
ę

iZJ

AMERIKOJ RUSIJOJ LIETUVOJ

!

i

pusę milijono doleriu. Sako
ma, jog ir kaikurie kiti gc-

lio.tilto fotografiją, 
buvęs vokiečiu šnipas.

Tai tiek
Visa bėda

teisė Vinnicoje 2 metam sun
kiųjų darbu vokiečiu valdinį I (Suvalkų gub.) suimti 
Haasę, kurį pernai suėmė £ 
netoli Gnievanio gelež. sto- H.1

t

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
6 6

Eina du syki
Lel<

Amerikoje...
Kanadoje ir

Kanadoj;? ir
Amerikoje...

Aruar

Korespondentas 
“Ei Imparsial”

riai, pravoslavai, kalvinai.
“Viltis” ir caras.

Kunigu laikraštis pradėjo

Orosco. Sukilėliu spėkos da- 
• bar labai silpnos.

rodami didelės armijos,
kovoti, susirišę į mažas

Jie, netu- 
nori 
kuo-

~..ay So. Boston, Mass.<yM'242 VV. Br

$1.50 
. 1.00

<nino.<i ant užklausimo.

Visuomenes, Kultilros, Politikos Laikraštis 

itėj:*li^nlnke ir Pėtnyčlo] 

JSVES BENDROVE” 
KRATA MlpTAMS: 

....$2.00 
žiuose....................................3.00

į

ISVE 99
Published by 

“LAISVE” PUBLISHING CO.
Every Tuesday and Friday at Boston, Mass.

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

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

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

No. 58. Telefonas:
So. Boston 21013.

BOSTON, MASS., 19 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.”

Telefonas:
So. Boston 21013. 11 Metai

’ 1 ! ___J___ ____

14 tūkstančių streikuoja.
New Bedford, Mass., lie

pos 15 d.—Bovelnos dirbtu
vėse sustreikavo 15 tūkstan
čiu darbininku. Streikas apėi 
mė 12 dirbtuvių. Veik pusė 
streikieriu moterįs. Į strei
ką išėjo dėlei šių priežasčių: 
nori, kad būtu panaikinta 
“grand i ng system”, tai yra 
nelygus apmokėjimas pagal 
skyrius. Padėjimas streikie- 

. riu labai vargingas. Visi jie 
nėr nedėlią užpelnydavo $100. 
)00. Taigi nedėlinė darbi
ninko alga $6.50—$7.50. 
Kompanijos iš pat pradžios 
atsisakė išpildyti reikalavi
mus.

New Bedford, 17 liepos.— 
šiandien jau kilo riaušės, 
tuomet policmanas norėjo 
suareštuoti tūlą streikierį- 
portugalą. Tuoj susirinko į' 
20 policmanu, į kuriuos pra
dėjo mėtyti akmenais. Ūpas 
tarpe streikieriu gana 
geras. Atsibuvo jau ir mi
tingai, kuriuos parengė In
dustrial Workers of the World 

• unija.
Kaip spėjama, x tai ant 

streiko išeis ir kitos septy
nios dirbtuvės. Savininkai 
jau nori kokiuo nors būdu su
sitaikinti.
Mexikos sukilėliams ne

siseka.
Mexikos sukilėliai apšaukė 

savo vadovą, generolą Oros
co, parsidavėliu ir melagium. 
Jisai būk nesirūpinęs revo
liucijos reikalais, bet vien 
tik savo ypatiška nauda. 
Laike paskutinio mūšio, ku
riame žuvo apie 1000 sukilė
liu, Orosco sau ramiai sėdėjo 
savo automobiliu j. Laike su
kilimo jisai spėjo padėti į 
banką EI Pase $500.000. Su-

tu. Karės departmentas tu
ri viltį, kad kareiviai, gyven
dami miestuose, pakels ka
rišką žmonių ūpą ir patrauks 
dauginus jaunuomenės į ka
reivius.
Kivirčiai tarp Suv. Valsti-

Anglijos valdžia ir laikraš
tija protestuoja dėl Suv. 
Valstijų noro paimti į savo 
rankas Panamos kanalą. Suv. 
Valstijos nori turėti išimti
nas teises ant Panamos ka
nalo, kokiu kitos šalįs netu
rėtu. Tokiu būdu kitu šalių 
laivai už pervažiavimą kana
lo turėtu užsimokėti. Ame
rikiečiai sako, jog jie tą mil
žinišką darbą atliko ir sudė
jo galybes pinigu, todėl ka
nalas turįs prigulėti jiems.
Įkurs darbo department^.

Washington, 18 liepos.— 
Kongresas priėmė Sulzerio 
įnešimą, kad būtu įkurtas 
darbo departmentas.
Amerikos pavaldinys šau
kiasi pagelbos iš Sibiro.

Debesjs trūko.
Šią nedalią net trijose 

Amerikos vietose trūko de
besis. Nuo to atsitiko labai 
daug žmonių nelaimiu. Apie 
vieną nelaimę praneša iš Me- 
xiko City. Nuo trūkimo de
besio provincijoje Guanajua
to išsiliejo upė. Daug žmo
nių likosi be pastogės, daug 
prigėrė, 
laikraščio
spėja, kad žuvo apie 1000 
žmonių o nuostoliu padary
ta ant $20.000.000.

Apie antrą nelaimę prane
ša iš St. Louis. Debesys trū
ko netoli nuo tos vietos, kur 
susilieja upės Missouri su 
Mississippi. Trečias debesio 
trūkimas buvo Denver, Colo. 
Padaryta nuostolio už kelis 
milijonus doleriu.

Kariumenę nori laikyti 
miestuose.

Washington, liepos 14 d. — 
Karės departmentas svarstė 
klausimą apie laikymą kariu- 
rnenes miestuose. Dabar ji
nai laikoma atokiai nuo mies-

prie Tafto.
Washington, 15 liepos.—Iš 

Sibiro gilumos kreipėsi prie 
darbininku kongresmano V. ' 
Bergerio ištremtasis Ameri
kos pavaldinys. Jisai para
šė V. Bergeriui sekantį laiš- , 
ką: “Mano vardas- Steponas 
Dambrauskas. Aš esu na- 
turališkas Suv. Valstijų pi
lietis, nuteistas 1910 m. Var- 
šavoje ant amžino ištrėmimo 
Sibiran už priklausimą prie 
Lenku Socijalistų Partijos.” 
Prieš teismą Dombrovskis 
sėdėjo kalėjime 20 mėnesiu. 
Tenais jį aplankė Amerikos 
konsulis, žadėdamas pagelbą, 
bet paskui nieko nepadarė. 
Savo laiške Dambrauskas ap
rašo, kaip sunku gyventi Si
bire. Tą aprašymą padėsi
me kitame “Laisvės” N-ry. 
Bergeris, gavęs tą laišką, 
tuoj kreipėsi prie prezidento 
Tafto.
Legien apleidžia Ameriką.

Paviešėjęs Amerikoje kelis 
mėnesius, Vokietijos unijų 
vadovas K. Legien rengiasi 
važiuoti tėvynėn. Paskuti
nis bank iotas jo garbei atsi
bus New Yorke Labor Tem
ple.
Demokratai nori rinkti 

moterį į kongresą.
Los Angeles, 16 liepos. 

Demokratai ruošiasi išstaty
ti kandidatu į kongresą nuo 
savo partijos Miss Musa 
Rawlings, sekretorę moterų 
kliubo.

Ar galima tai žiniai įtikė
ti, sunku pasakyti.
Spilkutč buvo 20 metų 

kepenyse.
Brooklyn, 18 liepos.—Išeg- 

zamenavus kūną Miss. Kate
riuos Roche, mirusios hospi- 
taly, pasirodė, jog josios ke
penyse per 20 metu buvo 
spilkutė. Ta spilkutė buvo 
priežastis mirties.

1.500 vyrų peršasi j jau
nikius.

Chicago, 15 liepos. — Tūla 
Clara Brown iš Kansas City 
užsimanė gauti jaunikį tik 
ne iš vakaru, bet jš rytu- 
Kuomet jinai pasigarsino, 
tuoj suplaukė daugybė pasi- 
siūlyjimų. Vienok ta keistoji 
ponia tais jaunikiais neužga
nėdinta. Tarpe pasisiuliu- 
siuju buvo 200 kunigu, 66 
vyrai, baigę Harvardo uni
versitetą.

mo kompanijoj. Mat, nori 
parodyti pavyzdį dėl kitu.

Kareiviai jau pašaukti.
London. Jau 9 nedėlios, kaip 

tęsiasi transporto darbinin
ku streikas. Vienok ligišiol 
nebuvo šaukiama kariumenė. 
Dabar ji jau pašaukta. Pa
čiu streikieriu padėjimas esąs 
baisiai vargingas.
Nosaragis džmušė garsų 

orlaivininką.
Paryžius, 17 liepos.—Gar

sus orlaivininkas Hubert La
tham buvo nuvykęs į Afrikos 
Kongo ant medžioklės. Da
bar pranešama, kad ten jį 
patiko didelė nelaimė. Laike 
medžioklės, kurioje dalyvavo 
ir daugelis negru, nosaragis 
užpuolė ant Lathamo ir ant 
vietos jį užmušė.

į Ko nori sukilę albaniečiai.
Albaniečiai sukilėliai įtei

kė turku valdžiai ir anglu 
konsului savo reikalavimus. 
Jie sakosi nenorį skirties nuo 
Turkijos. Jie tik kovoją 
prieš netikusią jaunaturkiu 
valdžią. Jie išstato 12 rei
kalavimu. 1) laisvas vaiku 
mokymas albaniečiu kalboje; 
2) laisvė tikėjimo; 3) pripa
žinimas albaniečiu kalbos už 
valdžios kalbą Albanijoje; 
4) pildymas konstitucijos; 5) 
vietinė savy valda j 6 išleidi
mas pinigu pakakinimui rei
kalu vietiniu žmonių.

[ Taigi ju reikalavimai visai 
teisingi. Visas vargas, kad 
turku valdžia esanti rankose 
tautininku ir fanatiku.
Belgijos socijalistų suva

žiavimas.
i Belgijos socijalistų suva
žiavime dalyvavo pusantro 
tūkstančio žmonių. Buvo ir 
uniju atstovai. Daugiausia 
kalbėta apie visuotiną strei
ką. Nutarta rudenį parei
kalauti parlamente, kad bū
tu duota visuotinas balsavi
mas ir tuomet, jeigu visuo
tinas balsavimas nebus duo
tas gražumu, apskelbti vi
suotiną streiką. Tuo tarpu 
nutarta prie to streiko reng
ti es.
Gavo 2 mėnesiu kalėjimo, 

i Londonas, 15 liepos.---Ch. 
Gray, jaunas sufragisčiu sim- 
patikas, kuris metė akmeniu 
į kanclerį Lloyd George’ą, 
gavo 2 mėnesiu sunkaus dar
bo.

Pralaimėjo streiką.
Havre, 16 liepos. -Prancū

zijos jūreiviai streiką pralai
mėjo. Jie nutarė grįžti dar- 

16 liepos.—Iš ban ir reikalauti,

Japonų valdžia žvėriškai 
elgiasi su korėjiečiais.
Tokio, liepos 17 d.—Japo

nu valdžia įklimpo į balą. Ji 
3iive suruošus didelę bylą 
Korėjoje, kurią užgrobė ge- 
ežine ranka. Ji kaltino 123 
wrejiecius, kurie būk buvę 
užmušę general gubernatorių 
ir norėję grąžinti Korėjai ne- 
origulmybę. Valdžia buvo 
prisegus prie bylos ir kelioli
ka Amerikos misijonieriu. 
Japonu valdžia liepė teisti 
korėjiečius prie atviru duriu, 
kad visi girdėtu kame daly
kas. Tuomi norėjo įgyti 
užuojautą užrubežio visuome
nės ir parodyti, kokie bjaurus 
tie korėjiečiai.

