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AMERIKOJ
Ettoro=Giovannitti teis= 

mas.
Salem, 22 rugsėjo.—Vis

kas jau prirengta prie Etto- 
ro-Giovannitti teismo, kuris 
atsibus 30 d. rugsėjo. Pir
mą dieną į teismo rūmą ne
leis pašalinės publikos, iši
mant apginėjus ir liudinin
kus. Teisme stovės visą lai
ką valstijos policmanai, taip- 
pat iš lauko teismo namai 
bus apstatyti visokiais detek
tyvais ir šiaip jau saugoto
jais, nes ponai teisėjai ir val
džia bijosi riaušių. Visas pa
saulis labai užinteresuotas 
Ettoro-Giovannitti teismu. 
Daugelio kompanijų telegra
fiškos vielos bus tiesioginiai 
sujungtos su teismo namu ir 
tuomet žinios su žaibo grei
tumu išlekios į visą pa
saulį.

Laukiama tą dieną apšau
kiant generališko streiko.

I.W.W. organizatoriai va
žiuoja Lawrence’an iš visų 
kraštų. Haywoodas yra jau 
kelionėje iš Chicagos. Utar- 
ninke 24 rugsėjo Lawrence’e 
bus laikyta konferencija, kur 
dalyvaus I. W. W. vadovai, 
socijalistiškų draugijų dele
gatai, nekurios organizacijos 
iš A. F*, of L. Laike Tos kon
ferencijos bus tartasi apie vi
suotiną, generališką streiką.

Darbininkų ūpas visame 
Lawrence’e vėl smarkiai pa
kilęs.
Streikas vario kasyklose.

Bingham, Utah, 20 rugsė
jo.—Kalnakasiai vario ka
syklose pareikalavo algų pa
kėlimo ant 50c. per dieną, 
kompanijos nesutiko ir dar
bininkai išėjo ant streiko. 
Tuomet kompanijos nusamdė 
skebų. Streikieriai atėjo į 
kasyklas ir išvaikė skebus šu- 
viniais iš revolverių.

Šerifas jau pareikalavo mi
licijos. Ant vietos pribuvo 
gubernatorius Spry. Strei
kieriai daugiausia ateiviai; 
didžiuma jų apsiginklavę. 
Jeigu visos kompanijos nesu
tiks pakelti mokesčių, tuo
met sustreikuos dar keli tūk
stančiai žmonių.

Paskutinės žinios apie strei
ką tokios: streikieriai apsi
ginklavo ir apsikasė ir gyve
na, tarytum, kariškoje sto
vykloje. Visa disciplina to
kia, lyg kad jie būtų ant ka
rės. Jeigu milicija ant jų 
užpuls, jie gatavi stoti į at
virą kovą.

Nusidėjėlių miestas.
Tokiu miestu yra Atlantic 

City. Jame randasi 10.000 
rinkikų, o iš jų apie 1000 yra 
po teismu. Juos kaltina už 
visokias suktybes, gemble- 
rystę ir nešvarius darbelius 
laike rinkimų.

Grand Jury turės daug 
darbo kol apsidirbs su savo 
piliečiais.

J* Nauji kardinolai.
Popiežius neužilgo nomi

nuos dar penkis vyskupus į 
kardinolus. Du kardinolai 
bus nominuoti Amerikoje, 
vienas pas mus, o kitus Pie
tinėj Amerikoje.
' Kunigėlius gena iš Euro

pos, tai jie skverbiasi Ameri
kon. Turbūt, kvepia Ame
rikos auksiniai.
Apinasris ant laikraštijos.

Nuo 1 d. spalių pradeda 
veikti naujas įstatymas, kurį 
priėmė kongresas. Pagal to 
įstatymo du sykiu per metus 
vyriausiam pačtų viršininkui 
Washingtone reikia pristatyti 
sąrašą leidėjų ir redaktorių. 
Jeigu laikraštį leidžia korpo
racija, tuomet reikalingi ad
resai visų šėrininkų.

Šitas įstatymas atkreiptas 
prieš darbininkų laikraščius, 
nes jeigu valdžia žinos var
dus šėrininkų darbininkų 
laikraščių, tuomet jiems ga
li keršyti.

Jeigu kokis laikraštis neiš- 
pildys panašių reikalavimų, 
tuomet jisai nustoja vadina
mų pačtos tiesų.

Laikraščių, kurie turės 
klausyti panašaus įstatymo, 
yra pas mus 26 tūkstančiai 
su virš.

Prieš tą įstatymą, smarkiai 
varžantį spaudos laisvę, dau
gelis laikraščių nutarė pro
testuoti.

Policija ir plėšikai.
Chicago, 22 rugs.—Jeigu 

pasirodytų teisybė, ką rašo 
laikraščiai apie Chicagos po
liciją, tai Chicagos policija 
pasirodyt-ų-esantr daug "dau
giau ištvirkusi, negu New 
Yorko.

Neseniai buvo apiplėštas 
skyrius Montrealo banko 
New Westminstery. Plėši
kai išplėšė $320,000. Sako
ma, kad jie buvo susinešę su 
policija, kad ji juos? apsaugo
tų ir nekliudytų. Už tai po
licija gavo $25,000. Du plė
šikai prisidėjo prie sutarimo 
su policija, bet du atsisakė 
ir todėl likosi areštuoti.
Redmondas jau Amerikoj.

