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AMERIKOJ
Clarence S. Darrow.

Los Angeles. Žinomas 
uniju advokatas ir apginėjas 
darbininku Cl. S. Darrow, 
kurį kaltino už papirkimą 
prisaikintuju teisėju, atras
tas teisme nekaltu. Jojo teis
mas traukėsi nuo gegužės m. 
iki šiai dienai. Prokuroras 
būtinai norėjo jį paskandinti 
ir išmislino nebūtus dalykus.

Po teismui C i. S. Darrow 
pasakė, kad visą savo gyve
nimą pašvęs darbininku rei
kalu apgynimui.
Nužudė ant elektriškos 

kėdės merginą.
Richmond, Va., 17 rugp. 

Nužudyta ant elektriškos kė
dės 17 kos metu mergina 
Virginia Christian. Ji buvo 
nuteista už užmušimą mote
riškės, pas kurią tarnavo.

Gubernatorius jos nepasi
gailėjo, nes pagal jo žodžius, 
tai biblija reikalauja mirties. 
Vienam išlups akis, o ki-

Atlanta, Ga., rugp. 18 d. 
—Tūlas L. Clay nuteistas 
ant nužudymo už užmušimą 
savo žmonos. Prieš pat nu
žudymą jam bus išluptos 
akįs. Tąsias akis įstatys ne
regiui John’nui Cashin’ui,ku
ris pardavinėja ant gatvių 
laikraščius. Daktarai labai 
įdomauja, kaip pasiseks ši
tas mėginimas. Panašus mė
ginimas buvo jau praktikuo
tas vieną kartą Vokietijoj ir 
pavyko.

Valdžios raportas apie 
Lawrence’o streiką.

Washington, 17 rugp. Iš
ėjo iš spaudos darbo komiso- 
riaus pranešimas apie prie
žastis ir pasekmes Lawren
ce’o streiko. Tame raporte, 
kuris užima 500 lapu, nėra 
nieko pasakyta apie policijos 
brutališkumą, apie bjauru 
elgimąsi su darbininkais. 
Taip-pat nepasakyta blogo 

' žodžio apie fabriku savinin
kus. Nepasakyta, kad Et- 
tor ir Giovannitti apkaltinti 
neteisingai.

Kaip pasirodo, tai varnas 
varnui į akį nekirs.
Pačtos departmento lar- 

beliai.
Senatorius La Follete vie

šai pranešė senate, jog pačtos 
departmento paliepimu at
plėšiama jojo privatinė pac
ta. “Toksai šnipinėjimas 
įvestas tik Rusijoj”, pasakė 
La Follete. Dalykas tame, 
jog sekretorius išparode ne
kurtuosius negražius depart
mento darbelius ir ponams 
viršininkams buvo geistina 
sužinoti, kokie žmonės sutei
kia jam medžiagą apie pač
tos betvarkę.

Paleistuvystes namai 
New Yorke.

New York, 18 rugp.—Su
sekta tris paleistuvystės na
mu sindikatai. Vieną iš tu 
sindikatu valdė policmanai. 
Jie užlaikė 36 paleistuvystės 
namus, kuriuose buvo 1200 
moterų. Kožna iš moterų

vienu iš tu paleistuvys
tės namu savininku. Kuo
met jam buvo liepta uždary
ti paleistuvystės namai, jisai 
atsisakė tai padaryti.

Amerikos dirva.
Nacijonališkoji derliaus ly

ga pranešė, kad jeigu Ame
rikoj ir toliaus bus taip eik
vojama žemės turtai ir šei
mininkaujama be jokio at
sižvelgimo, tai už 20 metu 
Amerikos žemė pasidarys vi
siškai nederli ir užeis tokie 
badmečiai, kaip kad dabar 
Rusijoj.

Amerikiečiai jau Niką- 
raguoj.

Kadangi mažutėj Nikara- 
gua republikoj kilo revoliuci
ja, tai Suv. Valstijų val
džia pasiuntė ten savo jūri
ninkus. Ketina dar dau- 
giaus pasiusti, taip kad Suv. 
Valstijų kareiviu bus ten a- 
pie 1000. Jie užėmė miestą 
ir uždraudė sukilėliams jį 
bombarduoti. Tai būk da
roma, kad apsaugojus sve
timtaučiu gyvastį.

Nepasitiki laimėti.
Mexico City, 18 rugp. O- 

rosco jau pasiduoda. Jisai 
jau nereikalauja, kad prezi
dentas Madero pasitrauktu 
nuo vietos. Vien teprašo, 
kad sukilėliai nebūtu teisda
mi už maišto kėlimą. To
liaus prašoma, kad Madera 
pravestu reformas, kurias 
buvo pasižadėjęs pravesti ir 
prašalintu nuo urėdu 300 sa
vo giminiu.
Už Astorienės vaiko pri
žiūrėjimą kasdiena $1000.

New Yorkas, 18 rugp.— 
Daktarui, kuris prižiūri As
torienės vaiko sveikatą, kas
dien mokama po $1000. Dak
taras net apleido savo na
mus, kad apsigyventi Asto
rienės rūmuose.

Tai, vadinasi, lygybė ant 
svieto!
Amerikos kardinolai rūpi

nasi Portugalija.
Kardinolas Farley ir Bos

tono arcivyskupas O’Connel 
nusiuntė telegramą Lisbo- 
nos arcivyskupui, kad jiems 
rūpi Portugalijos liuosybė ir 
jie visokiais galais rems ka
taliku bažnyčią.

Koksai bus tasai rėmimas, 
pigu suprasti, nes Portugali
jos kunigai eina prieš repu- 
bliką ir no?Wugrąžinti seną
jį karalių.
Kiek buvo New Yorko val

stijoj saužudysčių.
Albany, N. Y. -Laike še

šių mėnesiu šių metu New 
Yorko valstijoj nusižudė 678 
ypatos. Iš to skaitliaus 160 
užsinuodijo gazu, 130 šiaip 
jau užsinuodijo; 51 pasipjo
vė, 20 nuskendo, 32 nusižu
dė, šokdami iš augštumos.

UŽSIENYJ Pirmoji skerdynė buvo 
mieste Kotčara, kur turkai 
išskerdė apie 200 bulgaru.

RUSIJOJ LIETUVOJ

gyvenimą. Policijos ispek- 
torius Conclius Hayes buvo

Greitasis traukinys, einan
tis iš New Yorko j Chicago, 
17 rugp. netoli Middlepoint, 
O. nuėjo nuo relių. 6 žmo
nės sužeisti.

Jeigu, palyginamai, vis-

Jeruzolimoj socijalistai.
Jeruzolimoj pasirodė pir

mas socijalistu laikraštis se
nobinėj žydu kalboj. Laik
raščio vardas “Gašudut” (So
lidariškumas).

Taigi ir ties Kristaus gra
bu prasidės socijalistiška ko
va.
Švedijos darbininkai rūpi“ 

naši Ettoro-Giovanitti 
reikalais.

Švedu darbininku partija 
kreipėsi į tarp tautišką uniju 
sekretorijatą, karštai kvies
dama boikoto Amerikos ta- 
voro. Jeigu sekretorijatas 
paklausytu panašaus kvieti
mo, tuomet visu kraštu uni
joms būtu pranešta, kad jos 
turi baikotuoti Suv. Valstijų 
ta vorus.

Kiek pelno merginos?
Londonas. Women’s In

dustrial Council išleido meti
nį raportą, kuriame praneš
ta, kad penktoji dalis mote
rų, dirbančiu fabrikose, gau
na per savaitę $2.50. Kaipgi 
iš tokios algos galima išgy
vent?

Nenori atiduoti salų.
Rymas, 16 rugp.—Italu 

valdžia gąsdina turkus, jog 
neatiduosianti tu salų ant 
Egėjaus jūros, kurias užgrie
bė laike karės. Turkai netu
ri tiek spėkos, kad atėmus 
tas salas.

Pakorė Chinijos generolą.
Pekinas, 18 rugp.- -Kaip 

tik Pekinan pribuvo vienas 
iš stambiausiu revoliucijos 
veikėju generolas Chang, 
tuojaus jį liepta areštuoti 
būk tai už suokalbį ant pre
zidento Juano gyvybės. Kaip 
bematant atsibuvo karės tei
smas ir Chang nuteista ant 
pakorimo. Šiandien nuo-

Atrasta ginklu sandėlis 
dėl pakėlimo naujos revoliu
cijos. Mat, daugelis žymiu 
revoliucijos veikėju nepasiti
ki Juanu ir laiko jį veidmai
niu. Republikos draugai sa
ko, kad Juanas nori apsigar- 
sinti. Chinijos imperatoriumi.

Korejiečių byla dar ne= 
pasibaigė.

Seoul, Korea. Korėjiečiu 
byla, kurie kaltinami suokal
byje ant Terauchi gyvybės, 
dar nepasibaigė. Pabaigtinai 
ji prasidės nagrinėtis 23 rug
pjūčio. Sykiu su korėjiečiais 
kaltinama ir keliolika Ame
rikos misijonieriu.

Sutrumpino atstovų 
kalbą.

Melbourne, Australija, 17 
rugp.—Atstovai Australijos 
parlamento nutarė, kad jok- 
sai atstovas negalįs ilgiau 
kalbėti, kaip 65 minutas.

Labai geras nutarimas,nes 
daugelis atstovu perdaug 
plepa.

Norėjo paimti carą į ne»

Teheran, 15 rugp.—Išsi
platino gandas, kad Persijon 
vėl nori sugrįžti senasis ša
chas Mahomed Ali. Kadangi 
visą šiaurinę Persiją užėmė 
kozokai, tai senamjam sulto
nui kelias atviras. Anglija 
nieko neturinti prieš sultono 
sugrįžimą.

Žuvo 200 žuvininkų.
Madrid, Ispanija, 16 rugp. 

—Smarki ir staigi audra 
Kantabrijos pakraštyje pa
gavo 40 žuvininku vaiteliu, 
kurias išblaškė po jūrą. Me
nama, kad apie 200 žuvinin
ku žuvo.

Išsiųsta kariškas skraiduo
lis (kreiseris) jieškoti išsigel
bėjusiu.

Sumušė franeuzus.
Gibraltar, 16 rugp.—Suki

lę morokiečiai supešė francū- 
zu kariumenės būrį ir paėmė 
nelaisvėn 50 kareiviu. Reika
lauja už belaisvius atlyginti 
ginklais, kitaip žada juos iš-

Airiai liekasi tėvynėje.
Londonas, 16 rugp. -—Ang

lijos valdžia apskaitė, kad 
airiai vis mažiau keliauja 
Anglijon ir Amerikon. Prie
žastis likimosi tėvynėje— kį- 
lanti pramonė, kuri suteikia 
darbo ant vietos.
Turkai skerdžia krikščio

nis.
Padėjimas Turkijoje eina 

aršyn. Kasžin prie kokios 
pabaigos tai gali privesti. 
Turkai užpuolė ant krikščio
niu Beraišo apskričio Alba
nijoje. Daugelis albaniečiukas taip laimingai apsiėjo, mjoje. Daugelis a 

tai galima pasidėkavoti tam, bėga nuo tu baisiu 
jog visi karai buvo iš plieno, my j Juodkalniją.