Korėjiečius kankino.
Kaip tik atsivėrė teismas, 

tuoj visi korėjiečiai pasakė, 
kad jie prie kaltės neprisipa
žįsta. Juosius baugino tortu- 
romis ir vartojo visokią prie
vartą. Todėl nekurie iš ju 
iš baimės ir prisipažino. Bet
gi dabar visi skelbia viešai 
japonu valdininku žiaurumą. 
Taip pat nepavyko darodyti 
Amerikos misijonieriu kaltu
mą.
Turėjo paleisti iš kalėjimo

Gustavą Herve.
Paryžius, 17 liepos.—Pre

zidentas Falliere liepė palei
sti iš kalėjimo žinomą socija- 
listą, garsu agitatorių, re
daktorių laikraščio “Socija- 
liška Karė”, Gustavą Herve. 
Jisai buvo nuteistas ant 4 
metu suvirš tvirtovės už sa
vo drąsią agitaciją. Išsėdė
jo kalėjime du metu ir pasi
žymėjo savo nenuolaidumu.

Taip pat paleista ir kiti 
penki kaliniai.

Karė italams sekasi.
Rymas, liepos 16 d.—Ge

nerolas Carioni praneša, jog 
itąlai vėl turėjo didelį laimė
jimą. Jie atakavo ir apėmė 
Sidi Ally po šešių valandų 
mūšio. Turkai priversti buvo 
pasitraukti toliau. Per pa
skutinius kelis mėnesius ita
lams vis labiau sekasi.
Turkai nenori nusileisti.

Kadangi buvo pasklidusios 
šnekos,būk karė greitu laiku 
užsibaigs, tai didysis Turki
jos vi žiras pasakė parlamen
te: męs neatiduosime Tripo
lio. Karė bus tęsiama, nes 
to reikalauja mūsų garbė.
Anglijos bosai protestuoja.

Londonas, 16 liepos.—Iš I ban ir reikalauti, kad visi 
priežasties apskelbimo darbi- streiklaužiai būtu prašalinti.

teT? I Išvijo velnią iš moteriškės.

Geneva, Šveicarija, 10 lie- 
os. — Mažame kaimelyje 
orrmont gyveno senelė.

Vyskupas ir gubernatorius
(“Laisves” apžvalga)

Kauno gubernatorius Ve- 
riovkin paskirtas Vilniaus 
gubernatoriumi. Gražus bu
vo to gubernatoriaus atsi
sveikinimas su lietuviu dva
siški ja. Laike pietų (tam 
tikslui ir iškeltu) buvo pasa
kyta daug kalbu. Kalbėjo 
ir Žemaičiu vyskupas Gir
tautas. Apie ką kalbėjo ta
sai vyskupas, laikraščiai ne
praneša. Vienok apie jo kal
bą galima numanyti pagal 
pono gubernatoriaus atsaky
mo. Veriovkinas-pasakė, 
jog visą laiką gražiai sutik
davęs su lietuviu dvasiškija. 
Netgi sykiu su lietuviu dva
siškija svarstydavo svarbiuo
sius reikalus. Gubernatorius 
sakęs, jog dirbęs bendrą dar
bą su lietuviu dvasiškija ir 
tasai bendras darbas atnešęs 
gerus vaisius.

Ir taip: caro tarnas viešai 
giriasi puikiai sutikdavęs su 
Olšausko-Tumo gauja. Ta 
nesigėdi tos kompanijos. Ar 
gi reikia dar geresnio liūdy- 
jimo, kad juodaskvernija ir 
kraujuoto caro šnipai-tarnai 
sėdi vienuose ratuose!
Susipešė dėl Čenstakavos.

Vilniaus lietuviai kunigai 
visai susirovė. Ginču objek
tas— Macochu lizdas, Čensta
kavos klioštorius. “Viltis” 
su didžiausiu pasipiktinimu 
šaukia, kad, esą, nereikią 

Mal Čenstakavos, nesą tai lenku 
1 lizdas. Ten lenkai tautinin

kams dvasiškiai padės. Vai- Į s^Pr’n^ S9VO dvasią. Lie- 
džia ketinanti remti apskri- ^uviai tautininkai neprivalą 
tai dešiniuosius, ypač gi J^ms padėti. Prieš viltimn- 
cerkviniu mokyklų šalinin- <us ~st°Ja kun. Kraujahs, 
kus. Kuomet prasidės rin- Aušros redaktorius. Ta- 
kimai-da nepasakyta, bet *ai . už^aria . Čenstakavą ir 
ketinama atidėti ligi vėliau- iePia . lietuviams maldinm- 
siam laikui, bent ligi spalio kams Jon kad.sura' 
galui minti savo dūšią. Tai tiek

’ . «... apie tuos ginčus.
Rusai paskutiniais. tame, kad Čenstakava ne 

Stockholme jau kelios sa- Lietuvoj ir jog Macochas ne 
vaitės tęsiasi Olimpijos žais- lietuvis. Tuomet viskas bū- 
lai, į kuriuos suvažiavo viso tu all right!
pasaulio atletai, gimnastai ir Vargšas Kristus! Kaip 
apskritai sportmenai. Rusai raujasi jo avinai ir avelės tik 
užėmė vieną iš paskutiniu katalikiškoje bažnyčioje. O 
vietų. Pasiliko devintais ki-1 kur dar kiti jo vaikai, liute- 
tu tautu eilėje.

Joannitų sekta.
Sinodas nutarė nuo šiol va

dinamąją Joannitų sektą va-1 vadinti carą “Jo Didenybė”, 
dinti “Chlystais-Kiselevcais” Ligišiol lietuviu laikraštija 
(šią sektą įsteigė mirusi 1905 paprastai vadindavo carą ca- 
m. Porfirija Kiseleva). Vi- Kiti laikraščiai pana
šas tos sektos leidžiamas ?lasl JT dabai, bet 
, i • i -4. • Viltis garbina carą “Joknygeles ir kitus rastus sino- Didenybe”
das pripažino draustinais Turbūt, lietuviu tautai bus 
skaityti ir įsakė stengties vi- Aidžiausia laimė ir garbė, iei- 
sokiais būdais neleisti tai Igu caras patirs apie “Viltį” 
sektai platintis Rusijoje. ir to laikraščio nuopelnus.

Teismas. Naujos kratos.
Šiomis dienomis Tifliso Kada kunigai taip begė- 

ira_ diškai bičiuliuojasi su krau- 
’----- papludusia valdžia,

jaunuomenė ne-

Badauja 200 politiškų ka
linių.

Peterburgas, 16 liepos.— 
Pskovo katorginiame kalėji
me badauja 200 politišku ka
lniu. Tai jau antras bada
vimas, kurį apskelbė kaliniai. 
Kalėjimo vyriausybė bijosi, 
cad 20Q kaliniu nenumirtu. 
Tuomet kiltu didelis skanda- 
as. Todėl ji kreipėsi į Pe

terburgą su užklausimu, kas 
reikia daryti.

Apie Dūmos rinkimus.
Valdžia jau nuo seniai ruo

šiasi prie ketvirtosios Dūmos 
rinkimu. Visa eilė valdinin
ku darbuojasi, kad išanksto 
atspėjus ir sužinojus, kas ga
lės Dūmon pakliūti. Ypač 
valdžia įdomauja apie rinki
mus valsčiuose. Pusantro 
mėnesio atgal valdžia parei
kalavo žinių iš sodžių, kas iš 
valsčiaus “ponu” tiktu į ket
virtąją Dūmą ir ten būtu val
džios šalininku. Tečiau pa
sirodė, kad valdžiai ištikimu 
tarp valsčiaus “ponu” atsira
do labai mažai. Taigi valdžia 
ir paliepusi tik sau ištikimus 
valsčiaus “ponus” taikinti 
Dūmon. Tečiau valdžia, kad 
tikriau būtu, ketinanti nu
siusti sodžiun tam tikrus 
valdininkus, kurie ir prižiū
rėsią rinkimus, kad Dūmon 
galėtu jos žmonės pakliūti. 
Tokiais “tam tikrais” valdi
ninkais apsiėmė būti ir kai 
kurie buvusieji trečiosios Dū
mos dešinieji atstovai. ___
noma, kad tiems vaidinki-1J

B i r ž i a i. Birželio 10 d. 
buvo susirinkimas pas že
miečiu viršininką dėlei gelž- 
kelio pravedimo nuo Taur- 
kalnio ligi Biržų. Tas suma
nymas rasi, įvyks, nes gelž- 
kelis čia labai reikalingas. 
Biržiečiai privatinei kompa
nijai sutinka duoti reikalau
jamą pinigu sumą gelžkeliui 
pravesti. “L. Uk.”
Kad miškas neužsidegtų.

Kad miškas neužsidegty, 
yra uždrausta: tabakas miš
ke rūkyti, ugnis kūrinti ar
čiau kaip 300 žingsniu nuo 
[miško, žuvis ir vėžius gau
dyti su ugnia giriu vandeny
se arčiau kaip 100 žingsniu 
nuo pamiškio, piemenims 
miškuose gyvulius ganant 
turėti degtukai ir skiltuvai, 
šaudyti pavasarį, vasarą ir 
rudenį pakuliniais ir popieri
niais pleitukais.

Šautuvas.
Lankeliškių (Vilk, pav.) 

apielinkėje tarp jaunimo yra 
prasiplatinęs 'blogas papro
tys, šautuvus turint, vaka
rais kur keliems susiėjus ar 
pavieniui “pukšėti”.

Žiemą buvo atsitikimas, 
kad vietinis žemsargis, “me
džiotojams” kurapkas be- 
šaudant, atėmė iš keleto 
šautuvą.

Birželio 24 žemsargiai pa
darė kratą pas ūkininkus J. 
Br. ir J. Bun.—jieškojo šau
tuvu.

Pas pirmąjį rado porą šau
tuvu, kuriuos laikyti leidi
mo neturėjo.

Pas pastarąjį gi nieko ne- 
sugremzdė ir išsidangino, 
nieko nuo jo nepešę.

Girdėti, kad vis tai būta 
žmonių žemsargiams prane
šta. Bloga lankeliškiečiams 
ir net gėda, kad tarp dauge
lio apšviestesniuju ir susi- 
pratusiujv žmonių atsiranda 
ir niekšu. Negera, žinoma, 
yra kur bereikalingai šaudy
ti, bet žmogui, laikantis šau
tuvą dėl atsargos, jokiu bū
du negali be jo apsieiti. •

Geras kunigas.
Neseniai pasimirė Plokš

čiuose (Naumiesčio apskr.) 
klebonas kun. Baliūnas. Bu
vo tai nepaprastas kunigas. 
Jisai apie nieką niekuomet 

' blogai neatsiliepdavo, šelpė 
I neturtingus sulyg išgalės, 
buvo negodus, “Liet. Uk.” 
ir “Liet. Žin.”, pamokslus 
sakydamas, nekeikdavo. Pa
rapija jį labai mylėjo ir to
dėl labai gailėjosi, lydėdama 
jį į kapines.

