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Telšiai. Pirmon kuri-

Kada kunigas ėmė sakyti lie- j°n is,rasė išviso 298 žmo- 
tuvišką pamokslą, tada kilo n6s: 272 žydu, 15 lietuviu ir

Šiauliai. Pirmon kuri-

11 lenky; antrojon kurijon 
įsirašė 1302 žmonės: 1129 
žydai, 125 lietuviai, 30 len
ku, 15 latviu ir 3 gudai.
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Vėl kraujas.
Kaip praneša 

dunio's parapijoje liepos 29 
d. buvo Škaplernos atlaidai.
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Haywood organizuoja plie
no darbininkus.

Pittsburg, Pa., rugp 20 d. 
—Čion pribuvo William Hay
wood su 15 nacijonališky or
ganizatorių, kurie darbavosi 
Lawrence’e. Haywoodas pa
sakė, jog jisai norįs suorga
nizuoti plieno dirbtuvių dar
bininkus. Taip pat vesiąs 
kuosmarkiausią kovą su Ame
rican Federation of Labor, 
kuri, pasak Haywood o, nie
ko gero darbininkams nėra 
padariusi.

Nigeriu konferencija.
Chicago, 21 rugp.—Atsi

vėrė nigeriy konferencija, 
kurioje dalyvauja daug žy
miu nigeriu veikėju. Jie at
stovauja nigeriy visuomenės 
organizacijas.

Keir Hardie sekasi.
Žinomam Anglijos darbi

ninku vadovui Keir Hardie 
labai sekasi Amerikoje. Dau
gelyje vietų jisai kalbėjo. 
Dabar rengiasi važiuoti Chi- 
cagon, iš kur gavo labai daug 
pakvietimu. Ypatingai jo 
laukia mainieriai, kadangi 
patsai Keir Hardie kadaise 
buvo mainu darbininkas.

Stebuklingas miestas.
Tokiu miestu yra Detroit, 

Mich. Nespėjo dar detro- 
it’iečiai nusiraminti po areš
tavimui savo aldermany, kaip 
pasirodė naujos šunybės. 
Pasirodė, jog rinkiku sura
šau papuolė 1700 žmonių, ku
riu niekuomet ant svieto nė
ra buvę. Tokiu būdu politi
kieriai per rinkimus gaudavo 
viršy.

Baltimore, 20 rugp. ^Ka
taliku laikraštija tveria savo 
sindikatą, kad remti pinigiš- 
kai savo pakraipos laikraš
čius. Sindikatas turi pamati
nio kapitalo $1.000.000.

Prieš streikicrius 
ar moto m.

Charleston, W. Va.— Jau 
valanda laiko, kaip Point 
Greek streikuoja kalnakasiai. 
Savininkai kasyklų norėjo 
suardyti jiems uniją. Ka
dangi kapitalistai, skebai ir 
valdžia visokiais būdais per
sekioja streikierius, tai šie 
griebėsi už ginklu. Kokie 
5000 streikieriu, apsiginkla
vę šautuvais ir revolveriais, 
išėjo į kalnus ir laukia kariu
menės užpuolimo. Savinin
kai išmetė darbininkus iš na
mu.

Gubernatorius Glasscoch 
išsiuntė prieš streikierius 
miliciją. Kareiviai turi net 
armotu darbininkams šaudy
ti. Milicija išanksto gavo 
pavelyjimą šaudyti į kalna
kasius.

Populistų partija.
St. Louis. Viename hote- 

lio kambarėly susirinko 6 de
legatai jau seniai negyvuo
jančios populistu (liaudiečiu) 
partijos. Populistai neturi 
spėkos išstatyti jokio savo 
kandidato, vienok nutarė iš
leisti savo renkamąją plat
formą.
Kova su Amerikos tabakų.

Mukdenas, Mandžurija.—

Suvienytu Valstijų konsulis 
pranešė, jog Chinu valdžia 
pati boikotuoja ir liepia ki
tiems boikotuoti Amerikos 
tabaką.

Konsulis prieš tai protes
tavęs, bet jo niekas neklauso.

Geležinkelio nelaimė.
New York, 19 rugp.—Pa- 

sažierinis traukinys užvažia
vo ant kuopelės žmonių, ku
rie ėjo gelžkelio linija. Tai 
atsitiko netoli stacijos Frast- 
burg. Keturi užmušti, du sun
kiai sužeisti.

Rosenthalio turtai.
Berlynas. Vienas Vokie

tijos laikraštis skelbia, jog 
Rosenthalio turtai Vokieti
joje siekia $4,500,000.

Rosenthalis tai auka New 
Yorko policijos.
Kiek praryja New Yorko 

policija?
New Yorko policijos komi- 

sijonierius Waldo prašo 1913 
metams paskirti policijos už
laikymui daugiau veik 4 mi
lijonus doleriu, nekaip šiais 
metais buvo paskirta. Šiais 
metais buvo išleista $15,533,- 
358.

Kitiems gi metams prašo
ma $19,340,000. Visiems po
licijos viršininkams bus pa
keltos algos.

Tai turbūt užmekesnis už 
Rosenthal’io užmušimą.

Baisi audra.
Wiles, Mich. Baisi audra 

aplankė Berrien pavietą. 
Vanduo užliejo žemę per 14 
coliu, atgabendamas di
džiausius nuostolius. Ap
skaitoma, jog audra pridir
busi daugiau nei ant milijo
no doleriu nuostoliu. Du 
žmones užtrenkė perkūnija 
ir du sunkiai sužeidė. Van
duo suardė septynis geležke- 
lio tiltus.

Laukiama gatvekariu 
streiko.

Chicagos gatvekariu kom
panijos nesutiko pakelti dar
bininkams algų. Gatveka
riu darbininku unija kreipėsi 
prie majoro. Ji pranešė, kad 
jeigu kompanijos nenusileis, 
tuomet darbininkai išeis ant 
streiko.

Mexikoje.
Mieste Orizaba kilo didelis 

audėju streikas. Valdžia no
ri perkelti streikicrius ant 
farmu, o į ju vietas pristaty
ti skobu. Vienok streikieriai 
nesutiko kelties ant farmu, 
kadangi tenykštė žemė visiš
kai nederli ir streikieriai nu
mirtu badu.
Taftas pasirašys ant Pa

namos bi liaus.
Washington, 21 d. rugp. 

Senatas ir kongresas jau pra
leido billiu, kad užsieniu lai
vai, plaukdami per Panamos 
kanalą, nfokėtu muitą. Taf
tas buvo tam priešingas. Y- 
pač jisai nenorėjo pyktis su 
Anglija, kuri prieš tai pro
testavo. Dabar gi Taftas, 
pasitaręs su karės depart- 
mento sekretorium, pranešė, 
kad pasirašys po billium.

Atskaita.
Broliu McNamaru apgini- 

mo komitetas prie American 
Federation of Labor paga- 
liaus išleido seniai laukiamą 
atskaitą. Apginimui buvo 
surinkta $236.105.25; išleis-

Chinijoj bus audra.
San Francisco chiniečiai bu
vo gavę žinią per kabelį, jog 
nužudytas žymus revoliuci- 
jonierius daktaras Sun-Yat- 
Sen.

Dabartinis Chinijos prezi
dentas jau seniai galanda 
ant jo dantį. Vienok žinia 
pasirodė esanti neteisinga. 
Sun -Yat Sen gyvas. Prezi
dentas Yuanas susi vaidino 
su atstovais. Mat, jisai lie
pęs pakarti generolą Chang, 
kuris buvo tikras revoliucijo- 
nierius. Niekas iš atstovu 
nepagiria žiauraus Yuano 
pasielgimo. •

Apskritai visu manoma, 
kad prezidentas Yuanas yra 
didelis veidmainis ir nori pa
sidaryti vienavaldžiu Chini
jos viešpačiu. Todėl galima 
laukti Chinijoj dideliu suju
dimu.

Chinu plėšikai užpuolė an
glu kareivius ant Hongkong 
salos. Užmušė kelis karei
vius ir pavogė $1000.
Popiežiui nevalia aplan-

Konstantinopolis, 20 rugp. 
Albaniečiu sukilimas vis ple
čiasi. Turkijos valdžia išlei
do manifestą, kuriuom ain- 
nistuoja visus sukilėlius, jei
gu šie į 24 valandas padės 
ginklus ir grįžš į namus. 
Jeigu sukilėliai nepaklausys 
valdžios, tuomet valdžia pa
siims Albanijon 25,000 karei
viu. Iš kitos pusės vėl pra
neša, kad 2,500 albaniečiu 
traukia ant turky miesto So- 
oniki.

Tarpe Turkijos minister! u 
nėra sutikimo.

Kaip socijalistai ciesorių 
pasveikino?,

Frankfurt. Vokietija. Kuo
met į šį miestą atvažiavo Vo
kietijos kaizeris Vilius II, tai 
socijalistu laikraščiai pasvei
kino jį labai keistai. Jie 
stambiomis raidėmis padėjo 
šauksmą: “Tegyvuoja ilgus 
metus republika!”

Nabagas tasai kaizeris!
* Karalius susipešė 

uošve.
Londonas, 21 rugp. 

nešama, jog Ispanijos 
ius labai nesutikęs su savo 

žmona. Šioji skundžiasi sa
vo motinai. Iš tos priežas
ties tarpe karaliaus ir uošvės 
kilo dideli barniai.

sesers.
Po Rymą buvo pasklydus! 

žinia, kad popiežius slaptai 
apleido Vatikano rūmus ir 
aplankė savo sergančią sese
rį. Daugelis kataliku-fana
tiku išmetinėja už tai popie
žiui. Vienok patsai popie
žius užsigina taip padaręs.

Mat nuo to laiko, kada Ry
mą apėmė (1871 metais) 
svietiška valdžia ir panaiki
no popiežiaus karalystę, po
piežiai užsidarė Vatikane ir 
nerodo savo nosies už Vati
kano rūmu. Jie save vadi
na belaisviais.

Visuotinas streikas.
Ryme apšauktas visuoti

nas streikas. Pradžią strei
kui suteikė hospitaliu darbi
ninku streikas, kurie reika
lavo algų pakėlimo. Kiti 
darbininkai nutarė juos rem
ti.

Streikuoja laivyno afi» 
cieriai.

Londonas, 21 d. rugp. Ne
galėjo išplaukti du laivu Ca- 
nados linijos “Mount Ro
yal” ir “Montreal”, nes su
streikavo aficieriai. Brita
nijos pirklybos laivyne jau 
seniai buvo rengiama strei
kas.

Priežastis streiko — pava- 
rymas vieno iš viršininku 
ant laivo “Mount Royal.” 
Anglijos ministerial bijosi 

sufragisčių.
Londonas, 19 rugp. An

glijos ministerial smarkiai 
persigandę sufragisčiu. Vi
sus juos saugoja detektyvu 
būriai. Ypatingai saugoja
mas ministru, pirmininkas 
Asquith. Bijosi ir ministe- 
riu žmonos, nes sufragistės 
paketino vogti ministeriu 
vaikus. Pavogtuosius vai
kus patol laikysią nelaisvėje, 
kol ministerial nesuteiks mo
terims balsavimo teisiu.