Moterų balsavimo teises 
Vengrijoje.

Budapest, Vengrija. Veng
rijos valdžia mano suteikti 
balsavimo teises toms mote
rims, kurios pabaigė viduti
nius mokslus ir gyvena sa- 
vystoviai. Pagal tą reformą 
150.000 moterų gautu balsa
vimo teises.

Morokoje.
Kaip praneša iš Paryžiaus, 

tai francūzams nekaip tesi- 
seka Morokoje. Mauru bū
rys užpuolė francūzu gene
rolo Gourand’o kolumnos ir 
gerokai juos apkūlė.

Aštuoni francūzu kareiviai 
užmušti.

Numestasis nuo sosto se
nasis sultonas Mulay Hafid 
gyvena Paryžiuje. Jisai be
galo mėto pinigus. Tūks
tantis doleriu jam visai ne pi
nigas.

Taigi pasirodo, kad jo tė
vynėje jau keli metai liejasi 
kraujas, o jam tatai nei gal
voj.

Mokestis už kates.
Bazei, Šveicarija, 17 rugp. 

—Šveicarijoje mano užvesti 
mokestį nuo kačių.

Tai bent kiek palengvins 
kišenius senu panų.

Norėjo nudurti vyskupą.
Viena. Austrija, 19 rugp. 

Kuomet Vienos vyskupas- 
sapraganas ėjo šv. Stepono 
bažnyčion laikyti mišių už 
karaliaus Franciškaus-Juo
zapo sveikatą, tūlas Prim 
dūrė peiliu vyskupui į .pe
čius . Vyskupas sužeistas

Bruzdėjimas tarpe Rusijos 
kariumenės vis didyn eina. 
Sukilimas ant kariško laivo 
“Joan Zlatoust” pasibaigė 
kartuvėmis.

Pasirodo, kad sukilusiu jū
rininku pienai buvo šitokie: 
jie laukė caro atvažiuojant į 
Jaltą. Tuomet norėjo už
pulti ant jo garlaivio ir pa
imti carą į nelaisvę. Jie no
rėjo priversti Mikutį ar pa
sitraukti nuo sosto, arba duo
ti tikrą konstituciją.

Vienok sukilimas nepavy
ko. Tai parodo, kad Rusijoj 
vėl artinasi revoliucijos au
dra. Aficieriams ir karei
viams smarkiausia uždrausta 
kalbėti apie maištą,
Persekioja s.-d. laikraš

čius.
Darbininku naujai pradėto 

leisti laikraščio “Nievski Go
los” išėjo tik 6 nr. Iš jo tris 
pirmus konfiskavo, o N 5 ir 
6 nubaudė ant 1000 rubliu.

Tai bent “laisvė žodžio.”
Nesiseka ir dvasiškijai.
Rusijos vyriausybė labai 

rūpinasi pravesti iš Sibiro 
sau tinkamus atstovus. Tam 
tikslui ji pasiuntė ten garsu 
šventiką Vostorgovą organi
zuoti valdžiai geistinoj pa
kraipoj rinkimus. Panašu 
paliepimą gavo ir vietinė 
rusu dvasiškija.

Vostorgovas, pavažinėjęs 
kiek po Sibirą, praneša, jog 
rinkimus į 4 tą Dūmą Sibire 
negalima esą laimėti Sinodo 
geistinoj dvasioj. Todėl jis 
pataria ruoštis prie rinkimu 
5 tojon Dūmon. Kad tai pa
siekus, reikią įkurti Sibire 
apie 3,450 cerkviniu mokyk
lų 60—80 vienuolynu.

Ne taip, matyt, lengva pa
daryti sibiriečius ištikimais.
Turkestano maišto aukų 

laidotuvės.
Rusu juodašimčiu organas 

“Zemščina” štai ką rašo apie 
Turkestano kariumenės mai
što auku laidotuves. Sobo- 
ran neleido nieko, išskyrus 
kariškus, užmuštu j U gimi
nes ir saperu bataliono afi- 
cieriu žmonas. Buvo atėju
sios dvi generolienės, bet ju 
neleido, o tuojau po ju įleido 
kasžin kokią bėdiną moterė
lę; ji buvo, kaip pasirodė, 
žmona užmuštojo kareivio, 
kuris stovėjęs sargyboje pas 
patronu sandėlį. Maištinin
kai pareikalavo, kad jis ati
duotu jiems patronus, šiam 
gi atsisakius čia pat jį užmu
šė. Žmonės kalba, kad jau 
kelioliką maištininku nubau
dė mirtim ten pat, lageryje. 
Maištininku užmušta 14 
žmonių, juos ten pat lage
riuose ir užkasė. Lageriuo
se vis da neramu; rugpjūčio 
10 d., sako, esąs rengiamas 
dar didesnis maištas, dėlto 
visi budini ir miega tik nuo 
12 ligi 4 vai. dieną. Vyriau
siąjį maištininką ir agitato
rių, buvusį Rygos politech
nikos studentą, kareiviai pa
slėpę kalnuose, kadangi jis

tatai

zmo- 
ypač

Prūsų Lietuva.
“Liet.Žin.” praneša iš Ka

raliaučiaus, jog ten esama 
apie 200 lietuviu. Didžiuma 
tarpe ju kareiviai. Esama 
taip-pat studentu. Tarpe 
studentu buvo mėginama su
tverti draugijėlė, bet 
nepavyko.

Seniau Karaliaučiuje 
nes lietuviškai kalbėjo,
turgaus dienomis. Pasako
jo, kad garsus filosofas Ema
nuelis Kantas labai mylėda
vęs lietuviškai pasikalbėti. 
Seniau P. Kuršaitis leizda- 
vęs iš Karaliaučiaus laikraštį 
“Keleivis”.

Dabartės lietuvišku drau
gijų čionais nėra. Tiktai 
draugija “Prussia Gesell- 
schafte” turi savo muzėju, 
kur yra labai daug įdomiu 
daiktu.

Rugpjūčio mėn. atidaroma 
taip vadinamas “Freilicht 
Museum”, kur bus pastaty
tas visas lietuviu kaimas.
Kunigėlių “duosnumas”.

“Viltis” graudžiai dejuoja, 
kad Lietuvos kunigėliai ne
parodo duosnumo dėl “Sau
lės” mokyklos namu- Dau
giausia pasitenkina rubline 
auka. Tiktai vienui vienas 
ant visos Lietuvos kunigas 
p. Indrų lis paaukojo 2000 
rubliu.

“Viltis” ragina, kad bent 
ant rekolekcijų suvažiavę 
kunigai šiek tiek pravertu 
savo mašnas.

Paprastas apsireiškimas. 
Kunigai, nors daugiausia pi
nigu turi, niekados neparo
do didelio duosnumo. Jiems 
daug smagiau, jeigu j u pini
gai kliūva mėlynakėms gas- 
padinėlėms.

Sudegė.
Seirijai, Suv. gub. Prane

ša, kad sudegęs visas Seiriju 
miestelis. Nukentėję la
biausia žydai, kuriu Seiriju 
miestelyje buvusi dauguma. 
Seiriju mūro bažnyčia pasta
tyta dar 1598 m. kunigaikš
čio Jurgio Radvilos, nežinia 
ar ji sudegė, ar išliko.

Kooperacijos.
Šiomis dienomis jau antrą 

kartą bus įduotas guberna
toriui prašymas leisti Vil
niaus lietuviams vartotoju 
draugiją įkurti. Kaip skai
tytojai žino, keli mėnesiai 
atgal toks lietuviu prašymas 
buvo atmestas, nepaaiškinus 
jokiu tam priežasčių.

Prie prašymo pridėta du 
normaliu įstatu ekzemplio- 
riu. Pasirašė: J.Vileišis, kun. 
P. Kemėšis, M. Sleževičius, 
A. Smetona, D. Malinauskis. 
Vartotoju draugija vilnie
čiams Seniai jau reikalinga.

Prūsų siena.
Šiomis dienomis tam tikra 

rusu ir vokiečiu komisija 
baigiu tikrinti sieną tarp Ru
sijos ir Prūsu nuo Suvalkų 
gubernijos. Keliose vietose 
nustatyta nauja sienos linija.

Apie gelžkelį Lietuvoje.
Gauta žinia, kad vyriausy

bė jau daleidusi gr. Palenui, 
kun. Livenui ir Bekmanui iš-

nepavojingai buvęs sužeistas tirti, kuriomis, vietomis ge

riausia būtu pratiesus gele
žinkelį iš Panevėžio į Bauską 
(Kurše). Kad tik ir šį kartą 
tai nepasibaigtu vien tik ty
rinėjimais.

Nubaudė redaktorių.
“Draugijos” redaktorius 

kun. A. Dambrauskas už ei
les, indėtas “Ateityje,” nu
baustas 500 rub.

Veikiausia prabočys.
Lietuvių pramonė.

“S.Z.T.” praneša, kad lie
tuviu muilo fabrikos savi
ninkas Dovidėnas žadąs ne
trukus įkurti Kauno gub. 
dar dvi muilo fabrikas.
Darbininkai iš Lenkijos.

Joniškio dvaran, Šiaulių 
apskr., atvyko lauku dar
bams dirbti būrys darbinin
ku iš Lenkijos.

Nemuną valo.
Ties Kauno geležinkelio 

tiltu išvalė Nemuną per 33 
sieksnius ilgumo ir 9 platu
mo ir ties Seredžium — 92 
sieksnius ilgumo ir 10 platu
mo.
Juozas Ignas Kraševskis.

Šiemet suėjo 100 metu nuo 
dienos gimimo garsaus lenku 
rašytojo Juozo Igno Kra
ševskio.

Buvo tai vyras nepaprasto 
darbštumo ir gabumo, labai 
daug pasidarbavęs visose 
lenku literatūros šakose. Be
veik 60 metu (1830—1887 m.) 
iki pat savo mirties jis nesi
liovė dirbęs. Jis yra parašęs 
daug kritikos, mokslo, isto
rijos, archeologijos ir filoso
fijos straipsniu.

Nuo 1841 iki 1852 m. jis 
leido Vilniuje žurnalą “Athe- 
neum”, pats vienas atlikda
mas leidėjo, sekretoriaus, re
daktoriaus ir sandarbininko 
pareigas. Paskui jis persi
kėlė Varsavon, kur redaga
vo laikraštį ‘ ‘Gazeta Codzien- 
na”. 1863 m. buvo priver
stas išvažiuoti užsienin,, kur 
ir mirė 1887 m. Genevos 
mieste.

Gimė Kraševskis Varšavoj, 
mokslus ėjo Vilniaus univer
sitete ir užsieny j.

Bet labiausia jis pasižymė
jo dailės literatūroj — savo 
apysakomis ir romanais, ku
riuose iškeldavo gyviausius 
ir opiausius anų laiku gyve
nimo klausimus ir teisingai 
piešdavo praeitį (ištisa eilė 
apysakų iš Lietuvos ir Len
kijos istorijos). Apysakų tar
pe nemaža yra tokiu, kurios 
piešė Lietuvos gyvenimą, 
kaip senobinį, taip ir anų 
laiku (“Kunigas”). Iš poe
zijos darbu pažymėtina dide
lė poema “Anafielas”, ku
rioje išdėstyta Lietuvos pa
davimai ir istorija pagonijos 
laikais. Istorija siekia lai
ku, kada Lietuva susivienijo 
su Lenkija.