Rusų rūpinimąsi.
Kėdainiuose (Kauno pav.) 

birž. 13 d. buvo rusu prieš- 
renkamojo komiteto susirin
kimas. Pirmininkavo bajo
ru vadas Milleris. Susirin
kimas pripažino esą reikalin
ga sutverti tam tikras fon
das, kad galima būtu Lietu
vą apgyvendinti rusais-atei- 
viais, o taipogi pagerinti ru
su dvasiški jos ir valdininku 
būvis. Susirinkimo nuomo
ne negeistina, kad žydai ka
riu menė j e tarnautu. Ypač 
esą negalimas daiktas, kad 
žydai tarnautu parubežio sar- 

‘ gyboj. “L. Uk.”

(insurance law) bosai pa
kėlė didelius protestus., 
Mat, pagal tas tiesas tu- n01’ 
ri savo pinigais prisidėti ir Apie ją ėjo šnekos, būk esan- 
bosai, lygiai kaip valdžia ir ti ragana ir turinti ryšius su 
patįs darbininkai. Apdrau- piktąja dvasia. Senelė ture- 
dimas apima 10.000.000 Ang- JUS1 aštrias akis.
lijos darbininku. Bosai su- . .Stai£u kaimelyje užėjo ko- 
renge savo mitingą Finsbury kla. tai gyvuliu liga ir dau- 
Square ir viešai sudegino ko- gelis raguočiu nudvėsė. Zmo- 
piją naujo įstatymo. ne® mete bedą ant senelės

Neužganėdinti nauja tiesa ?al.v9s susirinkę i būrųdro- 
ir darbininkai. Dešimts tūk- J Jos namuką, kad išvyti 
stančiu doku darbininku su- IS J°® P1}^. dva^1^- Senelę 
streikavo Liverpooly iš prie- p.erai ąpkulejr iškart melde- 
žasties išleidimo to įstatymo. LS1 az jos dusią. _Gerai> #dar, 

J kad laiku isimaise policija.
Karalius nori apsidrausti. Tamsūnai gavo užsimokėti 

Italijos karalius nori apsir pabaudos ir dar atsilyginti 
drausti valstijos apsįdraudi-*prieš Senelę.

mieste baigė svarstyti p 
garsėjusią 1911 m. plėšiku-1 juose papludusia valdžia, 
žmogžudžiu kuopos bylą. Ke- Lietuvos jaunuomenė ne
turi kaltinamieji nuteisti mir- snaudzia ir darbuojasi. Betgi 
tin, šeši 15 metu katorgos, darbuojas: ir valdžia

metams kalėjimo. (Telšių pav.) Jieškoma ko- 
”QdesO.s eismo rūmai nu-1 kiu tai jaunimo ratelių. Ge

gužio mėnesį Naumiestyje 
b.) suimti A. 

Plaušinaitis ir A. Grybas. 
Jiedu sėdi Vilkaviškio kalė-

.. Ijime. Buvo kratos ir apie?.ies .,ie^aUvlan^. ^ee^n<e2 Lankeliškius. Keli vyrukai 
Haasė sejį Kalvarijos kalėjime.
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Laikraštijos galybeDUONOS IR SVIESTO 
KLAUSIMAS.

Kur žmonės ilgiau gy
vena?

<

Nėra abejonės, kad šis me
tas yra begalo sunkus dėl jūs, 

. šeimininkės. Maisto kainos 
taip pakilo, kaip niekados dar 
nebuvo pakilę.

Statistika tikrai parodo, 
kad kur- kas daugiau, negu 
pusę uždarbio kiekviena dar
bininkiška šeimyna tūri iš
leisti ant maisto.

Su randa galima šiaip-taip 
prasistumti; drabužius gali
ma sulopyti; šaltį galima pa
kęsti, bet valgyti, kaip au- 
gantieji, taip užaugusieji tu- 

~ ri. Be maisto gyventi nie
kas negali.

Dabar, ką tu gali daryti 
su savo šeimyna, šeimininke?

Turtingi žmonės sako, kad 
tu nežinai, kaip taupinti.

Bet kaip tu gali sutaupin- 
ti?

Kadangi darbininkiškos 
šeimynos yra neturtingos ir 
negali taip ekonomiškai elg- 
tiesi, kaip turtingesnės šei
mynos.

Daleiskime, neturtinga šei
mininkė perka vieną šmotu
ką muilo už 5 centus, kada 
už 25 centus galima gauti 6 
šmotukus. Jinai perka vie
na skardinę tomaičiu už 10 
centu, kada galima gauti G 
skardines už 50 centu.

Dėl darbininko, kuris už
dirba per metą $468—$520—- 
—$624, t. y. po $9—$10 — 
$12 į savaitę, štai ką męs ga
lime pasakyti:

Jo šeimyna niekados nėra 
atsakančiai pavalgydinta; 
kenčianti šaltį žiemos metu; 
yra susigrūdę po 10, ar 14 
ypatų keturiuose kambarė
liuose; yra be jokios sveika
tos; yra paskendus skolose ir 
t. t. ir t. t.

Vietoj geros, sveikos mė
sos darbininko šeimyna val
go pigiausią, prasčiausią— 
supuvusią!

Vienintelis perteklius ir tai 
tik dėl šeimynos galvos-tė
vo—yra tabakas. Na, kai- 
kada ir alaus “dinerkė”.

Nekurie laikraščiai išspaus
dina ilgus “receptus”, kaip 
galima išsimaitint per dieną 
už 3 centus, žinoma, komu 
ir bulvių krakmolu. Bet męs 
patariame jum, šeimininkės, 
geriau nepriimti panašiu re
ceptu.

Nekurie sako, kad reikia 
maitinties vien-tik riešutais 
ir “pork and beans”—“laši
niais su pupom”. Bet argi 
šie produktai mėtosi patvo
riuose ir yra gaunami už dy
ką? Visai ne. Jie prekiuoja, 
kaip ir visi maistiniai pro
duktai.

Dar nekurie sako, kad jūs, 
darbininkai, valgote per
daug, nemokate išvirti ir ne
žinote, kad reikia gerai su
kramtyti.

Taigi, šeimininke, ką ma
nai daryti?

Šita šalis yra gana didelė, 
turtinga ir išduoda visokiu 
produktų tiek, kiek tik męs 
reikalaujame. Męs, darbi- 

. ninkai, pagaminame visokiu 
produktu, ypač maistinių, 
tiek daug, kad daugybę ju iš
siunčiame į kitas šalis. Ir 
jeigu ten neužtektu, tai męs 
galėtume pagaminti dar ke
lis kartus daugiau.

Praktiški žmonės sako, kad 
Mississippi klonis gali išduo
ti pakaktinai maisto viso pa
saulio gyventojams.

Bet, ar tik Mississippi klo
nis turi derlingą žemę? Be 
abejonės, kad ne.

Vienok dauguma tamsa 
nuo tamsos dirbančiu žmonių 
turi badauti.

Ar jūs, šeimininkės, žino
te šito visko priežastį?

Didžiausia priežastis jūsų 
badavimo yra tame, kad vis
kas yra rankose “trustu”.

O trustai juk kontroliuoja 
viską. Jų rankose yra visi 
maistiniai produktai, taipgi 
ir visokį daiktai, be kuriu 
Žmogus negali gyventi.

Savininkai trustu, be abe
jonės; reikalauja pinigu.

Vidutinis New Yorko plu- 
tokratas išleidžia ant pragy
venimo $400.000 per vieną 
metą, taigi 642 sykiu dau
giau, negu darbininkas, ku
ris dirba per metą 52 savai
tes ir gauna $12 į savaitę.

Tiktai New Yorke yra šim
tas moterų, ką kiekviena iš
leidžia per metą $30.000 ant 
drapanų ir vienas tūkstantis, 
kurios išleidžia po $15.000.

Šimtas tūkstančiu doleriu, 
tai dar permažas nuošimtis, 
kokį galėtu atnešti pinigai, 
išleisti ant blizgučiu per tur
tingas moteris, kurios kas 
vakaras juos dėvi Metropa- 
litan Operoj. Yra daug New 
Yorke moterų, kurios giriasi, 
kad kiekvienos brangakme
niai nemažiau kainuoja, kaip 
pusę milijono doleriu. New 
Yorke yra 50 vyru, kuriu 
mankietiniai guzikai kainuo
ja $5.000.

Štai dėlko kapitalistams 
yra reikalingi pinigai.

Turčių arkliams užlaikyti 
kute ir šunims būda yra šim
tą sykiu geresnė, negu - dar
bininku gyvenamieji namai.

Milijonieriaus šuva dėvi 
diamanto dirželį ant kaklo 
už $10.000.

Ir nėra skirtumo, kaip gra
žus, protingas ir geras tavo, 
darbininke, vaikas nebus - jis 
vistiek neturės taip gero gy
venimo, kaip milijonieriaus 
šuva, ar arklys, patoliai, pa- 
koliai viešpataus kapitaliz
mas.

Vienintelis būdas prašali- 
nimui šio viso pikto, tai paė
mimas draugijos turtu iš pri- 
vatišku ranku ir atidavimas 
į visuomenės rankas.

Jeigu visuomenė pagami
na turtus, tai jinai turi pilną 
tiesą gaspadoriauti ir pasi
skirstyti, ir suvartoti juos 
savo gerovei.

Dabar męs, žinodami, kad 
jūs, šeimininkės, trokštate 
gerovės savo vaikučiams, sa
vo vyrams ir sau, atsiliepia
me į jūs:

“Nors sykį, gerbiamosios, 
pamąstykite apie savo gyve
nimą, apie skurdą, kurį da
bar kenčiate ir kurį da di
desnį kęsite, sulaukę senat
vės.

Pamislykite apie savo ir 
vaikučiu likimą, jeigu jūsų 
vyrai nustotu darbo! .

Pamislykite, ko susilauk
tumėte, jeigu jūsų vyras nu
mirtu ar apsirgtu!

Ir tada atsakysite: ar so- 
cijalistai teisingai daro ar 
ne, kada jie reikalauja, idant 
visi darbininkai, neturtingi 
žmonės, susivienytu ir per
keistu šiandieninę netikusią 
sistemą taip, kad jūs ir jūsų 
vaikučiai turėtumėte geresnį 
gyvenimą dabar ir ateityje?

Todėl męs norime, kad ir 
jūs, šeimininkės kuodaugiau- 
siai žinotumėte apie socija- 
lizmą.

Juk socijalistu partija yra 
didžiausia darbo žmonių par- 

yra 
ar-

tija visoj pasaulėj. Jinai 
.daugiausiai nuveikus dėl 
bininku gerovės.

Socijalistiška literatūra 
kuoplačiausiai išaiškina dar
bininkų klausimus, todėl skai
tykite ją.

Ir da atminkite, kad kiek
vienas jūsų balsas, paduotas 
už socijalistu partiją, yra 
smūgis išnaudotojams, o 
nauda jums ir jūsų vaiku
čiams. Kiekvienas balsas už 
socijalistu partiją?,padaro jū
sų būvį geresniu.'

Todėl stengkitės pažinti 
socijalizmą; jums tas kainuos 
tik biskj; jus tas nenuskriaus, 
bet atneš kuodidžiausią nau
dą.

Jeigu jūs nesutinkate su 
mūsų išvadžiojimais, męs ne
verčianti tikėti, bet jeigu su
tinkate, tada pagelbekite 
mums sunkiame, bet išganin
game darbe. K. šeštokas.