Tokį tai būdą Anglijos su
fragistės išgalvojo kovoti su 
valdžia už savo teises. Bet 
kaip joms tas seksis, tai at
eitis parodys.

Grąsina tyronui mirtimi.
Londonas, 20 rugp. Ben 

Tilett, vienas iš vadovu Lon
dono doku darbininku strei
ko, savo kalboje Aberavon 
oasakė: “Neapkenčiu lordo 
Davenporto (Londono uosto 
viršininko) ir žmogžudžiu iš 
turtingosios klesos. Nušau
čiau jį prie pirmos progos, 
nes neapkenčiu ir jį ir jo kle- 
są”.

“Rankpelnis” traukia
mas teisman.

Škotijos lietuviu darbinin
ku laikraštis “Rankpelnis” 
traukiamas teisman šv. Ka
zimiero draugijos iš Blan- 
tyre. Taigi po “Keleivio” 
ir “Laisvės” atėjo jau “R- 
nio” eilė.

Japonų darbininkų vado
vai kalėjime.

Tokio, 19 rugp. Teismas 
apkaltino tris socijalistus, 
kurie buvo vadovais Tokio 
gatvekariu streiko. Juos nu
teisė į kalėjimą kiekvieną 
veik ant pusės mėty.

Kareivis pašovė kuni
gaikštį.

Varšava, 20 rugp. Karei
vis Povanskis įsiveržė į na
mą kunigaikščio Mikalojaus 
Tumanovo ir šovė kelis sy
kius stačiai į krūtinę. Tasai 
kunigaikštis buvo kamandie- 
rius vietinės brigados. Jisai 
smarkiai sužeistas. Taip-pat 
sužeista ir jo žmona.

Išgirdę šaudymą, į rūmą į- 
siveržė keli aficierai. Jie nu
šovė kareivį.
Užmušė Dūmos atstovą—

Aficieris-žmonių draugas.
Londonas. Prieš du metu 

Anglijos kariumenės leite
nantas Allan Sotor išleido 
knygą, kurioje smarkiai nu
peikė aficieriu gyvenimą ir 
kariumenės tvarką. Tuomet 
jisai buvo išmestas iš kariu
menės eilių. Per tuos kelis 
metus niekur negalėjo gauti 
vietos^ Pritrūkęs kantrybės, 
išmušė policijos stacijos lan
gus. Užtai jį nuteisė ant 21 
dienos arešto.

Mirė išganymo armijos 
viršininkas.

Londonas, 20 d. rugpjūčio. 
Mirė vyriausias perdėtinis ir 
įkūrėjai Sąlvation Army ge
nerolas Williani Booth.

Peterburgas, 20 rugp. Ži
nomas advokatas ir garsus 
;otoriu veikėjas Dūmoje 
Syrtlanov, šiandien likosi už
muštas Ufoje name genero- 
o Seikh Ali. 1

Kodėl jisai užmuštas, nėra 
žinios. Rasit, tai kerštas to
torių fanatiku, nes Syrtla
nov buvo pirmeivis. Sako
ma, būk užmušėjais yra gi
minės to generolo, pas kurį 
lis svečiavosi, v

Suomijos reikalai.
Suomijos generalguberna

torius Zeinas prašo iš vyriau
sybės skirti kas metai 5,000 
markiu suomiu literatūrai 
remti. Jis nurodo tiktai, 
kad tie pinigai turį būti ski
riami ištikimiems žmonėms. 
Mat, suomiu literatūrai pa- 
aikyti buvo duodama pašal

pa ir ligšiol, tik ji buvusi ne
gerai sutvarkyta ir pinigus 
gaudavę kaip tik tie rašyto
jai, kurie rašę prieš rusus.
Kalėjimai džiovininkams.

Vyriausioji kalėjimu val
dyba, ’ pasikvietusi talkon 
gydytojus, taisanti dabar su
manymą kalėjimu džiovinin
kams. Pradžiai manoma pa
statyti tokį kalėjimą Kerčio 
miesto apielinkėse; tame ka
lėjime turėtu būti vietos 500 
kaliniams. Jeigu tenai ne
galima būty pastatyti, tuo
met kalėjimą džiovininkams 
kaliniams statysią kur nors 
Kryme.

Ištrėmimas juodskvernio.
Vyriausybė pranešė Čens- 

takavos vienuolyno iždinin
kui, tėvui Pijui Przezdziec- 
kiui, jog jis vidaus reikalu 
ministerio įsakymu turįs per 
tris dienas išvažiuoti iš Čen- 
stakavos arba Permėn arba 
užsienin. Jis pasirinko sau 
užsienį ir jau išvažiavo gele
žinkeliu Icos miestelin, palei 
Abbaziją, Adrijatiko pajūry
je. Geležinkelio rūmuose bu
vo policijos vyresnybė ir Ku- 
javu-Kališo vyskupijos kon
sistorijos atstovas. Przez- 
dzieckiui pranešė, kad jis iš
tremiamas už kenksmingą 
veikimą. Drauge vyriausy
bė pareikalavo, kad per tris 
dienas išsikraustytu iš vie
nuolyno ir 5 broliukai, ku
riuos vienuolyno perdėtiniai 
nutarė prašalinti ir kurie 
spyrėsi, nenorėdami išeiti.

Minėtasis tėvelis ištremia
mas iš Čenstakavos vienuo
lyno jau trečią sykį.

Mat, saldi vietelė, todėl be 
■ policijos įsikišimo nenori ap

leisti.

tus matydamas, kaip Lietu
voje platinamas jo mokslas. 
Tokiu pjovimu tarpe tos pa
čios vieros vaiku jisai nega
lėtu nei susapnuoti.

Biauru ir šlykštu žiūrėti 
ką padarė kataliku bažnyčia 
su Vilniaus gub. žmonėmis. 
Reikia būti paskutiniu dva
sios nususėliu, kad laukti iš
ganymo iš bažnyčios tarnu ir 
ju apjakintu davatkų, kuriu 
rankos kraujuotos.

Kunigai ir jaunuomenė.
Kunigu laikraščiai “Vie

nybė”, “Šaltinis” ir “Aušra” 
veik vienu laiku patalpino 
straipsnius, ką turi daryti 
jaunuomenė, parvažiavus va
sarą pasilsėtu. Girdi, reikia 
klausyti klebonijos prisaky
mu, reikia eiti išpažinties, su 
bet kuom neužsidėti.

Oi rūpinasi, jie rūpinasi!

“Šventoji’’ Lietuva.
(“Laisves” apžvalga).

Ant kožno kryžkelių Dievo! 
mūka, kožname paviete keli | 
tuzinai koplytėlių ir būriu 
būriai davatkų. Šidlava, Že
maičių Kalvarija, Verkai, I 
Vilniaus Aušra, tuzinas šven
tu Gnu ir kitu stebuklinguju 
šventųjų!

Tai jums ir visa “šventoji” 
Lietuva.

“Rygos Garsas” praneša: 
“Popiežiui Pijui X leidus, 
škaplierius kas nori gali už- 
mainyti tam tikrais medali- 
<ais. Tokie medalikai su 
ietuviškais parašais, kaip ir 

paveikslėliai, jau ir gaunami, 
;aigi perkant visur reikia tik 
tokiu reikalauti.”

Tatai laimė, tatai džiaug
smas. Lietuviška kalba ant 
Rymo barškalu!
Vėl škaplieriai ir vėl kry

želiai.
Vilniaus puslenkiu- puslie- 

tuviu davatkų laikraštis 
“Aušra” rašo, jog po Traku 
pav. važinėja žmogus su pun
dais škaplierių, kryželiu, me- 
daliku su atlaidais ir rąžan
čiu Panelės šv., ašarų iš Aly
vų darželio surinktu. Sako
si, jog buvęs Jeruzolimoj, 
Ryme, Čenstakave. Ragino 
visus duoti pinigu amžinoms 
mišioms. Žinoma, tuoj vie
na davė 3 rub., kita 50 kap., 
trečia 1 rub. ir taip toliaus.

“Aušra” sako, kad tai ap
gavikas. Tikrai stebėtina. 
Juk tai tos pačios “Aušros”, 
“Šaltinio” išperos.

Šventi abrozai.
Po Švenčionių pavietą su

kinėjasi jau ne apgavikas. 
Tai 'pasiuntinys vieno Vil
niaus prelato. Tasai vežio
jasi pundą šventu abrozu su 
visokiais atlaidais. Paveik
slai gana brangus, bet užtad 
palaiminimu didžiausi glė
biai ir pilniausios rieškės.

Vilniaus gub. žmonės ne
turi ko valgyti. Bet užtad 
ilgaskverniams ir ju agen
tams ten tik ir gyventi.

Kas iš to išeina?
Apkvailinti, apmulkinti 

žmonelės bėga į bažnytėlę. 
Ten juos lenkina, už ausu tą
so. Jie poteriauja barška, 
prašo Dievo loskos, o vargas 
dar labiau spaudžia. Betgi 
Vilniaus gub. būna dar bai- jOn įsirašė išviso 1037 žmo- 
sesniu dalyku. Ten žmonės'nės: 735 žydai, 275 lietuviai 
bažnyčiose galvas sau skaldo. jr 8 lenkai; antron kurijon — 

2008 žmonės: 1285 žydai, 624
Viltis” Ro-* lietuviai, 74 lenkai ir 27 lat-

Žemaičiu Kalvarija. (Telš, 
pav.) Šiemet į didžiuosius 
Žemaičiu Kalvarijos atlaidus 
buvo atėjusios dvi parapijos: 
nuo Sedos ir Viekšnių - viso 
labo pusantro tūkstančio 
žmonių (ju tarpe 50 iš Liepo- 
jaus). Visi keliauninkai dė
josi po 25 kap., o procesijoje 
dalyvavusieji mokėjo po 1 
rublį. Sediškiu pinigai eis 
baldėkimui pirkti. Viekš
niškiai nemažai prisivargino: 
atėję 6—7 mylias Kalvarijo
je gavo ant plikos žemės 
(šventoriuje) nakvoti, tiktai 
brangiau mokėjusios mote
ris buvo įleistos klioštoriaus 
koridoriun. Moterėlės nors 
daug padėjo sveikatos, bet 
nesigaili. Vyry visai mažai 
ėjo Kalvarijon. (“L. U’”)
Rinkimai IV-ton Dūmon.

Kaunas. Pirmojoj miesto 
kurijoj yra 993 rinkėjai: 72 
lietuviai, 82 lenkai, 836 žy
dai ir 2 totorių. Rusu kuri
joje 1004 rinkėjai: 764 sta
čiatikiai, 194 1 iuteriai ir 46 
senatikiai. Antroji kurija 
dar nesurašyta. Spėjama, 
kad antrosios kurijos rinkėju 
būsią išviso daugiau, kaip 
6,000.

— Panevėžis. Pirmosios 
kurijos rinkėju surašė 250 
krikščioniu, 697 žydai; ant
rosios kurijos: 627 krikščio-

lermas. Tuoj prasidėjo peš
tynės. Lietuviškas davatkas 
ir davatkinus lenkininkai mu
šė, draskė net iki kraujo pra
liejimo priėjo. “Viltis” įvar
dina visą eilę lietuviu, kurie, 
buvo sukruvinti. Nekurtuos 
norėjo visiškai užmušti.