New York, 22 rugs. W.H. 
K. Redmond, brolis airių 
tautininkų vadovo John’o 
Redmondo, jau pribuvo New 
Yorkan. Jį labai gražiai pri
ėmė. Ant užklausimų, kaip 
gi bus su Airijos savyvalda 
(home rule) Redmondas at
sakė, kad savyvalda jau da
bar tikrai bus. Anglijos di
džiūnai (lordai) su tuomi ga
li nesutikti, bet atstovų na
mas pilnai pripažįsta airiams 
savy valdą. Jeigu lordai įsta
tymą atmes, visviena jį pa
tvirtins atstovų namas ant
ruoju ir trečiuoju kartu. -

Amerikos airiai iš to labai 
džiaugiasi.

Šuniui paliko dalį.
Pagal testamentą neseniai 

mirusios Loretos Duhan iš 
Brooklyno $3000 iš josios pa
likimo reikia paskirti išaugi- 
nimui šunies ‘’Sport”. Jeigu 
gi šuo pastiptų, ar taip jau 
galą gautų, tuomet tuos 
$3000 reikia paskirti draugi
jai apsaugojimo katalikiškų 
vaikų iš Buffalo. Šuniui pa
likta ir globėja.

Taigi, tai gerai, katalikei 
šuo pasirodo brangesnis esąs, 
negu jo tikėjimo įstaiga.
Motyna 26 vaikų nori per= 

siskirti su vyru.
Anderson, Ind. — Ponia 

Tucker, motyna 26 vaikų, 
prašo valdžios duoti jai per- 
siskirimą su savo vyru. Vy
ras jau keli metai, kaip su ja 
negyvena.

Nauja kare tuoj gali kilti.
Sofija, 22 rugs. (Bulgari

ja). Tarpe Serbijos ir Bul
garijos padarytas sutarimas, 
pagal kurio abidvi šalįs sy
kiu užpuola ant Turkijos ir 
ginasi nuo jos. Tasai suta
rimas padarytas prieš kelias 
savaites ir laikomas slapty
bėj. Sakoma, kad abidvi ša
lįs smarkiai ruošiasi prie ka
rės. Kariumenėn pašaukti 
visų aficieriai, kurie buvo ant 
vakacijų. Jeigu tik turkai 
užkliudys kur bulgarus, tuoj 
gali kilti karė.
Italija ir Turkija taikosi.
Nors mūšiai tarp abiejų 

šalių kariumenės nesiliauja, 
betgi tarybos apie karės už
baigimą vis vedamos. Tur
kų ir italų delegatai sisiėję 
mieste Chiasso, Šveicarijoj. 
Jie gavo nuo savo valdžių 
paliepimą būtinai taikytis.
Kariumenė jau priruošta.

Ispanijoj labai neramu. 
Streikai apėmė visą šalį. Iš 
priežasties nepasisekimo su
sitaikyti išeina ant streiko 
22,000 Catalonijos gelžkelių 
darbininkų. Kariumenė iš- 
anksto jau priruošta. Jai 
liepta pildyti augštesnių vir
šininkų paliepimus.
Revoliucijos pradžia Ven= 

grijoj.
Budapeštas, 20 d. rugsėjo. 

Nespėjo susirinkti parlamen
tas, kaip ant Budapešto gat
vių pasiliejo žmonių kraujas. 
Ties parlamentu buvo susirė
mimas tarpe minios ir karei
vių. Minia reikalavo visuo
tino balsavimo. Dabar gi 
Vengriją valdo keli šimtai 
didikų.

Parlamentas apsuptas ka
riumenės ratu. Gatvėmis 
vaikščioja patrulės. Ant 
miesto išplatintos kariškos 
teisės.

Naujas premjeras.
Prezidentas Yuanas pas

kyrė Chinijos minister!ų pir
mininku Chao Pring Chun. 
Senasis pirmininkas atsista
tydino, nes negalėjo gauti 
paskolos, kuri Chinijai labai 
reikalinga.
Belgijos darbininkai ren= 

giasi prie visuotino 
streiko.

Jeigu lapkričio mėnesį Bel
gijos parlamentas, kuriame 
yra kunigų didžiuma, nenu
tars duoti žmonėms visuoti
no, lygaus balsavimo, tuo
met Belgijoj bus apšauktas 
generališkas streikas.

Pusė milijono darbininkų 
jau pasirengę prie streiko. 
Kooperacijos žada streikie- 
rius remti.

Vokiečiai neužmiršta 
“Titanico.”

Bremene atsibuvo laivinių 
kompanijų atstovų konvenci
ja. Tėmydami “Titanico” 
nelaimę, vokiečiai nutarė, kad 
ant kiekvieno garlaivio, ant 
kurio yra nemažiau, kaip 60 
žmonių, būtų bevielinio tele
grafo aparatas. Ant kiek
vieno garlaivio turi būti už
tektinai apsaugos valtelių ir 
jūreiviai turi mokėti mikliai 
irtis.

Sufragistes kerta telegra° 
fo stulpus.

Vieną dieną netoli Londo
no buvo pakirsta keli tele
grafo stulpai ir nupjaustyta 
vielos. Pasirodo, kad tai su- 
fragisčių darbas, nes ant 
stulpų buvo primuštos korte
lės, kuriose parašyta, kad tai 
sufragistes kiršyja pirmeiviš
kai valdžiai.
12,000 slonių užmušta per 

du metu.
Londonas, 17 rugs. Per du 

metu vidurinėj Afrikoj už
mušta 12,000 dramblių (slo
nių). Medžiotojai, parduo
dami slonių iltis, turėjo apie 
$3,000,000 pelno. Valdžia, 
bijodama, kad slonius visiš
kai neišnaikintų, išleido aš
trius paliepimus, kurie smar
kiai baudžia medžiotojus. 
Neseniai Afrikoj nušovė vie
ną amerikoną, kuris priešais 
įstatymus užsiėmė medžioji
mu.
Nori, kad merginos eitų 

į karę, i
Berlynas, 22 rugsėjo. Pro

fesorius Witzel iš Dusseldor- 
fo vėl pakėlė agitaciją, kad 
merginos turi dalyvauti ka
rėje. Seserys mielaširdystės 
turi rūpinties netik ligonių 
liginimu, bet ir maistu ir 
drabužiais. Josios4uri sekti 
paskui kiekvieną ayftiiją.