(Iš “The Chicago Daily World”)

Nuo ko paeina žodis “ga- 
zieta”? Sako, jog nuo itališ
ko “gazetare”, kas reiškia 
plepėti, pliaukšti. Vienok, 
nors šiandien daug yra laik
raščiu (ypač Amerikoje), ku
rie užsiima vien pliauški
mais, laikraštija tveria di
džiausią galybę. Tai septin
toji didžioji valstybe. Sun
ku įsivaizdinti, kas atsitiktu, 
jeigu ateity diena, kada 
žmonės liktu be laikraščio. 
Juk laikraščiai —tai akįs, ku
riomis žiūrima į gyvenimą.

Vienok praėjo ne metai ir 
ne du, kolei laikraštis pasi
darė prieinamas platiems 
sluoksniams. Reikėjo pir
mojo drukoriaus Huttenber- 
go milžiniško išradimo, rei
kėjo tas išradimas patobu
linti. Pilniausiai laikraštija 
galėjo įsigalėti tuomet, kuo
met išaugo, išsiplėtojo did
miesčiai. Tai įvyko pereita
me amžyje.

Jeigu šiandien Huttenber- 
gas atsikelty iš kapu ir pa
matyty didelio dienraščio 
spaustuvę, tikrai imtysi už 
galvos. Pasaulio galiūnai 
nujautė, kad spauda ardo 
visus senovės pamatus. Už- 
tad pirmieji spaustuvininkai 
buvo smarkiai persekiojami. 
Kiek tai buvo atsitikimu, 
kad tamsioji minia užpulda
vo ant spaustuvių, kaipo ant 
peklos įstaigų.

Kuomet atsitiko kas žy
maus žmonijos gyvenime— 
spauda nemiegojo. Atsimin
kime laikus tikėjimišky ka
riu, Anglijos revoliuciją, Di
džiąją francuzy revoliuciją. 
Spauda kėravojo žmonių nuo
monę, vedė žmones.

Jeigu dienraštis išleidžia
mas 100.000 egzempliorių ir 
jį padaro viena diena, pa- 
mislykite, kiek tai reikėtų 
perrašinėtoju, jeigu spaudos 
nebūty? Apskaitoma, kad 
pusė milijono žmonių turėtu 
išsijuosę dirbti, kad surengti 
panašu dienraštį. O dabar 
užtenka keliu mašiny-milži- 
ny ir keliolikos žmonių!

Nereikia manyti, kad įve
dus naujausios konstrukcijos 
mašinas, bus bereikalingas 
zeceriy darbas. Męs mano
me visai ką kitą. Ten spaus
tuvių darbininku organizaci
jos užvis galingiausios, kur 
laikraščiai naudojasi pasku
tiniais išradimais.

Darbininku klesa irgi jau 
turi savo milžinu. Jie pasek
mingai kovoja su tąja laik
raštija, kuriai rūpi kapitalo 
apginimas. Naujausios 
spaustuvių mašinos tarnauja 
lygiai abiem pusėm. Kas 
šiandien būty darbininku ju
dėjimas, jeigu jisai pasijustu 
esąs be savo laikraštijos?

Bostonietis.

Betgi užlaikant, leis-

Susirašinėjimai.
Klausimas. Ar valia be pi

lietišku popierių laikyti biznį?
Atsakymas. Taip, be pilie

tišku popierių galima laikyti 
biznį.
kime sau, saliūną, aptieką, 
reikia turėti pilietiškas po- 
pieras. Kaip matote, tai pi
lietiškas popieras reikia tu
rėti tuomet, kuomet reikia 
gauti “laisnis” biznio vedi
mui.

—Ko tas vaikas verkia?— 
klausia praeivė moteris 7 
metu berniuko.

—Jis verkia užtai, kad a- 
nas vaikas atėmė jam ken- 
dę,—atsakė berniukas.

—Betgi, man rodos, 
tu turi tą kendę?—sako 
teris.

—Taip, aš esu joiojeris.
M. M.

kad
mo-

Pagal statistišku žinių, su
rinktu vienos vokiškos mok
slo draugijos, pietų klimatas 
daug tinkamesnis ilgam am
žiui, negu šiaurės klimatas. 
Taip, mažiukėj Bulgarijoj iš 
kiekvieno šimto gyventoju 
vienas sulaukia šimto metu, 
tuomet kaip Vokietijoj tokiu 
seniu skaitoma mažiau, negu 
po vieną ant kiekvieno mili
jono gyventoju. Iš viso Bul
garijoj dabar gyvena 3883 
senuoliai, pasiekę ir net žy
miai peržengę šimtmetinį 
ūgį; Vokietijoj gi žmonių, 
žengiančiu į antrą šimtmetį, 
išviso yra tik 76. Ruminijoj 
ju priskaitoma 1074, Serbijoj 
—573, Ispanijoj—410, Fran- 
cijoj—13, Italijoj—197, Aus
tro -V engri j o j ---113, Anglijoj 
ir Škotijoj--92, Rusijoj—90, 
Norvegijoj—23, Švedijoj— 
10, Belgijoj-—5, Danijoj—2, 
o Šveicarijoj nė vieno. Kas 
link Rusijos, draugijos su
rinktosios skaitlinės, mato
mai nėra pilnos. Be abejo
nės, Rusijoj atrasime dau
giau, negu 89 žmones, turin
čius po šimtą ir daugiau me
tu.

Toliau, matoma, kad netik 
klimatas, bet ir smarkumas 
kovos už gyvastį įvairiose ša
lyse atsiliepia ant ju gyven
toju amžiaus ilgumo. Seno
viškas gyvenimo būdas Bal
kanų pussalio tautų, kurios 
duoda tokį didelį šimtmeti
niu seniu nuošimtį, yra ge
riausiu to patvirtinimu. Vie
nok, jeigu paduotosios skait
linės net ir mažesnės už tik
rąsias, visgi abelnas skaitlius 
dabartiniu šimtmetiniu se
nuoliu Europoje siekia nema
žiau, kaip 6560 žmonių.

J. Stropus.

VYRAI, PROTESTUOKIME!
(Feljetonas)

das. Tuomet sudiev mūšy brangus gat
vių kampai, ant kuriu męs šiandien pra- 
stovim ilgas valandas, nes moterįs mus iš
vaikys ir privers ką nors veikti naudingo. 
Tuomet sudiev teatrai, šokiai, piknikai ir 
kitoki linksmi suėjimai, ant kuriu męs 
šiandien liuosai galimė meilintis su mums 
patinkamomis moterimis, nes moterįs kož- 
ną žingsnį galės kontroliuoti. Tuomet su
diev prostitucija, kurią šiandien dauguma 
vyry taip karštai remia, nes moterįs, be 
abejonės, ją panaikins.

Ant galo, tuomet sudiev viskam, kas 
tik yra brangu mūšy prigimtam, augštam 
ir garbingam vyriškumui, nes moterįs vis
ką pervers ant savo kurpalio.

Senas Kareivis.

SVEIKATOS DALYKAI.

Kur dingsta adatos ir 
rašomosios plunksnos?

Kaip skenduolis gelbėti.
Nors trumpai čia paduodu tikriausį 

ir parankiausi būdą, kaip pagelbėjus sken
duoliui.

Visu pirma, ištraukus iš vandens nu
skendusį, jeigu su rūbais jisai, reikia at- 
liuosuoti iš rūbu, išvalyt nasrai (burna), 
jeigu jie nešvarias, ištraukt liežuvis, pa
dėt galvą žemiau kūno, paguldžius kniūp
sčią paspausti iš šonu krūtinė ir tuštymai, 
kad išsiliety vanduo iš plaučiu, paskiaus 
atverst skenduolis ant nugaros ir daryt 
suspaudimą ir išskėtimą krūtinės, kad iš
šaukus kvėpavimą.

Tai darosi šitaip: —paėmus abi ran
kas žemiaus alkūnių, pakelt iki galvos ir 
išlėto leist, gerokai prie šonu prispau- 
džiant. Taip reik daryt iki prasidės kvė
pavimas ir tuo pačiu laiku trint kūnas šil
tomis skaromis, vilnonu, šepečiais, pipi
rais su spiritu arba degtine, garstyčiomis 
taip- pat su degtine sumaišytomis. Pipi
rai ^garstyčios turi būt sutrinti.

Tai daryti reikia rimtai, neatleidžiant, 
nors prisieitu darbuotis dvejetą—trejetą 
valandų. Išskėtimas krūtinės ne tankiau 
daryt, kaip 18—20 karty į minutę. Pas
kiau, kuomet skenduolis pradės kvėpuoti, 
ir jeigu jau gali ryti, tai reikia duoti gert 
gero vyno ar stiprios kavos, arbatos, nors 
vandens su cukrumi, valerijanos lašy, ku
riu tankiai tinkasi gauti ir pas sodiečius. 
Vienu kartu reikia kogreičiausia parsi- 
kviest gydytojas.

Apskaitliuota, kad visos 
pasaulio fabrikos sykiu pada
ro kas dieną apie 150 milijo
nu adatų. O kadangi abelnas 
adatų skaitlius pas žmones 
nesidaugina, tai, reiškia, kas 
dieną kaž kur dingsta apie 
150 milijonu adatų, užleisda- 
mos naujoms. Tą patį gali
ma pasakyt ir apie rašomą
sias plunksnas: ju kas dieną 
padaroma į 40 milijonu, ir, 
suprantama, beveik tiek kas 
dieną dingsta. Klausimas, 
kur gi jos pasideda? Pusan
tro šimto milijonų adatų ir 
keturios dešimtįs milijonu 
plunksnų—ne niekai; dešimt
mečiu bėgije toks kasdieni
nis plieno lytus turėtu pri
versti čielus plieno kalnus. 
O vienok, męs tu kalnu ne
matome...

Idant išrišti tą žingeidu 
klausimą, ištirkime bent vie
nos adatos likimą. Atitar
navusi savo tarnystę jinai pa
sijunta arba ant grindų, ar
ba sąšlavyne, arba išmesta 
už lango. Bet kur męs ją ne- 
numestume, ji galu gale pa
tenka ant žemės arba ant 
perkaso, upelio, prūdo dug
no. Andersonas visai teisin
gai aprašė adatos istoriją 
vienoje „savo pasakų. Pate
kusi ant drėgnos žemės arba 
ant šlapio dugno, adata pra
deda rūdyti,persimaino į įru, 
išsileidžiantį kūną, kurį van
duo išlengvo ardo ir neša į 
žemę. . Taip adatos medega 
sugrįžta į žemę, iš kurios ji 
buvo išimta.

Tą patį galima pasakyt ir 
apie plunksnas. Ilgumas tu 
dvieju daikteliu amžiaus skir
tingas. Plieninė plunksna 
galutinai išįra jau į 14 mėne
sių, o gera adata Jšįra žemė
je tik i du-tris mfctus.

J. Stropus.

Pastaruoju laiku visame pasaulyje su
bruzdo moterįs kovot sau lygiu su vyrais 
tiesu. Ypač gi jos atsižymi Anglijoje. 
Ten jos, reikalaudamos sau lygiu su vy
rais tiesu, nuolatos užpuldinėja ant val
dišku įstaigų, kelia jose riaušes, daužo 
langus, atakuoja minister i u pirmininką ir 
net patį karalių su karaliene.^ Daugumas 
iš vyru tokiam moterų reikalavimui visa 
širdžia pritaria ir net vadovauja jomis. 
Tokie vyrai, kurie reikalauja moterims 
lygiu tiesu su vyrais ir vadovauja jomis, 
nėra kas kita, kaip tik senberniai, kurie, 
pataikaudami moterims, nori nors ant se
natvės surast sau gyvenimo draugę. Taip 
sakant, nors trimis dienomis anksčiau mir
ties apsivest ir paragaut to uždrausto A- 
domui su Jieva vaisiaus.

