. Pradžia streiko 
buvo visiškai vykusi. Blo
giausia, kad patin streikie- 
riu komitetan įlindo negeis
tinu žmonių. Streiklaužiai 
buvo bemėginę surengti net 
savo mitingą, betgi pabijojo 
ir patįs ateiti.

“Dilgėlės” priduria:
“Streikieriai moka streikuoti. Tik 

beda, kad tingi darbuotis tarp kity, kad 
nemoka jy kurstyti, kad sėdi sau namie 
ir laukia, kad kiti jiems viską gerai pa
daryty. Namie plepa ikvaliai ir statosi 
kytrais, o per mitingą negali priprašyti, 
kad pasakyty savo nuomonę”.

Bostone, kaip pasakė vie
nas karu darbininku streiko 
vadovas, esama irgi veik du 
desėtkai lietuviu streiklau
žiu. Nekurie iš ju dar sta
tosi mandruočiais, bet dori 
žmonės privalytu neturėti su 
jais jokiu ryšiu.

Plunksnos prostitucija.
Kadaise “Tėvynėje” ir “V. 

Lietuvninku” buvo garsina
mi įvairus straipsniu konkur
sai. Padėkime, buvo siūloma 
nagrada už išrišimą klausi
mo: “kodėl mūsų socijalistai 
su pasibjaurėjimu kalba ir 
rašo apie bjaurumą prostitu
cijos, o praktiškame gyveni
me, iš didesnės dalies, kar
ščiausiai prostituciją remia?”

Ar atsakė kas ant to klau
simo, neteko pastebėti. Betgi 
“Tėvynės” N27 apie pana
šius konkursus teisingai ra-

“...kaip sau norite, bet panašiy ap
sireiškimu aš nesitikėjau mūšy rimtoj 
laikraštijoj rasti... Viešai per laikraštį 
tokius bjaurius darbus jiems primesti, 
ir dar dovanomis masinti kitus, kad 
tuos šmeižimus netik atkartotu, bet dar 
dėl ju filosofuotu . . tai jau perdaug ne 
tik dėl laikraštininko, bet ir dėl papras
to žmogaus”.

Tai teisybė, bet ar giliuos 
kiek tokie pamokslai p.p. Sir
vydui ir išdalies V. Račkau
skui?

Ar vyrai nuduoda moteris?
“Saulė” N55 pranašauja, 

kad “Laisvėje” rašančios mo
teris, nėra moterimis, bet 
vyrais, “gerai žinančiais san- 
tikius lyčių sugyvenimo”. 
“Saulė” mena, kad F. Stro- 
pienė yra vyras, tai-pat ir 
Vilčinskienė. Galime “Sau
lę” nuraminti, tai yra mote
ris, pasirašiusios tikromis 
pavardėmis. “Saulė” gali 
rasti net F. Stropienės ap-

Pirmaisiais kooperatoriais 
reikia skaityti nedidelio Ang
lijos miestelio Rochdale au
dėjus. Sunkus buvo tu au
dėju padėjimas ir kooperaci
ja bent šiek tiek.sumažino ju 
vargus. Pirmaisiais metais 
šėrininku buvo vos 28 bėdini 
audėjai. Krautuvė buvo 
privatiškame name ir ją ati
darydavo tik kelis sykius į 
nedėlią vakarais. Nereikėjo 
samdyti nei būto nei parda
vėju. Antrais metais šėri
ninku skaičius išaugo iki 80. 
Po penkių gyvenimo metu 
draugija jau nusisamdę na
mą keliais augštais, įrengė 
puikią krautuvę. Neužilgo 
taip įsigalėjo, kad pasistatė 
nuosavu namą už $65.000. 
Tame name randasi ir krau
tuvė, ir salė susirinkimams, ir 
knygynas. Dabar Rochda- 
liečiai turi savo mokyklas, 
savo namus, savo laboratori
ja

Tai ką padarė vienybė 
vargdieniu audėju.

Šiuo metu Anglija priguli 
prie kraštu, kur kooperacija 
labiausia išsiplėtojusi. Pa
dėkime, 1910 metais Anglijo
je buvo 2233 kooperacijos su 
pustrečio milijono nariu. 
Vienu tik algų tarnautojams 
išmokėta apie milijoną dole
riu. Kooperacijų sąjunga 
užlaiko net savo garlaivius, 
kurie priveža prekių iš toli
miausiu kraštu, kad apsilen
kus su visokiais pirkliais.

Antroji šalis, kur koopera
cija turi savo gražią istoriją, 
tai mažutė Belgija. Koope
racijos judėjimas ir augimas 
ten ėjo greta su socijalistiš- 
kos partijos augimu. Pui
kiausias kooperatyviškas na
mas Bruxelle’yj “Maison du 
Peuple” (Liaudies namas) 
yra sykiu sėdyba ir visu dar
bininkišku organizacijų, kaip 
uniju, taip ir politiškos par
tijos. Socijalistišku koopera
cijų Belgijoje priskaitoma 
virš 200, kurios turi 160.000 
nariu, o metinė apyvarta sie
kia 50 milijonu franku. Šalę 
socijalistišku kooperacijų 
Belgijoje yra gana daug ir 
krikščionišku kooperacijų. 
Tarp ju eina varžytinės.

Vokietija priguli prie kraš
tu, kur kooperacija, nors ne
seniai gimė, bet labai spar
čiai išaugo. Vokietijos ko
operacijos turi 2 milijonu na
riu. Krautuvėse darbuojasi 
16.403 žmonės. Sankrovų 
esama apie 4000. Gryno pel
no (1910 metais) visos varto
toju draugijos davė 20.000. 
000 markiu. Vokietijos ko
operacijos yra darbininkiš
kos, bet nuo socijalistų par
tijos nepriklauso. Didesnę 
pelno dalį skiria biznio pra
platinimui; taip-pat nemažai 
skiria apšvietos reikalams. 
Remia darbininkus laike 
streiku ir lokautu.

Francūzijos vartotoju 
draugijos turi į pusę milijono 
nariu, bet Francūzija gana 
atsilikus, kaip kooperatyviš
kame, taip ir apskritai dar
bininkiškame judėjime.

Iš mažųjų saliu reikia vi- 
supirmiausia nurodyti Dani
ją, kur ypač išsiplatinusi so
džiaus kooperacija, taip-pat 
Finlendiją ir Italiją. Švedi
jos kooperacijos pernai net 
buvo nuveikusios cukraus 
trustą. Austrijoj kooperaci
jos draugijų esama per 15. 
000.

Iš šitų nors trumpu žinelių 
aišku, kaip sparčiai auga ko
operacija. Žinoma, koopera
cija ne visur vienoda, bet vi
sur ji dikčiai prisideda prie 
žmonių proto pralavinimo. 
Neabejotina, kad žmonės su- 
tausoja ir kelis centus. Ne
kurie sako, kad su koopera
cijos pagelba galima bus pa-

Apie ekskursijų naudą ne
galima abejoti. Pasižiūrėti 
'margo svieto, pamatyti kuo 
turtingas tasai margas svie
tas, kožnam žmogui reikalin
ga.

Darbininkas žmogus nega
li būti vien vargo pelė. Jam 
reikalinga plačiau pasidairy
ti po platųjį pasaulį. Kituo
se kraštuose žmonės jau su
pranta didelę ekskursijų nau
dą. Ar kur nors atsibūna ko
kia paroda, ar kur nors esa
ma ko nors ypatingo (gamto
je, ūkyje, miestuose),tuojaus 
rengiama ekskursija ton vie
ton . Laike pernykštės paro
dos Turine (Italijoj), ten at
silankė ne vienas ekskursan
tu būrys. Žinoma, jie susi
laukė ne vien smagumo, bet 
įgijo nemaža naudingu žinių. 
Panašios ekskursijos labai 
išsiplatinusios Anglijoj, Vo
kietijoj, o dabar ir Finlendi- 
joje. Latviai dar visai neseniai 
buvo surengę ekskursiją į 
Finlendiją. Ten jie daug ko 
pasimokino.

Ypač naudingos ekskursi
jos vaikams. Bet mūsų vai
kais mažai kas rūpinasi.