Kasžin, kad taip išvarius į 
karę visus gudruolius vokie
čių profesorius!
Popiežius iškeikė 400 ku= 

nigų.
400 Portugalijos kunigų, 

kurie pripažino Portugalijos 
republiką, yra prakeikti po
piežiumi Pijum X. Portuga
lijos valdžia išleido įstatymą, 
pagal kurio valstija neužlai
ko kunigų ir visiškai nesikiša 
į bažnyčios reikalus, tai yra 
atskiriama bažnyčia nuo val
stijos.

Popiežius, mat, ( norėtų, 
kad kunigai būtų valdinin
kais, kurie gauna nuo valsti
jos algą.

Baisiausios skerdynes 
Mongolijoj.

Iš Peterburgo (22 rugsėjo) 
praneša, kad Chinijos kariu
menė žvėriškiausiu būdu el
giasi Mongolijoj. Ji jau iš
plėšė daugybę klioštorių, pa
sisavino sau galybes turtų. 
Chinijos kariumenė išskerdė 
daugiaus, kaip 1000 mongo
lų, tarpe kurių buvo daug 
moterų ir vaikų. Chinų ka- 
riumenč neturėjo nei mažiau
sio dėl žmonių pasigailėjimo. 
Princas ir princesa Un-Aj 
per didelį vargą išsigelbėjo, 
vienok visa jų familija iš
skersta.
Portugalai ir ispanai su = 

sitaikė.
Portugalijos valdžia susi

tarė su ispanais kaslink išda
vimo suokalbininkų. Jeigu 
Portugalijos monarchistai va
rinės konspiracijas prieš re
publiką, tuomet Ispanija pri
sižada juos areštuoti ir iš
duoti Portugalijos valdžiai. 
Mat, ligišiol Portugalijos su
kilėliai viską parengdavo Is
panijoj ir, prisirengę, perei
davo rubežių.

Iš savo pusės Portugalija 
žada neįsileisti tų ispanų, ku
rie nori įvesti Ispanijoj repu
bliką. Pastarasis nutarimas 
yra labai netikęs, nes apsun
kina kovą Ispanijos revoliu- 
cijonierių, kurie negalės slėp
tis Portugalijoj.

Stebuklingai išsigelbėjo 
didžiausi lupikai.

Maskva, 8 rugsėjo. Peter
burgo telegrafo agentūra 
praneša, jog traukinys, ku
ris vežė didįjį kunigaikštį 
Mykolą Aleksandravičių, vi
su smarkumu artinosi prie 
stoties Fili. Tuom pačiu lai
ku ir tuom pačiu keliu visu 
smarkumu pleškėjo trauki
nys iš Peterburgo, kuriame 
važiavo didis kunigaikštis 
Mikalojus Michailovičius ir 
ministerial: jūros, apšvietos, 
justicijos, žemdirbystės ir o- 
ber-prokuroras švenčiausio 
sinodo. Traukiniai būtų bai
siai susitrenkę, bet peterbur- 
ginio traukinio vedikas su
spėjo įvažiuoti į atsargines 
reles. Susikūlė tik lokomo
tyvas ir pirmutiniai vagonai. 
Tieji vagonai, kuriuose rado
si Rusijos lupikai ir caro gi
minės—liko neužgauti.

Tai bent būtų pasipelniju- j 
si giltinė. Žinią imam iš Ber-' 
lyniškio “Vorwarts.”
Kalinių padėjimas Irkut= 

sko etapo kalėjime.
Apie tai rusų laikraštis 

“Rieč” rašo, jog kameros 
minėtame kalėjime baisiai 
netyros ir jose maitinasi dau
gybė gyvulėlių. Kaliniai, dė
lei vietos stokos, prispirti 
miegoti ant purvinos žemės 
ir po narais. Gydytojas ser
gančius kalinius neaplanko. 
Jei kuomet sergantieji kali
niai prašo, kad pakviestų gy
dytoją, tai tuomet kalėjimo 
feldšeras atsako: “Męs jau 
tokių sergančių prašymų ga
vome išviso 30, bet dar nieks 
jų neperžiūrėjo — gydytojui 
nėra laiko!” Kalinius pasi
vaikščioti leidžia tiktai 20 
minutų į dieną. Kaliniai be
veik nuslopsta dvokiančiame 
kameros ore. Kalėjimo ad
ministracijos pasielgimas su 
kaliniais bjaurus: kolioja ir 
baudžia. Neseniai vienas ka
linys Teikmanas nešė viedrą 
vandens ir jam, lipant laip
tais, paslydo koja ir viedras 
su vandeniu nukrito ant 
grindų ir išsiliejo. Kalėjimo 
sargas tuoj pribėgo prie ka
linio ir mušė jį kumščia. Per
gabenamo kalėjimo kaliniai 
tuojaus sustreikavo. Vyres
nysis sargas iš pradžios gla
monėjo kalinius, kad jie vėl 
pradėtų dirbti, nes jis dau
giau jau taip nebebausiąs. 
Kaliniai įtikėjo jam, bet ne
užilgo vėl tapo muštas kali
nys Monuks Mamikanjanc 
už tai, jog jis prašė kalėjimo 
sargo, kad jis nevadintų jį 
“tu”, bet “tamsta.”