Męs gi visi vedę vyrai, matydami to
kį moterų nepaprastą kilimą, neprivalom 
sėdėt, nuleidę rankas, ir laukt sau ramiai 
moterų vięšpatavimo; bet turime kogrei
čiausia pbYisą platu pasaulį miestuose ir 
miesteliuose, kaimuose ir kaimeliuose 
rengti protesto mitingus taip, kaip prieš 
carbernio senatoriaus Rooto billiu. Ant 
tu tai protesto mitingu męs turime pa
statyt moterims šiokius reikalavimus:

1) Kad moterys panaikintu nešioji
mą kepurių su ilgomis špilkomis ir viso
kiu paukščiu plunksnomis, nes, užviešpa
tavus joms, jos su savo ilgomis špilkomis 
išbadys mums akis, o jeigu kurie iš mūs 
ir liks su sveikomis akimis, tai per ju ke
pures bažnyčiose, teatruose ir kituose su
ėjimuose nieko negalės matyt, kadangi 
mūs neklausys ir nenusiims kepurių. O tuos 
puikius gamtos dainininkus paukštelius, 
kurie vasaros laike naikina blėdingus 
mums vabalus ir muses, palieps mums vi
sus išgaudyt. Net žvirbliai pastogėse ne- 
išsitupės .ir visu ju plunksnas susikraus 
sau ant kepurių.

2) Kad visos moterįs, be skirtumo 
amžiaus, nusikirptu plaukus. Tuomet jos 
bus daugiaus panašios į vyrus, su kuriais 
lygiu sau tiesu reikalauja, ir tuomet mo
terims su nuslinkusiais plaukais nereikės 
pirkti ir nešioti svetimu plauku.

3) Panaikinti dažymą veidu, kurį da
bar dauguma moterų vartoja. Užviešpa
tavus joms, pradės dažytis visos, o tuo
met męs neturėsime kuom dažyt namu, 
tiltu, vežimu ir kitokiu daiktu, kurie rei
kalauja dažu •

4) Panaikinti nešiojimą korsetu, ku
rie pagal daktaru nurodymus būna prie
žastimi moterų skilvio ligų, o nekuriu net 
ir nevaisingumo.

5) Panaikint nešiojimą tokiu andaro- 
ku, prie kuriu šiandien moterįs prisiuva iš 
priešakio ir užpakalio po plačią uodegą. 
Arba pakeist andarokus ant keliniu, ku
rios anuomet buvo išrastos Paryžiuj.

6) Panaikinti nešiojimą čeveryku su 
augštomis kurkomis, kuriuos dabar mote
rįs nešiodamos tankiai išsisukina kojas.

Tokius tai reikalavimus męs turime 
pastatyt moterims pirma, negu joms duo
ti lygias su vyrais tiesas, nes, jeigu męs 
duosime joms lygias tiesas prie šiandieni
niu pasipuošimu, tuomet męs neįstengsi
me uždirbti vien tik ant ju pasipuošimu, 
kadangi jos išras dar brangesnius ir juo- 
kingesnius pasipuošimus, negu jos turi.

Žodžiu sakant, jeigu moterįs nori 
gauti lygias tiesas su vyrais, tad jos turi 
būti visukuo panašios į vyrus, o ne į tas 
lėles, kurias męs matome išstatytas krau
tuvių languose.

Kadangi tokis mūsų reikalavimas bus 
teisingas, tad ir moterų vadovai senber- 
piai prieš tokius mūsų reikalavimus nega
lės prasitarti nei pusiau lūpų. O moterįs 
vargiai tokius mūsų reikalavimus išpildys, 
nes jos taip prie to visko pripratę, kad 
greičiau atsisakys nuo lygiu su vyrais tie
su, negu mūsų reikaląvimus išpildys.

Pasidėkavojant tokiems mūsų reika
lavimams, moterįs negaus lygiu su vyrais 
tiesu. Męs gi pasiliksime vyrais ir su 
šiandieninėmis vyriškomis tiesomis. Bet 
jeigu męs sėdėsim, nuleidę rankas, kaip 
kad sėdim šiandien, nerengsim protesto 
mitingu prieš tokius moterų reikalavimus 
ir nepastatysim joms viršminėtu mūsų 
reikalavimu, tai nė nepasijusim, kaip lik
sim įpainiotais, lyg žuvis tinkle.

Tuomet sudiev mūsų šiandieninės tie
sos ir mūsų brangus vyriškumas, nes ly
gias tiesas ir lygu vyriškumą turės ir mo
terįs. Tuomet sudiev mūsų brangios kar- 
čiamos, kuriose męs šiandien praleidžiam 
brangu laiką ir saldinam gyveninio valan-

Nuo saulės spindulių.
Saulės spinduliams sukaitinus kūną, 

ypač galvą, žmogus kartais krinta, kaip 
apopleksijos ištiktas: nustoja žado, supra
timo, dažnai vemia, burna esti raudona, 
akįs kraujais pasriuvėję. Nedarant pri
deramos pagelbos, iš to gali kai-kak* ir 
pasimirti.

Pertai nereikia kaitromis perilgai ant 
saulės dirbti, reikia dažnai šalto vandens, 
giros ar kokio kitokio vėdinančio gėrimo 
gerti, tik ne degtinės, alaus, vyno ir jiems 
lygiu gėrimu. Nevaikščioti vienplaukiais. 
Nesikimšt į bažnyčias. Jei kas parkristu 
nuo saulės kaitros, tai reikia kuogreičiau- 
siai, drabužius nuvilkus, vandeniu ligonis 
dažnai apipilti, paguldyti pavėsyje, galvą 
augščiau padėti, duoti daug šalto vandens 
gerti. Jeigu ligonis negalėtu gerti, tuo
met reikia jam įpilti į mėšlinę žarną iš le- 
vatyvos (mašinėlės) keli stiklai vandens.

Jeigu ligonis ir kvėpuoti nustotu, tuo
met reikia verste priversti kvėpuoti tokiu 
būdu, kaip aprašyta straipsnyje “Kaip 
skenduolis gelbėti”.

Žaibo nutrenkimas.
Perkūnui arti trenkus, žmogus kartais 

pargriūva pamėlęs ir esti lyg negyvas. 
Bet gyvastis dažnai žmoguje da būna, tik 
reikia pagelbos, kad žmogus visiškai atsi
gaivintu. Tokiai nelaimei atsitikus rei
kalinga—ligonis paguldyti ant žemės, kad 
galva ir kūnas lygiai gulėtu, nei augščiau, 
nei žemiau ir galva ir veidas reikia šaltu 
vandeniu apipilti (iš- augšto); kojos, ran
kos, liemuo trinti degtine, vilnonu,- šepe
čiais, kad oda paraustu; susupti visas į 
šlapias palas, arba apdėti čia jau iškasto
mis žemėmis.

Priverstinas kvėpavimas, jei nekvė
puoja, darosi taip taip, kaip aprašyta 
straipsnyje “Kaip skenduolis gelbėti”.

Kaip tik ligonis galės gerti, tuojau 
reikia duoti jam kavos, stiprios arbatos, 
vandens su vynu atsigerti.

Žinoma, tai vis reikia rūpinties pa
tiems daryti, bet taipogi pasiskubinti kuo- 
greičiausia ir gydytojas pasikviesti.

“Sveikata”.
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Korespondencijos
lietuviu

viso- 
tave

n i

Brooklyn, N. Y.
Kaip visur, taip ir pas mus 

Brooklyn’e, šiam karščiu lai
ke visuomeniškas gyvenimas

Dviejų vyrų nuomone
(Dūlei O. Sapiūtūs raštelio).

Darbininko šeimyna, negalėdama iškęsti troškiame kambario ore, nors ant nakties 
persikelia ant stogo (rufo). Jeigu jau karščiai mus visus prikankina, tai jie dešimterio
pai atsiliepia ant darbininku, gyvenančiu vargingiausiuose kvartaluose.

............ _

—Rožyte, nors as ir mote-
i, bet nuo kožno moters 

straipsnio man pradeda pil
vas skaudėti. Žiūrėk, ką da- 
oar jos daro “Laisvėje”: šau
kia, kaip papaikusios, ant 
tos biednos Šapiūtės galvos. 
Žiūrėkie, ji jau nutilo, kaip 
būtu žemę pardavusi. Ir ge
rai, Rožyte, padarė. Ar ver
ta užsidėti su tomis šarko
mis? Šaukia, rėkia, agituo
ja, dar teisiu neturėdamos. 
Na, o kas bus, jeigu, Dieve 
gink, gaus teises? Žiūrėk, 
kaip josios iš skiedros veži
mą priskaldo, kaip jos nori 
šaukšte vandens prigirdyti 
savo priešus! Ana, skaičiau 
“Katalike”, kad Anglijos 
ministeriams galvas skaldo. 
Ar tai ne erkės, ar joms rū
pi šeimyna? Gi jeigu jos 
viršų paims, ateis sūdnoji. 
Cnata, dora, artimo meilė, 
šeimyna, grožė—viskas tu
rės dingti.- Lietuvoje jau 
piemenįs drovisi kelią 
pastoti, o čia į pačius mini- 
sterius akmenais mėto, pač- 
tas daužo, kanceliarijas dras
ko. Ir kas tavo, Rožyte, 
per papaikimas, kad užstoji 
už jąs. Tu, rodosi, nebloga 
mergina, nors ir liežuvuku 
mėgsti pamalti.

—Matai, mama, kada mo
terįs pradėjo skustis ir teisy
bės reikalauti, tai tau parėjo 
galas. Primanytum, tai iš 
pykčio savo drapanas suplė
šytum, kaip tie žydu prana
šai. Bet kad moterįs per 
tūkstančius amžių tylėjo, tai 
jau pagal tavo aprokavimo 
gerai. Kur gi tavo protas? 
Kol tyli, nesiskundžia, ver
gauja, arba nori būti tik ca- 
comis zobova, tai fain, tai 
gerai. Bet gana, kad 
kiek balsiau sušuktu, tuoj 
gvoltas, tuoj vaidinasi 
kios šmėklos. Kad aš 
puikiau subytyčiau, aš tau 
pasakysiu. Yra ir blogu mo
terų, aš su tuo sutinku ir aš 
ju negiriu. Yra moterų iš- 
tvirkusio būdo. Bet ar tu, 
mama, nenori pamislyti, ko
dėl taip yra. Juk kiekvienas 
apsireiškimas turi savo prie
žastį. Reikia įsigįlinti į ap
svarstymą, reikia dalyką im
ti iš pašaknu.

—Juk imk, neišmanėle, iš 
pašaknu. Pamatysi, kaip 
ištrauksi raganą. Neveltui 
senovės žmonės tąs raganas 
degindavo.