Pas mus Lietuvoje jaunuo
menė pradeda pratinties prie 
ekskursijų. “Varpo” laikuo
se ne vienas studentas apva
žinėjo veik visą Lietuvą su 
savo dviračiu, Iš tu laiku 
męs turime ne vieną veikėją.

Bet Amerikos lietuviai už
miršę apie ekkursijas. O ar
gi jau čionais nebūtu tokiu 
vietų ir įstaigų, kurios ver
tėtu pažinti? Labai ir labai. 
Tuomet ir kelionė būtu pi
gesnė*, nes ir valdžia remia 
ekskursijas.

Buvo pakilusios kalbos 
apie lietuviu dalyvavimą San 
Francisco parodoje. Bet pa
raginimas liko be pasekmės. 
Vienok, kaip būtu gerai, kad 
mūsų draugijos ir organiza
cijos pasiustu ten bent vieną 
-kitą iš gabesniųjų savo žmo
nių.

Bet dar geriau būtu, jeigu 
mūsų Amerikos lietuviu jau
nuomenė kuoplačiausia užsi
imtu ekskursijų rengimu. 
Reikia juk pažinti šalį, ku
rioje męs gyvename. J. N.

(Vyrukas, panašus į lapskurninkų, ži
bančiomis akimis. Matomai, žmogus 
buvaunas. Kalba drąsiai, mosikuoda
mas rankomis).

.. .Taip,aš skebas, aš streik
laužis! Ir ką jūs man pada
rysite? Plyškite iš apmaudo, 
liepsnokite pagieža, galąski- 
te dantis! Nebaisus man jū
sų dantų griežimas, jūsų pa
salinis zurzėjimas. Už mane 
šiandien stoja devynios galy
bės buožių, už mane eina sū- 
džios ir patsai kardinolas.

Šiandien mano dienos, šian
dien aš galingas. Kapitalis
tai pritūpčioja prieš mane, 
visu akįs atkreiptos į mane. 
Aš ponas, aš viešpats!

Buvau menkas žmogelis, 
žemės dulkė begalinėje pa- 
saulėje. Dabar aš spėka, aš 
vyras. Jūs manęs neapken- 
čiate, bet jūs manęs neapga
lėsite. Čypkite ir šnypškite, 
kaip gyvatės, bet jūs manęs 
neįveiksite. Mane pagimdė 
jūsų kvailumas, mane užau
gino jūsų iširimas ir maitina 
jūsų baimė. Taip, jūs bai
liai, jūs niekingi bailiai. Ko
dėl jūs nesukįlat, kodėl neiš- 
naikinat piktą sėklą! Jūs bi
jotės, drebate už savo kailį, 
klaidžiojate aviu keliais.

Tegul aš būsiu šašas, bet 
šašas ant jūs kūno. Ar gir
dite? Klausykite, aš praga-

Mano akįs gėdos nepažįs
ta. Aš drąsiai žiūriu jums įz 
akis. Jūs misliate, kad ant 
mano kaktos išdegintas Kai
no pečėtis! Bet kas jūs per 
vieni, jūs kiškiai, kurie bijo
si savo šešėlio! Jūs sakote, 
kad aš Judošiaus sūnus, ku
ris savo pabučiavimu parduo
da brolius... Na, taip! Aš 
judošiaus sūnus,, bet judo
šiaus galingo, viešpatingo, 
kuris skelbė kovą dievystei.

Ar jūs nežinote, kad pa
sauly eina baisi kova tarp 
pikto ir gero. Pikto—galin- 
go, drąsaus, pasišventusio. 
Ar jūs drįsite sakyti, kad 
piktas apveikiamas? Melas, 
tūkstantį sykiu melas. Ligi- 
šiol pikto viršus ir aš didžiuo
juosi, kad esu pikto sūnumi. 
Jūsų kraujas—tai man vy
nas, jūsų žaizdos—man lai
mės šaltinis... (Valandėlę ty
li. Paskui atsisėda; pare
mia galvą ranka. Kalba iš
lėto, paskui vėl smarkiau).

Tik vieną sykį aš sudrebė
jau, tik vieną sykį... Kada 
mačiau streikieriu procesiją. 
Rankos mano sudrebėjo, akįs 
žemyn nusileido. Ėjo vyrai, 
moterįs, vaikai, seni ir maži. 
Ėjo, siūbavo minia. Paskui 
užtraukė dainą. Jie man bu
vo panašus į numirusius, pri
sikėlusius iš grabu. Ju dai
na buvo panaši į galingą rau
dą ir keršto maldą... Tada 
aš pasijutau nykštuku esąs, 
mažiausiu krisleliu, mažiau
siu gyvūnėliu, kurį ta minia 
gali paversti į dulkę... (užsi- 
mislija, paskui pašoka). Bet 
aš skebas, aš judošiaus sū
nus. Spjaut man ant jūsų 
vargu, ant jūsų žaizdų. Mū
sų procesijos didesnės, mūsų 
daugiau. Pažiūrėkite į ka
reiviu ' milijonus! Kada jie 
eina, muzika griežia, bara- 
banai čerška, piktybės daina 
po visą žemę skamba. Ka
da jie savo darbą dirba—tik 
lekia galvos, kaip skiedros. 
Ką jūs giliuojate prieš mus! 
Jūs nykštukai, jūs žemės gy- 
vynėliai! O policijos, šnipu, 
žandarų milijonai! Drįskite 
prieš juos išsižioti! Aha... 
aš matau, kai}) jūs lenkiatės 
žemiau keliu. Lenkitės, len
kitės, lenkitės... Klausykite, 
štai gieda herubinai ir Sera
finai, štai ateina vyskupai, 
kardinolai... štai jie gieda... 
šita valdžia Dievo leista, se
nelio Dievo leista... Męs jus 
pakrapįsim šventu vande
niu... o ne jus, streikierius, 
bet mus, mus, tą didžiąją 
pikto armiją, tuos milijonus 
kareiviu, šnipu, skebu, poli
cijos, žandaru... O aš jums 
sakau! Girdite! Aš, skebas, 
iums sakau... ir jūsų dalis 
bus su mumis ir jus pakra- 
pins!

Taigi aš nedrebu. Po ma
nim puikus fundamentas. Aš 
gaudau “good time”, kada 
galiu pagauti. Per lavonus 
aš žengiu prie laimės, koja 
aš pastūmiu artimą į duobę. 
Tegul krinta, tegul stimpa.

Paniekinkite mane, spjau
kite ant manęs, nuo to ma
no biznis nenukentės... Mąno 
biznis susidaro iš jūsų vargų 
ir nelaimiu. O jūsų vargai 
niekuomet nepasibaigs. Tai
gi mano biznis žydės, kaip 
žydėjęs. Man nebaisus kri- 
zis, ar streikas. Šiandien aš 
Bostone, rytoj Chicagoj, o 
už nedėlios San Francisco. 
Aš būsiu laukiamas svečias, 
aš būsiu kapitalizmo mesijo- 
šius...

Mano metrikose pažymėta, 
kad .aš esu augštos familijos. 
Kainas ir Judošius — mano 
garbingi bočiai! O tiedu stul
pu galingu, tai peklos vartai. 
Jokia dangaus macis j u ne
sugriaus. (Skebas, bekalbė
damas, pailsta. Jo galva nu- 
svira). Sąžinės pasaulyje nė-

Ji išgaravo su Abelio 
tūkstančiai

mano sa-

Jau saulė nusileido. Peklos planetą 
aptemė tamsi naktis. Męs, dviejuose su 
velniu, keliavom į dangų su agitacija. 
Mano, kaipo bailesnio, našulis susidėjo iš 
valgomu daiktu, velnio su uždrausta lite
ratūra. Kelias į dangų dėl bėdinųjų siau
ras, erškėčiuotas, vos ^ne-vos pėsčias pra
eini. Turčiams, kunigams, carams, kelias 
platus, divonais išklotas, vynu išlaisty
tas. Po ilgu kančių priėjom dangaus var
tus.

—Na, vartai, tai vartai, nestebėtina, 
kad maldose mini,-- tyliai prašnekėjau j 
velnią.—Ne menkesni už Petro Povylo*) 
vartus.