Iš mokslo veikalu pažymė
tini: Vilniaus istorija — 
“Wilno od początkow jego 
do 1750 r.” (Vilnius nuo pra
džios iki 1750 m.), apie Lie
tuvos senovę—“Litwa” (Lie
tuva) ir lenku kultūros isto
rija “Polska w czasie trzech 
rozbiorow” (Lenkija trijų pa
dalinimu laikais).

Paduodame bent trumpas 
tas žinutes apie vyrą, kuris 
nemaža, kaip matyti iš minė
tu čia raštu, yra rašęs ir apie 
mūsų kraštą ir kuris su mei
le ir atsidavimu tyrinėjo mū- 
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Vidutine klesa.
V. Bergeris, socijalistu 

kongresmanas, parašė laišką 
į “New York Times”. Ta
me laiške V. Bergeris prasi
tarė, jog Rooseveltas taiko 
savo programą prie reikalu 
vidutinės klesos, bet ne susi
pratusiu darbininku. Šitie 
V. Bergerio žodžiai suteikė 
progą angliškai laikraštijai 
nurodyti visus nuopelnus “vi
dutinės klesos.”

Kas tai yra ta “vidutinė 
klesa?” Iš vienos pusės 
stambusis kapitalas, iš kitos 
proletarijatas,o tarpe tu dvie
ju klesu —miesčionija ir pri
lipę prie jos elementai.

“Boston American” nuro
do, jog vidutinė klesa pa
gimdė Cromvellį, Napoleoną, 
Dantoną, Robespierrą, Ma- 
ratą, Mirabeau. Bet tai bu
vo praeityje. Savo laiku ir 
vidutinė klesa buvo revoliu- 
cijoniška, kolei ji kovojo 
prieš baudžiavą '• ir feodalus. 
Bet dabar to nėra. Dalis vi
dutinės klesos pereina prie 
darbininku judėjimo (ypač iš 
ūkininku ir amatninku), da-

mo. Tarpe tosios nesusipra- 
tusios dalies Rooseveltas ir 
gaudys žuvis drumstame 
vandenyje.

Kadangi šiandien dauge
liui “vidutiniu žmonių” irgi 
gana sunku, tai socijalistu 
privalumas - nurodyti jiems, 
kame ju j U išganymas.

Ne nulipt, bet pakilt.
“Boston American”, o pa

skui jo mūsiškis “Draugas” 
parašė sieksninius straipsnius 
apie Keir Hardie, žinomą dar
bininku vadovą, kuris atvy
ko Amerikon pasisvečiuoti 
ir papasakoti apie Anglijos 
darbininku judėjimą. Tie 
ponai rašo:

“Klesos visados bus, kol bus savy- 
meilė, gudrybe ir nepaprastas gabumas, 
šalę tamsybės ir apmirimo.“

Tikrai jau iš didelio rašto 
išėjo į kraštą. Kame-gi ap
reiškė savo gabumą kūdikis 
Astorukas, kuomet dar negi
męs turėjo 3 milijonus dole
riu? Kapitalizmo laikuose 
laimė kliūna aklai ir visai ne 
už nuopelnus. Nelaimės-gi 
paeina ir nedėlto, kad darbi
ninkai būtu paskutiniai tingi
niai. Visas dalykas Rime, 
kad mažuma šiandien skan
dina didelę didžiumą, nepri- 
leisdama ją prie prie šviesos 
ir gerbūvio šaltinio.

Toliaus tie laikraščiai 
klausia Keir Hardie, ar jisai 
panorėtu išsižadėti savo 
mokslo ir susilieti su tamsią
ja minia? Kvailas klausimas. 
Socijalizmas ir yra tame, 
kad pakelti žmones viršun, o 
ne nustumti juos žemyn.

Toliaus tie patįs laikraš
čiai supainioja supratimą 
“klesy” su “partija.” Pro
fesijos, darbo pasidalinimas 
buvo ir bus. Bet klesos, ku
riu reikalai priešingi viena 
kitai, turės išnykti.

Argi jau žmonija niekados 
neatsisakys nuo mirties bau
smės? Argi jau nebus tiek 
spėkos, kad išsižadėti šito 
bjauraus įpročio. Jeigu tie 
žmonės buvo tokie baisus, rei
kėjo juos laikyti kalėjime. 
Bet kam-gi atimti gyvybę?

Šviesiausi pasaulio žmonės 
visa savo dvasios pajiega 
šaukia: “neužmušk.” Atsi
minkime Viktorą Hugo, EI. 
Orzeszkienę, L. Tolstojų, M. 
Gorkį, Biernsoną, Ibseną. Bet 
dabartinė valstija ir jos tei
sėjai nusisuka nuo prakil
niausiu žmonijos sūnų.

Kas buvo tie septyni neži
nomi mums broliai? Jie bu
vo žmogžudžiai ir plėšikai.

John Collins — nigeris, už
mušė policmaną. Juozas 
Ferrora užmušė savo žmoną. 
Visi kiti plėšikai.

Collins nesigynė nuo kal
tės. Kuomet jį surišo ant 
elektriškos kėdės, jisai spėjo 

•pasakyti: “kreipiuosi į Poną 
Jėzų, įkūrėją mano tikybos.” 
Su tais žodžiais jisai žuvo.

Antrieji du buvo italai. Gy
nėsi vargšai iki paskutinės 
minutės, jog esą nekalti. 
Meldėsi visą naktį, laužė 
rankas, blaškėsi. Bet ju ne
paklausė. Sienos buvo kur
čios. Kristaus gi atstovai, 
kunigai,suteikė jiems pasku
tinį palaiminimą. Daugiaus 
jie nieko nepasakė, nors ma
tė, kaip miršta artimas.

Ketvirtas, Guista, visai 
jaunutis vaikinas, gailiai 
verkė ir sakė: “aš nekaltas.”

Penktas Pilypas d i Marco 
buvo visai išbalęs, 
laikė Dievo mūką 
drebėjo.

Visą gyvenimą
kiai vargo. Kuomet elektros 
banga perėjo per jo kūną, 
Dievo mūka iškrito iš ranku.

Septintasis, sykiu ir pas
kutinis, išeidamas iš savo 
celės, sušuko draugams 
“good bye.” Tai jisai atsi
sveikino su 11 nelaimės 
draugu, kurie laukė savo ei
lios ant elektriškos kėdės. 
Galime būti ramus! Septynių 
žmonių jau nėra. Šerifas 
Harburger padėkavojo Sing- 
Sing kalėjimo valdžiai, kad 
viskas atlikta tvarkoje.

Jeigu tie žmonės, kurie 
žuvo, būtu užgimę tarpe 
Morganu, — ar juos ir būtu 
nužudę ant elektriškos kė
dės?

O ne, tuomet jie būtu sė
dėję už vieno stalo su Taftų, 
Rooseveltu ir Wilsonu.

Rankose 
ir rankos

jisai sun-

Lietuvių inteligentija.

SEPTYNI NUŽUDYTI
Senovės rymionįs sakyda

vo: “teprasmenga pasaulis, 
bet tegyvuoja justicija,” ta 
justicija, kuri atlieka savo 
“šventą” darbą teismuose.

New Yorko valstijos kalė
me Sing -Sing 12 rupg. iš ry
to tarpe penktos ir šeštos va
landos nužudė septynis žmo
nes. Teisėjai gali būti ra
mus^ visuomenė apsaugota 
nuo žmogžudžiu ir męs visi 
galime klausti:

— Keno-gi dabar eilė? 
Septyni žmonės žuvo ant e- 
lektriškos kėdės, septynios 
šeimynos neteko savo tėvu ir 
vaiku; Nors Dievo įstaty
mas skelbia “neužmušk”, 

' bet tie, kurie teisia, neklau
so to Dievo, nors jo^ vardas 
nuolat ant ju lupu*

Pereitame “Laisvės” N-ry 
buvo kalbėta apie inteligen
tiją apskritai. Šiuo žygiu 
pakalbėsime apie lietuviu in
teligentiją.

Žinomas mokslininkas K. 
Kautskis sako, kad tautiš
kąjį bruzdėjimą pas mažą
sias, pas. skriaudžiamąsias 
tautas ypatingai palaiko in
teligentija, nes kuomet 
tauta pradeda gyventi savy- 
stoviu gyvenimu, tai jai esą 
reikalingi inteligentiški va
dovai, daktarai, advokatai, 
žurnalistai, dailininkai, tech
nikai. Tai teisybė, bet tik 
išdalies. Inteligentija—tai 
druska tautiško judėjimo, 
bet ne jinai jį pradeda ir ne 
ja viena jisai tesiremia.

Lietuviu, latviu, finu, es
tu tautiškas judėjimas turė
jo suvo pamatu tautiškąją 
ūkininkiją. Kuomet toji 
tautiškoji ūkininkiją ekono
miškai prasisiekė, ji neturė
jo jokio noro lenkti savo gal
vą prieš svetimus žmones. 
Ji šnairavo ir į dvarponius ir 
į valdžią, kuri palaikė tuos 
dvarponius. Iš tos ūkininki- 
jos tarpo išeina josios vado
vai.

Ąr ne taip buvo pas mus 
“Aušros” ir “Varpo” lai
kais? Inteligentija, išėjusi iš 
ūkininku, budino ūkininku 
luomą, žadino jį prie ekono 
miško gerbūvio. Po valiai tasai 
judėjimas apima miestelius, 
paskui ir miestus.

Darbininku sluoksnis dar 
miega. Inteligentija nesi
skubina prie jo. Iš dešinio
sios pusės šiaušiasi bajorija. 
Ji ir dabar dar neužkariau
ta “dėl tautos,” nors pas lie
tuvius atsirado stip.rus deši
nysis sparnas, kuris gatavas 
paimti savo globon kleboni
jas ir dvarus. Ir dešinysis 
sparnas ir vidutinysis, vadi
namas pirmeivišku, turi savo 
savo stiprią inteligentiją.

Vadinasi, ir lietuviu inte
ligentija, kaip ir visur, nesu
daro savo atskiros klesos, 
bet tarnauja visoms kle- 
soms. Vienok josios didžiu
ma, kaipo kilusi iš vidutinio 
luomo, daugiausia ir besirū
pina to luomo reikalais. Ad
vokatai, daktarai, agrono
mai, technikai, kunigai — 
pelnosi sau duoną pas “tau
tą”, bet ne pas darbininkus.

Čionais iš dalies ir galima 
suprasti, kodėl, padėkime, 
vadinami Amerikos mokslei
viai daugiausia pučia į bur
žuazinę dūdą. Tas pats be
veik ir Lietuvoj, bet ten in- 
ligentija pirmeiviškesnė, nes 
jai šiaip ar taip —vienok rei
kia šiaušties prieš caro val
džią, kuri per savo kvailu
mą net ramiuosius nuo savęs 
atstumia. Didžiuma inteli
gentijos, kuri parodo dau
giausia veiklumo, eina su 
pirmeiviais ir skersuoja į de
šiniuosius, į kuniginius. Tas 
pats ir pas finus ir pas lat
vius. Tai pilnai supranta
ma, nes inteligentija nenori 
būti akla verge klebonijos 
piliorių. Gyvenimas pripra
tina ją prie kritikavimo, reika
lauja iš jos daugiau savisto- 
viškumo, sumanumo. O ta
tai nesiriša su šventąja ra
mybe.

