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AMERIKOJ
Sudegė prezidentas ir 400 

žmonių. <
Hayti salos prezidentas . 

Leconte sudegė savo palociu- i 
je. Sykiu su juom sudegė, : 
arba gerokai apdegė koki ; 
400 žmoniŲ. Gerai dar neži- i 
noma priežastis, dėlei kurios 
atsitiko baisi katastrofa. Ne
žinoma, ar tai buvo padary
ta tyčia, ar gaisras kilo išne- 
tyčiy. . ;

Bijodamasis revoliucijos, : 
prezidentas laikė savo palo- 
eiuje labai daug parako, šau- 
;uvų ir šiaip jau karišku prie
taisu. Taigi tuose sandėliuo
se ir atsitiko sprogimas. Po 
pirmam sprogimui sekė ant
ras, paskui trečias. Prezi
dentas žuvo ant vietos. Jo 
familiją pasisekė išgelbėti.

Iš tos priežasties mieste ki- 
o labai didelė suirutė. Su- , 

vienytos Valstijos pasiuntė 
^ivą apginti savo krašto pi- 
ieciams.

Apskritai imant,ant Hayti 
salos niekad nebuvo pilnos 
•amybės. Žuvęs prezidentas 
aip pat veikliai dalyvauda

vęs visokiose konspiracijose.
Panamos kanalas.

Washington, 10 rugp.--4 
Senatas priėmė billiu, kad 
■ dsi Amerikos laivai būtu pa
mosuoti nuo muitu mokėji- 
no, perplaukiant Panamos 
canalą. Taip pat bus paliuo- 

suoti nuo muitu ir tie laivai, 
curie nors ir pabudavoti už

sienyje, bet priguli Amerikai.
Suv. Valstijų valdžia lai

kys 'tam tikrą inspektorių, 
kuris prižiūrės, kam reikės 
mokėti muitai, o kam nerei
kės.

Muitus turės mokėti lai
vai, kurie priguli gelžkeliu 
kompanijoms.

Billius dar turės pereiti 
)er atstovu namą* Preziden- 
\as Taftas sakėsi pasirašy
siąs po tuo billium.

Deimantai.
New Yorko muitinės apy

skaita parodo, kad liepos mė
nesyje atvežta per New Yor
ko uostą deimantu ant $5. 
500.000. Pereitais metais 
tuom pačiu laiku atvežta per
pus mažiau. Per .septynius 
mėnesius šių metu įvežta per 
New Yorko uostą deimantu 
ant 24 mil. doleriu. '

Iškur gi kapitalistai gavo 
tuos pinigus? Jie atėmė dar
bininkams duonos kąsnį.

Draugija darbininkų ap- 
ginimo.

Chicagoj susitvėrė draugi
ja, kuri vadinasi “Organized 
Labor Defense League”. Jo
sios tikslas rinkti aukas ap
ėmimui tuju žmonių, kuriuos 
smaugia kapitalas. Lygon 
jau prisidėjo kelios dešimtįs 
darbininku draugijų. Greitu 
laiku prie lygos prisidės virš 
100 organizacijų. Šiuo tar
pu draugija uoliai rūpinasi 
Ettoro-Giovannitti likimu.
Mėsos trustas ir koope

racijos.
Mėsos trustas atsisako par

davinėti New Yorko koopera
cijoms mėsą. Tokiu būdu no
ri subankrutyti savo priešus.

Prie New Yorko policijos 
skandalo.

New York, 11 rugp.—Bec- 
kerio (policijos leitenantu 
draugai jau surinko $50.000 
jo apginimui. Mat, jie bijo
si kad šis nepradėtu išdavi
nėti tu policijos ponu, kurie 
augščiau stovi ir dar daugiau 
sėbrauja su visokiais gemb- 
leriais. ,

Policmeisteris Vildo pasa
kė, kad ir teisėjai slepia 
bjaurius darbus šulerystės ir 
paleistuvystės namu, nes nie
kuomet ju nebaudžia.

Apsaugojimo valtelės.
Washington, 11 rugp — 

Vienbalsiai priimta atstovu 
name Alexanderio billius, 
kad visi jūros laivai turėtu 
pakankamai apsaugojimo 
vaiteliu.
Trjs užmušti, 6 apgriuvo.

Chicago, rugp. 10 d. —Be- 
griaujant seną bažnyčią ant 
Indiana gatvės griuvėsiuose 
palaidota 6 žmonės ir trejetą 
užmušta.
Susikūlė karai. Sužeista 

40 žmonių.
Shamokin, Pa., 10 rugp. - 

Susikūlus karams tarpe Sha- 
mokino ir Mount Carmel su
žeista virš 40 žmonių.
Roosevelto partiją reikia 

Pinigų.
George Perkins, likosi iš

rinktas į komitetą, kuris tu
ri parūpinti Roosevelto par
tijai pinigu.

Išrinkimas Perkinso aiškiai 
parodo, kad ir Rooseveltas 
sems pinigus iš to paties šal
tinio, kaip ir kitos ka
pitalistu partijos.

Kiek buvo gaisrų?
Per vieną tik liepos mėn. 

Illinois valstijoj buvo 710 
gaisru. Viename tik Chica
go buvo 255 gaisrai.

Gaisrai atnešė nuostolius 
ant milijono doleriu. Susek
ta, kad tyčia padegta 34 
kartus.

Kiek verta žmogaus gy
vastis?

Už užmuštus Mexikoje du 
Amerikos pavaldiniu, gauta 
po $2,000. Tuos pinigus iš
mokėjo Mexikos valdžia.

Už vokiečiu gyvybę buvo 
užmokėta $20,000, už chinie- 
čiy $10,000. Taigi Suv. Val
stijų piliečiu gyvybė labai 
Pigi- , 4

Nenori kačių kirpti.
Chicagos barbieriai atsisa

kė kirpti aristokratu kates. 
Jie sako, kad j u amato gar
bė nepavėlija jiems šunuo- 
degauti prieš milijonierių 
kates.

Tuotarpu milijonierių ka
tėms didelis vargas, ypač 
vasaros metu, kada tokie di
deli karščiai.

UŽSIENY J
Baisus žemės drebėjimhs. ;

Konstantinopolis, Turkija, 1 
11 rugp....Tiktai dabartės su- '
žinota apie baisu žemės dre
bėjimą abiem pakraščiais 
Dardanelų pertakos. Žinios 
apie tą baisią nelaimę atėjo 
taip vėlai, dėlto kad buvo su
gedę visos telegrafo vielos.

i Nuo žemės drebėjimo žuvo 
virš 1000 žmonių ir apie 6000 
sužeista. Daugelyje vietų že
mė prasivėrė ir padarė pra- 
rytis, kurios buvo visą mailę 
ilgio. Daugelyje vietų iš pra
sivėrusios žemės pleškėjo la
va.

Miestelis Shar Koy visiš
kai išardytas. Taip pat griu
vėsiais pavirto diktokas mies
tas Galipoli. Daugelyje vie
nu buvo didelės ugnelės, ku
rios pabaigė triobėsius, išli
pusius nuo žemės drebėjimo.

Vietose, kurios nukentėjo 
nuo tos baisios nelaimės, rei
kalinga didžiausia pagelba. 
Žmonės pritrūko maisto. Rei
kalinga taip-pat ir daktariš
ka pagelba.
Popiežius rašo savo atsi

minimus.
Londonas (rugpjūčio 9 d.) 

Iš Rymo pranešama, kad po
piežius labai uoliai rašąs sa
vo gyvenimo atsiminimus 
nuo pat jaunuju dienu. Po
piežius atsimena tuos laikus, 
kada didelė Italijos dalis pri
gulėjo Austrijai. Savo atsi
minimuose popiežius papasa
kos visą istoriją Italijos išsi- 
liuosavimo. Apie 100 pus
lapiu tos knygos jau parašy
ta. Bet-gi knyga bus tuo
met atspausdinta, kuomet 
popiežius numirs.

Nelaimė kasyklose.
Vokietijoje, netoli nuo 

miesto Bochum, šachtoje 
Lorraine buvo baisi eksplio- 
zija kasykloje. Laike tos 
ekspliozijos žuvo 103 anglia
kasiai ir daugelis buvo su
žeista.

Vokiečiu kaizeris paauka
vo nelaimingųjų šeimynoms 
15,000 markiu.
Vokietijos oro laivynas.
Berlynas, rugp. 11 d. Vo

kietijos oro laivynas, nors 
povaliai, bet perdėm didina
si. Valdžia slepia, kiek tik
rai turinti karišku orlaiviu. 
Vienu tik didžiųjų dirižabliu 
esama 7. Asignavimai pini
gu ant oro laivyno kasinėtai 
vis auga.

Laidotuvės japonų ka
raliaus.

Tokio, 11 rugp.—Laidotu
vės japonu mikado atsibus 
13 d. rugpjūčio. Visos iš
kilmingos ceremonijos jau 
apgalvotos. ' ,

Sufragistės sakosi ker
šysią.

Londonas, 10 rugp.—Kuo
met gautą žinia, kad dvi 
Dublino sufragistės gavo po 
5 metus kalėjimo už padegi
mą karališko teatro, tuo
met Anglijos sufragistės pa
sakė, kad to' dalyko nepra- 
leisiančios tylomis. Policija 
nori, kad teismo nuospren
dį atmainytu, nes kitaip su-

Perka blakes.
Washington, rugp. 11 d. 

Agronomas G. M. Zimmer, 
Suvienytu Valstijų agrikul
tūros superintendentas, išlei
do apskelbimą, jog mokąs 
už blakę 5 centus. -.

Tosios bldkės jam reikalin
gos naikinimui kenksmingu 
ūkiu) vabalėliu ir šiąip jau fragistes "išties gali pradėti 
visokiu gyviu. bombas mėtyti.bombas mėtyti

Turkijoje.
Neramumas pačioje Tur-z 

kijoje vis auga. Paskutinės 
skerdynės ir suirutė kilo to
dėl, jog valdžia norėjo už
drausti aficieriams kišties į ' 
politiką.

Santikiai su Juodkalnija to
lydžio vis eina aštryn. Mat, ' 
daugelis Juodkalnijos karei
viu pereina Turkijos rubežiu. 
Tuomet tarpe turku ir juod- 
kalniečiu prasideda tikri mū- v • •
šiai.

Bankieriai nenori karės.
Frankfurt, Vokietija. Pra

nešama iš Rymo ir iš Kon
stantinopolio, jog daugelis 
bankieriu rūpinasi sątaikos 
įvykdinimu, kadangi nuo ka
rės ypatingai nukenčia ju 
biznis. Bankieriai turi žy
mią įtekmę ant abieju saliu 
valdžios.
Tarptautiškas apgavikų 

/trustas.
Paryžiuje susekta, jog esa

ma puikiai suorganizuoto ap
gaviku trusto. Tie apgavi
kai nepaprasti, kadangi yra 
gerai prasilavinę ir turi ry
šius su aristokratija. Ypatin
gai jie aplupa amerikiečius, 
kurie keliauja po Europą.

Keli Paryžiaus detektyvai 
susekė tos organizuotos gau
jos pėdsakas.