Vos peržengėm slenkstį, prišoko šv. 
Petras su pundu raktu.

—Kas per keleiviai?- užklausė.
Iš baimės nutirpau; velnias, tai patė- 

mijęs, drąsiai atsakė:
—Męs esame Italijos kareiviai, žuvę 

karėj už popiežių ir tėvynę, o einame į 
devintą dangų stačiai, kur stovykloj aug- 
ščiausių “Herubinų”.

—Kuomi taip atsižymėjote, kad be 
“čysčiaus” einate augščiaus, negu “skais
čiausi Serafinai”?—nusistebėjo šv. Petras.

Velnias su pasididžiavimu atsakė:
—Užmušėm po 50 arabu ir turku ne

tikėliu, nepaisydami ju senatvės nei jau
nystės, nuskriaudėm ju jaunas dukteris, 
nusiyarėm kupranugarius, išniekinom ju 
bažnyčias. Prie to dar išžudėm daug sa
vo tautiečiu, darbininku už tai, kad prie
šines valdžiai ir bažnyčiai—streikavo.

Petras smagiai nusišypsojo, tuojaus 
prie šonu prisegė “auksinius kardus”, iš
gyręs už narsumą.

Puikus kelias, automobiliai tik ūžia. 
Aplinkui derlingi laukai; nors buvo tam
su, žmonės dirbo.

’—Žiūrėk, kokia čia tvarka,—tarė vel
nias.- Šitos derlingos dirvos priguli dan
gaus kunigaikščiams, vyskupams. Nors 
jie nedirba, vienok viską valdo. Šitie žmo
nės, ką dirba, amžini vergai, prigauti per 
jūsų kunigus.

Toliau nuėję, radom susirinkusį 
žmonių; Vieni raudojo, kiti alpo, 
nias, įsidrąsinęs, užklausė:

—Ko verkiat#?
—Ponuliai, kur čia neverksim, 

męs, varguoliai, turime po mažą žemės 
gabalėlį; prisodinom visokiu vaisiu, bet, 
užėjus dideliam potviniui, vanduo užsėmė 
viso kaimo javus. Norėjom prakasti, iš
leisti vandenį, bet ponas nedavė, nors jam 
šimteriopai atlyginom.

Kuomet varguoliai vaitojo ir skundė
si mums, prisiartino pasipuošęs žmogus. 
Jo veidas liudijo veidmainystę, žiaurumą. 
Užsirūkęs brangu cigarą, prašnekėjo:

—Aš girdėjau, kad jus dievo mylista 
apdovanojo badu. Neturėsite ko valgyt 
nei kuo dengtis. Užtai jums dievas ne
pasigailėjo dailiu jaunu dukterų. Turite 
vieną išeigą: parduokite jas man.

Tėvai suvedė savo jaunas nuo 13 me
tu dukteris. Pirklys, šypsodamos, derė
josi, mokėjo pagal dailumą ir sveikatą. 
Tėvai, imdami pinigus, raudojo, alpo; 
mergaitės, klykdamos, nuo gaivu plaukus 
rovė.

—Kas čia yra? aš to nesuprantu! - 
paklausiau velnio.

— Ugi “kupčius gyvojo tavoro” pasi
naudojo proga, supirkęs šias visas šv. Au
gustino hareman, meilės ir doros na- 
muosna.

- Negali tas būt, čia dangus...
— Negali!—pajuokė velnias, - žinai, 

kad “kaip danguj, taip ir ant žemės, kaip 
ant žemės, taip ir danguje”.

- Baisu!
Ištraukęs iš velnio našulio keletą at

sišaukimu “Vorai ir musės” ir “Į kaimie
čius”, norėjau padalyti, bet velnias per
sergėjo, kad čia tokiame laike yra dauge
lis šnipu—negalima.

Persiskyrę su kaimiečiais, dasigavom 
į devintą dangų. Namai dideli, puikus, 
visur žaliuoja medžiai, gyventojai pasi
puošę, vergai jiems tarnauja. Klupsti 
pildo ju prisakymus. Ant sargybos sto
vintis herubinas mus sulaikė; tik tuomet, 
kai parodėm šv. Petro išduotą pasą, nu
vedė dideliu salionan. Saliono sienos žė
rėjo nuo papuošalu, grindįs išklotos bran
giais divonais. Šalę sienos gardžiais val
giais apkrautas stovėjo stalas. Nors vis
kas buvo suruošta, tik šaukštu iri sakeliu 
nebuvo; tas nustebino mudu; negalėjom 
atspėti, kam suruošta valgiai. v Bet, kad

*) Petro-Povylo tvirtove stovi ant Nėvas upės sa-
’ ’ • y0 kankį.

buvome išalkę, ilgai nesiginčijom ir ska
niai pavalgėm. Atsitraukę nuo stalo, ėjo
me link lovos. Brangiais šilkais užsuptoj 
lovoj gulėjo mažas šunytis.

—Na, gyvulėli, aš tau parodysiu, kur 
šunims vieta!--ir, nusijuosęs diržą, dro
žiau per pečius. Šunytis, nušokęs nuo lo
vos, pastatė plaukus, išsišiepęs, ’ urgzda
mas, žmogišku balsu tarė:

- Kaip drįsti pasikėsini ant, manęs ir 
be laiko kelt iš miego?

—Šunie!—sušukau aš, — ar nežinai, 
kur tavo vieta; čia devintas dangus, vien 
turčiai užeina, chorai nepersto ja dainuoti.

—Aha! aš suuodžiu, suprantu, su ko
kiu mieriu jūs čia atkeliavot! Manot čia 
streikus, maištus kelti, kaip ir ant žemės. 
Apsivylėte, čia socijalistų nėra, o iš kitur 
pribuvusius sunkiai baudžia.

Velnias, matydamas pavojų, pradėjo 
dailiai šunyti šnekinti:

—Tamsta, rodos, daug gyvasčių iš
gelbėjo!, pertai devintam danguj esate, o 
jums ir pritinka...

—Jokiu gyvasčiy negelbėjau,esu mili
jonieriaus šuva. Ant žemės būdamas, dė- 
vęja\ papuošalus už kelias dešimtis tūk
stančių dolerių. Man jie nepatiko, sunki
no, smaugė, žibėjo, žodžiu sakant, tikras 
kankintinis buvau. Užtai mano šeimi
ninkas gėrėjosi, didžiavosi, tankiai man 
kalbėdamas:- -sunku, nesunku — dėvėk, 
lai pažįsta nuskurę darbininkai, kad aš 
kapitalistas esu galingas, galiu milijonus 
krauti, nors jie streikuoja ir priešinas. 
Turėjau kelis išpuoštus rūmus, tarnus, 
kurie mane tankiai prausė-šukavo. Ėdžiau 
geriausius valgius, tas ir galą man prisku
bino. Ant mano šermenų kėlė didelę puo
tą, sušaukė daug svečių. Gal mislijat šunų 
sušaukė? Ne, didikų, kunigų ir kitokių. 
Grabas mano lėšavo tūkstančius, taip-pat 
ir paminklas.

Apstojęs kalbėt, pradėjo uostinėti 
apie našulius. Baimė mus apėmė, neži
nojom, ką pradėti, nes velnias gi tempė 
uždraustus raštus. Apuostęs velnio našulį, 
šuva suurzgė; tuojaus įpuolė keli herubi
nai su nuogais kardais. Suėmė mudu ir 
nuvedė į kalėjimą. Kalėjimas iš oro ne
panašus į kalėjimą, užtai vidurys įspūdin
gas. Visokios torturos, karcerai šalti ir 
karšti, rykštės ir nagaikos. Sienos, lubos 
kraujais aptaškytos. Pilnutėlis politiškų 
kalinių. (Reik žinoti, katras danguj po
terių nekalba, už politišką skaitomas ir 
sunkiai baudžiamas).

—Matai,—tarė velnias,—šis kalėji
mas paverstas iš universiteto.