O kunigai, tuo tarpu,tupė
jo klebonijoj. Tiktai kuomet 
atėjo dekonas kunigas Gin
tautas, tuomet muštynės ap
tilo.

Netyčia nušovė.
Valdeikiu sod. (Pan. pav.) 

Liepos 19 d. naktigonininkai 
ganė arklius. Vienas iš ju 
turėjo revolverį ir pradėjo 
išsiėmęs jį krapštyti .Tuo tar
pu revolveris iššovė ir patai-

Iš Vilniaus paskui atsiuntė vaikinui, kurį
komisiją ištirti to viso daly- nušovė. 
ko, bet nieko neišėjo.
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Ar yra gyviai ant Marso? Musų dienų pekla
“Lietuvos” dora.

Zinių=žineles.

Vai, likite, kloniai...

SU-

N29

Nelaimingas senelis.

t

j

Šunes—studentai.
Kansaso universitetan ta

po priimti studentais trįs šu
nes, kurie bus po priežiūra 
profesoriaus B. C. Dockerey.

SPAUDOS BALSAI

kad miręs japonu karalius 
bjauriai persekiojo darbinin-

pavergtąją Korėjos šalį. Bu
vo nurodyta, kad japonų 
žmonėms labai sunku pakelti 
baisi našta kariumenės ir lai
vyno užlaikymo. Tasias nuo
mones “Laisvė” išreiškė to
dėl, kad buržuaziniai liet, 
laikraščiai “Lietuva” ir “Ka
talikas” nesidrovėjo pavadin
ti japonų mikado “žmonių 
tėvu”.

“Lietuva” (N33) atsako 
ant “Laisvės” pastabos. Bet 
nei vieno “Laisvės” nurodyto 
fakto negali atremti. Tai ir 
suprantama, nes tai, ką rašė 
“Laisvė”, buvo rašyta viso 
pasaulio darbininkų laikraš
čiuose. Faktas liekasi faktu, 
kad Korėja slegiama, darbi
ninkų judėjimas skandina
mas kraujuose.

Argi tai gražu “Lietuvai”, 
negalint nei žodeliu apginti 
savo pažiūros, dar juoktis iš 
“Laisvės”. Vely jau tuomet 
tylėti.

Kaslink “laikraštuko” 
' “L-svės” męs turime pasaky
ti, kad “Laisvė” ne tik nema
žesnė, bet, rasit, dar didesnė 
už močiutę “Lietuvą”, kuri 
jau trečią metų kryželį varo. 
“Laisvė”, nors tik metus te
gyvuoja, įstengia jau eiti du 
kartu į savaitę, ko nepadarė 
nei vienas laikraštis.

Taigi, ar gražu, ponučiai, 
varinėti šitokias polemikas?

Skriaudžiamos tautos.
“Dilgėliu” N17 atsiliepia

ma apie skriaudžiamas tau
tas. Ten sakoma:

••Teisingi tauty kovotojai yra tie, 
kurie neniekina kity tauty.

Yra dar kitokie skriaudžiamos tau
tos apginejai. Jie vadinasi tikrais tau
tininkais. Jie ir gina savo tautos var
dą . bet jie niekina kitas tautas, tiktai 
tokias, kurios taip pat yra skriaudžia
mos. O su valdančiąja tauta jie (t. y. 
tautininkai) eina iSvien, ją vadina savo 
gaspadorium”.

Prie to viso dar galima pri
durti, kad tautininkai užsi
meta ant savęs tautišką 
skraistę ir per ją nemato pla
čiu žmonijos reikalu. Dar
bininku gi partija, gindama 
skriaudžiamųjų tautu reika
lus, nežumiršta ir plačiu žmo
nijos reikalu.

Kviečia laisvamanius 
brusti.

“Laisvosios Minties”
p. Senas Draugas kviečia
Amerikos liet, laisvamanius 
subrusti. p. S. Draugas pri
skaito laisvamaniu į 10—15 
tūkstančiu ir sako, jog pana
šiai spėkai susiorganizavus, 
galima būtu sudrebinti tam
sos sieną. Tuos 6 dol., ku
riuos katalikai išleidžia ant 
kunigu ir ju gaspadiniu,gali
ma būtu suvartoti apšvieti
mui platinti.

“Juokų” laikraščiai.
Tokiais laikraščiais pas mus 

nori būti “Tarka” ir “Da- 
gis”. Vienok satyros ir juo
ko, kad tiktų žmonėms pasi
skaityti, fenais nėra nei per 
aguonos grūdelį. Tokiu bū
du, nors Amerikos politiką 
suteikia apsčiai medžiagos 
pajuokai, vienok tie laikraš
čiai prie jos neprieina. Di
džiausi jų priešai—Bostono 
veikėjai ir laikraščiai.

T. M. D. raštai.
Lietuva’’ praneša, jog T. 

M. D. jau išleido d-ro Gar
maus paskaitų knygą iš bio
logijos ir bakteriologijos. 
“Lietuva” sako, kad leidinys 
gana dailus.

“Laisvei” šita knyga dar 
nėra prisiųsta.

Pasaulio stebuklai se 
niau ir dabar.

Senovės graikai pažinojo 
septynis pasaulio stebuklus. 
Taisiais'stebūklais buvo: E- 
gypto faraonų (karalių) py- 
ramydos (grabnyčios), jūros 
šviturys Aleksandrijos mies
te, karalienės Semiramidos 
sodnai senovės Babilione, ku
rie žaliavo ant stogų ir ant 
miesto mūrų, didžiausia Di
anos bažnyčia Efese, dievo 
Zeuso stovyla, padaryta Fi- 
dijurn, Rodoso kolumna ir 
A r tern id i j os grab nyči a.

Tai buvo septyni didžiausi 
pasaulio stebuklai prieš kelis 
tūkstančius metų atgal.

1 ’až i ū rėk i m e, ko k i e s te b ū k - 
lai yra dabar. Ant to atsa
ko laikraštis “Popular Me
chanic.” Tasai laikraštis iš
siuntinėjo 1000 laiškų-už
klausimų žymiausiems pa
saulio mokslininkams. Tuo
se laiškuose mokslininkai 
buvo klausiami kokie, jųjų 
nuomone, yra šios gadynės 
stebuklai. 700 mokslininkų 
atsakė ant užklausimo. Tie 
atsakymai buvo duoti žmo
nių, kurių kiekvienas gali 
būti priskaitytas prie mokslo 
žvaigždžių. Pasaulio ste
buklais pripažinta bevieliais 
telegrafas, telefonas, orlai
viai, radium, antiseptyka, 
spektrališkas analizas ir spin
duliai X, kurie padaro kūną 
permatomu.

Tai didžiausi mūsų gady
nės stebuklai. Buvo balsų, 
kurie sakė, kad prie didžiau
sių stebuklų reikia priskai- 
tyti Panamos kanalą, maši
ną linotype, fotografiją, ju
damuosius paveikslus, pože
mių geižkelius, povandeni
nius laivus, atradimą šiau
rės ir pietų žemgalio, Eifelio 
bokštą Paryžiuje, Siberijos 
gelžkelį ir t. t.

Taigi “kandidatų” į septy
nis stebuklus yra labai daug. 
Jeigu nors vienas iš tų išra
dimų būtų buvęs senovėje, 
jisai tuojaus būtų pakliuvęs 
į didžiausius stebuklus. Šian
dien gi jiems reikia pasilikti 
antraeiliais arba trečiaeiliais 
stebuklais.

“Popular Mechanic” tei
singai sako, kad senovės 
stebuklai buvo atskirų žmo
nių sutverti. Iš jų galėjo 
džiaugtis, bei jaisiais naudo
tis tik visokie didžiūnai. Tuo 
tarpu mūsų gadynes stebuk
lai neša naudą visai žmoni
jai, suteikia palengvinimus 
milijonams žmonių. Jeigu 
senovės žmogus atsikeltų iš 
kapų ir pamatytų mūsų mil
žinus -miestus ir visa, kas 
tuose miestuose yra, jisai ti
krai sušuktų:

Palaimintas pasaulis ir pa
saulio didžiavyriai!

Mokėkime, broliai, taisiais 
vaisiais naudotis, mokėkime 
skrįsti į viršų, kaip ereliai!

Vyrai, nesnauskime!

Rinkimų agitaciją metas 
jau pradėti. Kiti tą darbą 
jau dirba. Neprivalome ir 
męs atsilikti. Rengiame pra
kalbas, platinkime tam tik
slui priruoštą literatūrą .Ypač 
pasirūpinkime lapelių plati
nimu. Mūsų Sąjungos rajo
nai, kuopos turi pasirūpinti 
išleidimu tūkstančių lapelių. 
Tuos lapelius męs turime iš
barstyti išdalinti visur ir vi- 
siems.. Kiekvienas žmogus 
turi žinoti, ko męs norime ir 
kokiuo keliu kviečiame eiti.

Laike prezinento rinkimų 
balsuokite už:

Ant prezidento
EUGENE V. DEBS 

iš Indianos.
Ant vice-prėzidento

EMIL SEIDEL
iš Wisconsin.

Jau nuoseniai mokslo vy
rai laužo galvas ir džiovina 
smegenis tyrinėdami žvaigž
dę Marsą. Vienas francūzų 
astronomas ilgą laiką galvo
jo, kad padaryti tokį veidro
dį, su kurio pagelba galima 
būtų matyti visą Marsą. Pie
ną sugalvojo. Pradėjo da
ryti ; dare kelis metus, išlei
do ant to veidrodžio visą sa
vo turtą ir, rodosi, 1910 m. 
jis buvo užbaigtas. Bet, 
pradėjus daryti bandymus, 
pats astronomas išėjo iš pro
to, o jo veidrodys pasirodė 
neatsakančiu.

Kiti astronomai taipgi ne
mažai vargo padėjo tyrinė
dami, ar ant Marso gyvena 
kokio nors gyviai? Buvo la
bai daug įtvirtinimų, jog 
Marsas taipgi apgyventas, 
kaip ir mūsų žemė. Dauge
lis darodinėjo, jog ten yra 
iškasti ravai, kurie sujungia 
vandenis; daugelis darodinė
jo kultūros ženklus ant Mar
so ir tvirtino, jog ten tokie 
pat gyviai, kaip ant žemės 
žmonės.

Vienas Belgijos mokslin
čius buvo apskelbęs pieną, 
jog jis gali įtaisyti bevielinį 
telegrafą, kurio spėka daei- 
sianti iki Marso ir tuomet 
galima būsią susikalbėti su 
marsiečiais. Tas viskas ga
lima butų įtaisyti, tik ger
biamas mokslinčius užmiršo, 
kad siunčiant žinią bevieliniu 
telegrafu ant Marso, pirmiau 
reikės nusiųsti žmogų, kuris 
galėtų marsiečius išmokinti 
telegrafiškų ženklų, kad ga
lėtų su mūsų žemės gyvento
jais susikalbėti. Kaip ma
tom, tai ir šio mokslinčiaus 
vargai nuėjo ant nieko.