Skerdžia amiėnus.....
Vano apygardose (Turki

joje) vėl prasidėjo armėnu 
skerdynės. Kadangi Turki
jos valdžia pradeda irti, tai 
liepsna kįla visuose kraštuo
se. Skerdikais yra pusiau 
laukiniai kurdai. Praneša
ma, kad tuosius kurdus su
kursto rusu agentai.

Prie senojo sultono Abdul - 
Hamido Turkijoje buvo bai
sios armėnu skerdynės, taip 
kad net svetimos šalįs turėjo 
įsikišti į tą dalyką.
Serbija bijosi Austrijos.
Austrijos kariumenė Ser

bijos parubežyje smarkiai 
mobilizuojama. Kiekvienas 
Austrijos pasikrutinimas 
smarkiai nugązdina mažutę 
Serbiją.

i Rengiasi prie visuotino 
streiko.

Belgijos darbininkai smar
kiai rengiasi prie visuotino 
streiko, jeigu valdžia neduos 
visuotino ir lygaus balsavi
mo.

Paliuosavo šoviką.
Julijus Kovač, kuris anuo

met šovė į Vengrijos parla
mento pirmininką grafą 
Tissą, dabar paliuosuotas 
nuo atsakomybės. Pripažin
ta, kad jį tuomet buvo apė
męs sumišimas.

Chinija.
Chinu valdžia pranešė ru

su ambasadoriui, kad tie chi- 
niečiai, kurie išskerdė rusus 
mieste Khotan, būsią smar
kiai nubausti. z

Chinijoj dabar pradeda 
siausti gaujos razbaininku. 
Viena iš tokiu gaujų užpuolė 
salą Colovan, kuri randasi 
netoli Portugalijos kolonijų.

Moroko.
Sukilimas Morokoj vis au

ga. Morokiečiai nenori pa
siduoti Franci jos valdžiai. 
Ypatingai žmonės bruzda 
Rabato distrikte. Morokie
čiai piktinasi iš Franci jos 
kapitalistu persekiojimo.

RUSIJOJ
Kareivių sukilimas.

Valdžios laikraštis “Ruskij 
Invalid” paduoda žinias apie 
buvusį 14 liepos Turkestano 
pulko dvieju kareiviu batali
onu sukilimą. Dalykas taip 
buvęs. Vėlai vakare karei
viu būrys 100 200 žmonių 
susirinkę pradėjo šaudyti o- 
ran. Matydami, kad prie j u 
daugiau niekas neprisideda, 
kareiviai t pradėjo šaudyti 
stovyklon (liogerin). Suki
lėlius sutiko šūviais kitos to 
pulko rotos. Prasidėjo šau- 
dymasis, kuris tęsėsi ligi ry
tui. Rytą sukilėlius apsupo 
pašauktieji pagelbon sveti
mu pulku kareiviai ir kazo
kai. Visi sukilėliai — apie 
170 žmonių buvo suimti ir 
nuginkluoti.

Sukilime užmušta keli afi- 
cieriai ir vienas štabo kapi
tonas. Tai pirmas kareiviu 
sukilimąs po ilgu metu tylė
jimo. Jeigu prisiminsime 
jūreiviu sakilimą ir ju sušau
dymą—tai pasirodys, kad 
Rusijoj turi būti revoliucija.

Iš latvių gyvenimo.
Artinasi nauji rinkimai 

Valst. Dūmon.; Ry go jz smar
kiai agituojama. “Jauna 
Deenas Lapa” pasekmingai 
agituoja, ragindama vėl 
rinkti d-rą Predkalną. Bet, 
girdėti, esąs ir kitas kandi
datas — kairesnis, negu pats 
Predkalnas. Agitacijos tik
slais rinkimu metu manoma 
pradėti leisti naujas laikraš
tis, kuris bus s.-d. pažiūru 
išreiškėjas, bet kartu kovos 
su “Jauna Deenas Lapa.” 
Kai-kurie demokratiški ele
mentai, manydami, jog latviu 
kandidatas — tautininkas 
nieko neleimėsiąs — ir norė
dami kartu eiti su kitais pir
meiviais, sutinka rinkti ku
nigaikštį Mansirevą. Bet ki
ti gi tu demokratiškųjų ele
mentu palaiko prisiekusiojo 
advokato Fridenbergo kan
didatūrą.
Uždaryti maldos namai.
Chersono gubernijoj liko už

daryta 15 liuteriu maldos na
mu, tarnavusiu draug vaiku 
mokymui. Priežastis, kad 
namai statyti dar 1890 me
tais neturėję ministerio lei
dimo, reikalingo bažnyčių 
statymui.

Suimtas agentas.
Suimtas liko apsaugos sky

riaus agentas L. Račkovskis, 
išdavęs revoliucijonieriu or
ganizacijoms apsaugos agen
tu sąrašą ir pradėjęs siunti
nėti kai ‘kurioms rusu laik
raščiu redakcijoms žinias 
apie valdžios slaptus užma
nymus. Todėl buvo daro
mos kratos kai kuriose Pe
terburgo redakcijose.

PuriškevičitŲ nekaip 
einasi.

Kaip rašo rusu laikraščiai, 
garsusis Puriškevičius jau 
neranda vietos, kame jį 
rinktu, IV Dūmon. Buvo iš 
Akermano išvažiavęs gyven
ti Kurskan. Bet pasirodė, 
kad ir ten blogi popierai. 
Tai-gi sugrįžo vėl Akerma- 
nan, bet šieji jau neketina jo 
rinkti IV Dūmon.

LIETUVOJ sulieti mūsų pakraštį su vie
natinės ir nedalinamos Rusi- • 
jos viduriu.”

Matote, gubernatorius vie
šai sako, kad jo tikslas sulie
ti Lietuvą su Rusija, va
dinasi, surusinti Lietuvą,—o 
tie išgamos laižo jo kojas.

Dar kartą pasitvirtino, kad 
tautiečiai ir kunigai parduo
da tautos garbę.

Pamišėliai.
Švenčionyse (Vilniaus gub.) 

labai daug visokiu pamišė
liu. Keista, kad tie pamišė
liai nepaprasti. Ju pamiši
mas, taip sakant, visuome
niškas. Tą pamišimą pagim
dė, kaip išsirodo, revoliuci
ja, karė ir valdžios persekio
jimai.

Štai aficieris iš rusu - japonu 
karės vaikščioja po gatves 
apdriskęs. Jo kalba pilna 
baisenybių apie tą karę. Jam 
vaizdinas! kuobaisiausios 
šmėklos.

Antras-- perkrikštas žyde
lis, sutvėrimas pabaigtinai 
pamišęs. Baisiai neapken
čia žydu ir net neima nuo ju 
duonos. Ant gatvių laiko 
pamokslus prieš žydus.

Trečias—serga manija di
dybės. Jisai išsiduoda esąs 
imperatorius Antanas. Vis 
rašo ir rašo manifestus, iš
leidžia dekretus.

Ketvirtas -dar jaunas vai
kinas, amžinai bėgioja gat
vėmis. Jisai prirašęs pun
dus raštu, o tuose raštuose 
mirgėte mirga žodžiai: “ka
res lauko teismas, ekspro- 
priacija, nušauti, pakarti.”

Penktas - pamišęs ubagė
lis Bartašius. Jisai amžinai 
dejuoja, kad kareiviai sulau
žė jam strėnas, iškapojo na- 
gaikomis akis.

Viena moterėlė kasdieną 
paduoda į visas Švenčionių 
kanceliarijos prašymus: “su
simylėkite ant mano sū
naus.”

Tankiai miesto sienos pil
nos visokiu parašu: “ji rei
kia pakarti”. “Tą bjaurybę 
sušaudyti”. Tai vis stambes
ni pamišėliai, o paprastu pa
mišėliu dar daugiau. Šven
čionyse gi tik, rodosi, 15 
tūkstančiu gyventoju. Kaip 
matote, praslinkusi revoliu
cijos audra ir dabartinės ne
laimės paliko savo baisias 
pėdsakas.

Šitos žinios imta iš rimto 
rusu dienraščio “Russkije 
Viedomosti”.

Krata.
Iš Vilkaviškio (Suvalkų 

gub.) rašo “Liet. Žin.”:
“Liepos 14 dieną vietinis 

žandaru viršininkas buvo pa
daręs kratą Marketiškiu kai
me pas uk. Gerulevičiu. Iš
vertė visas knygas, popierius, 
bet nieko draustino nerado. 
Klausinėjo dukterį, ar neži
nanti ir ar neprigulinti prie 
kokiu tai dr-ju ir t. t. Spė
jama, kad tai kas įskundęs.”

Oro lakūnas. ’ >
Liepos 8 d. Šiauliai ir ju 

apielinkės turėjo progos pa
sigėrėti nepaprastu reginiu. 
Ties Leparu sodžiumi buvo 
apsistojęs beskrisdamas iš 
Vokietijos savo oro lakstytu- 
vu Abramavičius. Išstovė-' 
jęs pusę dienos, pavakare vėl 
išskrido Rygos linkui.

Lietuviai išgamos.
(“Laisves“ apžvalga). 1

Kuomet Kauno gubernato
rius p. Veriovkin buvo išly- < 
dėtas į Vilnių (kad užimti 
vietą Vilniaus gubernato
riaus), tuomet caro val
džiai ištikimi žmonės iškėlė 
jam pietus. Per tuos pie
tus buvo pasakyta daug kal
bu. Pietuose dalyvavo ir 
kaikurie lietuviai. Tarp kit
ko prakalbas laikė žinomas 
oberšnipas kun. Olšauskas ir 
žinomas pirmeiviu (tautiečiu) 
vadas p. Leonas.

p. Olšauskas ve ką pa
sakė:

“Visi beturčiai pamylėjo 
gubernatorių ir vadina jus 
tikru tėvu. Vardan tu ne
laimingųjų aš išreiškiu tam
stai didžiausią padėką, lin
kiu tamstai pasekmingai 
šviesti tamsuolius lietuvius 
Vilniaus gub. ir pagerinti ju 
būvį. Linkiu, kad ir tenais 
tamstą gerbtu, kaip guber
natorių, ir mylėtu, kaip tė
vą”.

Įsiklausykite, “Laisvės” 
skaitytojai, į šituos išgamos 
žodžius ir išsikirpkite juos. 
Kuomet jums prisieis nuro
dyti, kaip purvina kunigai 
tautos garbę, 5atraukite šitą 
iškarpą ir meskite jiems į 
akis.

Pirmeivis-išgama.
Bet dar bjauriau skamba 

p. Leono kalba. Jisai nuro
do, jog Veriovkinas buvo pa
skirtas Kauno gubernatoriu
mi balandžio 24 d. 1904 m., 
<aip tik tą pačią dieną, kada 
augščiausiuoju paliepimu bu
vo sugrąžinta lietuviams 
spauda. Ir, girdi, astuoni 
metai atgal visur buvo tuš
tuma regima, o dabartės 
knygutės ir laikraščiai besi
platina dešimtimis tūkstan
čiu ekz. Paskui tasai išga
ma nurodo, jog išleidus va
dinamą laisvės manifestą 
“visi piliečiai gavo progos 
savo veiklumui apreikšti”. Ir 
tai vis p. Veriovkino nuopel
nas, kad tasai veiklumas pra
dėjo vis didėti.. Ant pabai
gos p. L. sako, jog gerbiąs 
p. gubernatorių, kaipo pla
taus valstybinio proto žmo
gų. Jisai užbaigia savo kal
bą “urra”!