Teisėjai, išklausinėję mudviejų, nu
sprendė už 24 valandų pakarti. Kuomet, 
plaukus raudamas, vaitojau, pribėgęs su 
linksmu veidu velnias tarė:

—Nenusimink, aš turiu iš peklos at
sinešęs aparatą bevielinio telegrafo ir jau 
pasisekė susinešti. Užėjus nakčiai, išsi
gelbėsime.

Diena pasirodė metais, smarvė slogi
no. Valgis, vanduo užkrėstas. Kalinius 
vienus atvaro, kitus varo an į sunkių dar
bų, trečius, iš karcerių išvedę, karia. Visi 
beveik jauni vyrai, dauguma studentų.

Užėjo naktis. Po mūsų langu kas tai 
susibeldė. Velnias, pašokęs nuo grindų, 
pradarė langą kartu su geležinėmis sto
romis štangomis.

— Žiūrėk, kaip męs mokam greitai 
apsidirbti su savais įrankiais, dabar liuo- 
sai skrisime orlaiviu.

Ir tiesiai per langą susėdom orlaivin. 
Nors sargai, išgirdę triukšmą, šaudė, ler- 
mą kėlė, tečiaus nieko neužkenkė. Ant 
rytojaus, saulei užtekėjus, skridome palei 
viešakelius ir laukus. Vergai visur dirbo 
apiplyšę, alkani. Įrankiai visai prasti, se
noviški. Jokių mašinų žemės dirbimui 
niekur nesimatė. Geležinkelių visai nėra 
taip pat nei telegrafų, nei telefonų. Už
drausta įvesti, kaipo “velnio išradimus”. 
Saulei leidžianties, apleidom dangų. Nuo 
to laiko dangus man taip įkirėjo, kad jau 
neketinu niekad daugiau keliauti. Pri
mint turiu dar tai: visą kelionę nuo dan
gaus iki žemės akių nekėliau, tik nusilei
dus ant “River gatvės” nuo smarvės pa
kėliau.

Jonas Reda.

Lenkų rašytojų kooperacija.
Krokuvoj susidarė įdomi kooperacijos 

draugija. Ją įkūrė lenkai rašytojai, dau
giausia beletristai. Tos kooperacijos už
davinys savo lėšomis leisti savo nariu vei
kalus ir tokiu būdu apsisaugoti nuo leidė- 
ių-knygynų savininku išnaudojimu. Kol 
kas prie tos draugijos prisidėjo žymus len
ku rašytojai: Žiromski, Sierosevski, Dani- 
lovski, Strug, Micihski, G6rski? Rygier- 
Nalkovska,Grubihski,Chojnovski ir Orkan.

Neprošalį būtu ir musu rašytojams 
pagalvoti apie panašią kooperacijos pama-
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“Laisvėje” talpinama ga
na grąžys ir naudingi O. Ado
maitienės straipsniai, tečiaus 
ne su visais galima sutikti. 
N54

Dėlei moterų drabužių 
(Prie O. Adomaitienės straipsnio).

gėdis. Kas gi su pelavinom 
kūrena pečių!

" i: -Tėve 
ašvęsk mano ka- 
galėčiau turkus

Kareivių aštrus patronai- 
kulkos, tai šiandieninės drau 
gijos vaistai, o kulkasvai 
džiai, tai jau visa aptieka.

“ P. S.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Pittsburg, Pa.
“Saulės” N53 rašoma, kad 

Pittsburge didelė stoka dar-

vo, kad kunigas būtų pa
trauktas prie atsakomybės, 
tada teismas paaiškino, kad 
negalima, nes čia yra išpa
žinties slaptybė!

Ar negera artimo meilė? 
Ir ar negerai mokinti “krik
ščionybės”, kuomet teismas 
pripažįsta išpažinties slapty
bę, o nekaltus už tai žudo.

P. Svotelis.

Akruto draugas.
Vachmistras, pamatęs pas 

jauną kareivį atsiųstą kumpį 
ir suvyniotą į nelegališką po- 
pierą, sako:

“Ar tai kumpį gavai? Ir 
da suvyniotą į nelegališką 
popierą! Nešk kuogreičiausia 
pas mano gaspadinę, aš jį 
apžiūrėsiu, kaip giliai jis yra 
nelegališku -raudonu! 
\Kareivis: Klausau,ponas!

. Tula lenkė ūkininkė 1910 
m. paėmė auginti trijų mė
nesių kūdikį žydžiukės tar
naitės iš Lambert (Austrijo
je). Ir ilgą laiką augino, 
kaip tikra motina. 13 balan
džio 1912 m. toji moteris bu
vo apskųsta už kūdikio nužu- 
dimą, kame ji ir prisipažino. 
Teisme paaiškėjo, kas buvo 
priežastis to nužudymo. Ka
da ta moteris, augintoja kū
dikio; nuėjo išpažintin ir pa
sisakė kunigui, kad ji augina 
žyduką-kūdikį ir da nevedu
sius merginos, tada tas ku
nigas nedavė jai išrišimo ir 
liepė tą*kūdikį prašalinti; tas 
pats atsitiko ir su jos vyru. 
Negana to, da per pamokslą

—O tai čia ne mėsa, kuni
ge, tik dešra.

—Ar tai dešra ne iš mėsos! 
Palauk, spirgįs tave pekloj.

Už valandėlės kunigas lie-

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty- 

‘ ‘Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 

ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Monąy^Orderiais šiuomi 
adresu:

Kaip matote, haverhillie- 
čiai jau moka atskirti baltą 
nuo juodo.

Negramotnas.

TELEGRAMOS.
(Prisiuntė pypkiy cibuky agentūra.)
Vilnius: Jaunuomenės 

vadai serga meilės karštlige. 
Apsivedė Šilingas, Vaitkus, 
Petraškevičius, Biržiška ir

Chicago. Atvažiavus 
kun. Kaupui, aniolų fabrikan- 
tės nušvito. Viskas all right. 
Ponios Katalikienė ir Lietu- 
vienė prašė pas Kaupą au- 
dencijos. Apie pasekmes 
duosime telegramą už metų.

tokios nuodėmės saugotis. 
Motina kūdikio nenorėjo jo 
priimti. Tada dar kartą ji 
ėjo išpažintin, bet kunigas, 
ją ištolo pamatęs, pradėjo 
rėkti, kad prašalintų kūdikį, 
tuomet galėsianti’ eiti išpa
žintin. Tada moteris neišra
do geresnio būdo, kaip tą kū
dikėlį nužudyti. Nors jai 
širdį labai skaudėjo, bet kito 
išėjimo jinai negalėjo rasti.

Teisme ji pasakė:“aš,verk
dama, pririšau akmenį prie 
kūdikėlio ir pamaži jį pa
skandinau. Paskui ir pati 
norėjau šokti vandenin ir pa- 
siskandyti, bet kokia tai slap
ta jiega mane nuo to sulaikė. 
Gal tas kryžius ant mano 
krutinės?” Teismas pripaži
no ją kalta ir nuteisė ant pa
korimo.

lavinos ne malkos, tai ir deš
ra ne mėsa—atkirto drocius 

Lašas.

muno choras”, moterų pašel- 
pinė draugystė, Liet. Ukėsy 
Politiškas Kliubas. L. S. S. 
kuopa užlaiko savo knygyną.

12 geg. 1912 m. kalbėjo 
L. Pruseika, o 31 d. gegužio 
kalbėjo J. Perkūnas. Kaip 
vienas, taip ir kitas paliko 
daug naujy klausimų dėl ap
svarstymo .

Prie Ukėsų Kiiubo priklau
so visi pirmeiviai ir rūpinasi 
pastatyti sau svetainę. Ba
landžio š. m. minėtas kliubas 
turėjo prakalbas. Kalbėjo 
S. Michelsonas. Kalbėjo apie 
ūkėsiškas popieras ir abelnai 
apie darbininkų skurdų gy
venimą. Vėliaus buvo vie
šas susirinkimas kasi ink sve
tainės.Susitvėrė komitetas iš 
8 žmonių ir pirmių pirmiau
sia sudėjo kbžnas kauciją po 
$5.00.