Bet žmonių energija tame 
nenupuola. Vienas apsiriko 
kokiame nors dalyke, tai jau 
antrasis tame neapsiriks. To
dėl tyrinėjimas eina savo ke
liu pirmyn. Ir štai dabar 
nekurie astronomai praneša 
iš savo tyrinėjimų gana įdo
mias žinias.

Teisingai pavyko išskait- 
liuoti, kad Marsas apsisuka 
aplink savo ašį per 24 valan
das ir 37 minutas. Reiškia, 
ilgis dienos ant Marso maž
daug tokis, kaip ir ant že
mės. Bet sezonai, t. y. žie
ma ir vasara, ant Marso turi 
būti dusyk ilgesnė, negu ant 
žemės, kadangi Marsas eina 

mūsų žemę. Pripažinta taip 
gi, kad ant Marso oras toks 
pat, kaip ir ant žemes, tik 
daug sausesnis ir beveik vi
sai nebūna vandeninių ūkų.

Rodosi, kad viskas ant 
Marso taip, kaip ant mūsų 
žemes. O jeigu taip, tai ko
de! netikėti, jog ten gyvena 
tokie pat gyviai, kaip ant 
žemės?

Bet astronomas Kempbel- 
lia praneša iš savo paskuti
nių tyrinėjimų, jog ant Mar
so temperatūra daug žemes
nė, negu ant žemės. Pagal 
jo išskaitliavimo; tai ant 
Marso ekvatoro (pati karš
čiausia vieta Marso) tempe
ratūra 17 laipsnių žemiau 
nolio pagal Celzį. O pagal 
ištyrimą Christiansono — tai 
37 .laipsniai žemiau nolio. 
Taigi prie tokios žemos tem
peratūros jokiu Ijiūdu negali 
gyventi kokie nors gyviai, 
nes ten viskas užšalę ir pla
neta negali išduoti vaisių 
dėl palaikymo kokios nors 
gyvybės. Šie pranešimai su
muša visas svajones' apie 
marsiečius.

Bet dar yra viena priežas
tis, dėlei kurios negali gy
venti jokie gyviai ant Mar
so—tai nuolatiniai smilčių 

pusniai. Kaip jau minėjom, 
kad ant Marso labai sausas 
oras. Apart to, ten daug 
mažesnė spėka oro spaudi
mo. Per tai iškįla tokie 
smilčių pusniai, jog jie būna 
matomi per astronomiškus 
žiūronus. Tie smilčių pus
niai naikina viską, kas tik 
pasipainioja jiems ant kelio.

Taigi, pagal paskutinius 
tyrinėjimus pasirodo, kad 
ant Marso nėra jokių gyvių. 
Gal kuomet ir buvo, bet da
bar jau išnykę. Galimas 
daiktas, kad ir mūsų žemė 
susilauks tokio pat likimo, 
kaip ir Marsas, jeigu at
kreipti atydą į nuolatinį au
šimą saulės, yra kuri vienati
nis šaltinis šilumos ir šviesos 
dėl mūsų žemės.

Marsas daug toliau randasi 
nuo saulės, negu mūsų že
mė, per tai galėjo anksčiau 
ir užšalti.

Neseniai tapo išrasta šau
dyklė, kuri šauna be kulkų. 
Iš jos šaunama tam tikru ga- 
zu, kuris ant trumpo laiko 
apjakina ir užtroškina, bet 
neužmuša to, kuriam patai
ko. Šaudyklė panaši į re
volverį ir užtaisoma ant pen
kių šūvių. Šitokie revolve
riai tapo priimti Suvienytų 
Valstijų slaptojoj apsaugoj.

Vienok ką gi gali padaryti tie vergai,pus 
laukiniai žmonės, gyvenanti savo giriose? 
Kaip jie gali atsispirti prieš kapitalo ar- 
motas ir nagaikas? Jų dejavimai nepa
siekia mūsų ausų.

Afrikos tyruose tas pats daroma su 
juodaisiais. Tenais plėšia žmones Angli
ja, Vokietija, Belgija. Kiekviena užgrie
bė savo kąsnį ir čiulpia syvus. Nelaimin
gi kartais sukįla, bet juos nuramina kul- 
kasvaidžiais. Atsiminkime tik, kiek tur
tų prisiplėšė Belgijos karalius Leopoldas 
iš Afrikos Kongo. Kiek žuvo tenais ni- 
gerių. Atsiminkime, kiek vokiečiai išžu
dė n i gėrių Herreroje.

Tai vadinasi “apšvieta”, tai vadinasi 
apaštalavimas! Degtinė, sifilis, durtu
vas, o paskui tų gėrybių kunigėlis su kry
žium, nešantis Evangeliją. Tai vadinas1 
Kristaus mokslo platinimas tarpe pago 
Didesnio pasityčiojimo iš žmonių, dides
nio barbarizmo negalima sau įsivaizdinti.

Męs turime žmones mylėti, kaipo bro
lius, o ne gerti jųjų kraują.

Taigi persekiojimas indijonų yra tik 
dalelė tų terionių, kokias šiandien varo 
kapitalas.

Teisybė,buržuazinė laikraštija irgi pa
peikė Peruvian Amazon Co. Bet kas iš to 
naudos? Kaip ant patyčių, Loridono turčiai 
nutarė nusiųsti indi jonams mokinti dar 
daugiaus misijonierių. Tokiu būdu jie 
nori užgydyti žaizdas. Nieko geresnio jie 
negali išgalvoti ir nenori išgalvoti.

Viena tik spėka, viena tik partija ko
voja su ta vergija. Kas nori, kad tos ver
gijos nebūtų, privalo eiti su ta partija. 
Tai darbininkų partija!

L. Prūseika.

Taupymo bankai gatvėse.
Nuo tūlo laiko Vienos mie

ste tapo įsteigti, taip vadi
nami, gatviniai taupymo 
bankai. Tie bankai, tai tam 
tikra automatiška mašina, 
visai panaši į tas, kurios par
davinėja saldainius: — įmeti 
centą ir išpuola saldainis. 
Tokių mašinukių pristatyti- 
nėta kai kur gatvėmis ir bile 
kas, praeidamas, gali padėti 
tokion bankon kad ir ma
žiausią pinigų sumą. No
rint padėti jon kokį nors pi
nigą, reikia tik įmesti jį į 
tam tikrą skylutę. Mašina 
tuojaus išmeta kvitą tokios 
vertes, kaip įmestasis pini
gas. Tokias kvitas paskui 
galima apmainyti valdžios 
bankuose ant pinigų. Ka
dangi Vienos gatvėse to
kiems bankams labai gerai 
sekasi, tai neužilgo tokius 
bankus žadama Įvest ir Pa
ryžiuje.

Vai, likite, kloniai gimtinės šalies! 
Ilgiau man nelemta čia būti.... 
Likimas štai spiria jieškoti dalies: 
Ar laimę sutikti, ar žūti....

Dar valandos kelios—tėvynės kalnai 
Išnyks lyg migloti naktiniai sapnai!...

Vai, liki, sukrypus bakūžė sena!
Lopšeli svajonių auksinių...
Čia augau... svajojau... kentėjau gana. . 
Girdėjau čia daug sutartinių. .—

Čia mažą močiute lingavo mane,
Čia rūmus svajonių stačiau aš sapne...

Vai, likite sveiki, jaunieji draugai! 
Globėjai, bičiuliai jūs mano -- 
Gal teks po pasaulį blaškytis ilgai, 
Nerandant sau dvasiško peno...

Šia rankos, dar sykį suspauskit tvirtai! 
Ak, valandos tokios pasTaiko retai...

Vai, miela mergužė! neverki... nustok .. 
Likimui kas priešintis gali?!
Nuliūdusiai širdžiai ramumo jieškok,— 
Likimas mums skyrė šią dalį...

Sudiev! atsiminki mane nors retai...
Nors toli— tik tau aš gyvensiu vienai!

Vai, likite, kloniai gimtinės šalies! 
Ilgiau man nelemta čia būti...
Lik imas štai spiria jieškoti dalies: 
Ar laimę sutikti, ar žūti...

Dar valandos kelios—tėvynės kalnai 
Išnyks lyg migloti naktiniai sapnai!...
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Nepaprastos rnieros.
Tūlose Schleswig -- Hols- 

tein’ijos dalyse, Vokietijoj, 
gyventojai nemieruoja atstu
mo nuo vienos iki kitos vie
tos myliomis, kaip tą darom 
męs arba valandomis, kaip 
kitose Vokietijos dalyse. Jie 
mieruoja atstumą pypkėmis. 
Sako, kad iki tos ar kitos 
vietos yra viena pypkė, arba 
dvi pypki arba trįs pypkes, 
sulyg to, kiek galima pypkių 
išrūkyti, pakol nueini į tą 
vietą. Mažesni atstumai y- 
ra mieruojama šunų lojimu. 
Į vieną amerikonišką mylią 
eina du arba trįs šuns loji
mai, tai yra tokie tarpai, per 
kiek galima girdėti šuns bal- 

Visą pasaulį aplėkė baisi ir širdį per
verianti žinia apie vergiją Pietinėje Ame
rikoje. Kiekvieno doro žmogaus širdis tu
rėjo atjausti nelaimingų indijonų kančias. 
“Laisvėje” jau tilpo straipsnelis, kuriame 
suglaustoje formoje buvo duota suprati
mas apie mūsų laikų vergiją. Bet aš ma
nau, jog bus neprošalį plačiau pažiūrėti į 
tai, kas šiandien daroma po priedanga 
kryžiaus ir kardo.

Toli nuo mūsų, Pietų Amerikoje, kur 
žaliuoja nepereinamos girios, kur gamta 
suteikia žmogui pastogę ir maistą, kur 
tiktai kirvis gali praskinti taką, -ramiai, 
niekam neužkenkdami, gyveno raudonieji 
indijonai. Jie gyveno tosios upes pakraš
čiuose, kurią ispanai vadina Rio Maru, 
tai yra jūra-upe, taip plati ir vandeninga 
ta upė. -

Prieš du metu anglų laikraštis “Truth” 
paskelbė baisias žinias apie tą palaimintą 
šalį. Tasai laikraštis pranešė, kad pro
vincijoj Putamaijo žmonėmis, kaip jau
čiais, aria ir akėja Peruvian Amazon Com
pany. Toji kompanija užsiima pristaty
mu kaučuko, kuris reikalingas automobi
lių išdirbystei. Tasai laikraštis dar pra
nešė, kad kompanija įvedė tikrą vergiją, 
tai yra pasisavino indijonų laukus girias 
ir pavertė juos pačius vergais.