Meškos.
Estonijosgub., Kooko dva

ro miškuose, ’medinčius buvo 
užėjęs mešką su dviem jau
nikliais meškiukais. Pama
čiusi žmogų, meška puolė ant 
jo, bet gavus kulka krūti
nėn pavirto, tečiaus greit at
sikėlė ir vėl puolė ant medi
ninko; kada antrasis suvys 
negelbėjo, medinčius įsmei
gė užpuolikei peilį į šoną ir 
tik tuomet meška pabėgo, 
gerokai apdraskius medin- 
čių. Ant rytojaus jos lavo
ną atrado už kelių verstų 
nuo vietos užpuolimo.

RUSIJOJ LIETUVOJ
“Šaltinis” persiprašo A. 

Bulotos.
“Šaltinis”, kuris išvadinęs 

A. Bulotą visokiais vardais, 
aplojęs, jog A. Bulota važi
nėjęs užrubežin pas šnipą 
Azefą, užmetęs Bulotai pri- 
vaisinimą Lietuvoj žmogžu
džių,—dabar atšaukia tuo
sius plūdimus. “Šaltinis” 
mušasi į krūtinę ir sako, jog 
visa tai, ką rašęs, esanti ne
teisybė.

Pasirodo, kad net cariškas 
teismas būtų turėjęs nubaus
ti “Šaltinį”, taip įsidrąsino 
ilgaskvernių šaika.

Važiuoja Amerikon.
P-nas M. Petrauskas, kaip 

rašo “Vien. Liet.”, jau ren
giasi keliauti Amerikon. Sa
vo draugams iš “Vienybės” 
jisai išanksto pranešė, kad 
surengtų jam maršrutą.

Tegul “Vienybė” ir rengįa.
Rygos lietuviai.

Rygoje lietuvių skaičius 
vis kįla. Kaip rašo “Rygos 
Garsas”, lietuvių Rygoje esa
ma jau per 50,000. Rygos 
politikoje lietuviai jau labai 
daug nusveria, todėl rusų, 
latvių ir vokiečių partijos 
pradeda skaitytis su lietu
viais. Dalis Rygos lietuvių 
eina su kunigais, kurie labiau 
linkę prie susibičiuliavimo su 
vokiečiais. Kita dalis lietu
vių eina su latviais pirmei
viais.

Sučiupo.
Palanga.—Rugp. 25 d. pir

klys Gutmanas gavo laišką 
su reikalavimu padėti 150 
rub. tą pat dieną po tiltu už 
viorsto nuo miesto. Jeigu 
nepadėtų, grąsino mirčia. 
Minėtasis pirklys padėjo pa
skirtoje vietoje konvertą su 
popiergaliais ir pranešė apie 
tai Palangos policmeisteriui, 
kuris nusiuntė policistus sau
goti, kas ateis “pinigų” pa
siimti. Tuo karžygiu pasi
rodė buvusis Palangos pro
gimnazijos mokinys P.V. ne
pilnų 16 m. amžiaus. Jisai 
suimtas.

Apie tai rašo latviškas 
“Dzimtenes Westhnesis”.
Tumas vėl iškoliojo ame= 

rikiečius.
Atsidėkavodamas už ame

rikiečių tūkstančius juodajai 
“Saulei”, kun. Tumas vėl iš
koliojo amerikiečius, šiuom 
kartu Liepojuje. Jisai išva
dino juos tamsuoliais, gir
tuokliais, ištvirkėliais. Tasai 
žinomas veidmainys pavadi
no savokoliojimąsi “lekcija”.

Lietuviai mokslininkai 
snaudžia.

“Lietuvių Mokslo Draugi
ja” išleidžia per metus tik 
vieną savo raštų knygą po 
vardu “Lietuvių Tauta”. Ir 
kožną beveik metą tai kny
gai išleisti pritrūksta raštų. 
Štai ir šiemet d-ras J. Basa
navičius atsiliepia per laik
raščius, sakydamas, “turime 
tik tiek rankraščių, jog jų 
dviem arkušam užtenka”, o 
daugiaus nėra.

Kurgi mūsų tautos didvy
riai?

Kaip lauke gubernato= 
riaus?

Iš Papilės (Šiaulių pav.) 
rašo “Liet. Žin.”: “Prieš 
gubernatoriaus atvažiavimą 
vietinė policija užsimanė ke
lius pataisyti. 5 sargybiniai 
varinėjo žmones kelio taisy
ti. Tomis dienomis kaip tik 
buvo giedra. Dėl lietaus ru
giai stovėjo lauke tris savai
tes. Visi norėjo rugius vež
ti, o čia juos varu varo ke
lius taisyti. Vienas senelis 
pasakojo, kad sargybiniai iš
vertė rugių vežimą ir nuva
rė žmogų kelio taisyti.”

Tuo tarpu dvarponiai anei 
nekrust. Jie sau ramiai ru
gius vežė. Ant tų patyčių 
dar ir gubernatorius neva
žiavo keliu, o atvažiavo trau
kiniu.

Krata.
Nirolėj (Panev. pav.) pas 

ūkininką Grinkevičių buvo 
krata. Jieškojo revolverių 
ir knygų. Nieko nerado. 
Kratą įtaisęs kaimynas.