9 birželio buvo viešas su
sirinkimas aptarimui bažny
čios reikalų, Iš 800 žmonių 
susirinko vos 30. 22 balsavo, 
kad pirkti, o 8 visai nebalsa-

Pittston, Pa.
Kada tik prisieina darbo 

jieškoti, tada prisimena ir 
taip vadinamas “biznis”, nes 
gali kad ir 5 metus leberiau- 
ti pagelbininkauti,arba visas 
angliakasyklas šioj apielin- 
kėj apeiti, o priderančiai ap
mokamo darbo negausi, kuo
met “biznieriai”, kad ir ne
mokanti kalbos bei darbo, 
uždirba po $3—4 ir 5 į dieną, 
pareidami nuo 10-12 ar 2val . 
namo, o tikri darbininkai tu
ri dirbti iki 4

tilpo O. A. straip
snelis, kuriame apsilenkiama 
su teisybe. O. Adomaitienė, 
kalbėdama apie drabužius, 
sako: “mergaitės, susilau
kusios 15 ar 1G metų, prade
da nešioti drabužius, kurie 
stabdo jų kūno augimą ir 
liuosą organų vystymąsi”, ir 
sako, būk didžiuma merginų 
ir lieka tokiomis, kokiomis 
buvo užaugę iki 16 metų. 
Ona Adomaitienė meta visą 
bėdą,an t korsetų.

Bet aš paklausiu O. Ado
maitienės, kas stabdo lietu
vaičių augimą pačioje Lietu
voje? Juk ten jos nebepa
žįsta korsetų. Kiek man te
ko pastebėti, tai iš Lietuvos 
atvažiuoja lietuvaitės mažo 
ir labai mažo ūgio. O kad 
jos išpurtusios nuo didelio, 
bet labai prasto maisto, tai 
dar nereiškia, kad jos jau 
yra stipresnėmis. Bet jeigu 
ir išrodytų sveikesnės, tai ne 
dėlto, kad jos nedėvi korse
tų, bet dėlto, kad gyvena 
ant tyro oro. Męs, ameri
kietės, turime išbūti po 10 
ir daugiaus valandų surūku
siose dirbtuvėse. Iš to trum
po išvedimo, rodosi, galima 
suprasti, kodėl žmonės silp
nėja ant kūno.

Dar toliaus O. Ad-nė mė
gina užmesti moterims ne
šiojimą stipriai krakmolytų 
dresių: esą dėvi nuo 5 iki 10. 
Šitas pasakymas labai klai
dingas. Čia ar nudavimas, 
ar tikras nežinojimas. Aš, 
padėkime, jau 9 metai, kaip 
gyvenu Amerikoje, tečiaus 
moteries, su 10 dresių nete
ko matyti. Moterįs čia, A- 
merikoje, dėvi nuo 2—4 dre
sių ir tai nevisuomet.

Pagaliaus O. Adomaitienė 
primeta džiovą ir kitas ligas 
korsetams. Reikia stebėties 
iš tokių autorės minčių. Juk 
visi žinome, kad daugiausia 
džiovininkų yra tarpe vyrų. 
Visi juk žinome, kad džiovos 
priežastis tai persidirbimas, 
prastas maistas, atsilsio sto
ka ir tam panašios priežas-

val. vos nevos parsvyruoda- 
mi namo. “Biznierių” būt 
gali bile kas, tik reikia turė
ti gražią draugę pačią, ar 
seserį, o ne, tai nuvežti per- 
dėtinius į Wilkes-Barre, Pa. 
ant siaurukės...

Atsilankius drg. J. Perkū
nui iš New Yorko 32 kp. L. 
S. S. parengė jam prakalbas 
2 liepos š. m. Kalbėjo neblo
gai. Širšinas.

...Drg. Adomavičius vėl 
sugrįžo Škotijon, kaipo 
“Rankpelnio” redaktorius. 
Labai malonu tai girdėti. 
Matomai, žmogus veikia pa
sišventusiai, turi įtekmę tar
pe liaudies ir, kiek girdėtis, 
žmonės užganėdinti iš girdė
tų prakalbų ir yra jam dė
kingi. Be abejonės, drg. Ado
mavičiui pagyvenus valandą 
Škotijoje, socijalistų sąjunga 
išbujos. Todėl, mano nuo
mone, reikėtų laikytis drg. 
Ad. taktikos, tuomet gausi
me naujų draugų ir pakelsi- 

I me tamsią minią iš kūdikiš
kų vystyklų.

Labiausia gi platinkime 
raštus, kaip tai laikraščius, 
knygas; nelaikykime juos 
spintuose. Jahve,

Grand Rapids, Mich.
4 d. liepos Lietuvių Dra

matiškas Ratelis .turėjo pasi
linksminimo vakarą šv. Jur
gio svetainėj. Pasilinksmi
nimas buvo su šokiais ir im
tynėmis, o prasivėdinimui— 
šaldytos Smetonos. Bet jau 
imtynių, rodos, nereikėjo.

Darbai šią savaitę sumažė
jo, nes švenčia vakacijas. 
Šilumai prasidėjus, tai žmo
nės tik ir baliavoja.

Ne kunigas.

Laike pietų.
Kunigas, pamatęs, kac 

drocius valgo dešrą, užriko 
Ar tu, nenaudėli iš proto išė
jai, pėtnyčioj mėsą valgyda 
mas.

Geras konduktorius.
Scena: Skebas kundukto- 

rius eina per karą ir šaukia: 
“next station Chicago”.

Už minutos vėl šaukia: 
“next station Mineapolis”.

Už minutos vėl šaukia: 
“next station San Francisco”.

Vienas pasažierius smar
kiai pasipiktina ir sako: “ką 
jus čia mulkinate publiką?”

Skebas, švilpaudamas, jam 
atkerta: “dėkavokite dievui, 
kad aš jus vežu ir už penkis 
centus net per visą Ameriką! 
Naudokitės gera progd, taip 
toli ir taip pigiai pasivažinėti!* 

R. R.

čiui pakūrenti. Drocius, pri- 
sisėmęs pelavinų, atneša ir 
papila.

—Jau tu tikrai iš proto 
išėjai, sako kunigas. Aš tau 
liepiau malkų atnešti, o jis

Iš Haverhill’io praeities.
Keturi metai atgal vienas 

ne garsus pranašas pasakė: 
“kol aš busiu Haverhill’ėj, 
tai bedieviškoms draugijoms 
ir prakalboms vieta ne pas 
mus”.

Bet išėjo kaip-tik advęr- 
niškai. Pirmutinės prakal
bos Haverhill’ėj įvyko 1908 
m. Tuomet kalbėjo minkšti, 
bespalviai A. Ramanauskas 
ir J. Gegužis. Nors prakal
bos buvo nei dieviškos ne be
dieviškos, tečiaus sukėlė di
delę audrą. Antros prakal
bos buvo jau aiškesnės. Tuo
met kalbėjo A. Antonovas ir 
Rutkus iš So. Bostono. Tuo 
kartu sutvėrė L. S. S. kuopą.

Bet kuopelėj nedaug buvo 
žmonių tvirto būdo ir ją greit 
nuslopino. Metams praslin
kus, A. Baronas kuopelę vėl 
atnaujino. Tuomet kalbėjo 
F. Bagočius. Trukšmadariai 
buvo besirengę kelti lermą, 
bet kalbėtojas savo gabumu, 
kaip tinklan juos visus paga
vo... Vėliaus A. Antonovas 
su F. Bagočium tankiai pradė
jo lankytis pas mus ir su 
kiekvienu atsilankymu atras
davo haverhilliečius žmoniš- 
kesniais. Pasidėkavojant 
Bostono kalbėtojams ir vie
tiniam A. Baronui, haverhil- 
liečiai pabudo iš letargiško 
miego.

Nepoilgam susitvėrė “Ne-

Klaida.
“Laisvės” N53 korespon

dencijų skyriuj yra įsiskver
bus stambi klaida, kur įdėta 
Collinsville, Pa., o turi būti 
Collinsville, Ill.

A. Dzūkelis.

Grand Rapids, Mich.
“Laisvės” N52 tilpo netei

singa korespondencija, para
šyta Vinco Švilpiko apie Ba- 
gočiaus prakalbas, laikytas 
17—18 d. birželio.