Paskutiniais metais baisiai išaugo 
kaučuko pareikalavimas. Kiekvienas ka
pitalistas galvotrūkčiais taisosi sau auto
mobilius. Kompanijos akcijos pašėlusiai 
kilo ir biznis žadėjo kompanams rojų dar 
ant žemės. Bet tasai rojus dėl vienų bu
vo pekla ir mirtis dėl tūkstančių indijonų. 
Kuomet tos žinios prasiplatino po visą pa
saulį, tai Anglijos valdžia liepė savo kon
sulini ištirti, ar teisybę rašė laikraštis 
“Truth”, ar jisai melavo. Gana ilgai tę
sėsi tyrinėjimas ir tik neseniai tapo už
baigtu. Konsulis patvirtino, ką rašė 
“Truth”, ir papasakojo dar baisesnių da
lykų. Kompanijos valdininkų žvėrišku
mas nežino rubežiaus. Per 10 metų jie 
užkankino 30,000 indijonų. Plaukai šiau
šiasi ant galvos, kuomet skaitai apie tų 
barbarų kotavojimus.

Kiekvienam indijonui buvo liepiama 
pristatyti tam tikrą skaičių kaučuko. Jei
gu jisai nesuspėdavo, tuomet jį pliekdavo 
rykštėmis. Jeigu matydavo; kad vargšas 
dar raivosi, jį pradėdavo trempti, min
džioti kojomis. Buvo įtaisyta tam tikra 
kėdė, kurioje žmogus negalėjo pasijudinti. 
Ant tos kėdės žmones užpliekdavo iki mir
ties. Tie, kurie parodydavo nors mažinu
sį pasipriešinimą, buvo dar baisiau kanki
nami. Surišdavo jiems kojas ir, kaip viš
tas, nekurį* laiką laikydavo vandenyje. Ne
gana to. Buvo įtaisyti tam tikri urvai, 
kur žmones prirūkydavo retežiu ir marin
davo badu. Ne vieną tokiu būdu numa
rino. Sunku suminėti visų tų pasiutusių 
bausmių, kokias išgalvodavo užveizdų 
galvos.

Indi jonas neturėjo liuesus valandėlės 
atsikvėpti. Dirbo ir dirbo, kaip jautis, be 
jokios atvangos, be jokios vilties į skais
tesnę ateitį. Nekurie užveizdos (juos va
dina kapitonais) atsižymėjo ypatingu žiau
rumu. Kelis tokius kapitonus indijonai 
užmušė. Vienas kapitonas gyrėsi vienais 
metais nuvaręs pas Abraomą 40 žmonių. 
Keli indijonai buvo net ant laužo sude
ginti.

Tokiu būdu per 12 metų Amazon Pe
ruvian Co. pristatė į Londoną 4 tūkstan
čius tonų kaučuko, bet už tuos turtus 30 
tūkstančių mūsų brolių nuėjo į kapus. Pa
bėgti iš tos peklos nebuvo galima. Val
džia per pirštus žiūrėjo į kapitonų šuny
bes. Katalikų misijonieriai, kurių pilna 
Pietų Amerikoje, pasakojo vergams apie 
rojaus linksmybes. Jie steigė Pranciš
kaus Saleziečio brolijas, tarškino rąžan
čiais, bet jiems nebuvo galvoj, kad arti
mas žūna. Anglijos konsulis pranešė po
piežiui, kad misijonieriai nesirūpino indi- 
jonais. Bet juk katalikų bažnyčia šim
tais metų platina savo šviesą Pietinėj A- 
merikoj. Vienok niekur nėra tokio vargo, 
tokios tamsos, niekur nėra tokios vergi-

ant kiek šunes gali mokytis 
ir manyti.

Jau seniai yra patėmyta, 
kad šunes yra gabus prie 
mokslo. Dabar-gi galėsime 
apie tai išgirsti galutinas pa
sekmes.^

Surinko J. Stropus.

Stačiai nesinori tikėti, kad dvidešim
tame amžyje, amžyje elektros, bevielinio 
telegrafo galima būtu panaši vergija. Vie
nok taip yra.

Visi doresni žmones sudrebėjo, išgir
dę apie baisenybes, nes perdaug jau vis
kas buvo pekliška. Bet męs neprivalome 
užmiršti, kad panašiai visur elgiasi kapi
talistai.

Męs irgi kenčiame nuo kapitalizmo 
tvarkos. Bet mums lengviau ir apsiginti.

Nelaimingūs aš senelis, 
Ką dabar turiu pradėt? 
Spaudžia badas ir vargelis, 
Neturiu kur pasidėt.

O senatve tu žiaurioji, 
Ką su manim padarei? 
Kam taip greitai nelemtoji 
Man jaunystę prarijai?

Atėmei tu mano spėkas, 
Darbui jiegu neturiu. 
Jau nesamdo manęs niekas, 
Sunkiai dirbti negaliu.

Kuomet jiegas da turėjau, 
Negulėjau niekados, 
Dirbau, vargau, kiek galėjau; 
Darbas buvo visados.

Nors apeičiau visą miestą, 
Draugų sau neatrandu. 
O labiausia, kas man keista, 
Darbo niekur nerandu.

Taip, neradęs niekur darbo, 
Krintu alkans prie tvoros; 
Kada nors pris’eis iš bado 
Kristi jau ant visados.

Neteisingas yra Dievas 
Ir jo duotoji valdžia; 
Mato gerai tai kiekvienas, 
Bet neprižiūri mane.

Jūs, jaunieji, pa galvokit,. 
Koks likimas yra mūs; 
Nesiliaudami kovokit, 
Kad nebūtų toks ir jūs.- 

Paklausykite senelio, 
Mirštančio jau prie tvoros, 
Jog reik kęsti ir kovoti 
Dėl idėjos, dėl doros!

Senas Kareivis.



MOTERŲ LIGOS

im dov.-niuk.

Korespondencijos

I I 1 iMiim , ,i

pilvo.

Juokų kąsneliai

kaip M. Prazaraite ir M. Us-

a na m:! m

ir Lawrence.
Ramanausko

Hl SAY Oin CHftP- 
You'rc naT a b\G<>IN* 
of that for your- 
CVJN USE HAR YOU ?

Pajieškau Jono Pauliukonio, paeina iš 
Suvaikę gub., Vilkaviškio pav., Ketur- 
valakię valsčiaus. Judupię kaimo. Šeši 
metai, kaip Amerikoj, pirmiausia gyve
no Bayonne, N. J., o po tam išvažiavo 
į Scranton, Pa. Jis pats arba kas apie 
jį žino malonėkit pranešti:

Vincentas Matulevičia,
140 Bowery st., Newark, N. J.

Rugp. 17 d. Šv. Antano

Pajieškau savo draugo Kasiulio JatU- 
levičiuko, daugiau, kaip metai atgal, 
atvažiavo iš Latvijos j Lawrencą. 
Pat ina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Vnbnlninkę miestelio. Meldžiu atsisaukt

A. Dunbrauekas,
92 Keru st., Athol, Mass

Paj ieškau upsivedimui merginos arba 
našles nuo 25 iki 35 mėty. Aš esu 37 m. 
Mergina turi būti laisvę pažiurę ir my
linti darbininkiškus laikraščius. Vi-ką 
užlaikysiu slaptybėj. Meldžiu atsišaukt.
\ S. Venckus,

ItrHarding st., E. Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio Mateušo Nebarus, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Gelažię kaimo. 2 metai, kaip gyveno 
Chicagoj. Turiu svarbę reikalą, todėl 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Kazimieras Nobaras, 
2112 W. 24th st., Chicago, 111.

Pajieškau pusbrolię Kazimiero Dapšio 
ir Stanislovo Janužio ir dvieję sodiečię: 
Viktoro Jurano ir Povylo Keršulio, visi 
Kauno gub., Vilkmergės pavieto, Simo- 
nię par., Kinderię sodžiaus. Meldžiu at
sišaukti ant šio adreso:

L. Vilaniškaite,
12 Newbury st., Auburn, Me.

tu pienė savo monologais. 
Taip-pat ir Džian Bamba. 
Vadan jaunimo ištariu ačiū 
“Viesulus” rateliui.

Jauna Mergaitė.

Dėlei Panamos kanalo kuris sujungia Atlanto vandenyną su Didžiuoju, kilo ginčai 
tarpe Suvienytu Valstijų ir Anglijos, Mat, kitos šalįs nori, kad kanalas būty atviras 
visy krašty laivams. Amerikiečiai gi pasiketinę imti nuo svetimtaučiy laivy tam tikrą 
muitą.

Paveikslėlis perstato ginčą tarpe kasėjo amerikiečio ir anglo.

Pajieškau Petro Vidugirio, paeina iš 
Kauno gub., Kupiškio par. Puse metę 
atgal jis gyveno Worcester, Mass. Jis 
pats ar kas apie jį žino praneškit:

Longinas Kilkus,
185 Chestnut st.. Lawrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginus nuo 
25 iki 35 metę amžiaus. Norėčiau, kad 
būtę 7 pėdę augščio, nes .'iš turiu išė
das. Jeigu atsirastę tokio didumo it 
sutiktę su manim gyventi, lai atsišau
kia šiuo adresu:

Motiejus Rusavičius, 
Box 234, Minersville, Pa.

Pajieškau Emilijos Vilkaičius, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio pav., Linka* 
vos par., Pudžiunę kaimo. Ji pati ar 
kas apie ją žino malonėkit pranešti:

Helen Gaigalas,
1222 Rebeca st., N. S. Pittšburg, Pa.

i buvo nemilž ti. Iš kitę mies- 
i ty daug privažiavė. Girty,

Pajieškau dvieję draugę: Petro Ple- 
benio ir Dominiko Bugališkio, abudu 
Kauno gub., Vilkmergės pav., Kupiš
kio par., Čiudonię sodžiaus. Kas apie 
juos žino, malonėkite pranešti:

O. SantuleviČius,
N. K. Co. West Hanover, Mase.

Pajieškau apsivedimui merginos. Tu
ri būti doro apsiėjimo, mylinti apšvietą 
ir laisva. Norėčiau ne jaunesnės, kaip 
16, ir ne senesnės, kaip 25 metę. Mel
džiu atsišaukti tik tas merginas, kurios 
nori turėti gerą vyrą. Aš esu neturtin
gas, bet ir ne biednas.

Krank Ridluuskis, 
Box 36'1, Taylorville, 111.

lišku laišku. Jisai, mat, tu- savo užduotis atliko gerai, 
rėjęs ką tai nepaprasto pra- Niekas tiek juoko nepridarė, 
nešti. Bostoniškis.

Pajieškojimai.
1’ajieAkau sunaus Juozapo Jurijono, 

pirma gyveno Wilkes Barre, Pa., <1 .bar 
nežinau kur. Jis pats ar kas kitas mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Petronėlė Jurijoniene,
92 Salem st., Boston, Maes.

Pajieškau dėdės Pranciškaus Velio- 
niškio, apie 25 metai kaip Amerikoj, pa
eina iš Suvaikę gub., Vilkaviškio pav., 
Karkliniu p,mino. Beržinię kaimo. Jis 
pats ar kas apie jį žino malonėkit pra
nešti :

Jonas Kreivėnas,
3(»7 W. 30th st.. New York, N. Y.