Gerai būtu, kad visi dori 
žmonės uždarytu prieš tą be
gėdį savo namu duris. Prie 
šįto gubernatoriaus baisiai 
rusinama Kauno gub. Jisai 
uždarė “Vilniaus Aušrą”. Ji
sai neleidžia įkurti nei vie
nos pirmeiviškos draugijos, 
net trukdo kuniginiu drau
gijų veiklumą. Kauno kalė
jimo kaliniai laikomi baisiau
siose sąlygose.

Bet ar tai galvoj visokiems 
pirmeiviukams!
Ką atsakė gubernatorius? 

t

Kas per paukštis tasai gu
bernatorius, teliudija jo pa
ties žodžiai, kuriuos jisai iš
tarė Vilniuj: “Viešpats im
peratorius teikėsi augščiau- 
siai paliepti man būti Vil
niaus. gubernatoriumi... Sti
prinsime čionais rusu valsty
bės ir tautos (rusifikacijos) jęs pusę dienos, pavakare vėl v 
pamatus, kad pasistengus' išskrido Rygos linkui.
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Mūsų kairioji laik 
raštija.

Šiandien nereikia jau pri- 
rodinėti minties, kad laikraš
tija . lietuviy gyvenime yra 
didelė galybė. Nei vie
nas visuomeniško gyvenimo 
klausimas nepraeina šiandien 
neapsvarstytas. Jį tuoj pa
gauna laikraštija ir jo pasi
sekimas ar žlugimas beveik 
vienat priguli, kaip į jį pažiū
rės laikraščiai. Panašy laik- 
raštijos galybės išaugimą 
galima tik pasveikinti. Vie
nok, kam daug duota, nuo 
to bus ir daugiau^ pareika
lauta. Todėl tobulinti dva
siškąjį maistą, kelti aukštyn 
spaudos galybę, jieškoti ke- 
liy, kad pasiekus ir tamsiau
sius užkampius,—tai prieder
mė mūšy laikrašti jos. Jeigu 
laikraščio gaminamas mais
tas virto dėl daugelio žmo- 

'niy kasdienine duona, 
reikia rūpintis, kad ta duona 
būty skani ir be falsifikaci
jos.

Mūsų dešinioji laikraštija 
tveria savo trustą. Tai aiš
ku, kaip ant delno. Tegul 
dievas jiems padeda eiti sa
vais keliais ir vesti išgany- 
man savo avinyčią taip, kaip 
jiems tai išrodo parankiau
sia. Tegul jie užtyli visus 
mūšy gadynės bjaurumus, 
tegul slepia juodus darbus. 
Tegul nekritikuoja jie kapi
talistiškos draugijos, bet kri
tikuoja mus, tosios draugijos 
didžiausius priešus. Tegul’ 
padengia kapitalizmo pelkes 
“žmoniškumo” skraiste. Tai 
jau dešiniojo trusto biznis.

Bet męs turime visą eilę 
laikraščiy, kurie liaudžiai 
tarnauja. Neabejotina, kad 
ant liaudies darbininkiški 
laikraščiai turi daug daugiau 
įtekmės, kaip buržuazinė 
spauda. Bet ir pas mus ne 

• viskas dar tvarkoje, ne vis
kas išrodo taip, kaip turėty 
išrodyti.

“Laisvėje” neseniai tilpo 
M. Bevardžio straipsnis, ku
riame buvo nurodyta, kokia 
turėty būti mūšy kairioji 
laikraštija. Kiti laikraščiai 
nusidavė nepastebėję to 
straipsnio, nors patsai auto
riaus vardas, rodosi, būty 
turėjęs juos /užinteresuoti. 
Rasit, viena kita M. Bevar
džio mintis galėjo pasirodyti 
klaidinga. Bet jo pamatinė 
mintis apie darbopasida- 
linimą, apie išsižadėjimą 
konkurencijos buvo giliai tei
singa. Pagalvokime.
\ Toliaus. Bet čia aš kalbė
siu jau ne savo vardu. Vie
nas iš mūšy redaktoriy man 
rašo: “turėtume išsidirbti 
pieną, kaip elgtis su tautiš
kos ir klerikališkos gaujos 
zurzėjimais. Mums reikėty 
daugiaus minėti savuosius 
laikraščius, o mažiau “Lietu
vą”, “Vienybę Liet.” ir t.t. 
Męs turėtume daugiaus da
lintis savomis nuomonėmis”. 
Tai antras punktas,' paliečiąs 
mūšy taktika į priešus ir į 
draugus.

Trečias punktas, mano 
nuomone, yra mūšy laikraš- 
tininky ir, apskritai, rašytojy 
padėjimas.'Čia lyg kad išei
ty, jog susišelpimas gali rem
tis bepartyviškumo pamatu. 
Čia lyg kad išeity, jog nereikia 
kalbėti apie dešiniuosius ir 
kairiuosius, nes iš medžiagiš
ko atžvilgio visi lygys. Apie 
literatinę kasą kalbėjo “Lie
tuvos Žinios”. Bet ar pana
ši kasa nebus tik sapnas -iliu
zija? Pats tuom „ tarpu j tą 
klausimą nieko neatsakau.

Kaip matote, yra kas svar-

Darbininkai! Kur jūsų 
protas?

Kuomet praskambėjo liūd
na ir sujudinanti kiekvieno 
susipratusio darbininko sielą 
žinia apie nužudymą per Ru
sijos budelišką valdžią Lenos 
(Sibirijoj) aukso kasykly 270 
darbininky,—proletary eilė
se stovintis ir turintis hu
maniškus jausmus žmogus, 
be abejonės,pajautė savo šir
dyj kerštą atmonijimo Rusi
jos kruvinai valdžiai; juo la- 
biaus, kada jis pastato klau
simą: kodėl tie pavergti, iš
naudoti, reikalaujanti dides
nio duonos kąsnio darbinin
kai tapo nužudyti? Ir gauna 
atsakymą: todėl, kad jie ban
dė nusikratyti nuo savo 
sprando pony jungą; todėl, 
kad jie troško pasilaikyti 
nors tą paskutinį duonos kąs
nį, kurį nuožmys ponai iš
plėšdavo iš jy, jy alkany vai- 
kučiy ir motery.

Suprantamas dalykas, jog 
susipratęs darbininkas galu
tinai apkaltina nuožmią caro 
valdžią, nepripažįstančią sa
vo pavaldiniams nei politiš
kos laisvės, reiškia: laisvės 
žodžio ir'spaudos; ner.politiš-, 
kos valdžios, reiškia: visuo
tino, tiesaus ir slapto balsa
vimo. Jisai suvis neklysta, 
taip darydamas, t. y. apkal
tindamas caro valdžią už ne- 
kalty žmoniy žudymą; ka
dangi ta valdžia yra caro ir 
jo keliy ištikimy sėbry sufor
muluota ir kadangi ta val
džia niekados nebuvo per 
liaudį panaikinta, nes 1905 
m. revoliucija tapo užgniauž
ta. * . **

Bet, daleiskime, ką reikty 
kaltinti, valdžią ar liaudį, 
jeigu Su vienyty Valstijy val
džia pasielgty taip, kaip pasi
elgė Rusijos valdžia? Drąsiai 
galima sakyti, kad sveikai 
protaujantis visados apkal
tins liaudį. Ir dėlko? Vien 
tik dėlto, kad čia, Amerikoj, 
valdžią sudaro ne koks caras 
su ministeriais, bet pati liau
dis; dėlto, kad S. V. valdžia, 
tai pasekmės šalies piliečiu 
balsavimo. Ir, kaip ta pa
tarlė sako: “ką pasėsi, tą ir 
pjausi”, taip lygiai ir Suv.V. 
piliečiai, už kokią kainą savo 
balsus parduoda, tokią ir už
mokestį gauna. Jeigu bal
suoja už republikono ar de
mokrato dolerį arba aly, deg
tinę ir cigarą, tai apturi į 
valdžios įstaigas tokius kapi
talistu bernus, kaip 
Roose vėl tas, Taftas ir tam 
panašys. Nesidyvikite, kad 
tuomet šeimininkauja trus- 
tai, įvairios šaikos milijonie
rių, pasiglemžusiy į savo ran
kas šalies turtus. Tie mili
jonieriai nuo mažumės išpe
nėti darbininky prakaitu ir 
krauju; permirkę nuožmume 
ir stengiasi, kad tik kuola- 
biausia apiplėšti darbininką 
žmogy; todėl ant visy pro
duktu pakelia tokias kainas, 
kad kiekvienas darbininkas 
turi visados - būti alkanas, 
nuplyšęs, be pastogės... Bet, 
negana to. Minėti ponai, t. 
y. Rooseveltas ir Taftas, 
duoda pilną galę gubernato
riams, miesty majorams ir 
kitokiems činauninkams gin
ti kapitalisty reikalus. O po
nai senatoriai ir ponai kon- 
gresmanai, kurie nors yra 
žmoniy ir žmoniy įstatimda- 
vėjy išrinkti ir penami, vie
nok nesirūpina darbininky 
reikalais.

Kad ištikryjy taip yra, kaip 
augščiau išreiškėme, tai ge
riausia gali pertikrinti Law- 
renco audėju streikas, Chica- 
gos spaustuvėse dirbančiu 
streikas ir angliakasių strei
kas. Scrantone, Minersvil- 
le’ėj,ShenandoalTyj milicija,

kurią patįs
pačiy piliečiu išrinktas gu
bernatorius pasiuntė, ‘ šaudė 

' nekaltus darbininkus, jy mo
teris ir vaikelius!... Chica
go j, kada sustreikavo spaus
tuvių darbininkai, ’tad ponas 
majoras, pačiy žmoniy išrink
tas, pastatė po kelis policis- 

. tus prie kiekvieno skebė, 
pardavojančio skeby laik
raščius. Išeina, kad viso 
miesto užlaikomi policistai ir 
jy vadas majoras nesirūpina 
miesto gyventojais, bet val
katomis skębais.

Ant galo, užbaigdamas, dar 
sykį klausiu: darbininkai! 
kur jūsų protas? Ar ilgai jūs 
balsuosite už demokratus ir 
republikonus,arba už savo iš
naudotojus, vagis darbinin
ku triūso? K. šeštokas.

Blaivybe ir jos priešai
Pagal prof. Korelį.

Pastaruoju laikuPastaruoju laiku kova 
prieš alkoholį visose šalyse 
žymiai nužengė pirmyn. Y- 
patingai didelis to judėjimo 
augimas buvo Vokietijoje, 
kur vien tik senasis v“hut- 
templery” ordenas priskaito 
šiuo laiku į 50,000 nariy. 
Skaičius visy žmoniy, orga- 
nizuoty , į įvairias blaivybės 
draugijas, siekia dabar Vo
kietijoje 200,000. Didžiausia 
pasekme priešalkoholinio ju
dėjimo yra prasiplatinimas 
tarp gyventojy to suprati
mo, kad visi įpročiai, surišti 
su girtuoklyste, yra dideliai 
pavojingi ir blėdingi. Iš tos 
priežasties mažinusi ir alko
holiniu gėrimy vartojimas.