Didelis lietus.
Rugs. 3 d. Kaune buvo 

baisus lietus. Kelios gatvės, 
kai-kurie žemutiniai gyve
nimai, vyrų gimnazija buvo 
aptekę vandeniu. Kituose 
namuose vandens buvo iki - 
aršino.

Tamsus kampelis.
Balbieriškiai (Suv. gub.) 

Šis kampelis visai užmirštas. 
Vargu kuomet ir laikraš
čiuose pasirodo kokia nors 
žinutė iš Balbieriškiu. Inte
ligentų nors ir yra, bet visi 
jie miega. Tik vakarais jie 
pratrina akis ir “spacierau- 
ja” su žydelkytėmis. Yra 
kokios tai draugijos krautu
vėlė, bet jai labai blogai seka
si: nėra gero vedėjo. Užtai 
aludėms (jų yra apie 15), 
monopoliui, bravarui puikiai 
sekasi. Mokslo įstaigų irgi 
yra: 3 “chederiai”, 1 mokyk
la ir koks tai parapijinis kny
gynėlis, kame ir kaip jis gy
vuoja, vargu ir vietiniai 
žmonės težino. Mūsų jauni
mas nepaprastas. Vestuvės- 
na jų prieina galybė. Kartą, 
paprašius kunigėliui išsiskir
styti, jaunimas pasipriešino 
ir gręsė kunigą nušauti. Mok
sleivių maža: keli klierikai, 
viena Uogintaitė—mokinė ir 
kelios žydelkytės gimnazis
tės. ' “L.Ž.”

Pamišėlis.
Graudušių kaimas (Šiaulių 

pav.). Ūkininko K. Kievišo 
sūnus—Antanas liepos 31 d. 
susiginčijęs dėlei kokios-tai 
savasties baisiai buvo sužei
dęs savo tėvą, išdaužė trobai 
langus ir norėjo nušauti savo 
tėvą ir pamotę, kurie tuojau 
išsinėšino iš namų ir pranešė 
vietinei policijai, jog jų sū
nus esąs beprotis.

Policija pastarąjį suėmė. 
Kadangi niekas negalėjo su
prasti jo pamišimo, tai palei
do. Tėvas padavė skundą 
gubernatoriui ant policijos, o 
tardytojui prašymą, kad su
imtų jo sūnų, kaipo pamišė
lį. Keli metai atgal jis labai 
sirgęs proto sumišimo liga.

“L.Ž.”
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LAISVESPAUDOSBALSAI
Kokių knygų mums truk“ 

s ta?
“Liet Žinios” nurodo, ko

kių knygy dar nėra paga
minta mūšy literatūroj.

“J) Geros lietuvių istorijos kol kas 
neturime, nes Daukanto, Šliupo, Basa
navičiaus veikalai ne visuomenei, bet 
tik mokslo žmonėms gali būti naudingi.

2) Visai neturime lietuvių literatū
ros istorijos... Galima sakyt,kad nei vie
nas iš lietuvių.net inteligentų, nepažįsta 
savo literatūros istorijos.

3) Neturime abelnos visasvietinės 
literatūros istorijos. Tokio veikalo rei
kalingumą vis labiau ir labiau jaučia
me, nes yra žmonių, kurie jokios sve
timos kalbos nepažįsta.

Tam pačiam tikslui būtinai ir dabar 
jau reikalingi da šie mokslo vadovėliai.

4) Kultūros istorija.
5) Nėra jokio vadovėlio, iš kurio ga

lima būtų susipažinti su psichologijos 
mokslu.

6) Trūksta pedagogijos vadovėlio.
7) Nėra iš ko pasipažinti su fizikos 

sistemomis.
8) Labai reikalingas platesnis, sis- 

temuotas politikos ekonomijos kursas.
9) Nėra sistemuoto veikalo apie 

gamtos evoliuciją.
Pridursime dar: trūksta fi

losofijos istorijos. Netgi ne
turime bent kiek žmoniškes
nės abelnosios istorijos. Tais 
dalykais galėty pasirūpinti 
T.M.D., bet prie dabartinės 
pakraipos kasžin, ar ji pano
rės tuomi užsiimti...

Mirė Andrius Vištalius.
“Vien. Lietu v.” praneša, 

jog Argentinoj mirė vienas 
iš “Aušrininku” būrelio A. 
Vištalius. Jisai iki pat pas
kutiniu dienu rūpindavęsis 
lietuviu laikraštija ir apskri
tai, lietuviškais reikalais.

Velionis buvo nesveikas ir 
Amerikos lietuviai jo širdin
gai gailėjosi. Jojo pastarų
jų laiku užrašai jokios vertės 
neturi, nebent tik biografišką.

Nusižudė redaktorius.
Chicagiškis “Dziennik Lu- 

dowy” praneša liūdną nau
jieną apie nusižudymą vieno 
iš to dienraščio redaktorių 
drg. M.Bieleckio. Velionis 
nusižudė ant laivo, kuris jį 
vežė iš Europos Amerikon. 
Mat, praradęs sveikatą Ame
rikoje, M. Bieleckis buvo nu
vykęs Lenkijon pasigydyti, 
bet, matomai, jo sveikata 
buvo pabaigtinai suardyta.

Velionis ilgai kankinosi 
Rusijos kalėjimuose ir Sibire.

Lenkai darbininkai nustojo 
labai gabaus vadovo.

Sakramento garbintojų 
kongresas.