Pajieškau savo draugę J. Stančiko ir 
Petro Jonušo, paeina iš Kauno gub., 
Ukmergės pav., Kupiškio par., Kuosa
itę kaimo. Taipgi pajieškau Kazimiero 
Ašmegos, Panemunėlio par., Maldaikiš- 
kio viensėdijos. Jeigu kas apie juos ži
no arba jie patys, malonėkit pranešti:

J. Kitra,
165 Park st.. Lewiston, Me.

Turbūt, nei vienas pasauly 
sutvėrimas neturi tiek savo 
ligy, kaip moteris. Vos vie
na liga nustoja ją lenkinus, 
kaip tuojaus pradeda kita. 
Neveltui daugumas vyry sa
ko: “moteris—tai ligy mai
šas”. Vienok tos ligos nebū-^ 
ty tiek kankinančios, jeigu 
moters mokėty geriau užsi
laikyti. Čia aš pakalbėsiu 
nors apie nekurias motery li
gas, pasinaudodama daktarės 
A. B. Stockham patarimais.

Galvos skaudėjimas yra 
beveik kasdieninė motery li
ga. Jis tankiausiai kankina, 
kada moteris pastoja nėščia, 
t. y. nuo yščiaus arzumo ir 
labai tankiai nuo viduriy su
gedimo.. Jei paeina nuo yš
čiaus arzumo, tai skaudėji
mas bus vi ršu galvy j k arba 
pakaušyj. Nuo to reikia 
kuodaugiausia gulėt, imt sė
dimąsias šiltas maudynes ir 
laikyt karštus prievilgus prie 
pakaušio.

Aštrus galvos skaudėji
mas prišakyj ir smilkiniuose 
su vėmimu paeina nuo ner
viškumo, prietvariaus, persi- 
dirbimo ir susirūpinimo, o 
labai tankiai ir nuo pertan- 
kaus gėrimo arbatos. Kad 
apsisaugoti nuo galvos skau
dėjimo, reikia pirmiausia iš
sigydyti nuo tulžinės ir prie
tvariaus. Keli gurkšniai kar
što vandens, arba lemonado, 
arba sūdyto vandens palen
gvina skausmą. Jeigu skau
dant galvą, yra kojos atšalę, 
tai reikia dėti karštus prie- 
dedalus prie kojy ir prievil- 
gius prie pilvo. Leidimas 
vandens į vidurius tankiau
siai pagelbsti. Į tris kvortas 
leidžiamo į vidurius vandens 
reikia įdėti du šaukštu drus
kos.

Vidurių iškėlimas paei
na nuo nevirškinimo žarnose. 
Tankiausiai vidurius iškelia 
kopūstai, saldžiosios bulvės, 
binzai ir kitos daržovės. Kar
tais ir negana išvirti kuku
rūzai iškelia vidurius. Pra- 
šalinimui viduriy iškėlimo 

padaroma netinkamu maistu 
arba nerviškumu. Riemuo 
tankiausiai paeina nuo ap
staus valgymo skorbyliniy 
maisty, mėsos ir abelnai vi
sokiu riebumyny. Riemens 
deginimą labai tankiai pra
šalina šmočiukas sugruzdin- 
tos duonos. Jeigu gi degi
nimas yra labai didelis, tai 
reikia gerti daug šilto van
dens.

Gesa vimas tankiausia bū
na laike motery nėštumo. 
Daugelis motery tuomi laiku 
prikrauna savo pilvą viso
kiais niekais. Joms rodosi, 
kad reikia kreidos, skaliniy 
paišeliu, skorbylo, pipiru ir 
1.1. Kartais šis užsigeidi- 
mas būna dėlto, kad kūnas 
tikrai to reikalauja. Vienok 
tie visi daiktai yra kenksmin
gi ir moteris tokį savo užsi- 
geidimą turi pergalėti. Ka
da užeina panašus noras, rei
kia užvesti su kuom nors 
kalbą, dainuoti ar šiaip kuo- 
nors užsiimti.

mas gydo šaltu vandeniu. 
Bet tas yra negerai. Grei
čiausia tą ligą prašalina la
bai karštas vanduo. Jeigu 
yra proga, tai gerai vasarą 
pavaikščiot basai po žolę, 
nes tas irgi gelbsti.

Kartais moterims užeina 
perdaug didelis noras valgy
ti. Tas yra blogiau, negu 
neturėjimas noro, nes kūnas 
tuomet bereikalingai mezga 
taukus ir apsikrauna nuodin
gais gaivalais. Kad apsisau-

gojus nuo to, niekad nerei
kia valgyti, kol neateina val
gymo laikas. Labai naudin
ga užsiimti gimnastika.

Svarbiausia iš visy motery 
ligy yra antdrapanes. Ser- 

nuo sunkaus darbu ir persi
šaldymo. Antdrapanes turi 
būti be jokio skaudėjimo. 
Jeigu gi tąja liga prisieina 
sunkiai sirgti, tai geriausia, 
nieko nelaukus, kreiptis pas 
gydytoją.

Tai tiek šiuo tarpu.
Ona Adomaitiene.

dau. Beto aš visai ne iš 
Bostono, bet iš Haverhill. 
Turbūt p. Pirmeivis visai ne- 
3uvo salėje”.

Springfield, III.
Lietuvię, čia gyvenančię, 

oriskaičiau į 320 familijy. 
Valgomę daiktę krautuvįę 
užlaikoma 8. Karčiamę tris 
-syk tiek daugiau. Namelię 
gytę nuosavybėn yra į 80. 

Turime kelias svietiškas ir 
celias dvasiškas draugijas. 
Iš svietiškę daugiausia dar
buojasi L. S. S. kuopa ir Lie
tuvos Sūnę dr-stė. Šios vis
tą rengia be svaiginančiu 
gėrimę. O apie dvasiškas 
draugijas drąsiai galima pa
sakyti, kad be svaiginančię 
gėrimę neapsieina. Tę gėri
mę visuomet pilna, kuomet 
rengiama piknikai ar, baliai. 
Tokiu keliu, žinoma, norima 
pritraukti tamsesnius žmo
nes. Kas link tautiečię, tai 
ję pas mus kaip ir nėra. Kas 
tik dauginus apsišvietęs, ta
sai artymas socijalistams. 
Katrie dar mažai protauja, 
tai ir šiaip sau tūno. Patri- 
jotiškę ginčę pas mus nėra. 
Tik girtuoklėliai tankiai ap- 
sipeša tarpe savęs. Einant 
pro karčiamą, tik žiūrėkie, 
kad negautum į pakaušį.

A. Čekanauskas.
Minersville, Pa.

15 rugp. U. M. W. unija 
turėjo parodą ir prakalbas. 
Mainieriy maršavo po mies
to gatves keli tūkstančiai ir 
trįs kapeli jos. Apie aštuntą 
valandą sustojo ant 3 čios 
gatvės. Kalbėjo U. M. W. 
prezidentas J. P. White. Po
tam aplinkinię lokalę orga
nizatoriai—ungariškai, lietu
viškai ir itališkai. Kaip p. 
White, taip ir aplinkiniai kal
bėtojai nieko ypatingo nepa
sakė. Piešė tas pačias isto- 
rijėles, kurias mainieriai jau 
15 metę, kaip žino. Lietu
viams geriausia patiko p. S. 
Gegužio kalba, p. Geg. nu
rodė, kad jeigu visi mainie- 

Nuo steičiaus manęs niekas riai būty prigulėję prie urii- 
nevijo. ,Žydy aš visai ne kei- jos, tuomet niekas nebūty iš-

Chicago, III.
Chicagiečię projektuoja

ma įkurti mėnesinis lietuviu 
žurnalas. 19 š. m. įvyks ant
ras iš eilės susirinkimas. Žiū
rėsime—žlugs ar kils. Vieni 
yra šalininkai vadinamo “ac
tion directe (tiesioginio vei
kimo), antri po nenusiseku
sio bandymo išleisti tris syk 
savaitinį laikraštį—miega... 
Yra tik keli karštesni to su
manymo rėmėjai.

Sumanymas išleisti žurna
lą jau seniai gimęs tarpe Chi- 
cagiečiy. Rodosi aišku, kad 
reikia žurnalo, gvildenančio 
giliau marksizmo principus. 
Sumanymas buvo paduotas 
Chicagos suvienytu kuopę 
konferencijai. Jinai jį atme
tė. Taip jisai ir gulėjo ligi- 
šiol.

Nekuriu žmonės supainiojo 
du dalyku, būtent tris-syk 
savaitinį laikraštį ir mūšy 
žurnalą. Nors, iš teisybės, 
čia nieko bendro nėra. X.

Lewiston, Me.
Pasakysiu kelis žodžius,kas 

yra laimėta ir pralaimėta lai
ke streiko Columbia Mills 
dirbtuvėje.

Komp. išsyk visai nenorėjo 
nusileisti, bet už savaitės lai- 
kp pradėjo siūlyti šiokius to
kius palengvinimus. Taip- 
pąt žadėjo priimti darban, 
kurie išėjo streikuot. Betgi 
streikieriai ant visy išlygy 
nesutiko ir toliaus tebestrei- 
kavo. Bet potam atsirado 
skeby lietuvię ir lenkę, o vie
nas iš ty pačię streikieriy, 
matydamas, kad nieko nenu
veiks, leido pasiuntinius su 
pranešimu, kad grįžta dirbti 
ant tę pačię sąlygy, bet 
streikieriai ant to nesutiko. 
Tada bosai ir du lietuviai 
agentai kompanijos leidosi į 
darbą rinkti skobus, bet vis
gi užtektinai negalėjo pa
rinkti. Tada pakelė mokestį 
ant 5%. Vėliaus atsirado dar 
5 audėjai, kurie sugrįžo 
streiklaužiauti. 20 liep. bu
vo laikytas mitingas. Ten 
daugiausia šaukė, kad kol 
visy reikalavimy neišpildys, 
negalima stot darban. Vie
nas buvęs socijalistas dau
giausia rėkė ant to mitingo, 
esąs (esu ? Red.) komp. pa
pirktas ir kad socijalistai vi
sus parduosią. Bet potam ir 
pats nuėjo streiklaužiauti. 
Paskui jau kompanija nebe
silenkė ir tik priimdinėjo jai 
patinkamus. O mane, kaipo 
kompanijai negeistiną, jau 
nebepriima darban. Užtad 
visi tie buvę socijalistai, kuo
met rėkia apie parsidavimą, 
turi visępirmiausia ant savęs 
atsižiūrėti.

J. Krapovickas.
Nuo Red.—Iš priežasties 

tilpusios “L-ės” N55 koresp. 
iš Lewistono gavome sekantį 
laišką iš p. P. Gardulio: “ne
koks pirmeivis rašo “L.”, 
būk aš per 10 min. išrišau 
daug klausimę. Turiu pasa
kyti, kad kalbėjau ne 10 mi
nučių, bet pusę valandos.

Iš “BOSTON AMERICAN*’ - --------- --

X. . *

drįsęs šaudyti į streikierius. 
Potam p. G. nupeikė dabar
tinę valdžią, kuri nieko gero 
darbininkams nedaro Kvie
tė balsuoti už darbininky 
partiją. Gaila tik, kad neiš
drįso aiškiai nurodyti, kokia 
ta darbininkę partija. Juk 
demokratai su republikonais 
išsijuosę rėkia, kad tai jy 
partijos esančios darbininkiš
kos. Net kunigai bažnyčioje 
sako, kad damokraty partija 
ir yra darbininky partija. Vie
na tėra darbininky partija, 
būtent socijalistiškoji.