Švilpikas sakė, jog Bago
čius kalbėjo vien apie socija- 
lizmą. Tai neteisybė. Ba
gočius kalbėjo ne vien apie 
socijalizmą, bet apie tą vis
ką, kas žmonijai geriausiai 
reikalinga. Švilpikas sakė, 
jog deklamuota blogai, bet 
čionai gryniausia melagystė. 
Deklamavo V. Juškaitis kuo- 
puikiausiai ir pasekmingai 
nuduodamas.

Švilpikas taipgi sako, jog 
Grand Rapids’o publika pir
mą kart taip ramiai užsilai
kė. Netiesa, kuomet būna 
toje svetainėje kokis nors 
susirinkimas, visuomet pub
lika kuoramiausiai užsilaiko.

V. M. Rinkevyčius.

Springfield, III.
Kun. Čiberskis jau buvo 

atsisveikinęs su parapijonais 
ir benorįs važiuoti Lietuvon, 
bet, matomai, susimislijo, 
kad dar negana apkirpo ave
les ir,neva išvažiavęs, vėl su
grįžo už kelių dienų. Sušau
kė mitingą ir mislijo, kad jo 
parapijonįs prašys ant kelių, 
kad tik pasiliktų. Bet para
pijonįs gana šaltai jam atsa
kė: kad nori būkie, kad ne
nori nebūkie, ale algos nebe
gausi. Tai dabar nei pa
mokslų nesako bažnyčioje.

(Nuo red.—Ir geriau, nes 
mažiau žmonių sukvailina).

Tikras Katalikas.

Kojų “komai”.
Kuone kiekvienas čia gy

venantis, ypatingai ateiviai, 
kurie liuosai išauginę kojų 
pėdas, čionais nepasiduoda 
“sportams”, nusiperka, taip 
sakant, po “madai” siaurus, 
smailais galais ir mažus če- 
verykus, manydami pripra- 
tint koją prie minėtų čevery- 
kų, kaip vilką prie avių, arba 
kiaulę prie mandagumo. 
Tuomet išeina priešingai - - 
išdygsta ragai—“komai” ir 
tankiai prisieina net geri če- 
verykai pjaustyt, arba namie 
sėdėti, o jei ne, tai išsišiepus 
kęsti, ■ bevaikščiojant lyg į 
reples, ar žuvies nasrus kojas 
sukišus, vientik dėl mados. 
Kokia tai mada, ar gražu
mas, jeigu kenkia sveikatai? 
Ar jūs norite palaikyt tą, ką 
jau net necivilizuotos šalįs 
naikina, kaip tai Chinijos 
mergaičių kojas balanomis 
varžyt, kad neaugtų, vienok 
čia da keisčiau—nori užau
gusias mažinti.

Kurie dabar turite, ne ką 
darysi... reikia gydytis. Len
gviausia yra, kaip lietuviai 
daugiausiai valgo 
duoną, ta 
minkštimo

J. FISENKA (Stoughton). Nesvar
bu.

J. JOVAIŠAS (St. Charles, III.) Mel
džiame trumpiau rašinėti.

VIKRAM VAIKINUI (Worcestery). 
Straipsnis “Ko męs turime reikalauti" 
tilps, tik pertaisytas ir sutrumpintas, 
nes jame daug kalbama apie žinomus 
dalykus. Eilės negalės tilpti. Apie gy
vates irgi ne.

P. PACHESAI. Pabaiga būtv gana 
gera, bet pradžia kokia tai filosofiška. 
Kam gi tie filosofavimai? Rašykite su
prantamai ir dar apie tokius dalykus, 
apie kuriuos nebuvo perdaug rašyta. 
Mėginkite toliaus. Šitas netilps.

PIJUI KAUŠIUI. Talpiname ank- 
ščiaus gaubi.

W. DOMAŠEVIČIUI. Eilės negalės 
tilpti.

SENAM VINCUI. Apie komediją 
bus laiškas. Nesuspėta dar perskaity
ti. Kaslink Herman Purvio perdaug 
užsipuolate. Korespondentas visuomet 
gali išreikšti savo nuomonę. Jeigu męs 
išreiškiame savo nuomonę apie teatrus, 
prakalbas, tai kaipgi palikus be komen- 
tary seimo darbus. Sulyg fakto paskel
bimo to dalyko su mokytojom, tai Her
man Purvis pasiaiškino “Kovoje". Ži
noma to dalyko nereikėjo daryti. Pa
galinus, jūs žinote, kad kritikuoti “Ko
vos” korespondentą geriausia pačioje 
“Kovoje". Sąjungos dalykuose “Lais
vė” labai atsargi ir taktiška.

Atsakyta laiškais: K. Karsokui, J. 
Apinaičiui ir Jahvei. ♦

bininkų. Perskaitęs kas nors 
panašią“Saulės”žinią, ims ir 
važiuos į Pittsburgą.Bet dėl- 
ko “Saulė” nepasako, kad 
dabar ten tebestraikuojama?

Taigi neapsigaukite.
Saho bedievis.

Nuo red.—Laikraštis ne
kaltas, jeigu korespondentai 
jam neteisybę praneša.

Worcester, Mass.
9 d. liepos, 9 vai. vakare 5 

vyrukai, gerai įkaušę, nuėjo 
maudytis į South Worcester 
prūdą. M. Madalinskis mo
kėjo gerai plaukti ir, sugrį
žęs, girės gėręs biskį van-1 
dens. Tretį kartą nuplaukė 
apie keturesdešimts pėdų nuo 
krašto ir pradėjo skęsti ir 
šauktis pagelbos, bet pagel
bės nesulaukęs, pasinėrė gel
mėje. Draugai viską matė, 
bet nemokėdami plaukti ne
galėjo pagelbėti. Tuojau 
duota žinia į miestą, bet ka
da atvažiavo, jau buvo per 
vėlu.

Velionis turėjo apie 32 m. 
senumo. Prie draugysčių ne
prigulėjo. Pačią su sūnumi 
ir dukrele paliko dideliame 
nubudime.

Gamtos Gyvūnas.
Argi galima taip lengvai 

kalbėti?
Kad korsetai atsiliepia pra

gaištingai ant lietuvaičių, 
atkeliavusių iš tėvynės, tai 
tiesa. Bet tai yra dėlto,kad 
ateivė nori užsidėti korsetą 
didumo 18-19, kuomet jai 
tiktų 25 29. Žinoma, jei
gu taip susiveržti, tai kenk
sminga. Ir tiktai nuo to ga
li būti ligos.

Jeigu diužiuma kovoja su 
korsetais, tai ar męs privalo
me visuomet sekti didžiumos 
pavyzdį. Juk didžiuma ko
voja prieš kiekvieną kultū
ros pasijudinimą.

Jeigu moterįs lietuvės mo- 
kintųsi, kaip dėvėti korse
tus, tai jie joms no tik kad 
nebūtų kenksmingi, bet ir 
naudingi.

Jeigu O. Adomaitienei reik
tų pažiūrėti į lietuvę, apdri
busią, apsmukusią nuo vir
šaus iki žemei, tai, žinoma, 
ir Ad-nė pažiūrėtų kreiva 
akimi.

Ar ne taip?
Našlaitė

iš New Haven.

Kaip elgties su beparty 
viškais?