Vienos (Austrijoje) mėne
sinis laikraštis “Kampf” 
(Kova) plačiai aprašo šv. Sa
kramento garbintoju kongre
są. Tai buvo ne religijiniy 
iausmy apreiškimas, bet tik 
kareiviška demonstracija su 
bubnais, “moving picturs”, 
apsiginklavusiais oiicieriais. 
Toje demonstracijoj dalyva
vo karalaitis ir jo žmona, 
Austrijos ir kitu kraštu kata
likiška diduomenė. Katali
ku dvasiškija dar sykį paro
dė, kaip didžiai susigiminia
vo su galingaisiais ir didi
kais.

Nabagėlis Jėzus! Kokios 
‘ ‘dūmos” turi ateiti jam į gal
vą, atsiminus Paskutinę Va
karienę ir Golgotos kalną! 
Tuomet ginklai buvo atsta
tyti prieš Kristų, o dabar ant 
jo garbės užriktuotos armo- 
tos, o ginklai tik skamba.

“Lietuvai”.
K Jeigu jūs, ponai iš “Lietu
vos”, dar bent iš vardo esate 
pirmeiviai, tai ar jūs nežino
te, kad Vilniaus gub. sulen
kino lietuviški kunigai ir da
bar dar tebelenkina? Ar jūs 
neskaitote “Liet. Žin.”, kas 
per paukščiai tie lietuviški 
Kunigėliai Kukta, Kraujalis? 
Ar jūs nežinote, kad tose Vil
niaus gub. vietose, kur lietu
viai tautiškai atbudo, mūsų 
liet, kunigai lošia žandaru 
rolę?

Jeigu jūs tai žinote, tai 
kaip jūs galite sutikti su tak
tika ilgaskverniu nacionaliz
mo?

Ant šitų klausimu jūs at
sakote ne kaipo pirmeiviai, 
bet kaipo juodi klerikalai. 
Jūsų pirmeivystė paskęsta 
“Draugo” “filosofijoje”.

Kautskio nuomone apie 
Ettorą ir Giovannitti.

Karolius Kautskis šiandien 
yra visu pripažintas didžiau
siu tarptautiško socijalizmo 
mokslininku. Jo balso netik 
darbininkai atydžiai klauso
si, bet klausosi ir viso pa
saulio publicistai ir visuome
nės veikėjai. Itališkuose, 
vokiškuose ir angliškuose 
laikraščiuose tapo patalpin
tas jo straipsnis. Paduoda
me savo skaitytojams kurias 
nekurias to straipsnio ištrau
kas.

“Tarpe viso pasaulio soči j a- 
listy yra įsi tikrinimas, kad 
procesas prieš Ettorą ir Gio
vannitti yra vienas iš purvi- 
niausiu aktu legališko žudy
mo, kurį žmonija kuomet 
nors yra mačiusi.

“Amerika didžiuojasi savo 
laisve ir išties buvo gadynė, 
kada, palyginus su Europa, 
tame krašte viešpatavo dide
lė laisvė, kuri buvo darbinin
ku privilegija. Tie laikai vie
nok jau praėjo. Dabarties 
gi amerikoniška luosybė vir
to privilegija stambiu raz- 
baininku, darbininku gi kle- 
sai ta laisvė perdėm siauri
nama.

“Visuose kapitalistiškuose 
kraštuose teismai yra įran
kiais darbininkams pavergti. 
Teisingumas virto šiandien 
klesiniu teisingumu, bet nie
kur jisai taip begėdiškai ne- 
apsireiškia, kaip Suvienytose 
Valstijose. Tegul ir Vokieti
joje teismai nėra teisingi, 
vienok pas mus (t. y. Vokie
tijoje) panašus skandalai ne
galima įtaisyti. Nors Vokie
tija yra monarchija ir politiš
koji laisvė čia daug mažes
nė, vienok pas mus teisėjai 
daugiau žiūri teisybės, negu 
Amerikoje. Tatai yra nedėl- 
to, kad Vokietijos teisėjai ir 
valdininkai turėtu geresnę 
širdį, negu Amerikos kapita
listai ir teisėjai. Tatai esti 
todėl, kad Vokietijoje dau
giau bijomasi darbininku 
klesos, nes ta klesa turi ga
lingą atstovystę socijalistu 
partijoje ir turi stiprias uni
jas, persiėmusias socijalizmo 
dvasia.”

Toliaus K. Kautskis sako, 
kad jeigu panašiai būtu atsi
tikę prieš rinkimus Vokieti
joj, tai vokiečiu socijalistai 
būtę gavę dar daugiau balsy. 
Tuomet būtu sujudus visa 
šalis. Todėl, kaip visai tei
singai mano mūšy žilas sene- 
lis-mokslininkas, puikiausiu 
ginklu kovoje prieš kapitalą 
—y ra augimas soči j a - 
listy partijos ir unijy, 
persiėmusiy socijalizmo dva
sia. Tuomet darbininky kle
sa įgyty politikoje didžiausią 
galybę.

Reikia pasakyti, kad iš 
priežasties Lawrence’o strei
ko darbininky susipratimas 
Amerikoj smarkiai pakilo. 
Ypač gi tai apsireiškia tarpe 
lietuviy.

Buvusio po Keisto laiškas
(Iš “New York Call”).