Kuomet ant pabaigos kal
bėtojas kvietė net su lazda 
varyti prie unijos, jeigu gra
žumu neina—tuomet kilo ga
na smarkus sujudimas.

A. J. Banučauskas.
Williamstown, Pa.

4 rugp. vietinė L. S. S. kuo
pa laikė savo susirinkimą. 
Buvo perskaitytas laiškas są
jungos viršininko apie išpil
dymą aplikacijos blanky. Bu
vo pranešta, jog užtenka už
pildyti tik metus, užsiėmimą 
ir 1.1. Ant to visi- sutiko. 
Prisirašė 10 naujy nariy.

12 rugp. per pasidarbavi
mą F. Aukštikalnio susirašė 
12 vaikiny ir įmokėjo po $1.00 
dėl išsiėmimo pirrny pilietiš- 
ky popiery. 16 d. rugp..par
sikvietė iš Harrisburgo Cour- 
to teisėją, kad prirašyty prie 
ūkėsystės, nes patiems važi
nėti buvo perbrangu.

Labai pagirtinas pasielgi
mas ty vyry. A. J. B.

Lawrence, Mass.
11 rugp. atsibuvo jaunuo

menes piknikas puikioj vie
toj, 'kuri vadinasi Old Count
ry Club. Jaunuomenės susi
rinko didelis būrys ir dailiai 
visi linksminosi. Buvo lai
komi visuomeniški pietys. 
Paskui J. Balčius skaitė mok
slišką paskaitą. Dar buvo 
deklamacijų ir žaidimy.

Visiems buvo gerai, tik p. 
Ramanauskiene pyko, kam 
neužkvietė jos vyro specija- 

rūsy ir lenkę. Mat, nekuric 
lietuviai bijo “šventumo”. .

J. Fisenka.
Rochester, N. Y.

18 d. rugsėjo (ned.) L.S.S. 
‘7 kuopa turėjo savo privatiš- 
ką išvažiavimą, nors diena 
buvo labai panaši ant lietaus, 
bet visgi susirinko žmonię 
nemažas būrys.

Čia žmonės pastaruoju lai
ku sparčiai žengia pirmyn; 
vientik per pusę metę prie 
L.S.S. kuopos prisirašė 27 
nariai. Dabar kuopa turi 65 
narius ir daug socijal. prijau- 
čiančię žmonię. Visai kas ki
ta su musę tautiečiais. Nors 
čia gyvuoja T. M. D. 52 kuo
pa, bet Širvidiniy tautiečię 
randasi vos tik kokie 3 -4 ir 
tie patįs paskutiniu laiku 
vaikščioja, kaip žemę parda
vę.

Su katalikais taipgi yra 
kas nors nepaprasto. Pernai, 
kaip į “dangę” įžangos (ve
lykinės išpažinties kortelė) 
buvo tik doleris, tai į “dan
gę” norinčię eiti buvo 300. 
Šiemet, kada pakėlė įžangos 
tikietą iki 3 dol., tai ukvat- 
ninky besusirado tik 100. 
Reiškia, kad ir katalikai di- 
deliy pinigę nebenori mokėt 
už “dangę”. Priežastį pa
brangimo tikietę aiškina tuo
mi, kad kunigas įsitaisė jau
ną ir labai gražią gaspadinę.

“Laisvėje” koresp. iš Ro- 
chesterio labai nupeikė Ro
chester! kaslink darbę. Su- 
lyg minėtos korespondencijos 
išeina, kad čia žmonės labai 
vargsta. Bet ištikręję gi čia 
lietuviai uždirba nuo $10 iki 
$25. Tiesa 
už '

Peterburgas. Caras pra
dėjo klejoti. Visą naktį mi
nėjo jūrininkus, kurie, suki
lę, norėjo paimti jį į nelais
vę ir suspirginti. Popiežius 
žada išgelbėti carą, jeigu ši
sai pereis į šventą kataliky 
vierą. Mat, artinasi sūdno- 
ji, tai metas jau pasirūpinti,, 
kad išsipildyty ovangelijfs 
žodžiai apie vieną piemenį ir 
vieną kaiminę.

ausįs sugedu. Ausyse labai 
ūžia nuo telefonu, kurie pra
vesti iš tautiečiy ir pi 1 voty 
lydeky lizdy.
Chicago. “Draugo” redak
cijoj galima užsiorderiūot 
prielaidinię. Moka skaityti 
ir plunksną rankose palaiko. 
Riebumo užtenka. Ant ma- 
garyčiy po gaspadinę. Prie- 
laidiniai mokinosi dumblyne 
ant redaktorię. Taigi, kam 
reikia redaktorių — atsišau
kite.

Springfield, III.
Viršinię darbę šapę ir ša- 

piukię galima priskaityti virš 
40. Merginos lietuvaitės 
daugiausia dirba koteliuose 
ir skalbyklose. Šiaip šapose 
lietuvaičię suvis mažai. Če- 
verykę šapose dirba trįs da- 
lįs merginę, o viena dalis vy- 
rę. Viso į 6-7 šimtus. Už- 
mokesnis maža, nuo 50c iki 
2.50. Mechanikai į dieną už
dirba 10dol. Laikrodžię fab- 
rikę esama dvi. Čia irgi ga
na daug moterę dirba. Vie
noje dirba 250, o kitoje 1000 
žmonię. Kuomet darbas pa
sibaigia, tai moteriškės, kaip 
gulbės, išplaukia ant gatvės. 
Didžiuma vyry ir moterę— 
jauni.

Kitose gi šapose, kur dir
ba ūkio mašinas, lokomoty
vus, moterę nėra.

A. Cek.
Montello, Mass.

14 rugp. atsibuvo parapi
jos extra susirinkimas dėl 
kun. Dragunavičiaus. Komi
tetas paaiškino, kad kunigas 
nepildo parapijos nutarimu, 
nes liepos 5 d. buvo nutarta 
jį prašalinti. Komitetas pra
nešė kunigui, kad per 10 die- 
nę išsikraustytę. Paskirtas 
laikas jau prabėgo, o kuni
gas dar neišsikraustė. Dabar 
nutarė pranešti vyskupui, 
kad atsiimtę, o. jeigu ne, tai 
iškraustys “sheriff”. Karš
tas katalikas V. Pigaga, iš
girdęs tokį nutarimą, pradė
jo bliuznyti ant parapijonę. 
Pirmininkas pareikalavo pra
šalinti minėtą ypatą. Pašau
kė policiją ir nugabeno į be
langę. 14 rugp. buvo teis
mas. Paliko ant pasitaisy
mo (probation). Mat ir teis
mas liepė taikytis su bedie
viais.

Rugp. 12 d. įvyko koncer
tėlis teatrališkos kuopos‘ ‘Vie
sulą”. Buvo monologai, de
klamacijos. Kvartetas padai
navo liet, marsalietę. Visi

>. liesa, yra dirbančiu ir
7—8 dol., bet tai tankiau

sia tįk-ką iš Lietuvos pribu
vę. Žinoma, visai jokio ama
to nemokant, čia sunkiau dar
bas gauti, kaip kituose mies
tuose.

P. S. Koresp. iš East Ro
chester, N. Y. įsiskverbė 
klaida. Parašyta: A. K. Bal
trūnas atsižymėjo kaipo ge
ras solistas, nes turi tyrą ir 
gražy balsą. Turi būti A.

alzaris atsižymėjo kaipo 
geras solistas,nes turi tyrą ir 
gražy balsą.

Lazdinėlis.
Pittston, Pa.

Savitarpinis Lavinimosi 
Ratelis rengia scenišką vaka
rėlį su monologais, dialogais, 
deklamacijoms ir kalbomis. 
Bus ir “Laisvės” Jūras Ri- 
dzikas. Darbai angliy ka
syklų eina su dideliu strioku 
—reikalaujama angliy.

Širšinas.

(Prisiuntė Pypkiy Cibukę Agentūra)

Jeruzolima. Ciciliky pri
viso pilni kampai. Alyvy 
daržely laikomi mass mitin
gai. Ant Galgotos kalno 
pakorė kelis šimtus parizė- 
jy. Ir Barabošiui neatleido 
grieky. Cedrono upėje soci- 
jalistai krikštija visus, kurie 
pereina j jy vierą. Laukia
ma atvažiuojant Bostono a- 
gitatoriy. Tuomet bus iš
leistas manifestas apie nau
ją svieto atpirkimą.

Detroit, Mich. Iš trisde
šimties miesto viršininky di
desnė pusė sėdi kalėjime už 
kyšius. Miesto reikalai da
bar svarstomi kalėjime. Te- 
nais nugabentos visos kny
gos.



VIETINES ŽINIOS

18 rugp. Brightono šv. 
Jurgio dr-ja surengė prakal
bas. Pirmiausia kalbėjo kun. 
Krasnickas. Jisai, ranko
mis skėtriodamas, aiškino, 
kad cicilikai nyksta. Soci- 
jalistai,girdi,šeimynų neturi, 
nors ir apsivedę. Toliaus pasi
gyrė išėjęs didelius mokslus. 
Mokslas jo apsireiškė tame, 
kad jį po teismus tąsė. Iš 
Krasnicko menkiausias kal
bėtojas. Ne tiek liežuviu 
kalba, kiek rankomis skė- 
trioja. Antras kalbėjo Mi- 
kalauckas, bet... gulinčią bė
dą vely nejudint.

Trečias kalbėjo p. Adoma
vičius. Keikė ir prakeikė 
cicilikus ir jy laikraščius.

Paskui p. Krasnickas dar 
kailą kalbėjo apie bažnyčios 
reikalingumą Brightone. p. 
K. dar prisirašė prie šv. Jur
gio draugystės. Turbūt, tai
kosi į kasierius. Geriausia 
kalbėjo B. Ajauskas. Nuro
dė, kad Brightone pervis la
biausia reikia svetainės. Ai
ny vyskupai visvien atima 
bažnyčias iš lietuviy. Taip- 
pat ragino rašytis į koopera
ciją.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

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

“L.” Administracija.

Severos vaistai yra tani, kad 
turi padėti kovoje su liga.

mėšlungio 
iiuosų vi- 
vasarinės

Ar turi protą?
Jeigu turi bent, kiek proto, tai 

nesiduok save išnaudoti kazokams 
arba žydeliams, bet atsišauk pas 
gerai žinomus lietuvius,kurie par
duoda Namus, PI tįsi.

Kupigo Gaspadinė.

Mus prašo pranešti, kad 
pėtnyčioj, 23 rugp. bus extra 
susirinkimas So. Bostono L. 
S. S. kuopos.

Tuojautes.
Tikras vaistas nuo 
viduriuose, trydos, 
durių, cholerinos,
ligos ir vidurių gėlimo pas 
kūdikius, privalo būti laikoma 
po ranka visuomet, nes prirei
kus reikia jo turėti tuojaus.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to- 

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

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
rnu per pačtą 60c. Siyskit stampoms.

P. BARTKEVIČ1A
877 Cambridge St.,

P.. Cambridge, Muss.