—Pasidėk savo raganas į 
delmoną. Gali jomis vaikus 
baidyti. Žmonių tokiomis 
pasakomis neužliūliuosi, ne- 
prigausi. Taigi, imant da
lyką iš pašaknu, paaiškės, 
kad žmogaus būdas susitve
ria nuo aplinkybių. Jeigu 
moteris per amžių amžius 
buvo tiktai caca, žaislas, jei
gu vyrai į ją žiūrėjo kaipo 
į smaguriavimo objektą—ži
noma, per tą ilgą laiką mo
teris turėjo įgyti daug blo
gu pusiu. Todėl ir šiandien 
randama išlepusiu motoru, 
kurios daugiaus nieko neno
ri, kaip tik lėbauti, tranky
tis po linksmas vietas. Bet 
kas tam kaltas. Per amžius 
gi jąs paikino, per amžius 
laikė lėlėmis. Dėlto ir tarpe 
pačiu moterų atsiranda gana 
daug tokiu, kurios nenori 
teisiu. Štai San Francisco 
buvo tokiu poniučių suvažia-
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vimas. Turtingos moteris 
taip elgiasi, nes joms viga- 
da, jos raškažiuose pasken
dusios. Bet tu, mama, taip 
šneki iš kvailumo.

—Fui. nepraustburnė. Kad 
manęs neguodoji, tai nors 
gėdą turėkie....

- Kaip gi aš, pavadinsiu 
tavo užsivertimą. Jeigu at
sirado tokiu moterų, kurios 
nori panaikinti savo blogas 
puses, kurios nenori būti iš
lepusiomis, jeigu jos dirba 
sykiu su vyrais -tai kodėl 
joms neturėti ir lygiu teisiu? 
Kožnas išmintingas žmogus 
turi jąs paturėti ir dar pa- 
ukvatinti. Juk, kovodamos 
už teises, jos sykiu kovoja 
prieš tas savo seseris, kurios 
ištvirko, kurias išpaikino 
amžinas pažeminimas. Ar 
supranti dabar?

— Aš čia dar mislysiu, ką 
ji man pasakoja. Sykį aš ži
nau, kad mano teisybė, tai 
bala čia klausys tavo dava- 
du.

— Tai matai, mama. Tu 
kaip tas kalakutas. Sykį už
vedė savo muziką, ir dau
giau nieko neklausai. Jeigu 
visi žmonės taip aklai laiky
tųsi senovės ir nenorėtu klau
syti svetimo pamokymo, tai 
šiandien nebūtu nei geležin
keliu, nei telefonu, nei gat- 
vekariu, nei automobiliu.

— Otumisli, kad tuomet 
būtu blogiau! O, Rožyte, kad 
taip grįžtu ta praeitis. Pla
tus laukeliai, lygus kloneliai, 
žalios girelės, graži bažnytė
lė. Nė to kapitalizmo, nei 
nieko. Ar tai man reiktu 
mokėti už tą stoiką 40 centu!

—Ką jau, mama, su ta
vim daryti! Jeigu tau sal
dus baudžiavos bizūnai, jei
gu tau patinka dvasios uba
gai—ką jau su tavim šnekė
ti! Bet bėgančio trūkio ne
sulaikysi. Tai tušti sapnai. 
Žmonės dabar visko turi, 
žmonių genijus stebuklus pa
darė! Reikia tik mokėti ir 
norėti tą viską paversti žmo
nių naudai. O tokios mote- 
rįs, kaip tu, tai tik basliai 
mūsų ratuose.

T

O. Šapiūtė per savo neap- 
svarstymą rašė straipsnį 
“Tylėjimas apie vyrus”. O. 
Š. labai nukrypo iš vėžiu. Aš 
negiriu tu merginu, kurios 
broliaujas su vedusiais vy
rais. Dora mergina to ne
darys ir šeimynišką gyveni
mą neardys. Taip pat ne
pagiriu ir tu vyru, kurie, tu
rėdami namie žmonas, tran
kos po nereikalingas vietas.

Betgi Adomaitienė ir ki
tos rašėjos sukrauna didelį 
vežimą ant vyru, taip kad 
trejetą arkliu nepavežtu. O 
moterims sudeda tokią naš- 
telę, kad pavežtu ir trijų 
dienu katukas. Jau 15 me
tu, kaip gyvenu prie sveti
mu žmonių. Ką mačiau ir 
girdėjau, galėčiau visą laik-į 
raštį prirašyti — taip daug 
vyru išėjo į niekus tik per 
moterų kaltę. Pasakykite, 
mielos, ką gi gali daryti vy
ras su tokia moterim, jeigu 
per dieną prakaitą liejęs, 
parėjęs namo,išgirsta šlykštu 
žodį? Stuba nešluota, val
gis nepagamintas, aplinkui 
purvina, nejauku. Ir kur gi 
ji užsiims ruoša, kad ji turė
jo gana darbo su kūmutėms 
ir kūmuciais. Ar čia vyro 
širdis gali linkti prie šeimy
nos ir namu?

Tankiai kįla namuose di
džiausias triukšmas, jeigu 
vyras prageria dešimtuką. 
Bet pati nenori matyti, kad 
ji praleido daug daugiaus su 
savo kamarotais. Išeina, kad

II.
Ponios Adomaitienė, Stro- 

picnė ir kitos labai užsipuo
la ant tu vyru, kurie su mer
ginomis mylisi, o savo pa
čios ir vaiku nežiūri. Žino
ma,’ tokius vyrus pagirti ne
galima. Bet aš melsčiau p. 

| Adomaitienės, kuri, rodosi, 
yra smarkiausia už visas ra- 
šėjas, rašančias “Laisvėje”, 
parašyti ką nors ir apie to
kias moteris, nes ju daugiau 
yra pasileidusiu, negu vyru.

Man daug yra žinoma to
kiu atsitikimu, kad vedusios 
moterįs prasimano kokį nors 
būdą ir užkabina vaikiną, ar 
tai ženotą žmogų, kurio žmo
na ir vaikai Lietuvoje. Ir to
kios moterėlės labai tankiai 
išveda vyrą iš kelio. Aš 
daug esu matęs tokiu moto
ru, kurios kavalieriui ir mai
stą geriau suruošia, negu sa
vo vyrui. Vėliaus vyras, apie 
tai dažinojęs, pradeda gerti 
ir.su kitomis vaikščioti...

V. Balandis
iš So. Bostono.

Iš “BOSTON AMERICAN
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vyras turi dar į ranką bučiuo- iš paviršiaus atrodo, kaip ir 
ti ir nieko nesakyti. Spręs
kite dabar patįs, skaitytojai.

Patarčiau vaikinams šalin
tis nuo tokiu merginu, kurios 
turi negražius reikalus su 
visokiais padaužomis, vedu
siais, nevedusiais įr net sve
timtaučiais. Nesidžiaug, mie
las broli, kad graži, meili, 
puikiai apsirengusi. Jeigu 
apsivesi ir norėsi kiek dar
buotis, pasakysi kokį žodį ir 
jai, tuomet ji sušuks: “ko
kiu galu lindai prie manęs? 
Kad būčiau su Pyteriu apsi- 
vedus, būčiau linksmiau gy
venus”.

Burdingierius
iš Newark, N.J.

apmiręs. Nėra nei tu nau
dingu prelekciju, kurias ren
gė L.S.S.^9 kuopa sykiu su 
Apšvietos draugyste per visą 
žiemos sezoną, nei triukšmin
gu prakalbu, nei vaidinimo 
teatru ir 1.1. Viskas, ką 19 
kuopa parengė, tai keletą 
kartu ant gatvės prakalbas. 
Publikos apsčiai susirinkę 
klausydavosi, stengdamiesi 
išgirsti teisybės žodį. Taip 
kaip prakalbos buvo pareng
tos šalę “Vienybės Lietu v.” 
išleistuvės, tai tie “ponai”, 
eidami pro šalį, purtydavosi, 
tarytum sartis įmerkęs į ba
lą uodegą. Kaip čia nesi- 
purtyti, kad socijalizmą pla
tina, o da kur? Ugi šalę 
“garbingo”, visuomenei neži
nomo, laikraščio išleistuvės.

Dabartiniai vasaros posil- 
siai žmenes priveda prie 
mąstimo ir rengimosi prie 
naudingu ir prakilniu užma
nymu ir ju pravedimo gyve
nimai!. Praeitais metais L. 
S. S. 19 kuopa, tarp prelekci
ju ir prakalbu, kurias nuola
tos rengė, pastatė apie kele
tą veikalu ant scenos, tarp 
kuriu ir Byron’o misteriją 
“Kainas” ir iš ju turėjo gry
no pelno apie $200. Ateinan
čiais metais manoma nuveik
ti daugiau. Taip kaip šie 
metai yra labai svarbus 
mums socijalistams, nes tai 
metai rinkimo prezidento, 
todėl juos reikia kuoplačiau- 
siai panaudoti savo agitaci
jai. Tam tikslui kuopa nu- 
turė, kaip tik atvės, rengti 
visur prakalbas: ir ant gat
vės ir salėse. Pradžioj šio se
zono, spalio mėnesyj, pasta
tys ant scenos vieną iš kle- 
sišku veikalu, 5 aktu dramą 
“Marija Magdalietė”. Vei- 

, kalas pilnas filozofisku min
čių ir išvadžiojimu ir svar- 

• bus, kaipo istoriškas padavi
mas iš senovės Kristaus lai
ku, pastebi tuomlaikinį 
Egypto gyvenimą, įgauni la
bai aišku supratimą apie Ma
riją, Judosiy, Kaipošiu, Fla- 

muša antspaudą, kaipo pa- 
liūdyjimą; antspauda rundi- 
na, viduryje kryžius, o ap
link dvi eilės žodžiu skamba 
sekančiai: “Lietuviszka Ry
mo -kataliku bažnyčia Siberi- 
joje. Per Kauno vyskupą 
leista rinkti apieras”. O lais
vamaniu stubose renka poli
tiškiems prasikaltėliams.

V. K. Lietuvoje ėjo į ku
nigus, bet tinginystės dėlei, 
apleido seminariją ir atvažia
vęs Amerikon, prisiplakė prie 
socijalistu. Dabar, pametęs 
darbą, pradėjo apgaudinėti 
žmones.

Lietuviai, nutvėrę tokius 
ponelius, paduokite policijai, 
jeigu jie ateitu i jūsų kam
barius auku rinkti.

Už šitą pranešimą aš atsa
kau. Pavardę nededu todėl, 
kad kartais negaučia akme
niu į galvą. X.

Rochester, N. Y.
Liepos 5 d. T.M.D. 52 kp. 

atsibuvo pusmetinis susirin
kimas. Iš viršininku rapor
tu, kiek patyriau, tai beveik 
nieko nėra nuveikta per šitą 
pusę metu.

P. Petronis išdavė raportą 
apie T.M.D. seimą, kuris bu
vo pasiustas nuo 52 kp. Ra
portas tapo priimtas. Po tam 
buvo pakeltas klausimas, 
kaip per susirinkimą turi na
riai vadintis. 5 sakė, kad 
draugais, o 4--kad, kaip kas 
nori. P. Petronis nesutiko 
su didžiumos nutarimu ir 
prasidėjo karšti ginčai. Nu
tarimas tapo atšauktas, kad 
palikti ant metinio susirinki- 

įmo. P. Petronis pasa
kė, kad socijalistai nėra ir 
negali būti jo draugais. Bet 
ant to niekas nesutiko. Vie
nas narys P. Bug. atsisakė 
nuo T. M. D. Ir daugiaus 
rengiasi išstoti iš tos orga
nizacijos.