Dabar apie darbininku in
teligentiją. Iš' pačiu darbi
ninku kilusios josios dar nė
ra. Mūsų darbininku judė
jimas dar tiek neišaugo, kad 
pagimdyti iš proletaru tarpo 
kilusią inteligentiją. Mūsų 
socijalistiškoji inteligentija, 
kuri tarnauja savo mokslais 
darbininkams, tai perbėgė
liai iš vidutinės klesos. Prie 
to daug prisidėjo revoliucijos 
gadynė. Ji patraukė ne vie
ną, ne vienam ji atidarė a- 
kis. Atjautę darbininku 
vargus savo širdžia, jie 
paskui pasistengė suprasti 
darbo reikalus ir savo pro
tu.. Ne vieną atvedė prie 
socijalizmo ir ypatiškas var
gas.

Bet visgi, kaip Lietuvoj, 
taip ir Amerikoj, darbinin
kams tetarnauja palygina
mai maža inteligentu dalis. 
Darbininkams vis pritrūksta 
savo “mokslo vyru.” Todėl 
ir suprantamas pačių darbi
ninkų veržimasis prie švie
sos, ju noras įgyti daugiaus 
žinių. Inteligentų prieder
mė ne konkuruoti su ta kį- 
lančia spėka, bet paduoti jai 
ranką.

Mūsų vidutiniojo klimato 
šalyse išsprogusieji pavasarį 
lapai tuoj pradeda savo dar
bai ir varo jį per ištisą vasa
rą. Tik užstojant šalčiams 
daugelis lapu sustoja veikę 
ir krinta.

Nors męs pripratę skaityti 
rudenį visuotinu lapu puoli
mo laiku, vienok jis būna 
rengiamas laike ištisos vasa
ros. Prisižiūrėję arčiau me
džiams, męs pastebėsim, kad 
nuolatinis lapu puolimas pra
sideda nuo to laiko, kuomet 
saulės spinduliai nebetaip jau 
kaitina ir ilgesnės prasideda 
naktįs. Tuomet męs patė- 
mysim, kad pirma puola tie 
lapai, kurie randasi kitu la
pu pavėsy. Iš priežasties, 
kad prie ju sunkiau yra pra
simušti spinduliams per tir
štą kitu lapu uždangalą, jie 
arba visai negali, arba sun
kiai atlieka savo užduotį. Ta 
užduotis susideda pri rengime 
augalo organizmui reikalin
gos medžiagos, imamos iš 
oro. Ir tuomet jie stojasi 
medžiui ne tik kad bereika
lingais, bet ir kenksmingais.

Medžiai, kuriu lapynė nėra 
taip tiršta, kaip klevo, lie
pos, kaštano, bet atvira sau
lės spinduliams, užlaiko savo 
lapus laike ištisos vasaros. 
Jie tik nustoja ju laike visuo
tino lapu puolimo; ką męs 
matome pas beržus ir topo
lius.

Bet kartais atsitinka, kad 
lapai negali teisingai atlikti 
visu funkcijų iš priežasties 
dideliu karščiu ar sausumos. 
Tuomet augalas yra priver
stas išleisti daugiaus vandens 
per savo lapus, negu jį palik
ti savo šaknims; iš tos prie
žasties jam gręsia pavojus 
išdžiūti. Tuomet augalas, 
gelbėdamasis nuo tolimesnio 
vandens išgaravimo per la
pus, stengiasi juos numesti.

Taip pat lapu puolimas bū- 
" na iššaukiamas šalčio, jeigu 
paskiau jis greitai būna pa
keistas šiluma, 
atsiliepia ant 
šalnos.

Tuomet ant 
kur susijungia
kute, pasirodo skersai juosta 
arba taip vadinamas skirian- 
tysis sluoksnis. Jis susideda 
iš skystimu pilnu celių, ku
rios labai greitai dauginasi 
dalinimo keliu ir taip subu- 
davotos, kad tuojaus skirsto
si nuo įvairiu mechanišku ir 
chemišku faktorių įtekmės. 
Kuomet tas sluoksnis pasie
kia atsakantį storį, sąryšis 
tarp celių silpsta, audiniai 
skirstosi, ir užtenka net ma
žiausio vėjo papūtimo arba 
kokio-nors kito sujudimo, 
kad iššaukti atidalinimą ski- 
riančiojo sluoksnio; net lapo 
sunkumas iššaukia puolimą.

Męs pripratom matyti re
guliariškai atsikartojantį la
pu puolimą. Bet pietuose, 
kur nėr karščio ir staigiu šal
čio permainų, su ju Medin
gomis pasekmėmis, ten puo
limas lapu nežymus. Todėl 
pas amžinai žaliuojančius tu 
šalių augalus, nėra visuotino 
vienlaikmio lapu puolimo, 
kokis yra matomas pas mus. 
Tenai nuolatai būna panau
jinami tu augalu lapai ir jų 
puolimas: kuomet jau seni 
krinta, tuo laiku jau prasidė
ję yra nauji. Toki lapai gy
vena nuo 1 iki 4 metu ir tik 
paskui pas juos pasirodo ski- 
riantysis sluoksnis.

Tenai, kur karščiai ir sau
suma po ilgo laiko pasikei
čia lietumi, lapuotieji me
džiai nustoja lapu, kaip tik 
saulės spinduliai pradeda iš
džiovinti žemę. Tuomet dėl 
augalų užstoja atilsio laikas, 
lyginai kaip pas mus žiemą. 
Prasidedant lietams, vėl au
galai apsidengia lapais.

Iš augščiaus pasakyto ma
tome, kad lapu puolimas pri-' 
taikomas nęvienodu būdu.

. /P. Posmyla.

šaukė

Ypač žymiai 
lapv rudenio

lapo kotelio, 
kotelis su ša-

Lapų puolimas
(Papai A. Einier)

Kiekvieną rudenį krinta 
nuo medžiy lapai, bet šitas 
apsireiškimas, reguliariškai 
atsikartojantis pas mus ir su
keliantis mūsų širdyse kokį 
tai nykulį, ne visame pasau
ly vienodas. Jį gali iššaukti 
karštis arba šaltis.

Kaip ir kiekvienas gamtos 
apsireiškimas turi gilią savo 
žymę, taip ir lapu puolimas 
lošia gana svarbią rolę auga
lu gyvenime.

Kaip žinome, augalai nau
dojasi savo lapais dėl kvėpa
vimo ir išleidimo garu, o 
taipgi dėl prirengimo tos me
džiagos, kuri reikalinga j u 
augimui ir gyvavimui;

Toli, lygumose, apaugusiose įvairiais 
medžiais, gyveno beždžionių tauta. Jas 
skyrė nuo mūs papročiai ir apsiėjimai. Pini
gu, aukso ir kitokiu brangenybių nekrovė. 
Visas turtas buvo medžiai,kuriuose slėpėsi 
nuo stipresniu žvėrių, lietaus ir saulės. Užvis 
svarbiausiu maištu buvo vaisiai. Tvarką 
užlaikė kuopuikiausia; šeimynos nepaži
nojo. Stiprus patinai rinko vaisius nuo 
augštu medžiu, seni, silpnesni nuo žemes
niu. Pataitės augino vaikus. Slinko me
tai, šimtai metu. Beždžionės mirė ir gimė 
naujos gentkartės. Persikeitė laikai.

Vieną kartą beždžionė vardu Gud
ruolė sapnavo, kad galima gyvent nedir
bus; kad tokis gyvenimas daug smages
nis. Rytmetį visos iškriko vaisiu rinkti, 
o Gudruolė nei krust. Nors alkis kan
kina—kenčia.

Vakare kitos parsinešė vaisiu, valgo, 
jai neduoda.—Ko sveika tinginiauji!

Alkis privertė protauti.
--Ar žinot, ką aš naudingo išmislijau? 

- atsiliepė pasididžiuodama Protinguolė.
—Nežinom...—atsakė visos kartu.
—Klausykite! Aš išmislijau naują 

tvarką, geresnę, negu šioji pas mus. Jūs 
eikite ir rinkite vaisius, o surinkę suneški
te man, aš jums atgrąžinsiu pagal jūsų 
darbą. Ką, ar negerai?

— Gerai, gerai, sutinkame! 
stipriosios.

—Nenorime, lai būna po senovei,- 
šaukė senės, silpnos.

—Aha, kaip greitai pažinote neteisy
bę šios tvarkos,—linksmai atsakė Gudruo
lė.- Jūs visos stiprios skynėt daugiausia 
vaisiu, kepinėjote po augščiausius medžius, 
žodžiu sakant, dirbote daugiau, negu rei
kia. Ir ką už tai jūs turėjot? nieko... 
tiek pat, kiek ir senes ar'vaikai. Kitą 
kartą senės išsirenka dar pačius gardžiuo
sius valgius.

—Teisybė, tavo teisybė,- šaukė stip
resnės.— Surėdyk naują tvarką, o męs ei
nam rinkt vaisiu.

Gudruolė,nusidžiaugus, apsilaižė;išsi
rinko tinkamą vietą ir ramiai laukė vaka
ro. Saulei nusileidus, visos beždžionės 
skubinosi į paskirtą vietą. Sveikos ir stip
rios ėjo nusidirbusios, vos kojas vilko, bet 
vaisiu nešė dusyk tiek, kiek pirmiau neš
davo. Jaunos ir senės visai mažai. Ka
da sunešė visus į paskirtą vietą, Gudruolė 
paskirstė pagal naują būdą. Kurios dau
giau parnešė, toms daugiau davė. Senės 
mažiau parnešė, joms davė tiek, kad pa
valgyt neužteko. Stipresnės iškarto gyrė 
naują tvarką, bet jau beždžionėms- patai
tėms užėjo vargas. Jos turėjo apleisti 
vaikus ir eiti prisirinkt vaisiu. Gudruole, 
turėdama pertekliaus ir negalėdama visko 
sunaudoti, išsirinko jaunas, dailias bez- 
džionaites ir laikė savo lizde. Neužilgio 
jai ir tokis gyvenimas nepatiko'; išsirinko 
dailią vietą, paliepė pasistatyti gražius 
rūmus ir išpuošti juos. Gudruolė apsigy
veno naujoj vietoj ir nieko nedirbo. Su
neštu vaisiu prižiūrėt pastatė kitas, joms 
pavedė visą valdžią. Tos taip pat nedir
bo, išrinko nuo savęs kitas. Iš to pasida
rė visa eilė visokiu činauninku. Silpnos 
patelės pradėjo pamesdinėti kūdikius, o 
kitos visai negimdyti, nes neužteko mais
to, paskirto per Gudruolės užveizdas. Tai 
matydama,Gudruolė štai ką išmislijo.

—Klausykite! — atsikosėjus tarė. — 
Taip gyventi, kaip męs gyvenome ikišiol, 
nedora ir negalima. Turi kiekvienas pa
tinas išsirinkti sau patelę ir tik su ja gy
venti, ją maitinti ir vaikus auginti.