Aludariai, degtinės išdir
bėjai ir jos pardavinėtojai 
pasijuto užgautais, nes tai 
gręsia sumažėjimu jy pelno. 
Priešalkoholinį judėjimą, su
tiktą pirma juokais, pradėjo 
dabar jie smarkiai neapkęsti. 
Apginimui savo interesy tie 
poneliai pradėjo Anglijoj, 
Vokietijoj ir Šveicarijoj tver
ti įvairius trustus.

Ypatingai veda jie smar
kią kovą prieš visuotiną blai
vybės propagandą. Jie suvis 
nekovoja prieš “vidutinį var
tojimą” svaiginančiy gėri
my. Mat, jie aiškiai mato, 
kad jokie pamokslai apie 
“vidutinį vartojimą” neturi 
jokios pasekmės. Todėl jie ir 
prisidengė ‘ ‘vidutiniškumo” 
vėliava. Anglijos alkoholi
niai kapitalistai susijungė į 
trustą, vadinamą ‘ ‘True 
Temperance Association” 
(teisingos blaivybės draugi
ja.) Paskui ant Europos kon
tinento, vadovaujant Dr. 
Milliet, direktoriui Šveicari
jos alkoholio monopolijos, ir 
Liudvikui Skaržinskiui, rūsy 
finansy ministerijos valdi
ninkui, kuris gauna trečią 
dalį viso pelno nuo degtinės 
monopolijos, pradėjo tvertis 
organizacijos neva būk dėl 
kovos su alkoholizmu. Šios 
organizacijos taipgi dengėsi 
“vidutinio vartojimo” vėlia
va.

Sykiu su šiomis organiza
cijomis dar matome įvai
rias pastangas, su kuriy pa- 
gelba norima užkenkti vis la
biau besiplatinančiam prieš- 
alkoholiniam judėjimui. Čion 
stengiamasi visokiais būdais 
kovoti su blaivybe, boikotuo
jama ty draugijų nariai, už
ginama išleisti salės ir šiaip 
jau vietos dėl susirinkimy ir 
net per spaudą stengiamasi 
užkenkti tam judėjimui.

Iš kitos pusės įpratimas 
girtuokliauti ir vartojimas 
alkoholiniy gėrimy, praleidi
mas tuščiai smuklėse laiko ir 
tam tikros kapitalisty inte- 
resy organizacijos įgauna vis 
didesnį prasiplatinimą pa
saulyj, &lkoh(flio įtSkmėri pa
kliūva vis platesnės sritys.

Alkoholio vartojimo augimas
žymiai platinasi pietuose ir ' 
rytuose, užima net Japoniją, 
tą ligšiol dar “blaivią” šalį. 
Italija, buvus dar pakol “vi
dutine” alkoholio vartojime, 
dabar galutinai paskendo (iš
skiriant pietinę dalį) alkoho-t 
lizme. Francuzija jau geniai 
pakliuvus alkoholizmo įtek
mei. Turkai dabar Jau geria 
atvirai, pradedant skurdžiais 
ir baigiant turčiaisj arabai 
taip-pat ir t.t. Gėrimo įstai
gų skaičius tose šalyse bega
lo greit auga, o jau paskui jo 
eina neišvengiami jo sąkelei- 
viai— alkoholizmas, prasi
žengimai, ligos, išsigimimas 
ir t. p., pakol sykiu su puoli
mu šeimynos tas visas pik
tas nepradeda perdaug durti 
į akis, iššaukdamas reakciją 
pavidale atsiradusio priešal
koholinio judėjimo.

Taip dalykams stovint, 
pradedama ir literatūroj ju
dinti klausimą, surištą su al
koholio vartojimu. Iš vienos 
pusės auga skaičius naujy iš
leidimu, ginančiu priešalko
holinį judėjimą ir vedantį 
blaivybės propagandą. Bet 
sykiu su tuo auga zskaicius 
veikaly ir straipsniy, pašvęs
tu vien polemikai su priešal- 
koholiniu judėjimu. Nors to
kie raštai, remiantis moksliš
kais ištyrimais, ir neišlaiko 
kritikos, bet vienok jie ap
sunkina kovą. Priešai sten
giasi darodinėti, Lūk po tru
putį vartojant alkoholinius 
gėrimus, nekenkia sveikatai 
ir .moralini, arba atsiliepia 
ant organizmo labai nežy
miai, padaro žmogy linksme
sniu, padeda jam užmiršti jo 
kasdieninius vargus ir rūpes
čius. Bet kas-gi įstengia vi
suomet prisilaikyti to “auk
sinio vidurio” ir neperžengia 
rubežiy? Juk po truputį var
todami alkoholinius gėrimus, 
į juos įpranta ir ilgainiui pa
sidaro tikrais girtuokliais.

Išpradžiy priešalkoholinis 
judėjimas buvo sutiktas su 
didžiausia neapykanta: juk 
jis drįso pasikėsinti ant prie
taru, įsišaknėjusiy tūkstan
čiais mėty įpratimu, taip-pat 
ir ant dideliu pinigišky • inte
resų, išnaudojančiu žmoniją, 
kuri skandina narkozo iliuzi
jose savo vargus. Nors išsta
tytieji priešalkohblikų faktai 
ir darodymai alkoholio kenk
smingumo buvo ignoruoja
mi, vienok šiandien, sutvir
tėjus priešalkoholiniui judė
jimui, jie užima savo vietą 
toj smarkioj kovoj,kurioj su
sijungė pajudinti piniginiai 
interesai, prietarai, įpročiai 
ir taip toliaus.

Priešalkoholinio judėjimo 
užduočia turi būti—pakėli
mas žmonijos, padarymas 
jos sveikesne, morališkesne,' 
stengimasi sulaikyti nuo išsi
gimimo . P. Posmyla.

Pagal G. Leopardi.

Kokiu būdu paliko ši šalis visai tuš
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pervien pašvęsti darbininky 
laikraščiams. Turbūt, ne 
kaip jaučiasi Chicagos klioš- 
tonaus patronai, kad nesi
tveria iš piktybės.

Ponas Kaupas po Pittstono 
nelaimiu vėl įėjo į normališ- 
kas vėžes ir ne vien darbu, 
bet ir žodžiu civilizuoja da
vatkas ir davatkinus. ’

Dieve jiems-padėkle tiems 
Kristaus milicijonieriams. 
Jeigu nesisekė Pittstone, tai 
gali pasisekti Chicagoje. Juk 
dešimts dievo prisakymu 
šiandien surašyta ne ant Mai- 
žiešiaus tpblyčios, bet ant 
kunigėliu sutony. Yra dąr.i 
žmoniy, kurie aplaižo tas su
temas.

Štempeliuoti katalikai šian
dien atsako už visas kapita
lizmo šunybes. Jie viską“bla- 
gasjovija , patepa ir pabir- 
mavoja.

Tegul auga kariumenė, te
gul lupa žmones, • tegyvuoja 
pekla ant šios ašary pakalnės!

Ponams Kaupams ant to 
viso nusispjaut. ,/ \

8Š3,275 metais. Zeuso*) valdyba at
spausdino ir paliepė išlipinti viešose » Pa
dangių miesto vietose atsišaukimus,. ku
riuose kvietė, kaip vyresniuosius, taip ir 
jaunesniuosius dievus ir visus žymesniuo
sius Padangių miesto ^piliečius, kad Visi, 
kurie tik yra ką-nors išradę arba atradę, 
atneštu visus dalykus, arba praneštu j y 
istoriją išrinktiems teisėjams. Priegtam 
valdyba atsiprašo, kad iš priežasties savo 
neturtingumo, negali taip gausiai apdo
vanoti geresniujy išradėju, kaip ištikryjte* 
norėty, todėl prižada tam, kurio bus ge
resnis išradimas, duoti lįaury vainiką. Ga
vusiam tą vainiką, suteikia tiesą nešioti jį 
ant galvos dieną ir naktį, namie ir susi
rinkimuose, mieste ir kaime ir daleido pa
sidaryti panašią stovylą su tuomi vainiku 
iš tokios medegos, kokia tik patiks pa
čiam išradėjui.

Ant iškilmių paskyrimui ty dovany 
nemažai prisirinko Padangių miesto gy
ventoju, nes jie taipgi norėjo nemažiau 
pasilinksminti už kity miestu gyventojus. 
Vainikas gi dėl jy turėjo lygią vertę,' kaip 
vailokas uždėtas ant galvos. Kas link 
garbės, tai jeigu ją pradeda niekinti žmo
nės tuomet, kuomet tampa filosofais, tai 
kas--gi palieka kalbėti apie dievus, kurie 
yra daug protingesni už filosofus?

Pertai niekas neprotestavo už netei
singą paskirimą vainiko, arba vedimą 
slaptos agitacijos, bet visi į tai šaltai žiū
rėjo. Dovanas gavo trįs išradėjai: Vaa- 
chas—už išradimą degtinės, Minerva—už 
išradimą aliejaus, kuriuomi trindavosi vi
si dievai kasdien po pirties, ir Vulkanas— 
už išradimą varinio puodo, taip vadinamo 
“ekonomiško” puodo, kuriame galima vis
ką virti be didelės ugnies'^ dideliu iš- 
kaščiy.

Tokiu būdu dovaną reikėjo dalinti į 
tris dalis ir kiekvienam išradėjui prisiėjo 
gauti po šakelę liauro. Bet jie visi atsi
sakė nuo tos dovanos ir nuo viso vainiko. 
Vulkanas aiškino, kad jam ilgai reikia sto
vėti savo kalvėje prie dumtuviu ir prakai
tuoti, todėl dėl jo nelabai būty malonus 
toks pasipuošimas. Apart to, jis dar bi
jojo, kad neužkristu ant galvos kibirkštis 
ir neužsidegtu sausa liauro šakelė, per ką 
ir jis galėty sudegti. Minerva gi aiškino, 
kad ji nešioja labai didelę ir sunkią 
skrybėlę, po kurią galėty pasislėpti ‘nuo 
lietaus keliolika vaikinu, per tai ji visai 
nemato reikalo dar didesnį sunkumą užsi
dėti ant galvos. VaachUs gi nenorėjo ap
mainyti savo vainiko iš mirty ir vynuogių 
lapu, nors jis būty jį paėmęs su mielu no
ru, jeigu būty jam daleidę jį užkabinti 
ant savo karčiamos duriu vietoje iškabos. 
Bet išrinktieji nesutiko atiduoti vainiką 
dėl karčiamos. Tokiu būdu liaury vaini
kas pasiliko pačiu teisėju globoje.

Niekas nepavydėjo tiems trims die
vams paskirtos dovanos, nuo kurios jie 
atsisakė. Taipgi niekas neprotestavo ant 
teisėju, kad jie neteisingai tas dovanas 
paskyrė. Ir viskas būty ramiai praslinkę,v 
jeigu ne Prometėjus. Jis atnešė žemės 
formą, kurią prirengė dėl žmogaus, ir pa
tį žmogy. Prie ter viso jis da pridėjo ap^ 
rašymą žmogaus proto, tobulumo ir išro
dė jo naudingumą ant žemės. Pertai jis 
buvo' neužganėdintas teisėju nuospren
džiu. Prometejaus užprotestavimas visus 
nustebino. Vieni sakė, kad jis nori vai
niko tik dėl garbės, kaipo geriausias išra
dėjas, kiti gi sakė, kad jis bijosi audros ir 
perkūno trenkimo, pertai mano, kuomet 
bus ant jo galvos liaury vainikas, tuomet 
perkūnas pasigailės į jį trenkti, treti gi 
stačiai sakė, kad į senatvę Prometejaus 
plaukai pradėjo slinkti ir kad nepalikti 
pliku, jis nori juomi prisidengti.