Ant pabaigos pakilo toks 
triukšmas, kad nei pirminin
ko stalo daužymas negalėjo 
nuraminti susirinkusiuju. Su
sirinkimas turėjo užsidaryti. 
Spręskite patįs, skaitytojai, 
kas čia kaltas. Vietoj san
taikos, P. Petronis kėlė ne
apykantą tarp tos pačios or
ganizacijos nariu!

Paparčio Žiedas. 

vijų, Rymo atstovą ir t. t. 
Yra sunkus pastatymui ant 
scenos, bet su pasišventimu 
ir energija viskas atsiekia
ma, taip ir šits veikalas prie 
surinktu gabiausiu aktorišku 
spėkų bus suloštas puikiai ir 
reikia tikėtis, kad publika bus 
užganėdinta, kaip niekados 
da ant kuopos parengimu. ’

Priešingi socijalizmui ir 
kuopai elementai taipgi, kaip 
girdėti, mano šį bei tą veikti 
ir net galvoja sutverti nuola
tinę teatrališką draugystę, 
būk tai panašią Chicagos 
“Dramos draugijai” (ant 
kiek ji bus nuolatinė, aš ne
žinau. A. S.), po vadovystei Rochester, N.Y. 
p. Sirvydo su tuom tikslu, 52 skyrius veidu teplioji- 
kad užkenkti visoms draugi- mosi organizacijos savo susi- 
joms, kurios užsiima loši- rinkime nutarė išreikšti savo 
mais. Pažiūrėsime, kaip padėkos ir pagarbos jausmus 
jiems tas užmanymas nusi- p. profesoriui Bevardžiui (net 
seks ir ar tuom galės užkenk- atsistojimu). Melstume p. 
ti kitiems? Dėl viso ko, jie garbės narį atsiliepti į šiuos 
gali sutverti tokią draugiją, klausimus:
kad paskui turėti kuom re- 1) Ar nereiktu pakeisti 
klamuotis ir rėkti, kad tik dreses, nes prie skaisčiai nu- 
jie vieni veikia ir atlieka mil- tepliotu veidu ilgos mums iš- 
žiniškus, su savo “Pantami- rodo netinkamos.
noms”, darbus. Man rodo- 2) Kodėl p. profesorius yra 
si, kad tai darbas yra berg- priešingas sufragisčiu keli- 
ždžias ir gali likti išblaškytas nėms?
vėju, panašiai riedenčiams iš Pirmininkė Roch. skyriaus 
kamino dūmams. Kaip ne- P. E. Ružauskiutė. 
sustabdomas patvinęs upelis, Nesutinku
taipgi nesustabdoma tikra, Nesutinku su prof. Bevar. 
neiškraipyta, užgimus hau- džio atsak mu . Ąniolukei. 
dyje scena kur atspindi jos Bevardis perdaug /pažemina 
vargai, nelaimes n iūpesuai jr per didelis bedievis, 
ir veda prie issitobulimmo M vigi žinome Biblijos

J 1 kad Dievas nulipino vyrą iš 
švaraus ir drūto molio. Nu
lipinęs vyrą, Dievulis pama
tė, kad jam vienam liūdna 
gyventi. Tuomet iš miegan
čio Adomo Dievas išlaužė 

Ji šonkaulį ir sutvėrė merginą.
O ką, dabar jums aišku? 

Dabar, kaip daug yra vyru, 
tai Dievas neužsiima pajieš- 
kojimu. Matote, pirmas pa- 
jieškotojas buvo Dievas ir 
kaip jūs drįstate sakyti, kad 
pajieškojimai negeri! Dabar 
patįs vyrai jieškosi merginu.

Worcesterio merginu tep- 
liojimosi skyrius pyksta, kad

žiūru. Ir mūsų priderystė— 
veikti toj srityje. Reikėtų 
tarti didelį ačiū Allachui, jei
gu jie sutvertu menamą dr- 
stę, tai tik mus pačius pri
verstu atkreipti į tai didesnę 
domą ir išsprogęs žiedas tuoj 
nudžiūtu. A. Stepukas.
Lietuviai, saugokitės ap

gavikų!
Philadelphia, Pa. Ge

rai žinomi tinginiai V. K. ir 
K. vaikščioja po 
kambarius Philadelphijoj ir 
kituose miesteliuose ir renka 
aukas. Pas katalikus jie pri-

vyrai paj ieško merginu, o 
šiemet turėtu būti atbulai.

Bet kas kaltas, kad mūšy 
merginos taip elgiasi, kaip 
lapės apie stubelę eidamos... 
Jos tik laižosi, o maisto pa
ragauti negali.

Jeigu merginos būtu iš
mintingos, tai jos naudotųsi . 
proga ir neužsiimtu tuščiais 
protestais. Jeigu merginu 
metas, tai kodėl jos atsišau
kia ant vyru pajieškojimu. 
Jos turėtu juos boikotuoti, 
o dabar atsišaukia šimtais. 
Pačios lenda į kilpas, pačios 
negina savo teisiu, o paskui 
pyksta!

P. Nevėžis, 
dar ne profesorius.

Kas tai yra pajieškojimas?
Pajieškojimas ne kas ki

tas, kaip tik užtaisyta meš
kerė, kuria ne vaikinai mer
ginas gaudo, bet merginos 
vaikinus. Pajieškojimas tu
ri dvi puses. Geroji pusė ta
me: vienam mieste randasi 
apsišvietusiu merginu, bet 
nėra tokiu jau vaikinu. O 
kitam mieste atbulai. Yra 
apsišvietusiu vaikinu, bet nė
ra apsišvietusiu merginu.

Tat paj ieškot daug geriau, 
negu rašyti kokius romansus 
apie kelines ir andarokus. 
Antra pusė kenksminga dar 
tuomi, kad prie kiekvieno 
pajieškojimo dadedama44jau
nos, dailios”. Mergina, per
skaičiusi, jieško būdo likt 
jauna ir dailia. Tepasi vei
dus, perkasi plaukus, varžosi 
by tik būtu jaunesnė ir dai
lesnė.

Aš nuo savęs vėlinu išrinkt 
iš abieju pusiu komitetą pra- 
šalinimui šios rykštės, tik ne- 
vienpusius. J. Piktas.

Jis gali palaukti.
Kalėjimo viršininkas, atsi

kėlęs ryte prieš nužudymą 
vieno pasmerktojo ant mir
ties, klausė kalinio:

—Tamsta gal malonėtumė
te ką prieš mirti prašyti?

-O kodėl ne’--atsako pa
smerktasis.

—Na, ir kogi geistumėte?
—Aš norėčiau šermukšniu 

uogu!
—Ale, Tamsta, juk tai ne

galimas daiktas. Šermukšnės 
tik rudenį išnoksta, o dabar 
balandžio mėnesis.

Tuomet pasmerktasis atsa
kė: kas gi man tokio, aš ga
liu palaukti iki rudens.

Dabar tokia mada.
Vienas svečias, sėdintis te

atro pirmame suole, pamatė 
tūlos merginos skrybėlę de
gant. Tuomet jisai sušuko 
sargui: “kodėl, tamsta, ne
bėgi gelbėti?”

Sargas ramiai atsako: “aš 
maniau, kad dabar tokia ma
da virto. Plynia čia jas su
paisys. P. S.

Airio policmano logika.
Užėjo sykį airys-policma- 

nas į “Laisvės” redakciją ir 
klausia:

— Už ką gi jūs agituosite 
laike prezidento rinkimu?

— Už Debsą, dar klausiate.
—Et, jūs neišmanėliai! Ką 

gi jums Debsas duos. Juk 
tai ubagas. Na pasakykite, 
ką gero gali duoti ubagas. 
Ot, Rooseveltas ar Wilsonas, 
na tie daug turi, tai duoti

Knygyne.
Nežinomas: — Ar tamista 

neturi takią-pat knygą be 
apdaru?

Knygininkas:—Juk apda
ryta knyga daug parankiau 
skaityt, ir ne taip greit nu
plyšta.

Nežinomas:—Matai tamis
ta, mano pati yra papratus 
svaidyti knygomis man į gal
vą. O jau nuo tokios dide
lės tai perdaug skaudėtu

ir.su


r

VIETINES ŽINIOS

Gubernatorius Fpss nori, 
kad jį išrinktu ir kitais me
tais į gubernatorius. Todėl 
jisai ketina priimt kandidatū
rą į Massachusetts valstijos 
gubernatorius.

“Kaip Gerai Išrodai!”
Ml Silpnumas ir apsisunkinimas kepeny padaro, į.^g
{5^ kad visas organizmas pradeda nuodmtis. Veidas gg

4

Dvi moterįs Iddla Eades 
ir Elzbieta Camely likosi su
žeistos, kuomet šoko iš karo 
ant Beacon st.

Tūlas Jonas J. Joyce gavo 
užsimokėti 25 dol. už tai, 
kad per jo priežastį žuvo 2 
kanarkutes. Josios prigulė
jo South Bostono gyventojui 
J. Mahoney, kuris buvo išne
šęs tas kanarkutes oran. 
Joyce užgavo jąs pagaliu. 
Viena kanarkutė nukrito ir 
užsimušė, o kita buvo smar
kiai užgauta. I teismą J. 
Joyce buvo paduotas draugi
jos, kuri įsteigta dėl kovos 
su gyvuliy kankinimu.

Žydės kaip pradėjo kovo
ti prieš mėsos pabrangimą, 
taip ir nesiliauja. Josios 
vaikščioja šalę krautuvių ir 
žiūri, kad kas nors neitu mė
sos nusipirkti. Dabar svar
biausias rūpesnis, kad būtu 
įkurta kooperatyviškos krau
tuvės. Šerai parsiduoda po 
5 dolerius. Panašios krautu
vės manoma įkurti Chelsea, 
Maldene ir Bostone. Paduo
ta prašymas gubernatoriui 
Fossui, kad padėtu kovoti 
prieš mėsos pabrangimą. 
Jeigu ši kova gerai nusisek
tu,-tuomet būtu puikus pa- 
vizdys, ką gali padaryti vie
nybė ir kooperacijos.

Keli žmonės kreipėsi į 
“Laisvės” red. su užklausi
mais, kodėl ant So. Bostono, 
ar Bostono gatviy nedaroma 
jokiu mitingŲ. Paprastai 
vasaros laiku tokie mitingai 
po atviru dangum daromi vi
suose miestuose. Panašus 
mitingai rengiami ir lietuviu 
kalboje Chicagoje, Brookly- 
ne ir kitur. Tie žmonės, ku
rie kreipėsi į mus, pageidau
ja, kad panašus mitingai bū
tu laikomi ir pas mus.

Męs manome, kad apie tai 
turėtų pagalvoti mūsų orga
nizacijos, kurios užsiima 
žmonių švietimu.

Męs girdėjome, kad visų 
tautų socijahstai nutarė par
sikviesti Bostonan du gar
sius kalbėtojus Kuznecovą ir 
Bielousovą. Abudu rusai, 
vienas trečiosios Dūmos at
stovas, antras pabėgęs iš Si
biro antrosios Dūmos atsto
vas.

Jūsy tų tuojaus parodo: iis pagelsta, išrodot pa
vargę, eisena lėta ir lyg Kojas paskui savetrauk- 
tut. Bet Jūsų draugai sutiks Jus žodžiais “Kaip 
gerai išrodai”, tuojaus po to, kaip pradėsite var
toti nuolatiniai

Saveros Gyvenimo Rakamą
(Severn’s Balsam of Life)

nes pamatys raudonus skruostus, aiškias akis, 
linksmų veidų ir miklių eisenų, kuriuos Jums su- 
teiks'šios gyduolės. Jos yra geriausios Jums:
po jų taip gerai jaučiatės, kaip gerai išrodot.