Tankiai gird 
apsiskaičiusius d įsmigus kal
bant, kaip čia būtix geriau 
gavus naujų draugų,\ kaip 
pakėlus žmones kult 
Sulyg mano nuomoneį-^tasai 
klausimas būtinai reikia iš
rišti. Norint suorganizuoti 
naujus draugus, nereikia per- 
karštai užsipulti. Aš manau, 
jeigu kuopelėje bus G—7 
draugai ir jie visi taktiškai 
elgsis su nepartijiniais žmo
nėmis, neužgaulios jų ir nuo
sekliai aiškins jiems netiku- 
mą šios dienos sutvarkymo, 
tuomet jų darbas atneš vai
sius. Matydami mūsų dorą 
pasielgimą, matydami, kad 
mūsų žodžiai nesiskiria nuo 
darbų, jie ir patįs pradėtų 
prie mūsų groti n ties. Taip 
veikiant, reikia prisilaikyti 
kuodidžiausios taktikos, ne
reikia pajuokti, nereikia 
skriausti. Tik tokiuo būdu 
galima pelnyti bepartyviškų 
žmonių simpatiją. Kiek man 
teko patėmyti iš atsilankiu
siu draugų kalbėtojų ir agi
tatorių, tai daugiausia pelno 
taktiški ir atsargus žmones. 
Teisybė, agitatorium negali 
būti kiekvienas inteligentas, 
nes mūsų inteligentija la
biausia įieško riebios karvės 
su storu papu. Jahve.

ruginę 
paėmus biskį 

reikia pirštais 
gerai suminkyt ir, įdėjus į 
aštrų actą kaksusą, palaikyt 
bent parą laiko, o paskui, iš
ėmus, užlipyt ant “korno” ir 
užrišt, kad nenuslinktų. Ge
riausiai ant nakties, tik ne- 
užlipyt perdaug, nes pasie
kus ir sveiką odą (skūrą) nu- 
ės ir da reikės iš darbo išlik
ti. Jeigu antsyk nepagis— 
atkartok, bet geriausiai ne
šioti tinkamesnius apautu- 
vus, ką gali gauti už tą pa
čią prekę, platesnius ar į N 
didesnius, nes “mada—kas 
vigada”, o “gražu- kas ‘ ge
rai”, taip mokslas mums sa
ko. ‘ Širšinas.

Šią vasarą jaunuomenė jau 
sėdo ant dviračių ir keliauja 
po šventą Lietuvą. Kelionės 
tikslas—jieškoti sau meilu
čių. Todėl rudenį laukiama 
naujos poravimos karštligės.

Iš priežasties medaus mė
nesio, kurio laukia po ženy- 
bų “Aušrinės” redaktoriai ir 
rašėjai—“Aušrinės” sekantis 
numeris išeis tiktai rugsėjo 
mėnesy.

Peterburgas . Paleidus 
trečią Dūmą, caras ant atsi
sveikinimo priėmė kelis šim
tus atstovų -juodašimčių. Vi
sų širdįs tirpo iš didžios tė
vynės meilės. Caras tik ap
gailėjo, kad nebuvo Lietuvos 
krašto atstovų. Todėl nutar
ta, kad lietuvių tauta nebū
tų paskutinė ir išrinktų į ket
virtą Dūmą Tumą su Olšaus-Prasymas.

Italijos karalius 
šventasis, ] 
nuoles, kac
'skinti, kaip obuolius

Popiežius:—Kanuolės gerai 
muša ir nešventintos. Geriau 
aš palaiminsiu tavo karei
vius. Tegul bus pas jumis jų 
protas, o spėkos jūsų pas 

Daugkentis.



VIETINES ŽINIOS
10 liepos buvo susirinkimas 

draugijos, kuri rūpinasi iš
tremtaisiais Sibiran. Tai dar 
tik antras tos draugijos susi
rinkimas. Nariy draugija 
jau turi 18. Tarpe jy lietu
viu tiktai trįs. Draugija 
tarptautiška ir bepartyviška. 
Nutarta pasirūpinti įtaisyti 
ekskursija ant boto. Rugpjū
čio mėnesį bus surengtas 
tarptautiškas mitingas, o 
rugsėjo mėnesį balius-kon- 
certas. Kitą mėnesį draugi
ja pradės aktyviškai remti 
ištremtuosius.

Geistina, kad draugijon 
prisidėty daugiau naujy na- 
riy. Mėnesinė mokestis 25c.

Pereitoj nedėlioj Jaunimo 
Ratelis turėjo ekskursiją ant 
jūriy. Viskas nusisekė labai 
gerai.

Ateinančioj nedėlioj, 14 
liepos tokią-pat ekskursiją 
turės socijalistŲ kuopa. Lai
vas išplauks 9:30 vai. ryte iš 
City Point.

Kadangi kary darbininky 
streikas gražiuoju nepasi
baigs, tai kitos unijos nutarė 
ateiti streikieriams su pagel- 
ba. Prieš kelias dienas Cent
ral iška darbo unija nutarė 
kviesti organizuotus Bostono 
darbininkus prie generališko 
streiko. 10 liepos d. atsibu- 

f vo keliy unijy susirinkimai, 
kur vienbalsiai nutarta ap
skelbti generališką streiką, 
jeigu kompanija nenusileis. 
Tarp kity unijy prie streiko 
kviečia savo narius Boston 
Team Driver’s unija, kuri at
stovauja 10.000 organizuoty 
darbininky, paskui dar mol- 
deriy unija ir kitos. Nors 
buvo didelis karštis, bet žmo- 
niy buvo labai daug ir nuta
rimai praėjo bemažko vien
balsiai.

Apie patį streiką vis tos 
pačios naujienos. Vis atsi
tinka nelaimiy, pinigai per
dėm vagiami. Arbitracijos 
komisija jau ištardė darbi
ninkus, dabar tardo kompa
nijos žmones. Vieni iš jy 
nieko nepasako, kiti aiškina, 
jog darbininkai neklausę, to
dėl, esą, juos ir pavarė. Bet
gi priežastis visiems žinoma. 
Kompanija norėjo išardyti 

. uniją ir apsisaugoti nuo strei
ko.

Lietuviai dar vis streiklau- 
žiauja. Apie keturius žmo
nės pažįsta. Betgi sakoma, 
kad lietuvišky streiklaužiu 
esama į 18.

10 liepos perkūnija gerai 
pasibaladojo. Įtrenkta į dau
gelį viety. Vienok žmoniy 
nesužeista.

LAISVE

Severos Skilvinis Kartus Vynas (Severn’s Stomach Bitters)

užtikrina gerą apetitą, prašalina dispepsiją ir nerviškumą, sus
tiprina nusilpnėjusį organizmą.

P-nas Jos. Lonek iš Carr, Colo. rašo: “Turėjau visai nusilpnėjusį skilvį, bet ačiū Severos Skilviniam Kar
čiam Vynui vėl grįžau prie sveikatos. Mano skilvis yra dabar stiprus. 
Niekados gyvenime neturėjau taip gero apetito, kaip dabar”.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiysti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y, tą, kuriuo norite, kad bu- 
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

TIKRA DEGTINE

Nereikalingų Kentejimų
galima išvengti, jeigu tuojaus, pasirodžius 
vidurių sujudimams, diegliams, vidurių pa- 
liuosavimui, cholerinai, vasarinei ligai ir 
vaiky cholerai, pradėsite vartoti

Severos Viduriavimo Gyduoles
(Severa’s Diarrhoea Remedy)

Gerai jas visados laikyti namuose, kaipo 
pirmą pagelbą ligoj.

Du didumai: 25c. ir 50c.

Reuniatiški skauduliai,neuralgija, laužymai pečių, 
sustingimas sąnarių, raumenų skaudėjimai, 
krutinės sopėjimas, aptinimas, 
paralitiški skausmai

visa tai turi išnykti, jeigu jtrinsi- 
te, arba uždėsite

Severos Gothardo Aliejų 
(Severn’s Gothard Oil) 

Kaina 50 centų.

TEISINGIAUSIA 4 I'VT’IF’IT’ A 
IR GERIAUSIA A R I I R K A

LIETUVIŠKA 1 114 AVn
Sutaisau receptus su didžiausia nty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptinka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių, 
galit gaut,kokios tik pasaulyj vartoJ 
jamos. 'Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kvndes ant 
vestuviy, baliy, krikštyny ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mys BESOTINĘ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečetyla 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., neWawbs BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiai* iii vl*al žema h kalnu*.

DIDŽIAUSIAS ✓ / W • W Y A
DARBININKŲ į \\/ A
SĄVAITINIS 1X1 / V
LAIKRAŠTIS

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

Visos Severos gyduoles parsiduoda aptiekose visur. Neimkite kitų. Norėdami gauti gerą
* patarimą, rašykit pas:

rizmą. Mūšy vadai nekalti. 
Veik greičiaus, nes kraujas 
bus ant mūšy ranky.”