Sykį Prometėjus susitiko su Momusu 
ir pradėjo skystis, kad teisėjai»augščiau 
pastatė puodą, aliejų ir ugnį, negu žmo
gų, kuris, pagal jo nuomonės, yra augš- 
čiausiu ir tobuliausiu pasauly. Momusas 
buvo pradėjęs ginčytis, bet Prometėjus 
perpyko, pareikalavo iš jo laižyby ir fkvie- 
tė nusileisti nuo dangaus ant že
mės, dėl persitikrinimo jo teisingume. 
Momusas su tuo sutiko.

Visy-pirmiausia jie nusileido šiauri
nėj dalyj žemės, netoli upės Kauka, kur 
nemažai buvo žmoniy. Laukuose matėsi 
takai, daržai ir kitokie kultūros apsireiš
kimai. Kuomet jie nusileidę pradėjo eiti, 
tai visur rado sugriautus trobesius, visur 
valkiojosi ant žemės kaulai ir niekur ne
galima buvo surasti gyvo žmogaus. Bet 
nepaisant į nieką, jie ėjo pirmyn.

♦) Zeusas—tai Graiky augščiausias dangaus ir že
mės dievas, visy dievy ir žmoniy tėvas. Prometėjus—vie
nas iš dievy, kuris pavogė iš dangaus ugnį ir nunešdavo

ventojy?-užklausė Momusas Prometejaus. 
• Prometėjus pradėjo išrodinėti, kad 

išnykimas gyventųjų galėjo būti nuo dide
lio išsiliejimo vandens iš upiy nuo lietaus, 
nuo žemės drebėjimo ir tam panašiu prie
žasčių. Bet visgi Momusas negalėjo su
prasti, kaip tai galėjo būti vandens išsi
liejimas iš upiy, kuomet jy visai arti ne
buvo. Pagaliaus, jis taipgi stebėjosi, ko
kiu būdu galėjo likti visokie vabalai, kir
minai, paukščiai ir beždžionės, kurie ten 
vaikščiojo.

Pagaliaus, beeinant jiems į klonį, pa
sirodė keletas namu, kurie buvo gerai ap
tverti ir krūva žmonių aplink sukurtą ug
nį, ant kurios virė didelis puodas. Prome
tėjas su Momusu prisiartino prie ty žmo
nių ir paklausė, ką jie čia daro. Vienas 
iš ty žmoniy, kuris matomai buvo jy va
dovas, pasakė:

—Matai, kad valgom.
—Ką gi jūs turite dėl {Sietu?
—Truputį' mėsos.
—Jūsų mėsa naminio ar laukinio gy

vulio?
—Suprantama, kad naminio. Mėsa 

mano sūnaus.
—Argi tavo sūnus veršis, kad tu jį 

valgai?
—Ne veršis, bet žmogus, toks pat 

vaikas, kaip ir pas kitus.
—Ar tu savo prote esi? Tu valgai 

savo mėsą? x
—Aš valgau ne savo mėsą, bet sū

naus. Juk dėlto aš jį gimdžiau ir rūpi
nausi atpenėti.

—Vien tik dėlto, kad paskui suvalgyt?
-Ir kas čia stebėtino? Aš greitai 

suvalgysiu ir jo motiną, kuomet tik ji pa
liaus man gimdžius vaikus.

Momusas.—Taip, kaip suvalgius kiau
šinius, o paskui vištą?

—Aš taipgi suvalgysuHrltitas mote
ris. Argi aš jas laikyčiau, jeigu jos man 
negimdyty vaiky, kuriuos aš valgau. O 
kaip tik pasens, tai aš ir jas suvalgysiu, 
jeigu tik pats būsiu gyvas.

Prometėjus.—Pasakyk man, ar šie 
žmonės iš tavo giminės ar jie yra svetimi?

—Svetimi.
—Kaip jie toli gyvena nuo čia?
— Jie gyveno pirmiau už sity kalny, 

bet męs išgriovėme jy namus ir juos pa
ėmėme nelaisvėn.

Tuomet Prometėjus persigando, kad 
neišvirty ir jo paties tame puode, kaipo 
tvėrėjo ty žmoniy ir pradėjo bėgti. Pas
kui jį bėgo ir Momusas.

Akies mirksnyj Prometėjus ir Momu
sas atsidūrė Azijoje, kuri buvo pati se
niausia žemė, manydami, jog čia bus kul- 
tūriškiausi žmonės. Kuomet jie apsisto
jo, tuojaus pamatė daugybę susirinkusiy 
žmoniy, kurie stovėjo aplink sukrautą lau
žą ir daugelis iš jy laikė rankose lempas, 
kad galėty tuojaus uždegti tą laužą. Šalę 
to laužo buvo jauna moteriškė, brangiais 
drabužiais apsirėdžiusi. Ji buvo labai link
sma ir vis šoko. Prometėjus, prisiartinęs 

< prie tos minios, užklausė, kas čia yra ir 
kodėl šoka ta moteris. Tuomet jam atsa
kė: ji labai neapkentė savo vyro ir jis da
bar mirė, todėl ji ir šoka taip linksmai. 
Bet kuomet jis paklausė, kam tas sukur
tasis laužas, tuomet jam atsakė, jog pas 
juos tokis įstatymas, kad kiekviena našlė 
turi eiti pati į sukurtą laužą ir susidegin
ti. Išgirdę tokius žodžius, Prometėjus ir 
Monusas pasiskubino eiti toliaus nuo tos. 
minios. Kelyje jiedu turėjo sekantį pasi
kalbėjimą.

Momusas.—Ar tu galėjai pamislyti, 
kuomet dėl savo sutvertyjy žmoniy vogei 
iš dangaus ugnį, kad pasinaudos ja virti 
katile vienas kitą ir patįs deginsis?

Prometėjus.—Suprantama, ne. Bet 
suprask, mielas Momusai, kad ligšiol męs 
matėm vien tik barbarus, o pagal barbary 
negalima spręsti apie visą žmoniją. Kad 
spręsti apie žmonijos naudingumą, reikia 
matyti Civilizuotą šalį, į kurią męs dabar 
ir einame. Aš tikiu, kad męs ten išgirsi
me tokius žodžius ir pamatysime tokius 
darbus, kuriuos tu ne tik ką pagirsi, bet 
stačiai stebėsies. (Tol. bus).

V. Paukštys.

Patarles ir priežodžiai

Iš daug kalbos mažai naudos.
Pasęsti besidabindamas, numiršti besimo- 

[kindamas. 
Ne savu jojęs, ir baloj nusesi.
Šneki neapsikramtęs. ‘
Velka, kaip gudas vyžą. ' '
Elgetą pripenėsi, bet jo krepšio nepridėsi.
Jei veja, tai bėgk, jei muša, tai rėk.
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Juokų kąsneliai
Atsakymas.

Haverhillio linksmu mer
ginu kliubas klausia, ar tas

lt

LAISVE ,

—Rožyte, pasakyk tu man, 
kodėl tu perdėm giri tiktai 
save ir savo partiją. Visa, ką 
jie padaro, pas tave šventa. 
Bet jeigu tik Hitas žmogus 
drįsta prasižioti ir bent ką iš
aiškinti, tu tuo jaus jį užrėki, 
užglūšini. Argi jau, iš teisy
bės, manai, kad kitu pažiūru 
žmogus niekados nieko gero 
negali pasakyti?

—Kiekvienas žmogus, ma
ma, turi teisę išreikšti savo 
mintis. Senu pažiūru žmo
nėms, ypač tokiems, kaip tu, 
ypatingai lengva išreikšti sa
vo pažiūras. Po jūsų pusei 
ir valdžia ir kunigija, ir tur
tas ir didžiuma laikrašti jos. 
Taigi tavo pasakymas, kad I 
jus nori užrėkti arba už
gniaužti jums burnas, yra la
bai neteisingas.

— Na, tegul čia bus tavo 
tiesa. Tegul jau męs turime 
progą išreikšti savo nuomo
nes, bet kodėl gi jūs taip pik
tai tas nuomones išjuodina
te. Argi musu nuomonėse 
nei per aguonos grūdelį nėra 

t teisybės?
—Keistai, mama, tu kalbi. 

Visokiu esama nuomonių. 
Padėkime, aritmetikoj, geo
grafijoj, dažnai netkaikuriose 
mokslo šakose pas mus gali 
būti pilnai vienodos nuomo
nės. Tuomet męs galime pil
nai su tavimi sutikti. Gali 
kartais atsitikti, kad ir vie
name ar kitame klausime iš 
visuomenės dalyku męs irgi 
sutiksime. Padėkime, mu
dvi abidvi peikiame caro ir 
turku sultono valdžią, kad 
juodvi persekioja silpnąsias 
tautas, tankiai persekioja 
žmones dėl religijos.

—Na, matai, Rožyte, kaip 
šiandien tu išmintingai kal
bi. Visgi dar pas tave, duk
rele, likosi sveiko senso.

—Nespėjai pagirti, o da
bar turėsi papeikti. Čia aš 
kalbėjau, kame mudviejų 
nuomonės gali sutikti. Tas 
tai sulyginamai tik mažas 
sklypelis dirvos. Bet paim- 
kie tu visus šios dienos klau
simus: apie valdžią, apie baž
nyčią, apie politišką kovą, 
apie dievystę, apie mokslo 
išvedimus, kurie naikina bib
lijos mokslą; paimkie mūsų 
tautišką klausimą,-—argi čia 
mudvi galime sutikti? Tu sa
kai, kad reikia prigulėti prie 
draugijos, kur išpažintis po 
prievarta. Aš sakau, kad ne. 

. Tu sakai, kad reikia rinkti į 
prezidentus Taftą, aš sakau, 
kad ne. Tu sakai, kad kiek
viena valdžia Dievo leista ir 
jos reikia bijotis. Tu sakai: 
atiduokie ciesoriui, kas cieso
riaus, o Dievui, kas Dievo. 
Aš gi apie valdžią išvedu vi
sai kitaip. Tu pripažįsti tik 
tą mokslo dalį, kuris ne
griauna bažnyčios pamatu 
(mediciną, etnografija, - psi
chologiją ir nekuriuds Kitus). 
Aš gi pripažįstu visą mokslą 
su visais jo išvedimais. Tos 
mokslo išvados atmeta bibli
jos pasakas, būk pasaulis gy
vuoja tik kelį tūkstančiai 
metu, būk visa gyvija sutver
ta per kelias dienas. Tu sa
kai, kad bažnyčia, taj* šv. 
Petro akmuo, kuris niekados 
neapvirs. Aš gi sakau, kad 
bažnyčia mainosi, kada mai
nosi žmonių gyvenimas.