Kaina 75 centai.

SEVEROS
Gyduoles nuo Diarėjos

(Severn’s Diarrhoea Remedy)

yra tyčia dirbtos ir patartinos tam, kad 
prašalinty žarny subruzdejimų, 
tankiai šiuom laiku pasitaiko.
ligos pas vaikus, diarėja, diegliai, perdidelis
viduriy paliuosavimas ir visokie žarny suer
zinimai negali atsispirti šiy gyduoliy veikmei

kuris taip
Vasarines

25 centai ir 50 centy.

SEVEROS PLOTKELES
nuo Galvos Skaudėjimo ir Neuralgijos

(Severn’s Wafers for Headache and Neuralgia) 

tai yra labai paprasta, bet labai pasekminga gy
duole, labai lengvai pritaikoma ir speciališkai pa
skirta nuraminimui ivairiy ryšiy galvos skau- 
duliy.

Šios plotkeles nuramina nervų suerzi
nimą ir padaro tai, kad žmogus jau
čiasi puikiai.

25 centai dėžutė.

Visose aptiekose. Reikalaukit, kad Jums duoty Severus. 
Jeigu aptiekorius neturety, rašykit mums. Reikalaujant 
gydytojaus patarimo, rašykit pas:

W. W Sevef^COA^"5
Moterims

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

Biblija arba šventraštis lie
tuviškomis Ii tarom is, .1.127 
puslapiu, gražiai apdaryta, 
kuri kaštuoja 4 dol., bet da
bar parduotlu už $2 ir expre- 
są apmoku. Pasiskubinkite. 
Taipgi reikalauju agentu del 
pardavinėjimo biblijos.Agen
tams duodu gerą uždarbį.

Petras Bartkevičia
877 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

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

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atvdų gerbiamyjy 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminiy ir draugu talpinam ant mo
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus paįieš- 
koiimus imam po 50c. už 1 vienų sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir
Elgin, ir Šliūblnių 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 išmokesčio.

Washington Street
BOS LOIN, MASS.a ,

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

F. S. Šimanskis.
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Draugijos 
ir Biznieriai!

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

“Laisves ”

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

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

Administracija.

TEISINGIAUSIA A TVT’IT’IZ’ A 
IR GERIAUSIA A H I I K K A 

LIETUVIŠKA J™ 1 IJUlXn.
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
dų, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktary. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostono ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. KOSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
I-,. K. (icdeiTiino No. I 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

4612 S. Wood st., Chicago, HI.
Protokoly Rašt. A. A. Poška,

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

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, III.
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Akušerka
F. STROPIENE

Pabaigusi kursų Womans Medi" 
cal College, Baltimore, Mil.

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

OPFISAS RANDASI:
30 \V. Broadway

SO. BOSTON, Al A SS.

0

0

0

Męs savo sandėliuose užlaikome puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINE
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

kvortaMONOGRAM DEGTINE 
B 
LYME BEACH ,, 
EGG ROCK 
ROWES WHARF ,, 
BOSTON LIGHT ,, 
SHOEMAN’S FAVORITE 
KEITH’S PRIDE

Taipgi užlaikome Vynų, Džinę ir Brandą.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., nuVhW!s BOSTON, MASS

■ 50c gorčius- $2.00
65c •» 2.50
75c 2.50

1.00 »» 3.50
1.00 ♦» 8.50
1.00 »♦ 3.50
1.00 3.50
1.25 ♦ 9 4.50

DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

“KOVA LI.IDŽIAMAS S 
LlliT. SOC. S 
SĄJUNGOS J 
AMI-.RIKOJI: S

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašhlinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drųsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

Prisiyskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

3

1815 E. Moyamensing Ave
. . nHININ’A.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA įOLSELISl
Vyno, Visokių Ukierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveiky gėrymy ant Velyky, 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 expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau tint Broadway po No. 242Ą, 
ant an try luby. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rūbus), taipgi ir dėl jaunavedžiy. Vis
kų atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.

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

44 Liaudies Dainos”

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.
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A. G. Groblewski
COR. ELM A MAIN STS., PLYMOUTH, PA- 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuvišku — Lenkiškų Vaistų
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IiFTIIViIM URMATAS I5cina kar,ą' mEnesi ir i ĮJĮJU 1 U/ 4 -M ' prekiuoja tik 50c metams. &
' JFM ~ “Lietuvių Žurnalas”, yra ]

tai savo rūšies laikraštis. 1
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien g 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena g 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim | 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 1 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: J 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III. j

I.IP.TUVIŠKAI-LI’NKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptiekų ant ___________
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jy ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “l.enkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki II ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISBLMAN
7 Parmenter St.,* Boston, Mass.

Telephone Richmond io<>7-R.

Perkiint žiurūk, kud butt£ tu markė, 
o Kausi teisingai.

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

Dainų rinkinyje telpa ge
riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainų rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

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

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

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

Ypatingai atydą atkreipiau) 
į draugijy darbus. Niekad 

e, nereikia duoti darbų į tokias 
spaustuvėlės, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siyskit jį mums šyio adresu:

j Roxbury, Mass,

DR.

75c

5i >c.

242 Broadway, So. Boston, Mass.

os Uždegimas
$1.25

i sunkų

4242 Broadway, So. Boston, Mass.

I AISVOJI ŽMONIJA

if

$2.00 
$2. (H> 

$50

“LAISVE”

10c.
10c.

“LAISVE”

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

$1.00
25c.
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“Revoliucijos atbal-

V'L. Ž.” tai mėnesinis lai k raštis. 
“L. Z. 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, Ill.
P.S. Jai nori pamatyti, tai prisiųsk 
1c. stempą, o prisiusime “L. Žmo.” 

o
stabdymui 
Skaudėjimo

0 
V 
G)
0
0
*
0X
0
0 . .nr e

25c., 50c.

riARRi«oisj (ja į

D1SPENSARE
Jau 20 įlietą nuo įstviglnio. .

229 Harrison Avenue
Ar^i Broadway> BOSTON, MASS. j

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo o iki H Į 
vai. vakare. š%entadlcniais nuo 1(1 ryte | 

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

Ateidamas atsinešk šį apgarslnlmi). |

Telephone So. Boston. 845 M

F. MATUI.AHIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12 2 dienų ir nuo 7 -9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.

J

įjįfr- w

Xooh Out 1 You’d better 
take care of Adurself

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

padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter'io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25o. ir 50c. už bouką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastnvimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkarai ir mūsų vardas.
F. AD. RICHTER & CO., 2lS Pearl St., New Ya

Richter'io Pillta yra geroa nuo viduriu 
suktelėjimo. 25c. it !>OC. ’

Patrick J. Evans paduotas 
teisman už užpuolimą ir api
plėšimą tūlo Keegan, nuo ku
rio jisai atėmė 25 c.

Roxbūrio gyventojai prašo 
majoro Fitzgeraldo ištirti 
ledų kompanijų suktybes. 
Tosios kompanijos faktiškai 
jau seniai susijungė į trustą 
ir todėl ledo kainos taip žy
miai pakilo.

Du streikieriai (karu dar
bininkai) Arthur Torner ir 
Frank Mallard gavo išsineš
dinti į kitą valstiją už streik
laužio įžeidimą.

Neužmirškite šitą nedėl- 
dienį važiuoti ant boto. Pa
sivažinėjimą rengia Lietuviu 
Ukėsų Kliubas. Kaip maty
ti, tai į ekskursiją rengiasi 
labai daug žmonių ir laikas 
bus galima labai smagiai pra
leisti. Tikietas $1.00 už po
rą.

Važiuos ant laivo “Mar
tha”, kuris išplauks 9:30 ry
te nuo Bay Line Wharf, 400 
Atlantic avė.

Jurgis Urbšaitis, moterų ir 
vyry kostumeriškas kriau- 
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. 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
gare tus. Prašo atsilankyti. 
Antanas Abazorius, 207 C st. 
kamp. Silver st., So.Bostone.

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

233 Broadway, So. Bostone..

Ekskursija.
Lietuviy Ukesy Kliuban, So. Boston’,. 

Mass, parengė ekskursijų. Laivas 
“Martha”, ant kurio>gali važiuoti į 31)0 
ypaty, išplauks nedėlioję, 21 liepos 
(July), 9:30 vai. ryte nuo Bay Line 
Wharf, 400 Atlantic avė., netoli nuo 
South Station, Boatone.

Laivas labai gražus ir toli išvažiuosim 
į jūres, kur yra. garsinga sala. Todėl 
malonėkit vist Ketuviai dalyvauti toj 
ekskursijoj. Tikietus galite ^auti 
“Laisvės” ir “Keleivio” redakcijose, 
pas J. P. Tuinilų, 822 Washington st.r 
Bostone ir Yurgeliunų, 233 Broadway, 
So. Bostone. KOMITETAS.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4 dol..,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bes”,
šiai”, 4‘Mokslas Rankažinys- 
tės”, “Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siŲS- 

)V. JUOKU UČIZ/IIYCIU, XV1UI1LVUU, . ., T, r Z*\ 1 • • V* ' •
Ant šio susirinkimo bus skaito-»kit Money Orderiais siuomi 

mi aukautojy vardai, bus išduotos visos | adrCSU’ 
atskaitos, kiek įplaukė per metus, taip-" 
gi bus pranešta, kiek apsiėjo svetaines 
skiepas. Bus renkama nauja valdyba. 
Malonėkite visi atsilankyti.

Prot. Rašt. A. M. Laucka,

Brockloniečių atydai.
Brocktono Lietuviy Tautiško Namo 

metinis susirinkimas atsibus Utarninko, 
Liepos 23 d., 7 vai. vakare, po Lietu
viška Šv. Roko bažnyčia, Montello. 
Mass. /

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

gaunamos “Laisves” spaustuvei. į

ČFN ST A K A VO K L1OŠTORI AU S 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
rhazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEJKCIJOS APIE ATSKIR1MO
ŽENKLUS...........................  15c

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

MEILES KARŠTLIG'E......... .......20c
VADOVAS keliaujantiems j Ame- 

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVAL

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

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

tiškos giesmes.........................30c
PASAULIU RATAS ....................25c
POKAIIONTAZA Indijony Kara-

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

Taipgi galite gauti jvairiausiy laiš
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas--70c., tūkstant is- :5 dol.

Kų-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, M^ss.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
L'mimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Balsainas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy 

,, liuw Axiiiiiviiu v<v;i
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plauky Ajisaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ...
Kinder Balsainas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas 
Egzema arba O 

pas Vaikus
Groblevskio Plcisteris

(Kaštu volo) 
Pamada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ubų 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistus (didesne) 
Akines Dulkeles - 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy - - -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienus lietuviškas štornikas taip 
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikia 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose an 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, gaiety pas savo štornikų nusi
pirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stūmikai, rašykite parei- 
kalaudamkgyduoliy, nes iš to geras už
darbis, iv parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantiio- 
jjjme. Rašykite šiuo antrašu:

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

25c. 
50c.

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

'•If 25c. 
nuo Kirmcliy dėl suaugūsiy' ’,35c.

■ 25c.
25c. 
25c.

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

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

$2.00 
$1.00

V 
0
0 
V 
0 
0
* 
(d