Nuo to laiko užstojo tikra vergija. 
Gudruolė, bijodama sukilimu, paliepė už- 
veizdoms surinkti jaunus, stiprius bezdžio- 
nukus ir išmokinti juos gerai grumties. 
Neužilgio pasidarė pulkai ginkluotu, ku
riuos užvadino kareiviais. Nors beždžio
nės dirbo ir naktimis, bet pragyvenimui 
neužtekdavo. Beskubindamos,aplaužė ša
kas arba vaisius patrynė. Negalėdamos 
panešti vargo, pradėjo žudyties. Vienos, 
iš augštu' medžiu šokdamos, užsimušdavo, 
kitos, prisirišę akmenį ant kaklo, upėse 
skandydavosi.

Bet štai iš tarpo pačiu atsirado bež
džionės su ilgomis drapanomis, kurios pra
dėjo mokyti, kad šios lygumos—tai tik 
ašarų pakalnė. Po myrio augštai, austai 
bus amžinas gyvenimas; tenai nereikės po 
medžius kopinėti; vaisiu, kiaušiniu bus, 
kiek tik kas norės, ypač toms, kurios ne
sižudys ir gerai dirbs.

Iškart visos įtikėjo, daugiaus dirbo, 
mažiaus valgė, metavojo. Nors Gudruo
le seniai mirė, bet jos vietoj tūkstančiai 
priviso daug žiauresniu. Vienos turėjo 

vant gaivu blizgančias kepures, kurias vi-

sos beždžionės karūnoms vadino. Jos nie
ko nedirbo, tik valdė kitas, kaip tik joms 
tiko. Paveizdan: susipyko su kitomis vei
slėmis, bet dar ir su tu veislių vadovais, 
tokiais pat, kaip jos pačios, na ir praside
da karė. Tūkstančiai žuvo tokiose karė
se jaunu bezdžionuku. Nelaimėmis ap
sunkintos kėlė maištus, ką nevisada lai
mėjo. Daugiausia ir žiauriausia kankino 
ilgaskvernės. Jei tik kuri netikėjo, kad 
po myrio gyvens augštybėse, tuojaus tai 
liežuvį ištraukia, akis išlupa, koją ar ran
ką atkerta. Nors kankino, bet neišnaiki
no visu svajotoju. Smarkesnės parašė 
knygas ir žodžiu skelbė, kad antaugštybhj 
niekas negyvena panašiai, kaipo ilgaskver
nės skelbė. Kad žemė nepanaši į lap$, o 
tik į apelsiną.

Nedaug laiko praėjus, didžiuma atsi
sakė klausyti ilgaskverniu, nustojo tikėti 
joms, šiek tiek liuosiau atsikvėpė. 
Bet skurdas vistiek spaudė. Senės, silp
nos iš bado mirė, jaunos bezdžionukės pa
čios save parsidavinėjo paleistuvystės ur
vuose. Kas aršiausia—-turtuolės suėmė 
visus medžius, lygumas, vandenį nuosa
vybėn, pagerino įrankius rinkimui ir vali
niui vaisiu. Ką pirma neįstengė kelios 
stiprios tiek pririnkti, kiek prie naujū 
įrankiu parinkdavo jaunas bezdžionukas 
ar bezdžionukė. Stipriu prie rinkimo jau 
nepriėmė, nes jos norėjo didesnio atlygi
nimo, ’ mažiems perpus mažiau mokėjo. 
Ačiū pagerintiems įrankiams ir ilgoms va
landoms tankiai tiek daug vaisiu surink
davo, kad turtuolės neturėjo kur dėti. 
Tuomet darbai apsistodavo ir rinkėjos ba
davo. Vieną kartą susirinko aptarti, ko
kiu būdu pagerinti būvis. Ilgaskvernės 
ginčijo, kad reikia melstis, metavoti, o 
viskas pasigerins.

—Neteisybė, tarė sena, plaukais ap
augus beždžionė.—Aš išmislijau naują bū
dą pagerinimui mūsų būvio.

- Kokį? gal neeiti rinkt vaisiu...
Visai kitokį,—atsakė. -Rytmetį ei

sime visos ir, pririnkę, neši mūs kas sau. 
Kas nenorės rinkti, te sau badauja.

-Teisybė! teisybė! -šaukė visos.— 
Kodėl męs pirmiau buvom tokios kvailos, 
nesusipratom.

Taip negalima gyventi, vagystė, 
duokit ir man balsą,- putodama šaukė 
ilgaskvernė.

Bet beždžionės nutvėrė už skvernu ir 
stačiai galva ištrenkė per duris.

J. Reda.
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DELKO?
Dčlko tie plotai žemes žilos krauju aptaš

kyti? 
Dėl ko tie kardai blizga ant tamsybės lau- 

[k v? 
Delko mūšy vienybę stengias suardyti 
Juodosios gaujos naminiu vilku?

Dar kartą ištrauki m karės kardus: 
Ar nebus pasaulis dėl visu saldus?

Po galais! Jei netiki j šį pasaulį, užmerk 
[pilkas akis

Ar lauk, iš skurdo pelkynu,ką tamsybės 
[dievaitė sakys.

Tau laimūs saulė niekad nenušvis.
Esi užšalęs, kaip uola, mušama bangu, 
Tu esi skurdas, indas juodžiausiu vargu.

Dėlko neprotauji ir tok£ baisus esi?
Aš laimės esu dievaitė, kreipkis į mane; 
Guodok ir mylėk artimą, lygiai kaip save, 

Aš laiminsiu tave, kaip saulutė šviesi.
P. A. Jatulevičius.

BUDELIAI.
Budeliai, ar jaučiat, 
Kad audra užeina, 
Ar girdit jūs šaukiant, 
Keno balsas eina?

Ar jus nebaugina 
Ta audra galinga, 
Kuri skinte, skina, 
Kas yr* neteisinga?

Ar ir jums malonu 
Ta audra sutikti, 
Kuri gal nei vieno 
Iš jūs nepalikti?

Nes jūs įkyrėjot) 
Liaudžiai mūs galingai, 
Kuri atmokės iumsKuri atmokės j 
Rūsčiai, bet teisingai.

Gonis.

Rymas ir kare.
. (IA “Ryg. Naujienų”)

Kare štai žemę pabūklais kraujuotais 
Drasko —jau kraujo tik plaukia tvanai; 
Pažeidos gilios po rūbais šarvuotais 
Žėbso baisingai, kaip smako nasrai.
Puotą čia kelia išblyškusi mirtis, •
Skraidant džiaugsmingai po mūšio laukus; 
Daugeliui reiks jau iš šio svieto skirtis, 
Raudant palikus tėvus ir vaikus.
Saulė jau leidžias. Jau vakaro laikas.
Karė nutilo. Štai debesiuose—
Dieve tu mielas!—juodvarniu toks pulkas. 
Lekia, užuodęs puotą laukuose...

Al. B
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Susirašinėjimai.

vaite dailini
Septynių nfe lie

ti.

“BOSTON AMERICAN

Toli nuo mūsų - Badenvei- 
lero kurorte liepos 14 d. (n. 
st.) įvyko įdomi vienos daili
ninkės paroda. Toji dailinin
kė—V. Didžiulytė, septynių 
mėty lietuvaitė. Štai ką ra
šo apie ją liepos 16 d. vieti
nis vokiečiu laikraštis “Kur- 
zeitung fūr Badenweiler und 
Umgebung”.

“...Yra proga pamatyti 
vaiko darbą, esamą) žymįos 
dailės dovanos. V ./Didžiuly
tė— vos
mergaitė, kurį laiką jau 
sirgdama (serga plaučiu džio
va; žiėmą ji gydėsi Davose, 

. L. P.), ypač pamėgo pieš
ti. Vos prieš 4 savaites pir
mą kartą da ji tegavo į ran
kas aliejiniu dažu ir teptuvė- 
lį, ir nepaprastai staigiai ap
sireiškė jos talentas. Ji de
da ant drobės ne tiktai ką 
matydama prieš save, bet ir 
tveria iš savo atminties ir 
vaidentuvės mažu paveikslė
liu, kurie vaiko dailės nujau
timą reiškia taip įspūdingai 
ir įtikimai, jog užsimiršti 
žmogus bematąs prieš save' 
pirmuosius vaiko darbus”.

Paroda buvusi apsti. Vie-' 
nu aliejiniu paveikslėliu bu-1 
vę 41; pastelių, grafikos, ak-! 
varėliu—da daugiau. Įsteigė i 
parodą mūsų dailininkas Pav- i 
linov, d-ras A. Frenkel, po-' 
nia Birens ir Janovicka. 
Daug pasidarbavo jai p. Pav- 
linovas: visą parodos dailės 
dalį jis atliko. Parodos tik
slas, kaip rašo tas pats vo
kiečiu laikraštis, ne vien tik
tai paroda pasidžiaugti, bet 
labiausia suteikti ligonei le
su sveikatai atgauti ir toles
niam dailės mokslui įgyti.

Publikos į parodą buvo ap
sčiai atsilankę. Daug kas 
buvo norėję paveikslėliu pirk- 
ties. Komitetas vienok pa
tarė dailininkes motinai jo
kio paveislėlio naparduot. 
Jo nuomone, tai esanti tokia 
įdomi medžiaga, jog reikėtų 
pasilikti visą paveikslėliu 
komplektą. Tokią pat paro
dą rusai dailininkai žada ru
denį įsteigti Peterburge ir 
Maskvoj.

Nuo Red.—Atkreipiame 
skaitytoju akį į šitą raštelį, 
kurį mums prisiuntė iš Vil
niaus. Gavome žinią, kad 
mergaitė nėra dar pilnai pa
sveikusi.

rėti, bet tik dėlto, kad nelik
ti senmerge? Reikia atminti, 
kad laikui bėgant, žmonės į 
senmerges ne žemiau žiūrės, 
kaip į senbernius.

Kad merginos iš jaunu die
nu perdaug pradeda drau
gauti su ištvirkusiais vaiki
nais, tai teisybė. Čia kaltos 
pačios merginos, tai yra mer
ginu nesusipratimas, drauge 
ir ištvirkimas. Bet arčiau 
prisižiūrint, rasime maždaug 
ir ju motinas kaltas. Jei mo
tina augančiai mergaitei iš
aiškintu visas slaptybes ir 
tikrąją meilę, šeimynišką 
meilę, be abejones, daugelis 
merginu to vengtu. Bet mo
tinos ne visos tą padaro. Jos 
—mergaitės, tą viską išgirsta 
kur ant gatvių kampo nuo 
ištvirkusiu vaikinu. Jauno 
žmogaus gyvenimas. dau
giausia priklauso nuo auklė
jimo. M. R. Lietuvaitė.

Truputis apie senmerges

“Laisvės” NG4 tilpo straip
snelis Marės Janulionytės 
“Mūsų senmergės”.

Negalima sakyti, jog mi
nėtas straipsnelis yra be ver
tės. Bet su visais autorės 
išvadžiojimais irgi negalima 
sutikti.

Pagal M. J. išvedimą, tai 
merginos lieka senmergėmis 
tik todėl, kad perdaug ren
kasi vaikinus.