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaueius, 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. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Severos Vaistas 
nuo Trydos

(Severn’s Diarrhoea Remedy)
Suteikia palengvinimų ir pa
gerėjimų to būdo ligose. Jis 
yra neapsieinamu kiekvienuo
se namuose, ypatingai gi ten, 
kur vaiky yra.

Kaina 25 centai
50 centų

Severos Gydomasis 
Tepalas

(Severn’s Healing Ointment) 
yra patariamas kaipo geriau
sias naminis vaistas gydymui 
žaizdų, įsidrėsk i my.atmėjirno, 
vočių nusiplikinimy ir apskri
tai nuo visokių odos sužeidi
mų. Kaina 25 centai.

Viršutiniai alsavi
mo takai

vakortew ir pasiunčia pini
gus, apdraudžia gyvastį ir turtų; 
pripildo visokias blankas (aplika
cijas), perthimočina Lietuviškų, 
Lenkiškų ir Rusišką kalbų į Ang
liškų. Padaro ir užtvirtina Do- 
vie.rnostis ir kitokius dokumen
tus. Taipgi galima dykai gauti 
adresų, kur parsiduoda arba pasi- 
randavoja Geri R.uimar..

Kreipkitės pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

Telefonas So. Boston 1236-W**
A. IVAŠKEV1Č, Manaxer

TEISINGIAUSIA 4 TYT,IT',IZ A 
IR GERIAUSIA ARI I K K A

LIETUVIŠKA 1 Ifl-ilVn.

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 expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. nOSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

e. 
ft

8
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
4<>5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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(o 
(O 
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e

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

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

Administracija.

III.

Ar ne laikas jau mums, So. 
Bostoniečiams, pagalvoti apie 
valgomu daiktu krautuvę? 
Tokios sąlygos, kokios da
bar viešpatauja mūsų mies
te, nieko gero nelemia. Mū
šy krautuvės pardavinėja vi
sokiems žmonėms, kurie pas
kui neužmoka ir pabėga į ki
tus miestus. Tuomet krau
tuvės, norėdamos nenusi- 
skriausti, pakelia čienias ir 
ima po kelis centus ant sva
ro brangiau. Man rodosi, 
kad panašus padėjimas yra 
labai negeras. Užtad, norė
dami pagerint savo būvį, tu
rime rūpintis įsteigti koope
ratyvišką krautuvę.

Prie to aš ir kviečiu So. 
Bostoniečius.

Kaz. Žiurinskas.

Ant pereito nedėldienio 60 
L.S.S. kuopa rengė pasivaži
nėjimą ant jūriy. Bet iš 
priežasties lietaus pasivaži
nėjimas likosi atidėtas ant 
sekančio nedėldienio, t. y. 25 
rugpjūčio. Šis pasivažinėji
mas bus paskutinis. Tikie- 
tus galima gauti “Laisvės” 
redakcijoj. Neužmirškite, 
kad ant salos bus visokie 
žaislai su laimėjimais.

J. Powers, Mass, valstijos 
senatorius nuo So. Bostono, 
surinko kelis šimtus lietuviš- 
ky vaiky ir davė jiems gerą 
progą gražiai pasilinksmint. 
Jisai pasamdė jiems specia
lises karus, kuriais nuvežė 
vaikus į Revere Beach. Te- 
nais vaikai prabuvo kelias 
valandas, gražiai pasilinks
mino ir smagiai grįžo namo.

Senatorius labai užganė
dintas lietuviy vaikais. Ji
sai didžiai juos gyrė už gra
žy išauklėjimą.

Tai, turbūt, paprastas po
litikavimas, nes p. Powers 
“runija” ant senatoriaus.

Teisėjas Dana paleido 
streikierį, kuriuos kaltino 
neva prasižengimus laike ka
ry darbininky streiko.

21 
už

L. Grikštas, kuris buvo iš
statytas kandidatu ant soci- 
jalisty tikieto, dabar jau ne
bėra tokiuo. Jo kandidatū
rą atšaukė angly socijalisty
kliubas Bostone.

..--v-.

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.

KONCERTAS IR ŠOKIAI!
162 LSS. kuopa rengia koncertų ir šo

kius, kurie atsibus Subatoj, 31 Rugpjū
čio (August), 1912 m., svetainėje po No. 
730 Washington st., Boston, Mass. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kalbės John 
Bamba ir dainuos kvartetas. Tarpuose 
bus juokingi pamarginimai. Griežš 
puiki muzika. Šokiai prasidės anksti. 
Bus skrajojanti krasa, yra paskirtos dvi 
dovanos: vyriška ir moteriška. Įžanga 
vyrams 35 c., moterims 15 c. Nuošir
džiai visus užkviečia KOMITETAS.

Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge

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

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

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

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

“LAISVE“
242 Broadway, So. Boston, Mass.
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Jieškotojams.
Siuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškūs pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

^Administracija.

MM

Papuola slogoms dūlei staigios 
atmainos šilumos, arba dėl 
intraukimo naktinio oro užsi- 
šaldymo, bet pasveikimas tuo- 

jaus jvyks, jei pasigelbėsi 

Severos Tepalu 
nuo Slogu

(Severą’ Catarrh Balm)
Jis malšina uždegimų, gydo 
gleivinę plėvę, išklojančių no
sies vidų, ir gruziną visa į 
normalį padėjimų.

Kaina 25 centai.

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

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

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

Dr-stč Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
1_. K. Gede m i n o IN o. t 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.
Protokolų Itnšt. A. A. Poška, 

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

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

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

464!) So. Ashland Ave., room 5
Chicago, III.

9ie)

Severos vaistai yra parda
vinėjami visose aptiekose. 
Žiūrėk, ar tau d oda tikrus. 
Jei tavo aptiekininkas jų ne
turi, rašyk į

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

REIKALINGA Xirusv
Arba šiaip prie įvairių darby. Jeigu ap
siima dirbti visą sezonų, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITUI) STATUS

UMPLOYMUNT OFTICU
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

Krajavi Škaplieriai.
Parsiduoda krajavi škaplieriai parga

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

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 kviet.koms 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 visokių knygų,pavinčiavoniy, 

pastatomų altorėlių ir visokių stainęliy. 
Agentams duodam gerų nuošimtį ant. 
visokių tavory. Adresuokit:

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

ANT RANDOS ±., “I 
kiekvienų lubų 4 ruimai su intaisymais 
už $2.50 ant nedėlios. Kreipkitės po nu
meriu 82 84 Silver st., So. Bostone.

Hugh P. Smith.

IIFTITVH Ko<,ėl ,n(,ki •'p15-00 nr LIIL 1 U V !• $18.00 už ruimus So. 
Rostone ir dar turite bijot valkatų, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su gazais, skalbynūm ir šaltierium už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus -už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. Į 
Bostonų galiąia nueit pėkščiam i 15 mi- 
nutų. Ateikite pas

II. FIN STEIN
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

Ei, Lietuviai!
Kuriems reikia maliavoti (paintyti) na
mai iš lauko ar iš vidurio, ar popiero- 
mis išlipinti ruimai ir t. t., kreipkitės 
pas lietuviškų painterj, nes atliekam 
darbų 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.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

veryky ir kitokiu daikty krautuvės. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima būtu biznį padidint. Atsi- 
Šaukit j “Laisvės” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
Ženklus...... .................. i5e

MOK SLAS R A N K A ZIN Y ST ES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimų......................  15c

MEILES KARŠTLIGE..............20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 
' ką ir iškeliaujantiems............. 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c 
AR YRA DIEVAS?...................25c
GREIČIAUSIAS PAMOK 1NTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

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

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

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

Kų-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

“LA I SV B”
242 Broadway, So. Bouton, Mhhh.

Draugijos

ir Biznieriai!

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

“ Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

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

e)
8
S
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pageltą įvairio
se, motery ligose.
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A. (j. Groblewski
COW. m.M & MAIN STS.. PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR l-ABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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“KOVA

661^ 99 1815 E. Moyamensing Avė.
iVOVcl F*MlUA.Dl3URi-flA. RHININ’A.

DIDŽIAUSIAS, 
DARBININKŲ 
SĄVAHINIS 
LAIKRAŠTIS

LEIDŽIAMAS 
LIIST. SOC. 
SĄJUNGOS 
A Ml.RIKOJE.

Męs savo sandėliuose užlaikom puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

kvorta 50c gorčius $2.00 
65c ,, 2.56

,, 75c ,, 2.50
,, 1.00 ,, 3.50
,, 1.00 ,, 3.50

1.00 ,, 3.50
., 1.00 ., 3.50

1.25 4 50

MONOGRAM DEGTINE 
B 
LYME BEACH 
EG(i It()(IK ,,

* ROWES WHARF ,, 
BOSTON LIGHT ,, 
SHOEMAN’S FAVORITE 
KEITH’S PRIDE

Taipgi užlaikome Vynų, Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 A TLANTIC AVE., BOSTON, MASS

Perkant žlurėk, kad butų ta niurkė, 
o irauh( telainioii.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Most is - 
Trejanka 
Linunentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios . - -
“Uicure.” arba pjydymas 

Reumatizmo - - - !
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
r’.........  ■ ■ '

Galvos

25c., 50c.

25c.
50c.

ir $1.00
25e 
25c. 
25c 
25c,

25c

25c.
25c.
25c.

75c.

$3.50 
50c.

Milteliai apstabdymui 
Įėjimo

Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrutintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas *• 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
švelnintojas 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema ari__ ’... .......

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris 

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

abelnui Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Lagos

Kiekvienas lietuviškas šlornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

mntojas 
ba Ouos Uždegimas

10c.
10c.

25c
50c
15c

50c.
10c.
35c.

25c
25c
50c,

$2.00
$1.00
$1.25
25c
25c 
50c,
25c.

$1.00

$1.25

$2.00
$2.00

$50
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“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 socijaliznio 
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”.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA 1OLSELIS
Vyno, Visokių l.ikierių, 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 prisiusim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K,nT*.,,^,di!«sqs^ Boston, Mass.

f) > Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas”, yra 

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

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

lietux iAkąi-lenkiškai-rusiškas

Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
tnyk!!! Neik jieškot 
manę į aptiekų ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
(repais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. AL ZISIil.MAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Rkhiiinml 19O7-R.

Užlaikom didelę

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
D.lgin, ir Štiiibiiiių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲtVy-
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

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

F. S. Šimanskis.

I

.luti 20 metę nuo Įsteigtum.

220 Harrison Avenue
ArtIBroiulu.iv. BOSTON, MASS.

tory ir Vaiką irtais-ome DAN TĮ
Atciilamn* at»lne4k upuarsInlfiK).
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NoWork-NoPaV’ 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik įseniuo sullj ir paskui 
t urėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO

Pain-Expelleris 
prftšaljs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu 
rodymų, ant dėžutes; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo aut dėžutės.

f

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

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

“Revoliucijos atbal- 
Mokslas Rankažinys- 

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

I

242 Broadway, So. Boston, Mass

F AD. RICHTER & CO., 216 Pearl St, New York.
Rlchter’Io Congo Piliės yra geros nuo 

Viduriu sukietėjimo. 25e. ir 60c. 1
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