‘ ‘Neužmušk, ” — tai penk
tas krikščioniškos tikybos 
prisakymas ir vienas gamtos 
įstatu savęs apsaugojimui. 
Daugelis laiko tą šventu įsta
tymu, bet tuom-pat laiku, 
kada tas įstatymas labiau
siai buvo skelbiamas, patįs 
jo skelbėjai užmušinėjo žmo
nes tūkstančiais, vien tik dėl 
pažvalgu skirtumo. Vienoj 
biblijos vietoj yra pasakyta: 
“Ir Viešpats tarė Maižiui, 
paimk visas žmonių galvas ir 
pakabink jas Viešpačiui prie
šais saulę, idant baisusis 
Viešpaties kerštas likty nu
kreiptas nuo Izraėliaus žmo
nių.” Maižis, elgdamosi kai

po Dievo agentas, paliepė 
žmones nužudyti. Tada liko 
nužudyta 2,400 žmonių, ir 
Viešpaties kerštas tapo nu
ramintas. Dabartiniame lai
ke tankiai nesinori tikėt, kad 
męs gyvename dvidešimta
me amžiuje, bet barbariška
me praeities amžiuje, su 
daugybe kraujo trokštančiu 
žmoniy. Gana pažvelgti į pie
tines valstijas, kad parausti 
iš gėdos.

Šios valstijos (New Yorko) 
įstatai, aiškindami žmogžu
dystę, skelbia, jog yra ketu
ri žmogžudystės skyriai. Pir
mas, — užmušėjystė —pirmo
jo laipsnio bausmė — nutei
simas mirtim Paskui—už
mušėjystė antro laipsnio. To
liaus—žmogžudystė pirmo ir 
antro laipsnio, atleidžiamoji 
ir teisėtoji. Taigi, matome 
penkis kelius prieš vieną iš
sisukt nuo mirties bausmės.

Dabar aš noriu parodyti 
jums du prasižengėliu sky
rių . Pirmas skyrius — ap
leistieji, be pagelbos; antras 
skyrius — galingieji.

1909 mėty statistika paro
do, kad tais metais Suvieny
tose valstijose atsitiko 9,000 
užmušėjysčiy. Už tą 123 už
mušėjai tapo nubausti mirti
mi, 561 uždarytas ant viso 
amžiaus kalėjiman, apie 1900 
uždaryti kalėjiman ant laiko 
nuo 29 dieny iki 30 mėty. 
Taigi, matote, kad dar 6,416 
užmušėju palikta ir vaikščio
ja gatvėmis kartu su mumis. 
Dabar jūs pasakysit: “Pa
karki! užmušėjus, nes pavo
jinga laikyti juos laisvus!”

Bet pažiūrėkime į antrą 
skyriy — galingyjy. Tie, ku
riuos ką-tik minėjome, tik 
vieną gyvastį atėmė, ir už 
tai turi mirti. Ar jūs kada 
nors pamislijote, kiek gyvas
čių lėšuoja galėjimas vadin
tis milijonierium? Šiame at- 
vėjyj yra gerai sutvarkytas 
planas, kad atimdinėt gyvas
tis, paniekinant visas mūšy 
šalies tiesas.

Neseniai vienas vyras tapo 
nuteistas į Sing-Sing kalėji
mą ant dešimties mėty, nors 
per jo priežastį žuvo 1,000 
motery ir vaiky, —bet jis 
buvo tik agentu.

Chicagos teatre žuvo apie 
700 žmoniy. Brooklyne į- 
griuvo bažnyčia, vienuolika 
tapo užmuštais. Brooklyno 
fabrikoj, ant Wavely' avė., 
septyni numirė. Brooklyno 
geležinkeliai užmuša apie 
200 ir fabrikos apie 500 žmo
nių kasmet ir tas tęsiasi iki 
šiol.

Tarranto ekspliozijoj dvi
dešimts tapo užmušta. New 
York Central tunelyj—apie 
keturiasdešimts. Darling- 
tono namas įgriuvo — septy
niolika mirė. Gazo kubilas 
įgriuvo, Brooklyne, — liko 5 
našlės ir daug našlaičiu. Pa
dirbimas New Yorko sub- 
way’aus, 1909 m., lėšavo a- 
pie 130 gyvasčių. Pennsyl- 
vanijos kasyklose tapo už
mušta daugiau, negu mūšyje 
prie Bull Run, ir per dešimtį 
mėty Suv. Valstijose dau
giau žmoniy liko užmušta 
dėl pelno, negu laike Pilie
tiškos karės. Be to męs tu
rime lošėju kerštus New 
Yorke dabar ir visuomet.

Dabar, apart to viso, kiek
vienas žinome, jog tūkstan
čiai vaiky miršta nuo nesvei
ko pieno. Tūkstančiai mirš
ta nuo balsamuotos mėsos, 
užnuodytu saldainiu, prezer- 
vuoty valgiy ir taip toliaus. 
Be to yra dar žmonės, pasi
vadinę daktarais, namy savi
ninkais, kurie išrandavoja li
gomis užkrėstus kambarius. 
Taigi matote, kad mums lie
ka tik menka proga išlikti 
nuo mirties, nes tik 3 nuo
šimčiai žmoniy miršta gam

tiška mirčia, tai yra iš senu
mo. Čia galiu paminėti, kad 
dabar yra Sing-Sing kalėji
me žmogus, laukiantis mir
ties, kuris net nė vieno neuž
mušė. Tas, rodosi, netikė
tina, bet taip yra. New 
Yorko prokuroras leido iš
bėgti žmogui, kuris prisipa
žino kitą užmušęs.

Gi Anglijoj 1806 m. kar
davo žmogy už vagystę, o 
1830 m. — už sudeginimą 
šieno kūgio. Italijoj gi mir
ties bausmės nėra. Yra dau
gelis kity šaliy, kuriose nėra 
mirties bausmės, taip lygiai, 
kaip daugely j mūšy valstijų.

Męs matome, kad įstaty
mai dabar baudžia negalin
čius apsiginti ir per pirštus 
žiūri į galinguosius.