Turbūt, autorė pamiršo, 
kad senberniu irgi nemažas 
skaitlius randasi tik vien dėl 
sunkaus pragyvenimo; surin
kus .dar ir ištvirkėlius, tai 
gal turėsime senberniu tokį 
pat skaitliu, kaip ir senmer
gių. Čion pasirodo, kad ne 
visos ir ne iš visu renkasi. 
Todėl perdidelis pasirinkimas 
vaikinu nekliudo, bet kliudo 
dabartinis surėdymas. Pakol 
šitas kapitalistiškas surėdy
mas viešpataus, tol nesusi
mažins skaitlius senmergių 
ir senberniu. Pasirinkt mer
ginai vaikiną neatbūtinai rei
kalinga, nes tik su tokiu ir 
gali gyventi, kurį ji sau pa
sirenka pagal save ir savo 
nuomonę. Ką reiškia apsive- 
dimas ne dėlto, kad atsakan
tį sau gyvenimo draugą tu-
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Gyventi poroje, ar negy
venti? Tasai svarbus klausi
mas rūpi ir vedusiam, bet 
daugiausia tiems, kurie dar 
nevedė.

Ne vienas savęs klausia: 
'jei būčiau nevedęs, gal ge- 
;riaus būtu. Jicškodamas at
sakymo į šitą klausimą, per- 
jsistatosau jaunikio gyveni
mą. Tuomet gana lengvai 
prieina prie klausimo 
išrišimo ir atranda, kad po
roje gyvenant, nors vargu 
rūpesčiu daugiaus, bet ir pa
sikakinimo gyvenimu dau
giau. Juo labiau, kad vy
ras, turėdamas šeimyną, pil
do šventą prigimimo prisaky
mą.

Tie, kurie dar nevedę, il
gai suka galvą: vesti, ar ne
vesti? Vedus —žmona ir krū
va vaiku. O nevedus—vie
nas kūnas, vienas protas, 
kur nujoji, ten pristoji, ką 
pakasi, tą palesi. Linksmin
kis, brolau, kol jaunas esi.

Bet, brolučiai, ar ilgai taip 
bus? Prabėgs jaunystės die
nos, kaip upės vanduo. Ka
da įgysi žilo plauko - -tuomet 
tavęs niekam nereiks. Ne
bus nei centelio, nei viekelio, 
nebus kam penėti ir prižiū
rėti.

Tuo tarpu, vedus---jau to 
neatsitinka. Neminėsiu visu 
smagumu ir dvasiško pasi
tenkinimo, gyvenant poroje 
dar jaunystėje. Bet, kada 
ateina senatvė ir, dirbti ne
galėdamas, guli sau ant se
natvės patalo ir rengiesi mir
ti,—o čia aplinkui tavęs su
augę sūnus ir dukterįs. Jie 
su didžiausia pagarba viso
kius reikalavimus išpildo. 
Girios, laukai, upės ir kalnai, 
tarytum, linguodami dėka- 
voja: laimingos mirties, bro
lau, tu gyvenai, bet neveltui 
gyvenai. Tu pasenai ir tau 
jau laikas atsilsėti. Tu ne
palikai tuščiu savo pėdu. Lai 
tavo vaikai tavo vietoje dar
buojasi.

Anthony Dophus.

kapus visa, ką jisai žino, ar
ba galėtu papasakoti apie tai 
tik palyginamai nedideliai 
savo pažįstamu kuopelei.

Tik atsiminkime, su kokiu 
atsidėjimu jieško mokslinin
kai senu popiergaliu, papi
rusu, pergamentu. Juk pa
gal tuos dokumentus paskui 
sprendžia apie tai, kaip se
niau žmonės gyveno. Kiek
vienas toksai raštelis apkai- 
nojamas aukso verte.

Skaitydami, męs naudoja
mės visu šviesiapročiu žmo
nių išmintimi.

Nesant skaitymo, nutrūk
tu dvasiški susinešimai ša
lies su šalę. Pamislyk, ar 

i telefonas ir telegrafas į kož- 
no ausį kalbėtu.

j Ar ateis kas į tavo butą 
papasakoti, kiek dabar laik
raštis pasako. Ar girdėtum, 
ką sako žmogus, už šimtu 
myliu nuo tavęs gyvenantis. 
Ar galėtu tokioms ^minioms 
tiek pasakyti, kaip kad da
bar pasako.

Supraskime Vertę ir galy
bę spausdinto žodžio ir pla
tinkime jį.

E. J. Brais, generališkas 
sekretorius unijos “Journey
men Tailors’ Union of Ame
rica” likosi nominuotas i kon
gresą nuo 17 Illinois distrik- 
to ant socijalistu tikieto.

Illinois augščiausias teis
mas (Supreme court) mano, 
kad darbininkai unijistai tu
ri tiesą streikuot, jeigu ne 
unijistus laiko darbdaviai.

Širšinas.

Girtuoklis vyras sugrįžta namo pirmą valandą nakties. Pati jam išmetinėja už jo 
nedorą gyvenimą. Vienok jisai ant jos žodžiu neatkreipia atydos. Tokis naktinis vyru 
besi valkiojimas tankiausiai būna priežastim šeimynišku vaidu ir persiskirimu.

Moterų nevy don as
Kaip svietas svietu, nie

kas neišliejo ant moterų tiek 
tulžies ir paniekinimo, kaip 
Otto Weininger savo žinomo
je knygoje “Lytis ir charak
teris”. Nors patsai Weinin- 
ger jau seniai nusišovė, su
laukęs vos 23 metu, bet jo 
knyga dar labai plačiai skai
toma. Dėlei tos knygos kilo 
tokia daugybė ginču, apie ją 
tiek prirašyta, kad nenoro
mis reikia ir Jiėtuviu moteris 
su ja supažindinti.

Weiningeris sako, kad nė
ra tikro vyro ir tikros mote
ries. Kožname vyre yra šiek 
tiek moteriškumo, kožnpje 
moteryje šiek-tiek vyrišku-

mo. Kožnas žmogus esąs pa
daras, sutvertas iš dvieju 
priešingu elementu. Jeigu 
kame vyriškumo daugiau, tai 
tas yra vyras, kame daugiau 
moteriškumo —tai ta moteris. 
Nekurie vyrai esą palinkę 
prie moterišku darbu, neku
rtos moteris—prie vyrišku. 
Tai tokia maždaug pamatinė 
mintis pas Otto Weiningerį. 
Bet tai tik viena dalis jo filo
sofavimu. Antroji dalis ve 
kokia: vyriškumas esąs tobu
la medega, vyriškumas reiš
kia dvasios prakilnybę, dva
sišką turtą, puikią valią. Vy
riškumas pagamino pasau
lio mokslą ir gerovę. Vyriš
kume tebėra geniališkumo 
sėkla. Vyriškumas veda 
žmoniją prie tobulumo ir švie
sos.

Moteriškumas gi atneša 
pasauliui tik žemus jausmus, 
vergiją, paniekinimą. Jisai 
neturi dvasios prakilnumo, 
neturi jokios vertybės. Mo
teriškumas liepsnoja neapy
kanta prieš meilę ir teisybę.

Tai matote, kokia to rašy
tojo pažiūra į moteriškumą. 
Jojo knyga plačiai paplito po 
pasaulį. Jisai ragino vyrus 
neteršti savo dvasios prisily- 
tėjimu prie moterų ir visiš
kai susilaikyti nuo susineši- 
mu. Jisai sakė, kad jeigu 
tokiu būdu žmonija ir išnyk
tu, tai tuščia jos, bile ji tik 
nesusiteptu.

Tarpe lietuviu panašiu 
žmonių, turbūt, besiranda. 
Bet tarpe pasaulinės inteli
gentijos panašiai galvojančiu 
jau yra.

Bet tam rašytojui ir jo 
garbintojams neatėjo į galvą 
paprasčiausia mintis. Kasgi 
jį • pagimdė, išaugino, kas 
kiekvieną jo žingsnį lydėjo? 
Tai buvo jo motina. Ar jisai 
išdrįstu ir apie ją su tokiu 
paniekinimu atsiliepti. Mo
tinos meilė yra tokia neužgi
nama tiesa, kad dėl jos neiš
puola nei ginčytis. Motina 
išauklėjo šeimyną, o visos 
motinos visą žmoniją. Tasai, 
ką sako, \ kad jam nerūpi 
žmonija, 
sveiko proto? Nėveltui jišai 
pats ir nusižudė.

Argi jau moterįs neturėtu 
proto? Juk tai paikybė. Bu
vo laikai (matriarchato), kuo
met moteris, o ne vyras bu
vo šeimynos galva. O dėlto 
svietas skradžiai žemę nenu
ėjo.. Paskui laikai mainėsi. 
Moterims liko namu darbas. 
Bet ar tai dykaduoniavimas? 
Mūsų gi laikais moterįs sto
vi prie mašinų ir atlieka vy
ru darbus. Amžiais atpratę 
nuo mokslo, jos betgi parodo 
savo gabumą moksle ir dai-

Tokiu būdu kiekvieną už
metimą galima su pasiseki
mu atremti. Ne moterų kal
te, kad žmonija netobula. 
Čia kaltos gyvenimo sąlygos, 
kurias tveria gyvenimo be
gis. Mūsų gadynės baisu
mai ant moterų dar daugiau 
atsiliepia, nei ant vyru. Su
krauti vargu priežastį ant 
moterų stačiai begėdiškas 
darbas. Nesveika Weinin- 
gerio galva surinko visas nuo 
amžių pasklidusias pliovones, 
surašė į vieną knygą ir palei
do į svietą. Tasias pliovones 
dabar platina nesveiki žmo
nės, kuriu protas pamišo ant 
lytiško klausimo. Daugiaus 
nieko, kaip moterį jie, nema
to.

Tokiems vyrams reikia mo
kėti kas atsakyti.

Ona Adomaitienė.

Iš kur paeina žemes 
’ dalių vardai?

?-
• . •••
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yra ne-

Sulyg Herodoto trįs gre
kams žinomos žemės dalįs— 
Europa, Azija ir Afrika—ta
po užvardytos trijų moterų 
vardais. Bet, suprantama, 
dabartinis mokslas negali pa- 
siganėdint taip naivišku aiš
kinimu. Dabar ištirta, kad 
Europos, Azijos ir Afrikos 
užvardinimai semitiško, tik
riausiai, finikiško paėjimo. 
Žodis Azija paeina nuo 
semitiškos šaknies “asu”, 
kas reiškia užtekėjimą. ’ Čia 
reik patėmyt, kad pavadini
mas Japonija ir Nipona turi 
irgi tą pačią reikšmę. Vokie
čiai tankiai vadipa Aziją 
“rytmečio ~°lia” [(Morgen- 
land). Žod a paeina

nuo semitiškos šaknies “alb” 
—tamsa, saulės nusileidi
mas; kitaip sakant, senosios 
semitiškos tautos Europą va
dino vakaro, nusileidimo ša
lia. Žodis Afrika paeina nuo 
finiško “Gavarka” arba “A v- 
rika”, kaip kartageniečiai 
vadino Barkos pussalį; išver
tus tas žodis reiškia “švie
sus, šviečiantis” (męs gi da
bar Afriką vadiname Juo
duoju sausžemiu). Minėti fi- 
nikiški užvardinimai Euro
pos ir Azijos atsirado ant 
Egėjiškos jūros salų ir ant 
Cipro, kur finiekiečiai tan
kiai sustodavo: nuo tu salų 
Azija yra saulės užtekėjimo, 
o Europa saulės nusileidi
mo šalis. Nuo finikiečiu tie 
vardai pateko grekams. Var
das gi “Afrika” pateko tie
siog nuo kartageniečiu ry
miečiams.