—Dievuli tu mano, kur gi 
tu tiek eretiškumo prisigėrei? 
Gi tu visą pasaulį griauji. 
Jeigu, Rožyte, imti dabar 
kūjį, bombą ir peilį ir viską 
išnaikinti, juk tuomet bus 
antra Sodoma ir Gomoraį 
Juk tu panašia šneka užnuo- 
dini visą pasaulį!
. —Apie bombas, peilius ir 
kūjus gali sau sapnuoti. Ju 
mums nereikia. Aš jatf tau, 
dievažin, kiek kartu aškinau, 
kad viskas daroma palengvė- 
liu ir kad žmonijos būvis vis 
eina geryn, ne blogyn. Va
dinasi, gali baimės nekęsti. 
Bet aš grįžtu prie pirmutinės 
mudviejų šnekos. Tadgi: da
bar jau tu matai, kame prie
žastis, kad mūsų nuomonės į 
gyvenimo dalykus skiriasi. 
Taip buvę, taip ir yra ir taip 
bus. Jeigu būtu kitaip, tuo
met išeitu apmirimas, susnu- 
dimas. Jeigu tau brangios 
tavo nuomonės ir idėjos— 
privalai jas ginti. Kam bran
gios kitokios idėjos—taipgi 
privalo jas ginti. Tasai žmo
gus, kuris neturi nei nuomo-. 
niu, nei idėjų, yra nuvytęs' 
medis su nusvirusiomis šako- i 
mis...
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Tarp tamsuolių ir tarp 
apšviestunijos.

Žmonių patarlėse galima 
rasti didžiausį moters panie
kinimą. Taip, padėkime, že
maičiai sako: “kur boba rė
do, ten velnias už urėdą”. 
“Et, sako, supaisysi ty boby 
šneky”. Dar didesniame pa
niekinime laiko savo moteris 
rusai.. Jie sako: “mylėk bo
bą, kaip dūšią, bet purtink 
ją, kaip grūšią”. Vadinasi 
muškie, pliekie ir tame apsi
reikš tavo meilė. Arba vėl: 
“vištą ne paukštis, boba ne 
žmogus”.

Šitas moters paniekinimas 
dar ir po šiai dienai neišny
ko. Ir tame kaltos ne tiek 
valdžios, kiek nekuriu vyry 
ir net pačiu moterų tamsu
mas. Moteris ne tik ką ne
turi politiškų teisiu, bet la
bai tankiai ir šeimynoje ją 
nori pažeminti, kaipo “bo
bą”, kurios protas negali pri
lygti vyro protui. Kaip ant 
ty patyčių, net nekurios mo
teris savo pasielgimais palai
ko tas supelėjusias pažiūras. 
Josios pačios save žemina. 
O tą žmogų, kuris patsai sa
ve žemina, negalima gi no
rėti, kad kitas guodoty.

Taip vyras, taip moteris 
turi prigulėti prie draugijų, 
taip vyras, taip moteris turi 
rūpintis apšvietos platinimu, 
taip vienas, taip kitas turi 
turėti lygias tiesas. Vė
liau ar anksčiau męs prie 
to prieisime. Bet užtad rei
kia rūpintis šviestis, lavintis, 
skubėti pasivyti labiau prasi
lavinusias ypatas. Jeigu męs 
to nedarysime, tuomet ir te- 
siliks tik per visą amžį už- 
pečkyje blėkus šinkuoti.

Čia aš kalbėjau apie tam- 
sesnią minią, kuri nenusikra- 
tė visy prietaru. Dabar gi 
pakalbėsiu apie apšviestūni- 
ją. Reikia pasakyti, kad 
motery klausime ir tarp ap- 
šviestūnijos nėra teisybės ir 
tikros artimo meilės. Čia net 
randasi visa eilė motery, 
ypač iš aristokračių-diduo
menės, kurios su panieka, žiū
ri į kovojančias moteris. To
sios moterįs nenori nei teisiu, 
nei lygybės. Josios nori lik
ti amžinomis lėlėmis. Na, o 
jeigu tarpe diduomenės ran
dasi tokiy motery, tai ką jau 
kalbėti apie vyrus. Kad vis
kas būty aiškiau, aš privesiu 
du atsitikimu: viena iš gar
siausiu mokslininkių Sofija 
Curie Sklodovska jau kelis 
syk buvo perstatyta į narius 
Francūay Mokslu _____

Nuskurę darbininko vaikai, pirmu kartu išvydę jurą, stebėsi jos bangomis.

jos. Bet vistik ją ten neįlei
džia, nors jos nuopelnai dėl 
mokslo visam pasauliui žino
mi. To jo j akademijoj gar
bės vainiką dėvi daugelis vy
ru, kurie daug mažiau turi 
nuopelnu. Ją nepriėmė į 
akademiją, tiktai dėlto, kad 
ji moteris. Antras pana
šus atsitikimas buvo su gar
sia Ispanijos mokslininke ir 
literate Emilija Pardo Basan. 
Visi apsišvietę ispanai buvo 
tikri, kad 4‘Dailės Akademi
ja” išrinks ją savo nare. Bet 
štai ji gauna atsakymą, kad 
moteris negali būti “akadem- 
čike” tiktai dėlto, kad ji mo
teris, o ne vyras.

Kame gi čia teisybė? Ir 
taip pasielgia ne kokie pras
tuoliai, bet, galima sakyti, 
mokslo žvaigždės. Juk į 
Mokslo Akademiją renka mo
kyčiausius vyrus.

Kaip matote, sesės, daug 
dar vargo turėsime, kol tuos 
burtus išnaikinsime.

Ona Adomaitienė.

Korespondencijos
Lawrence, Mass.

Jau buvo rašyta “L-vėje” 
apie seno kooperac. gaspado- 
riaus J. A. ir prezidento P. Š. 
susimušimus. Dabar vėl tasai 
pats P. Š. 27 d. liepos susi
mušė su vienu bord-direkto- 
rium A. J. Prezidentas mi
nėtą vyrą šoko mest įauk už
tai, kad tas nesutiko su pre
zidento nuomone. Išto kilo 
muštynės. Ant rytojaus A. J. 
išėmė varentą ir policija pa
ėmė Š. ir prašė, kad eitu 
į šaltąją. Bet P. Š. paprašė 
policisty, kad truputį palauk
tu, nes laukiąs draugu, ku
rie uždėtu kauciją. Tokiu bū
du P. Š. išsigelbėjo nuo šal
tosios.

29 liep. buvo teismas ir P. 
g. liko nuteistas užmokėti 
$10.00 bausmės ir $2.00 už
tai, kad policistai ' parodė, 
kur šaltoji.

Tai ma'tį kas girdėti apie 
Akademi- Lawrence’o kooperaciją. Dar

daugiau parašysiu; kuomet 
bus susirinkimas.

— 2 rugp. buvo sušauktas 
susirinkimas dėlei sustiprini
mo Lawrence’o lietuviu uni
jos. Daugelis paskutiniais 
mėnesiais visai nebuvo užsi
mokėję.

Žmonių buvo nemažai. 
Kalbėjo J. Smith. Jo kalba 
visiems patiko.

Paskui buvo renkamos au
kos New Bedford darbinin
kams. Auky surinkta $43.83.

Toliaus, kaip jau buvo pra
nešta per “Laisvę” ir “Ke
leivį”, pas p. Ramanauską liko 
nuo streiko $200.00. Kelios 
savaitės atgal $100.00 pas
kyrom Ettoro — Giovanniti 
bylos vedimui. Dabar vėl 2 
d. rugp. L W. W. unijos su
sirinkimas paskyrė likusius 
New Bedford streikieriams^ 
Bet mūsų “geradaris” p. R. 
už darba pasiliko $15.00 ir- 
$2.00 už kokias tai popieras 
ir knygas.

Nekurie iš susirinkusiuju 
gerai uždrožė p. R. Išties, 
pradžioj Lawrence’o streiko 
jisai buvo pasižadėjęs viską 
uždyką atlikti ir tuomet jį 
išrinko įgaliotiniu aukoms 
priimti. Bet šiandien nesigė- 
dino ištraukti iš New Bed- 
fordo streikieriy $15.00.

Lukšinis.

kvietė susipažinti su Ameri
kos gyvenimo sąlygomis, kad 
būti naudingais darbininku 
judėjimui šiame krašte.”

Lewiston, Me.
4 5 d. rugp. atsibuvo pra

kalbos, parengtos šv. Bal
tramiejaus dr-tės. Kalbėjo 
M. Norkūnas iš Lawrence’o, 
Mass. Nedėlioj kalbėjo apie 
reikalingumą prigulėti prie 
draugijų, neskiriant pakrai
pos. Pirmiausia pradėjo rėk
ti ant merginu. Sako: jeigu 
prieis prie jūsų vaikinas ir 
kalbins, paklauskit jį, ar pri
guli prie kokios nors draugi
jos; jeigu ne, varykit jį ša
lin. Puskui pradėjo šaukti 
ant vedusiu moterų. Sako: 
“parėję namo paklauskit sa
vo vyru, ar priguli prie ko
kios nors draugijos, jeigu 
ne, negyvenkite su jais.” 
Na, ir kam-jgi verta tokia 
prakalba? Juk ir be pakurs- 
tymo kaikurie pasimeta, ži
noma, daugiausia iš Norkū
no mūkimu. Panedėlio vaka
re antrą sykį kalbėjo. Pri- 
tauškė visokiu nesąmonių; 
pradėjo nuo Lietuvos istori
jos, paskui priėjo ligi katali-

Worcester, Mass.
Anglu dienraštis “The 

New York Call” patalpino 
sekančią korespondenciją.

“Subatoj 7 d. rugp. Bea
ver Hall ir 8 d. rugp. ant pik
niko kalbėjo Jurgis Bielouso- 
vas, buvęs narys antrosios 
Dūmos, kuris buvo ištremtas 
Sibiran už drąsu atstovavi
mą socijalistu reikalu Dūmo
je.' Piknike dalyvavo ketu
rios tautos, lietuviai, rusai, 
žydai ir lenkai, išviso apie 
2,000 žmonių. L. Pruseika, 
“Laisvės” redaktorius, kuris 
prieš aštuonius mėnesius pa
bėgo iš Sibiro, kalbėjo lietu
viškai ir lenkiškai. Abudu 
kalbėtoju kvietė ręmti revo
liucijos judėjimą Rusijoj ir
i\’ x

Pradėjo žmogelis rėkt ne
savo balsu, kad atsirado tarp 
mūsų žmonių išgamų, kurie 
niekina tikybą ir išsižada sa
vo tautos. Tarp tu išgamų 
esą abudu Bostono laikraš
čiai —- šlamštai, kurie nori 
paniekinti savo tautą. O kas 
ju leidėjai? Nugi šmuilos žy
dai, kurie esą suareštaVoti ir 
sėdžią už geležiniu grotu, — 
rodė pirštus išškėtęs prie no
sies. Iš publikos pradėjo pra
šyti balso. Norkūnas pasakė, 
kai aš pabaigsiu, tai tada, ir 
pradėjo da labiau rėkti, iš
vadino geltonaisiais, kurįe 
tuos laikraščius skaito, nes 
tie laikraščiai ir esą geltoni. 
Potam išsitraukė “Draugo” 
N 31, kuriame yra nupieštas 
paveikslėlis. Apačioj nupieš
ti laikraščiai “Kovą,” ’’Ke
leivis,” ’“Sliupinis,” “Lais
voji Mintis,” “Laisvė” ir “ci- 
cilikas.” Perskąitęs tuos Vi-

sus vardus, pradėjo keikti, 
kąd tokie žmonės, kurie tuos 
laikraščius skaito, niekam 
neverti, supuvę, išgamos, pa
razitai. Reikią tokie praša
lint iš savo tarpo. Net krau- 
jageriais išvadino. Matyt, 
kiek pas tokį žmogelį' pjeoto 
ir doros. Baigdamas savo 
rėkavimus, sako: “aš nemi- 
slįnu, kad draugijos nariai, 
duos tiems niekšams balsą.” 
Na, ir nedavė balso nei vie
nam. Antras kalbėjo P. 
Gardulis, rodosi iš Bostono. 
Tasai pradėjo girti Baltra
miejaus draugiją, tik ant 
nelaimės, ar užmiršęs, nepa
vadino šventąja. O gal ir 
nežinojo, kad Baltrus yra 
šventas. Buvo vita jau nuo 
steičiaus, bet toliaus pradėjo 
tautiškai — apie smukles, ra
gindamas sukrusti ir įsitaisyti 
jy. Potam ragino prie uni
jos, bet nieko nepaaiškino; 
ragino kurti bažnyčią, koo
peraciją, svetainę. Tik ir 
kalbėtpjaus gabumas! per 10 
minučių tiek klausimu išrišti.' 
Toliaus pradėjo girti Balt
raus dr-stę, kad esant ge
riausia už visas. Ant galo 
prakeikė žydus, nes jau bai
gią smaugt lietuvius. Gėda 
Baltraus dr-jai kviest tokius 
kalbėtojus, kurie vieton pa
mokinimo, mokina neapkęsti 
žmoniy.