Žinoma, tokie laiškai daly
kui negelbės. Tai neišmin- 
tingy karštakošiy darbas.

10 liepos Mechanics Hali 
atsivėrė šeštoji tautiškoji če- 
veryky ir skėry paroda. Sa
koma, jog tokios puikios pa
rodos dar niekuomet nėra* 
buvę. Bostonan suvažiavo 
daug žmoniy, kuriems tokie 
dalykai rūpi ir kurie iš to da
ro biznį.

Belmont (netoli Bostono) 
apie 40 apsimaskavusiy vyry 
užpuolė ant karo, nutraukė 
stričkę, sumušė konduktoriy 
ir motormaną ir atėmė iš jy 
visus pinigus. Po viskam 
net norėję sudegint karą. 
Ant karo laike užpuolimo 
tiktai vienas buvo pasažieris. 
Greitai pribuvo du policijos 
automobiliai, bet užpuoliky 
nesugavo.

11 liepos numirė nuo karš
čio 2 žmonės. Išviso nuo 
karščio (per devynias dienas) 
numirė 12 žmoniy.

Esperantistu kongresas už
sibaigė 11 liepos. Buvo ban
ketas Nantasket Beach. Per- 
zidentu draugijos išrinktas 
Pisher iš Pittsburgo, o vice 
prezidentu dr. Lowell.

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

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti jiTok.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo

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

Susirinkimai.
Ateinančioj rfedėlioj, 14 liepos (July), 

2-rą vai. po piety bus D.L.K. Keistučio 
Dr-stės kvartalinis susirinkimas po No. 
164 Hanover st., Boston, Mass. Visi 
nariai malonės susirinkti ir naujų dar 
atsivesti. Sekr. M. W.

Birutes Kanklių choro susirinkimas 
atsibus 16 d. liepos, 8 vai. vakare po nu
meriu 376 Broadway. Visi dainoriai 
privalo būtinai atsilankyti, nes bus svar
stoma apie ekskursiją. Taipgi bus daug 
kitokių reikalų.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

veryky ir kitokių daiktų krautuvės. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima būty biznį padidint. Atsi- 
šaukit į “Laisvės” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimtis imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskuitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.
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Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K- Gedemlno No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

4602 So. Ashland Ave., Chicago, III.
Vice Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Woods!.., Chicago, III.
Protokolų Rašt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, 111.
Finansų Rašt. F. Yaugę!,

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

4600 S. Paulina st., Chicago, III.
Organo užžiūretojas A. M. Barčius, 

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

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto. *
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

99 1815 E. Moyamensing Avė ■VOVd PHILADHI .PHIA, PHNIN’A
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS

>«1 es ęd «)>>(-< tuo

Draugijos

ir Biznieriai!

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

“ Laisves”
Spaustuvę

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

e) 
S 
§ 
X 
e) X 
(?) 
X 
e)

Akušerka
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.

OPFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

4
8 
(0

o
Co»
(o
M
CQ

e)
x 
ę)e>4W4'cr^4©4®4S4D4c)4c)4c)4e>44

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

^A\JECZA///£

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

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenkty, 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.

';,pavethM<J

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 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: 

xtLietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Pereitame “Laisvės” N ry 
jau rašėme apie italu mitin
gą Fanuell Hali, kuris liūd
nai pasibaigė. 9 liepos buvo 
teismas suimtuju italu. Nors 
advokatai, rodosi, visiškai 
išrodė suimtu j ų nekaltybę, 
vienok Carabelli (tasai, ką 
rūkė cigarą) gavo metus ka
lėjimo. Taip pat metus ga
vo Lugio Cisburo iš Everett. 
Kiti du gavo po šešis mėne
sius. Visi jie apeliavo. Kau-

• cijos sudėta po $1.000, o už 
Carabelli $5.000.

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

Petras Bartkevičia
877 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge- 

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

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

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

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti.

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

“LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o gausi teisingai.

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

LIETUVIŠK AI-LENKIŠK AI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau- 
tos Medicinos Profe- / 
sorius Massachusetts įĮiįjįf 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek- '■ jKrjtSį
mingai gydau ir at- y 
lieku operacijas. Te- iSjO
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptieką 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”.r Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo i iki 2 po

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

I) A K T A RAS
B. U. BERNARD

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

25c.
50c.

50c. ir $1.00
35c.

Henry C. Attvill, prokuro
ras Essex pavieto, vedantis 
Ettoro ir Giovannitti bylą, 
gauna labai daug grasinan
čiu laišku. Vienok prokuro
ras sakosi visiškai nesibijąs 
tu grąsinimu. Štai vieno laiš
ko pavyzdys:

i ‘Jeigu tamsta visiškai ne- 
paliuosuosi Ettoro ir Giovan
nitti, tai būsi nušluotas nuo 
žemės paviršiaus. Męs ilgai 
kentem tokį legališką barba-

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.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

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

“L.” Administracija.

Užlaikom didelę

Jeigu dar nepirkot šiaudi
nės skrybėlės, tai dabar pa- 
siskubinkit, nes gausite tik 
už pusę prekės: $2.00 ir $1.50 
tik už $100.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

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

Duodam ant bargo ir ant iSmokesČio.

S^2^2 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KL1OŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Da
mazo 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

M EI LES KARŠTLIGE....... ........20c
VADOVAS keliaujantiems j Ame- 

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOC 1J A LD E M O K R AT Ų P A ŽVAL

GOS AR 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................ 15e

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

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip: .

“LAISVU” v
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Egiutero No. I. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Anty lak son dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmeliy 

,, nuo Kirmeliy dėl suaugusiy 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo !
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apslabdymui 

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintoja: 
Vaistas Nutildymui Vi 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippe 
Plauky Apsafigotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožes Baisumas ... 
Kinder Balsamas 
Bobriuus Lašai 
Švelnintojas ... -
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Painada Plaukams 
Uchot.yna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas (Įsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesne) 
Akines Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abolnai Skausmo ir Škorhuto $1.26 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežų - 
Gyd. ir Mestis nuo Dedervines 
Gyduolės nuoTasiapt ingos 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 
apielinkese, Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

!)R. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 1

Telephone Richmond 1967-R.

AISVOJI ŽMONIJA

Sveikatos

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

75c.
$3.50 

50c.

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

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

$2.00 
$1.00
$1.25

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

$1.00 
25c.

$2.00
$2.00

$50
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Telephone So. Boston. 815 M

DR. P. MATULAITIS
4‘>5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.

VniiiiuloK:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 -9 vakare.
Nedcliomis iki 3 vai. po piet.
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«"L.įj'tai mėnesinis laikraš 11 s. 
“L. ž. neužsiima politika, bet nu
rodo geresnius — Švaresnius ke
lius išsiliuosavimui žmonijos. “L. 
Žinou." prieinamiausis laikraštis.
KAINA METAMS TIKTAI 50 CEN.
Pinigus siųskite Money Orderiu, 
arba registruotame laiške.

ADRESAS:
„LAISVOJI ŽMONIJA"

1841 So. Halsted st., Chicago, III.
P.S. Jai nori pamatyti, tai prisiųsk 
1c. stempą, o prisiusime “L. Žmo." 

a .

DISPENSaRE
J ii n .’.O metą tino įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
Atokiomis dienomis ntlduryta ntio 0 IM S 
vai. vakare. .šventadienini* nuo IO ryte 

IKI -t po plot.

Gydomo visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk Aį apgarsinimą.
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It doesnt pay to neglect
C& your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope ✓ j 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites! /

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERISJ 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos /L 
pagalbą ir pradai: s ilgą vargą jeigu JtfV'.nJk 
urnai vartosi. ‘ uKl

Visuomet namuose turėk bonkutę. /r 
Platus nurodymai nuvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. nptiekose. į

Sergėkis pamėgdžiotų vaisių ir y 
žiūrėk ant Inkaro ir musu vardo. v. HKį'"

P. AD. RICHTER A CO., 215 Pearl St., New York.
kuihUr’iu Congo 1M16B yr» ger6s uuo viduriu aukieUjliuo. 26e. ir 50e