Amerikos vardas, kaip ži
noma, paeina nuo vardo ke
liauninko Amerigo Vespucci, 
kurs pirmutinis ją ištyrė ir 
aprašė.

Vėliausiai buvo atrasta 
Australija. Dar ant senovi
niu mapu buvo pažymėjama 
į pietus nuo Azijos buvimas 
“terra australis incognita”— 
nežinomos pietinės žemės: 
manė jog ji būtinai turi būt 
neva “dėl lygsvaros” su šiau
riniu sausžemiu- Azija (Eu
ropą užlaikė “lygsvaroje” 
Afrika, Šiaurinę Ameriką— 
Pietinė). Tas miglotas spė
jimas pastojo tikru tiktai po 
holandiečiu jūreiviu Tasma- 
no ir Van D i meno kelionių, 
kurte atrado “Naująją Hol- 
landiją”. Aštuonioliktame 
šimtmetyje, labiausiai po 
Kuko kelionės, naują sausže- 
mį apvaldė anglai.

J. Stropus.
(Iš “Pr. i L.’’)

Klausimas. Kodėl soci- 
jalistai tankiai piešia socija- 
lizmą pavaiksle moteriškės?

Atsakymas. Moteriškė 
visuomet buvo puikiausiu 
simboliu išreiškimui prakil
niausiu idėjų. Kad išreikšti 
savo idėjas suprantamiau, 
reiškiau, žmonės griebiasi 
simbolizmo pagelbos, tai yra 
išreiškia idėją pavidale kū
no, vaizdo. Tuomet ta yra 
suprantamesnė, prieinames
nė. Baisi šmėkla: kiaušas 
su išskėstomis rankomis — 
simbolis mirties. Stipriai su- 
budavotas vyras, fiziškos jie- 
gos galiūnas — yra spėkos 
simbolis. Moteriškė gi yra 
ne vien socijalizmo simboliu. 
Tepliotojai, skulptoriai, archi- 
tektoriai jau labai seniai ima 
moteriškę išreiškimui meilės, 
grožės, prakilnumo, motiniš
kumo idėjai. Lietuviu skulp
torius P. Rymša savo skulp- 
tūrą-verpiančią moteriškę ir 
šalę jos beklūpantį vaiką su 
knyga pavadino “Lietuviu 
Mokykla”. Moteriškė yra 
simbolišku išreiškimu fran- 
cūzų republikos laisvės. Tai 
moteriškė karžygė, laisvės 
mylėtoja. Socijalizmas, kai
po prakilniausia idėja, idėja 
meilės - narsybės, turi bene- 
daugiausia teisės naudotis 
moteriške, kaipo simboliu sa
vo idėjos išreiškimui.

Klausimas. Ar reikia mo
kėti muitas ir kiek, partrau
kus koks nors daiktas iš už- 
rubežio į Ameriką, kaip tai 
muzikališki ir kitoniški in
strumentai?

Atsakymas. Taip, reika
linga. Suv. Valstijos ima 
muitus net už dailės dalykus, 
ko nekurtos šalįs nedaro. 
Kiek už ką reikia mokėti, 
nusprendžia muito komisija.

Skaitymas.
Niekas necivilizuoja taip 

žmonių, nestumia juos taip 
pirmyn, kaip skaitymas.

Jeigu nebūtu rašto skai
tymo, žūtų tautos ir ju pra
eitis, žūtų žiniją ir stebuk
lingi išradimai. Žmogus-ge- 
nijus. nusineštu su savim į

Kas sviete girdėt apie dar
bininkus?

Angliakasiai Naujojoj Ze
landijoj gavo pakėlimą algos 
ir sutrumpinimą darbo laiko 
—dirba 6 vai. į dieną.

Britanijos darbininku sta
tistika parodo, kad į 15 me
tu pragyvenimo reikmenis 
pabrango ant 25%.

Anglijos mūrininkai, vidu
tiniškai imant, gauna $9.72 
į savaitę už 52į vai. darbo,

Minersville, Pa.
Rugp. 11 š. m. kun. Dum

čius per pamokslą skundėsi 
ir juokėsi iš parapijonŲ. Gir
di dabar, vaikščiojant kolek
toriams dėl mėnesinės mo- 
kesties, gana daug gauna at
sakymu, kad nemokėsią ir 
neprigulėsią prie bažnyčios, 
nes jeigu kunigui gerai už
mokėti, tai jisai ir mulą pa
laidotu ir dar su bažnytinė
mis ceremonijomis. Mat, ne
seniai vieną laisvu pažvalgy 
žmogų, užmuštą kasyklose, 
kunigas palaidojo taip, kaip 
geriausį kataliką, nes jam 
gerokai liko pinigu.

Kalbėdamas iš ambono, 
kun. Dumčius dar kartą pa
vadino netikinčius mulais, 
pasiremdamas šiuo kartu 
ant pačiu žmonių žodžiŲ. 
Kaslink palaidojimo to žmo
gaus, tai kunigas pasakė,jog 
žinąs, ką jisai daro. Girdi, 
kur jo šaukiasi, ten jisai ei
nąs. Nors visi žino, koks 
jau ten galėjo būti šaukimas.

Dalykus tėmyjantis.
Rockford, ill.

Mūsų mieste svaiginančiu 
gėrimu nėra, bet žmonės be 
to neapsieina, važiuoja į ki
tus miestus arba gabenasi 
bačkučių namo.

Kur tik nueisi į lietuvišką 
stubą, tai visuomet rasi deg
tinės arba rudžio.

11 dieną rugp. vienoj šei
mynoj atsibuvo krikštynos. 
Rudžio parsitraukė net už 
$28.00. Žinoma, po prisigė
rimui, kilo peštynės. Kitur 
vėl atsibuvo peštynės. Te- 
nais jau išanskto stovėjo 
policmanas ir tiktai todėl ne
atsibuvo muštynių. Tai vis 
gerųjų kataliku darbeliai. 
Gana jau būtu vartoti tuos 
nuodus.

Darbai eina gerai. Iš ki
tur pribuvusiam darbas gana 
lengva gauti. Vidutiniška 
mokestis už 10 vai. $1.75. 
Pragyvenimas toks jau, kaip 
ir kitur. J. Kaulinas.

Stoughton, Mass.
11 rugp. vietinė LSS. kuo

pa parengė prakalbas. Nors 
lietuviu Stough tone yra ne- 
daugiausia, betgi ant pra
kalbu susirinko žmoniŲ veik 
pilna svetainė. Kalbėtoju 
buvo L. Pruseika, “Laisvės” 
redaktorius, kuris pas mu
mis dar pirmą sykį kalbėjo. 
Kalbėjo apie darbininku rei
kalus, paskui, antru kartu, 
pasakojo apie ištrėmimą Si
biran. Publikai kalba pati
ko, ką reiškė nuolatinis ran
ku plojimas. Kalbėtojas pri
mine Ettoro - Giovanniti rei
kalus. Po prakalbu tiems 
darbininku vadovams apgin
ti buvo renkamos aukos. Su
rinkta virš $10.00.

Vietinis.

“Lietuviu Žurnalas/*
“Lietuviu Žurnalas” savo 

paskutiniame numery žada 
padvigubėti už tą pačią kai
ną (50c.), jeigu susiras dau
giaus skaitytoju.

Petras:—Ar priklaupei ant
JOk.ietJj<>JK gaUna keliu, kada prašiai jos ran-

$7.50 už 59 vai. darbo.
Vienas iš 7 vis v Su v. Valst. 

vaiky, tarpe 10—14 m., dir
ba už algas.

kos?
Augustas:—Ne. Mat, aš 

negalėjau klauptis, nes ji sė
dėjo man ant keliu.

; • ... j. ' - ..............................................• ..... . »
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VIETINES ŽINIOS
Rugpjūčio 17 vakare Bos

toną aplankė pulkininkas 
Rooseveltas. Savo kalbą 
laikė ant Boston Common. 
Žmonių, kurie norėjo pa
klausyti T. Roosevelto kal
bos, buvo kokia 12,000. Pie
čius buvo gražiai nušviestas. 
Griežė muzikos benas. Tai 
buvo padaryta už Roosevel
to draugu pinigus.

4‘Laisvės” reporteris pra
neša apie Roosevelto prakal
bas sekančiai: “žmonės ilgai 
sveikino atvykusį Roosevel- 
tą, taip jog kokias 5 minu- 
tas jisai negalėjo kalbėti. 
Paskui išaiškino visą savo 
programą”. Jisai šaukė: 
“draugai, nepalaikykite ma
nęs, bet palaikykite patįs sa
ve, nes aš užstoju jūsų rei
kalus”. Savo kalboje pasa
kė, kad jisai siūlo ne socija- 
lizmą, bet soči jai izmo patai
symą. Jisai stojąs už inici- 
jatyvą ir referendumą, tai 
yra norįs, kad žmonės savo 
noru galėtu leisti įstatymus 
ir juos nubalsuotu. Roose
veltas išreiškė džiaugsmą, 
kad randąs tiek pritarėju 
Bostone. Jisai sakė, kad A- 
merikoje užeina nauja gady
nė ir reikia eiti su žmonė
mis. Apskritai, Rooseveltas 
atkartojo visas savo senas 
pasakas. Pagaliaus vienas 
žmogus užklausė Roosevelto, 
ar tai teisybė, kad jį, Roose- 
veltą, palaiko milijonierius 
Perkins?

Rooseveltas susiraukė, pa
sukinėjo savo kepurę ir atsa
kė, kad Perkins išties milijo
nierius, bet prižadėjo Roose- 
veltui eiti su juo išvien. Per
kins nieko neturįs prieš tai, 
kad Rooseveltas kovosiąs su 
trustais. Rooseveltas dar pa
sakė, kad jį remiąs žinomas 
Pennsylvanijos milijonierius 
Flynn. Rooseveltas jiems iš
aiškinęs, kad dabar atėjusi 
nauja gadynė ir tie milijonie
riai pilnai su juom sutinka. 
Jam, Rooseveltui, esą reika
lingi pinigai ir tuos pinigus 
jam duoda jo draugai-milijo- 
nieriai.

Tokiu būdu patsai Roose
veltas pripažino, kad vedi
mui rinkimu agitacijos pini
gus gausiąs ne iš žmonių, 
bet iš turčių.

Po prakalbai klausytojai 
išlydėjo Rooseveltą smarkiu 
delnu plojimu.

buvo 
susi- 
buvo

Pereitam ketverge 
Lietuviu Ūkėsy Kliubo 
rinkimas. Tarp kitko 
teisiami peštukai, kurie lai
ke ekskursijos pakėlė riaušes 
ir už tai Kliubas buvo pa
trauktas į teismą. Visi tie, 
kurie priklauso prie Kliubo, 
kaip Bogušas, Daukša, Šim- 
kevičia ir Čyžius, likosi nu
bausti po 5 dol. Apie Jas- 
kelevičiv ir Ambrazą, kurie 
nepriklauso prie Kliubo, nu
tarta pranešt visoms draugi
joms, kad ju neįsileistu ant 
jokio pasilinksminimo.