S. Bugnevičius deklamavo pats pentas ir veidams tinka, 
per abu sykiu “Ne tas yra:kuriuom pentiną tvoras, sie- 
didis” V. Kudirkos, bet pu-' nas įr rąstus9 
siau iškraipytai. F. Kaula-i 
kis persergėjo viešai, bai
giant deklamuoti, kad pridė
ta daug katalikišku žodžiu. 
Taigi ir pasirodė, esąs lite
ratiškas vagis. Norkūnui 
žmonės nepritarė, nes jo 
knygy nepirko, nors turėjo 
ir šventųjų gyvenimus. Kąip 
matyt, žmonės nelabai tiki 
šventiemsiems.

Pirmeivis.
Waterbury, Conn.

L. S. S. kuopa sumanė 
kviesti visas Waterburio lie
tuviškas draugystes išnešti 
protestą prieš Rooto billiy. 
Buvo parengtos tam tikros 
blankos ir pasiustos kiekvie
nai draugystei. Buvo kvie
čiamos visos tosios draugijos, 
kurios sutinka įrengti mass- 
mitingą, išrinkti po 2 delega
tu į susirinkimą, kuris turėjo 
apsvarstyti minėtą klausi
mą.
Susirinko net septynių drau

gijų atstovai. Pirmininkavo 
J. J. Prūselaitis. Balsas bu
vo duota visiems, nors neku
rie mandatu ir neturėjo.

Kuomet dalykas pradėta 
svarstyti, mūšy patrijotai 
pradėjo sumanymui priešin
tis. Vienas delegatas p. Ž. 
pradėjo šaukti, kad jau ir 
taip lietuviu čia esama per
daug. Žodžiu sakant, patri- 
jotai visokiais būdais stengė
si užkenkti sumanymui. Kuo
met dalykas leista per_balsa
vimą, tuomet pasirodė, kad 
nutarta tik išnešti protestą 
vardan draugysčių.

Man keista išrodo nekuriu 
patrijoty taktika. Jie vadi
na save tautos šulais, o vi
suomet neužsistoja už savo 
tautos skriaudžiamus brolius.

Kas jau čia per tautos my
lėtojai, jeigu nori užkirsti 
kelią į Ameriką visiems caro 
priešams ir visiems tiems, 
kurie nori Amerikoje šva
riau ir gražiau pagyventi.

Dar vienas faktelis. Kuo
met kliubas sumanė kreiptis 
į miesto valdybą, kad užlai
kytu lietuvišką knygyną, 
tuomet tautininku vadas p. 
Povilaika visa gerkle pradė
jo šaukti, kad netuvįajns ne
keikia lietuviško knygyno.

Ten buvęs
Minersville, Pa.

Rugp. 2 d. š. m. 15 kuopa 
L. S. S. parengė prakalbas. 
Kalbėjo F. J. Hagočius, ku
ris aiškiai nurodė dabartinį 
darbininku skurdu gyveni- 
mą/kuris paeina nuo ju pa- - -~ 
čiy nesusipratimo. Jie viską ^sybe.

reikalingą dėl gyvenimo pa
gamina kitiems, bet sau pa
silieki tiktai trupinius/ sku
durus ir t.t.

Kalba žmonėms labai pati
ko ir taip išrodė, kad publika 
lyg nenorėdama skirstėsi.
v Prie pabaigos pagyrė už 
sutvėrimą I. W, W. unijos 
šakos, ragino prie jos rašytis 
ir ją plėtoti, nenupeikė ir U. 
M. W. of A., bet nurodė ne
gerus kelius jos vadovys
tėje. Jeigu iš vienos pusės 
kovosi su kapitalizmu, o iš 
kitos jį remsi, tai niekad ne
laimėsi.

Taigi ankščiau minėtą uni
ją sutvėrėme 22 liepds 
š. m. ir ant pirmo susirinki
mo susirašė 101 'narys. Da
bar jau turime visas infor
macijas, čarterį, ženklus ir 
1.1. Dabar tarp abieju unijy 

įeina priešingumai. Iš tos 
! priežasties net ir darbdaviai 
I pradėjo nepriiminėti darban, 
, kurie nepriguli į senąją uni
ją. Taipgi ir kun. Dumčius 
per pamokslą užsakė laikytis 
prie senosios. Suprask, bijo
si ateinančio jiems baisaus 
debesio. Protaujantis.

Kad išrišti teisingai šį 
klausimą, reikalinga matyti 
tamstų kliubo merginas. Ne
matęs gi j v, štai ką galiu pa
sakyti. Jeigu tamsty kliubo 
merginos nekiek nesiskiria 
nuo tvoros, prie kurios ne 
tik kiekvienas girtuoklis pri
sišlieja, bet ir šuo; arba sie
nos, kurios taipgi nukenčia 
ne mažiau paniekos už tvorą 
ir jeigu tokios, kaip žydo ra
tai, j kuriuos kiekvienas gali 
atsisėsti ir, jeigu tik kume
lėlė veža, važiuoti, tuomet 
pilnai yra atsakantis ir tas 
pats pentas. Bet jeigu jos 
nors truputį skiriasi nuo tvo- 
nos, sienos ir raty, tuomet 
tas pentas netinka.

Jeigu vyrai juokiasi iš ne
nusisekusio pento, juos gali
ma patraukti teisman, kaipo 
už boikc avimą, nes šios ša
lies įstatymai smarkiai bau
džia už boikotą.

Kurie vyrai juokiasi iš jū
sų, kad bučiuojatės ant gat
vės,—pasibučiuokite su jais, 
tuomet jie negalės iš jūsų 
juoktis. Prof. Bevardis.

Rodą.
(Komvdijėlė. Veikimas atsibūna dan

gaus karalystėj).
Dievas tėvas — Vyručiai! 

Štai jau greitai bus metai, 
kaip vajavoja Turkija su Ita
lija. Sakykite, kam gi dan
gus turi duoti laimėjimą? 
Man rodosi, kad kraujo jau 
dabar užteks.

Šv. Petras:—Dievui! Dar tu 
abejoji. Gi, žinoma, italams. 
Juk tai krikščionis. Ten popie
žius, ten katalikystės vygė. 
Jeigu italai nelaimėtų, tai 
būtu didžiausias papiktini
mas visam katalikiškam svie
tui.

Šv. Marija: —Bet kaip bus 
dūšelėm? Aš kasdieną mel
džiuosi už tuos griešnikus.

Dievas tėvas:—Cit, nekišęz 
nosies. Daug tu čia išmanai? 
Męs kalbame dabar nė'apie 
dūšeles, bet kam duoti lai
mėjimą. Aš misliu, vyručiai, 
kad reikia duoti laimėjimą 
turkams. Gi ant ju užpuolė, 
jie nieko nekalti. *

Šv.Petras:—Tegul būna ta
vo valia. Betgi, ar jau italus 
visai paliksi be laimėjimo. 
Ar nesutiešysi juos?

Dievas tėvas:—Italams aš 
duosiu gerus laikraščius. Jie 
ir be laimėjimo padarys lai
mėjimą.

Visi:—Na, dabar tai bus tei- 
(Iš “Simplicisimus”).
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Męs savo sandeliuose užlaikome puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
VIETINES ŽINIOS.

11 rugpjūčio atsibuvo sibi
riečiu šelpimo draugijos eks
kursija. Nors išryto buvo 
dideli^ lietus, vienok žmonių 
susirinko 50. Tuomet buvo 
nuspręsta išvažiuoti porą va
landų pasivažinėti ir kapito
nas sutiko tą ekskursiją at
likti už $15. Besivažinėjant 
lietus nustojo lijęs ir eks
kursantai nuvažiavo ant tos 
pačios salos, kur socijalistai 
važinėja. Vienok kapitonas 
nuleido $10, t. y. vietoj $35, 
paėmė $25. Nors galutina 
atskaita nepadaryta, bet vis 
gi draugystė turės šiek-tiek 
pelno.

Ekskursijoj dalyvavo ru
sai, žydai, lenkai, latviai ir 
lietuviai, nors pastarųjų bu
vo tik 3 y pa tos.

Bet kas reikia pastebėti, 
kad svetimtaučiai labai ski
riasi nuo lietuviu.
lietuviai kur-nors važiuoja, 
tai visuomet prisikrauna 
baksus svaigančiu gėrimu, o 
rengėjai savo keliu paima ir 
vakare... viską ištuština. 
Pas svetimtaučius-gi buvo 
atbulai: nei vienas iš ekskur
santu neturėjo su savimi 
svaiginančiu gėrimu ir iš 
rengėju bufeto (jie turėjo 7 
baksus alaus) niekas negėrė.

Geras pavyzdis mūsų lie
tuviams. Bet jie negali ap
sieiti be lietuvišku “foniŲ.”

V. Paukštys.

Washington Thomas turi 
50 milijonu. Thomas N. Vail 
—40 mill j. Robert W indsor 
—30 mil. Sidney W.Winslow 
—30 mil. Col. Wm. A.Gaston 
—20 mil. Whitman—20 mil. 
Frey Ayer—15 mil. Jordon 
—10 mil. Massachusetts gu
bernatorius Foss—7 mil.

Vargšas tasai ponas Fos- 
sas! Koks jisai biednas, pa
lyginus su. savo kamarotais.

Susirinkimas.
Lietuvly Ukėsų Kliubo mėnesinis su

sirinkimas atsibus 15 rugpjūčio (Au
gust), 1912 m., 7:30 vai. vakare, po nu
meriu 839 W. Broadway, So. Bostone. 
Visi sąnariai būtinai privalo atsilankyti, 
nes bus skaitoma nauja konstitucija.

Sekr. A. Latvinskas.

Daugelis Bostono emigra
cijos inspektoriŲ išvažiavo į 
Lawrence’ą, New Bedford, 
Lowell ir kitur tyrinėti, ar 
išties nekurios kompanijos 
siysdavo Europon savo agen
tus vilioti žmones į tu kom
panijų fąbrikas.

Tūlas Arthur Saville prisi
pažino, kad jisai gabendavęs 
žmones Barre Wool Comp. 
Tatai yra priešinga Suv. 
Valstijų įstatymams.

Liepos mėnesyje pereitu 
metu ant 1000 vaiku mirė 
125. Šiemet-gi ant 1000 mi
rė tik 100.

Taip praneša sveikatos de
partamentas.

Į IFTIIVI! Ko<151 moki ar lulILlUVla $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkatų, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su guzais, skalbynčm ir šaltierium už 
$9.00, o 54okius pat ruimus—už $10.00 
ant menesio. Priimame su vaikais. Į
Bostoną galima nueit pekščiam i 15 mi- 
nutų. Ateikite pas

H. FINSTEIN
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

PaUPqLaH Antano Vasiliausko, 
1 aJlvoiYClU. kuris pabėgo nuo teis
mo. Aš už jį uždėjau $400 kaucijos. 
Minėtas vyras yra 38 mėty senumo, 5 
pėdy G colių augščio, balto veido, ma
žais nusileidusiais ūseliais, dešinėj kak
tos pusėj turi didelę duobę; tokia pat ir 
už ausies yra. Kas jį suras arba duos 
man žinią, gaus $10 dovanų.

Juozapas Kibartas,
262—3-rd st., So. Boston, Mass,

ant antro gyvenimo.

Ar turi protą?
Jeigu turi bent kiek proto, tai 

nesiduok save išnaudoti kazokams 
arba žydeliams, bet atsišauk pas 
gerai žinomus lietuvius,kurie par-, 
duoda INamus, Pledus, 
Parmuš, Storus, L«al- 
Veilcortes ir pasiunčia pini
gus, apdraudžia gyvastį ir turtą; 
pripildo visokias blankas (aplika
cijas), pertlumočiną Lietuvišką, 
Lenkišką ir Rusišką kalbą į Ang
lišką. Padaro ir užtvirtina Do- 
viernostis ir kitokius dokumen
tus. Taipgi galima dykai gauti 
adresy, kur parsiduoda arba pasi- 
randavoja O©rl

Kreipkitės pas

Lithuanian Agency 
233 Broadway, So.Boston,Mass.

Telefonas So. Boston 1286-W
A. IVAŠKBVliį, MnnaKer
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LIETUVIŠKA * lljlYn.
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj., Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:
MONOGRAM DEGTINE
B „ . .
LYME BEACH
EGG ROCK ,, . .
ROWES WHARF ,,
BOSTON LIGHT „
SHOEMAN’S FAVORITE .
KEITH’S PRIDE

Taipgi užlaikome Vyną

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., NI!W*o«p,!s BOSTON, MASS

kvorta 50c gorčius- $2.00
• , 65c 9 9 2.50

75c 9 9 2.50
> f LOO 9 9 3.50
9 9 1.00 9 9 3.50
9 9 1.00 9 » 8.50
> 9 1.00 9 9 3.50
» 9 1.25 9 9 4.50

Ponia Thomas H. Seely iš 
Dorchesterio pagimdė ketu
rias mergaites. Pagimdy
mas buvo ne naturališkas, 
nes įvyko po 7 mėnesiu po 
apsivedimui. Mergaitės lai
komos ligonbutyje ir sugul
dytos tam tikram kubile 
(incubator) prie 90 gradusu 
karščio. Motina labai gei
džia pamatyti mergaites, bet 
jas išvežė iš namu. Sesers 
mielaširdystės labai prižiūri 
mergaičių sveikatą. Mer
gaitės maudomos po 3—4 
sykius į dieną. Jąs valgydi
na modifikuotu pienu kas 
dvi valandos. Vienok dak
tarai spėja, kad josios vistiek 
vargiai normališkai išaugs. 
Tėmyjama menkiausias da
lykėlis mergaičių vystymosi 
procese, nes tai labai svarbu 
dėl medicinos. Mergaitės 
pakol kas dar gyvos ir auga.

So. Bostono 60 L. S. S. 
kuopa nutarė įtaisyti knygy
ną. Tą sunku darbą pradė
dami atsišaukiame į Jus, 
draugai ir draugės ir į visus 
mūsų darbui prijaučiančius 
lietuvius, kad pagelbėtumėt 
mūsų sunkiam darbui. Ko
kią naudą atneša visuomenei 
knygynas, rodosi aiškinti 
nereikia, nes kiekvienas gali 
suprasti. Taigi meldžiame 
visu, kas turi atliekamu 
knygų, mokslišku ar taip ge
resnio turinio, paaukauti. 
Tikimės, kad visuomenė ne
praleis mūsų šauksmo vel
tui.

Kas aukaus, tai meldžia
me nelaukti ilgiau 9 rugsėjo, 
nes nuo tada manoma kny
gynas pradėti tvarkyti. Kny
gas priims P. Svotelis, A. 
Vadapalas ir V. A. Zaperec- 
kas, kožną pėtnyčią nuo 8 iki 
10 vai., socijalistu svetainėj, 
376 Broadway. Kas sius pac
ta, tai šiuo antrašu: P. Svo
telis, 242 Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Visiems aukautojams iš- 
kalno tariame širdingą ačiū.

Komisija:
P. Svotelis,
A. Vadapalas,
V. A. Zapereckas.

Ei, Lietuviai!
Kuriems reikia maliavoti (paintyti) na
mai iš lauko ar iš vidurio, ar popiero- 
mis išlipinti ruimai ir t. t., kreipkitės 
pas lietuvišką painterį, nes atliekam 
darbą gerai ir pigiai. Žinokit, kad pas 
mus meisteriai dirba net. iš paties Lon
dono. Visada kreipkitės pas:

Jackus Starkevichia
125 Bolton st., So. Boston, Mass.

W Telephone So. Boston. 845 M ' 

‘ DR. F. MATULAITIS < 
495 Broadway <

SO. BOSTON, MASS, i 
Valandos: I 

Nuo 12 2 dieną ir nuo 7-9 vakare. ; 
Nedeliomis iki 3 vai. po piet. ' 
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

Lekcija apie pilietystę su 
illiustruotais paveikslais at
sibus 17 rugpjūčio, 8 vai. 
vakare po num. 339 Broad
way, So. Bostone. Paveik
slus rodys L. Grikštas. Įžan
ga visiems dykai.

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėliomis. Darbą atlieka 
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretus. Pra
šo atsilankyti. AntanasAba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Ant 1912 metu paskirtos 
taksos nuo kožno tūkstančio 
po $16.00. Tokios taksos ir 
pasiliks, jeigu miesto taryba 
ju neatmainys.

Ketverge, 8 rugpjūčio, So. 
Bostone netoli Crescent Ave. 
Station ant New Haven gelž- 
kelio nušoko traukinys nuo 
relių. Rasta 8 žmones ne
gyvais ir sužeista apie 100.

Mašinistą rado negyvą, ap
sikabinus šunį. Turbūt ge
rai žiūrėjo kelio.

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

Paskutinis išpardavimas 
vasariniu čeveryky, kuriuos 
galima gauti už pusę prekės. 
Nepamirškit užeiti pas mus. 
Tamošaitis ir Yurgeliunas

233 Broadway, So. Bostone.

I auksiniu daiktu krautu
vę D. Percival & Co. ant 
Washington street atėjo tū
las jaunas vaikinas ir papra
šė deimantu.

Kuomet klerkas jam pa
rodė dėžutę ir užsisuko į ša
lį, tasai vyrukas, kaip ugnis, 
išdūmė. Nors tuojaus pra
dėjo vytis, betgi jo nesučiu
po. Tojoj dėžutėj buvo dei
mantu vertės už $20,000.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kiu prošku, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo
jaus neliks nė vienos. Blakės 
į minutą prapuola.

Prisiųskit 35 centus. Su prisiunti- 
mu per ptčtą 60c. Siyskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

Bostone gyvena šimtai mi
lijonierių. Turtingiausi iš ju 
sekanti:

“Liaudies Dainos”
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 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

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

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

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

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
ant antrų lubų. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rūbus), taipgi ir del jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULION1S
242į Broadway, So. Boston, Mass.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
U. K. Gederrilno No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, 111.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

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

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

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

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

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

Akušerka
ei

Koncertas ir šokiai.
Rengia D. L. K. Vytauto Benas. At

sibus 31 rugpjūčio (August), 1912 m., 
t. y. subatoj, svetainėj Dahlgren Hall, 
kampas E ir Silver sts., So. Bostone. 
Prasidės 7 vai. vakare. Išpradžių Be
nas duos puikų koncertą, o paskui pra
sidės Šokiai. Meldžiame visus atsilan
kyti kuoskaitlingiausiaL

Su pagarba Komitetas.

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja. '

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

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

1815 E. Moyamensing Avė.
V d PHILADELPHIA, PENN’A.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, 1 
tės”,“ 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Maeocho darbai. Su pav.. 15c

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

MOKSLAS RANKAŽ1NYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą....................... 15c

MEILES KARŠTLIGE.............. 20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

tiškos giesmės.......................30c
PASAULIŲ RATAS....................25c
POK A IIONTAZA Indijony Kara- 

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

e)

Q)s

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

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

Ką nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip: /

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

Draugijos 

ir Biznieriai!

242 Broadway, So. Boston, Mass.

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 butų biznį padidint. Atsi- 
šaūkit į “Laisves” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

“ Laisves ”
a
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Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

vės” skaitytoju, kuriu 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.

r ...................................... . , ■ ;

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

LAISVĖ”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

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

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

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

25c.

75c.

D1SPENSARE

Q

10c.
10c.

0 
K5

$3.50 
50c.
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OFPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

A. G. Groblewski
COW. I’LM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Jau 20 nu tu nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarinuii DYKAI!
Atokiomis dienomis atidaryta nuo O iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk A[ apgarsinimą.
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kausi telsinKai.

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

25c.
50c.

50c. ir $1.00
- '35c.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Treianka - 
Linimentas Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo !
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymūi 

" Galvos Skaudėjimo _ -
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas hjutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Panauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas . - -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas - - - I
Nervų Ramintojas - - '
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus . - - ;
Groblevskio Pleisteris

(KaštaVolo) -
Pamada Plaukams
Uchotvna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens
Vengriškas Taisytojas Ūsy 
Inkstų Vaiptas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

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

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

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

$2.00 
$1.00
$1.25

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

$1.00
25c.

$1.25

$2.00 
$2.00

$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 

Si privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiud antrašu:

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

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas", yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakij ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite:

1607 No. Ashland he., Chicago, III.

LlETUVIŠKAI-LENKI^KAl-RUSLŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis įnys tau
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts C 
steite. Jau arti 18 p* 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- r* 
lieku operacijas. Te- VI 
myk!!! Neik jieškot lįK’ 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iŠ num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo l iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.
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it doesn’t pay to r
your Health

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

galo gerklės ir gulėjai keios savaites!

Dr. Richter’io

PAIN-EXPELLERISlg 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk honknte.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonkų. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
Žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. Al). RICHTER A CO., 215 Pearl St., New York.
lucliwr’io Uor.go Ij11L6b ytft gorGe uuo viduriu BukleU'jimo. 26c. Ir 50c
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