Kliubo narys.

18 rugp. tūlas D. Shield 
Cunning 23 mėty, kuris pri
buvo Bostonan iš Saratoga 
Springs, N. Y., šoko iš ket
virto augšto hotelio Touraine. 
Jisai krito negyvas.

Nabašninkas buvo narys 
New Yorko republikony kliu
bo.

Bostono apygardose ir ap
skritai visoje Massachusetts 
valstijoj šiemet puikiai užde
rėjo obuoliai.

Apskritai, iš visu valstijų 
ateina žinios, kad dar retai 
kuomet buvus tokia vaisiu 
gausybė, kaip kad šiemet 
yra; New Yorko valstijoj 

šiemet obuoliu daugiaus net 
ant 20%, sulyginus su perei
tais metais.

Majoras Fitzgerald rūpi
nasi įsteigimu miesto marke- 
ty, kur žmones galėtu pigiau 
nusipirkti maisto .produktu.

Kada tie prižadai išsipil
dys, sunku žinoti, nes apie 
tai jau seniai kalbama. Ma
noma sueiti į sutartį su ap
linkiniais farmeriais, kad šie 
stačiai pristatytu produktus 
iš farmu į marketą.

Ties Bostono Public Libra
ry pastatytas didelis viešbu
tis po vardu 4‘Copley Place 
Hotel”. 19 rugp. bus to ko
telio viešos įkurtuvės. Už
prašyta svečiais visi žymieji 
Bostono valdžios atstovai, j u 
tarpe gubernatorius Foss ir 
majoras Fitzgerald. Už stalo 
sėdės 1000 svečiu.

“Keleivio” byla su kun. 
Bukavecku perkelta į Supe
rior Court. Vieton $1000 
kaucijos paleista tiktai už 
$300. Kauciją uždėjo P. 
Bartkevičia iš Cambridge.

Koncertas ir Šokiai!
Rengia D.L.K. Gedemino 

Benas. Atsibus 14 d. rugsė
jo (September) 1912, t. y. 
subatoj, 7:30 vai. vakare, 
svetainėj Bethesda Hall, po 
num. 409 Broadway, So. Bo
ston. Meldžiame visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai.

Taip-gi meldžiame kitu 
kuopv ir draugysčių ant tos 
dienos nieko nerengti.

Kviečia Komitetas.

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.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa go

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

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

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

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

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mass.
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Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamyjy 

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

Administracija.

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.

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

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

233 Broadway, So. Bostone.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

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

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
n>u per pačtą 60c. Siyskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

Krajavi Škaplieriai.
Parsiduoda krajavi škaplieriai parga

benti iš Lietuvos po 25c. tuzinas. Agen
tams prabeles prisiunčiu uždyką.

Trejanka (trejos devynerės), visiems 
žinoma Palangos aptieky, parsiduoda po 
25c. pakelis arba bertainis svaro. Par- 
davikams duodam 3 svarus arba 12 pa
kelių už $1.50.

Popieriai rašymui laiškų su visokiais 
pasveikinimais ir tam pritinkančioms 
dainelėms, su gražioms kvietkoms ir 
paveikslėliais parsiduoda 12 popiery su 
konvertais už 20c., 6 tuzinai už $1.00, 
1000 popiery be konverty- $5.00, 1000 
popiery su konvertais—$6.00.
Užlaikom visokiy knygų,pavinčiavoniy, 

pastatomų altorėlių ir visokių stainęliy. 
Agentams duodam gerą nuošimtį ant 
visokių tavorų. Adresuokit:

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

ANT RANDOS ±ls. 'Z 
kiekvienų lubų 4 ruimai su ištaisymais 
už $2.50 ant nedėlios. Kreipkitės po nu
meriu 82— 84 Silver st., So. Bostone.

Hugh P. Smith.

Balius.
S. L. Šv.K. Dr-tė rengia di

delį baliy, kuris atsibus ant
rą dieną September (Labor 
Day), svetainėj Odd Fellows 
Hall, 515 Tremont St., Bos
ton. Prasidės 2 vai. po piety 
ir trauksis iki vėlybai nak
ties. Įžanga vyrui su Mote
rį 50 c., moterims -25c.

Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti kuoskaitlingiau
siai.

Kviečia Komitetas.

IIFTTIVH Ko(,c‘l ,noki 5,515,00 ar* U V !• $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkatų, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su gazais, skalbynėm ir šaltieriuin už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. Į 
Bostoną galima nueit pekšeiam i 15 mi- 
nutų. Ateikite pas

H. FINSTEIN
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.
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Pan’pąkail Antano Vasiliausko, 
• kuris pabėgo nuo teis
mo. Aš už jį uždėjau $400 kaucijos. 
Minėtas vyras yra 38 mėty senumo, 5 
pėdy 6 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 K i bartas, 
st.. So. Boston, Mass,
ant antro gyvenimo.

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 Starkevicliia
125 Bolton st., So. Boston, Mass.

Pajieškau partnerio
Mah yra reikalingas partneris prie če- 

verykų ir kitokip daiktų krautuvės. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima būtų biznį padidint. Atsi- 
šaukit | “Laisvės” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ar turi protą?
Jeigu turi bent kiek proto, tai 

nesiduok save išnaudoti kazokams 
arba žydeliams, bet atsišauk pas 
gerai žinomus lietuvius,kurie par
duoda INtirriLLH, Pledus, 
Hurmas, Štoru®, 
vakortes ir pasiunčia pini
gus, apdraudžia gyvastį ir turtą; 
pripildo visokias blankas (aplika
cijas), pertlumočina Lietuvišką, 
Lenkišką ir Rusišką kalbą į Ang
lišką. Padaro ir užtvirtina Do- 
viernostis ir kitokius dokumen
tus. Taipgi galima dykai gauti 
adresų, kur parsiduoda arba pasi- 
randavoja Geri I-Zviiimtil.

Kreipkitės pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

Telefonas So. Boston 1236-W
A. IVAŠKEVIČ. MnnaKcr
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Vuhmdos;

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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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 dėl jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

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

.. 15c

...20c

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pa v.. 15c

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

M( )K SI ,A S RA N K AŽ1N Y STES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........

MEILES KARŠTLIGE
VADOVAS keliaujantiems į Atlie

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?..................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOK 1NTO-

JAS ANGLIŠKOS KA LBOS... 25c
SOC1JALD,EMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

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

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

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

Ką nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

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

-—3?

Drauguos 
ir Biznieriai!

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

“ Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

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

TEISINGIAUSIA < TVT’T'T'IZ A
IR GERIAUSIA API I H K A

LIETUVIŠKA * ll-ilVrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto* 
Jaruos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp, c st

Telephone So. Boston 21014 ir 21013,

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

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

Administracija.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašclpos vardu
L,. K. Gcdemitio INo. 1
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

4(i02 So. Ashland Ave., Chicago,
Vice-Prez. St. Ragauskis,

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

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill.
Finansų Rašt. F. Yaugcl,

4GOG S. Paulina st., Chicago, 111.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4G00 S. Paulina st., Chicago, III.
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, 

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

III.
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F. STROPIEMS
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OITISAS RANDASI

SO. BOSTON, MASS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žiūrėk, kiul but y ta markė, 
o gausi teisingai.

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

25c. 
50c.

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

25c.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl 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 1
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašni nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedinurir

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - *
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Pleinų Drabužiuos 
Rožės Balsamas 
Kinder Baisumas 
Bobriaus Lašai 
Švelninto jas 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba C 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

75c.

10c.
10c.

$3.50 
50c.

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

$1.25
50c.

25c.
25c.
25c.
50c.
35c.

$2.00
$1.00

los Uždegimas
$1.25

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

$1.00

$1.25

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi 
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokienis nors apgavikams tose 
npielinkese. Štornikai, rąžykite parei
kalaudami gyduolių, neMš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvnriintuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. RLM « MAIN STS,, PLYMOUTH. PA.

Męs savo sandėliuose užlaikom puikiausiąSENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

MONOGRAM DEGTINE . kvorta 50<- gorčius $2.00
B . . ,, 65t‘ ♦ 9 2.50
LYME BEACH ,, . . . ,, 75c » ♦ 2.50
EGG ROCK ,, . . 1.00 > » 3.50
ROWES WHARF ,, 1.00 » » 3.50
BOSTON LIGHT ,, . . 100 ♦ ♦ 3.50
SHOEMAN’S FAVORITE . ,, 1.00 3.50
KEITH’S PRIDE ., 1.25 • » 4.50

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE„ NKA?ll,'*<l<rrs BOS TON, MASS.

A 5
DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ

LAIKRAŠTIS
KOVA”

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama •v>cijalizmo 
idėja.

’ tikriausias darbininku laikraštis.
paduodu žinias iš viso svieto.

’ metams Amerikoj ir kitur.
Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 

DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

“KOVA’
"KOVA'
“KOVA’

, ISI5 E. Moyanicnsiiig Ave
V <St PIIILABULPHIA, PHNN’A

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELISI
Rusiškos “MonopolkosVyno, Visokių Likierių, Degtinės,

Šampano, Alaus, Ėliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrymų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykj pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyt i pas mus, tai n ikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsiin orderius per cxpresą. Kasykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
2U23 Cross St., Boston, Mass.

įsirašyki!‘Lietuvių Žurnalą’

tai savo rusies Jaikrastis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1807 No. Ashland he., Chicago, III.
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LIETUVIŠKADLENKIŠK Al-RUSIŠKAS
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Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 1 
steite. Jau arti IK 
metų, kaip aš pasek- ; 
rningai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot • 
manę j aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui ju ant. lentos didelėm raidėm parašy 
(a “Lenkiškas Daktaras“. Offiso va 
landos: nuo 9 iki H ryto, nuo l iki 2 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond loo7-R.

DISPENSARI
.luti ui ritu1 j- l- !>
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šiokiomis <)>< nonus <i!i ji 
vol. vakare. cut >«li< ni 

ikl ! !><> | iel

G vdoni'* \ i:<s li -a . M-.-

Feeling ’’Fit’* Every Day

rlnfluenzos arba irme- 
(lies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die- a 

girnai jūsų ranme- 
nyso iš nusidirbi- 
mo, nepngiddys 
jus, jeigu turėsit

Dr. rM

Filiu- MF 
Expeller®®

; savo namuose ir 
tuojaus imsite

‘ vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
.Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

F. At). RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New Yw* 
\ Richter'io Oougo Pill6s yra geros nno 
1R viduriu Bukietėjlino. 25c. tr 5Oc.

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJ!?

TUIINIU
Užlaikėm didelę

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

Duodam ant ba r go ir ant išmokeaČio.

Musu agentai:.!. A. Peldžius, J. Pocius 
,1. Pociūnas, Liudvikas Pavalga ir 

F. S. Šimanskis.
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dovanas!
Kuris iš “Laisvės” skaity

tojy prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”,

“Revoliucijos atbal- 
Mokslas Rankažinys- 

tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

242 Broadway, So. Boston, Mass,.
4