Joseph L. Lock wood.
Dvidešimts mėty tarnavęs 

New Yorko policijos depar
tamente, dabar atsistatydi
nęs. Vertė J. Stropus.

Augmenų akys.
Ar pakvaišo tas rašytojas! 

—sušuks bile kas, perskaitęs 
straipsnelio antgalvį. — Ko
kias gi po plyniy akis gali tu
rėti augmenai?!

O vienok turi.
Profesorius Gotlieb Haber- 

land praneša apie pasekmes 
savo nepaprastai svarbiy iš- 
tyrimy. Po labai ilgy tyri- 
nėjimy ir tėmyjimy jam pa
sisekė patėmyti, kad nekurie 
augalai turi akis. Jisai pri
lygina tas akis prie akiy že- 
mesniyjy veisliy gyvuliy.

Paprastosios musės akis 
susideda iš vadinamy “fase- 
ty”, smulkeliausiy dalyčiu. 
Ty “fasety” musės akyje y- 
ra 4,000, o peteliškės akyje 
17,000. Pas nekuriuos aug
menis yra vos beužmatomas 
iškilimas. Tosios akinės klet- 
kutės pas augmenis gali pri
lygti prie atskiry “fasety”. 
Todėl ^augmeny akyje ty 
“fasety”, ty klėtkučių daug 
mažiau, bet ryšis jy vienoda. 
Todėl tosios akytės, kaip ir 
peteliškiy, musių, kirmėlių 
akys, gali matyti ir įgyti di
delę daugybę visokeriopiau- 
siy įspudžiy. Skirtumas tik 
tame yra, kad augmuo nieko 
nejaučia, neduoda sau atskai
tos, ką mato ir kas yra prieš, 
betgi ir nekurie gyvūnai ne
gali perprasti visy matymy. 
Bet nežiūrint to, profesorius 
G. Haberland yra tikras, kad 
niekas negalės užginčyti, jog 
augmenis neturi akučiu. Ji
sai darodo tai dar tam tikro
mis fotografijomis daleliu 
augmeny lapy,- kurias nu
traukė tam tikrais aparatais, 
sujungtais su mikroskopu. 
Tosios fotografijos darodo, 
kad kožna akies klėtkutė 
duoda aišky paveikslą namy, 
giriy, veidy ir kity stambes
niu daikty.

Prof. G. Haberland, atra
dęs panašias akutes ant lapy 
Norvegijos klevo, peruaniš- 
ko akanto ir kity medžių. 
Beto augmeny akys dar ski
riasi tuomi nuo gyvuny akiy, 
jog jose nėra to elemento, 
kuris vadinasi “pigmantu.” 
Lapy akys padengtos kokia 
tai žalia medžiaga.

Prof. Haberlando ištyrimai 
labai svarbys. Tai būty lyg 
ir pirmas ryšis tarpe dviejy 
dideliy karalysčiy, augmeny 
karalystės ir gyvūnų. Moks- 
lininky, ypač botaniky tarpe, 
tie ištyrimai pripažinta labai 
svarbiais. B—tis.

Prie New Yorko policijos 
skandalo.

Pagaliaus areštuoti tie du 
vyrai, kuriuos kaltina gemb- 
lerio Rosenthalio užmušime. 
Pasirodo, kad tiedu vyru sau 
ramiai vaikščiojo po pačios 
policijos nosimi, kuomet juos 
jieškojo po visą Ameriką.

Iš priežasties arešto tų už- 
mušėjy, tarpe prokuroro ir po
licijos vėl kilo peštynės. Pa
sirodo, kad laike kratos pa
imta daug laišky, bet tuos 
laiškus policija neišduoda 
prokurorui. Mat, iš ty laišky 
aišku,kad policija juos slėpė.

Tikra Rusija!

PRASIKALTĖLIŲ LAIVAS “SUCCESS”.
Prieš kelias savaites man teko aplan

kyti laivą, kuriuo seniau gabendavo prasi
kaltėlius iš Anglijos Australijon. “Suc
cess” stovi “Warren Bridge’iuj”, visai ne
toli nuo North Station, Bostone. Kasdie
ną ant jo lankosi daugybė žmoniy, o viso, 
labo jį yra aplankę 15 milijonu žmoniy.

“Success” — tai savotiškas muzėjus. 
Įėjęs į laivo vidurį, pasijunti lygir atskir- 

" tu nuo žmoniy ir persikėlusiu į kokias tai 
nepaprastas sąlygas. Tie laikai, kada 
žmones taip persekiodavo, ir tie patįs kan
kinami žmonės, tarytum, stojasi prieš akis 
ir negali nuvyti tuos sunkius įspūdžius.

Tūkstančius žmoniy pervežė “Success” 
į Australiją, tūkstančiai žmoniy žuvo ant 
to laivo po baisia našta katorgos bausmės.

Skaitytojai veikiausia žino, kad kaip 
dabar Rusijos valdžia dar tebesiunčia Si
biran visokius prasikaltėlius ir neprasikal- 
tėlius, taip seniau darydavo ir Anglija, 
kuri gabendavo prasikaltėlius Australijon. 
Nenoroms prisimena senoviškos galeros— 
laivai, ant kuriy turėjo dirbti prasikaltė
liai Senovės Ryme ir viduramžy. Atskir
ti nuo savo šeimyny, išplėšti iš žmoniy 
draugijos, dirbdami sunkiausi darbą, se
novės “galerninkai” per visą savo amžį 
matė tik vandenį ir dangy.

Tas pats buvo ir ant ty laivy, kurie 
gabendavo kalinius iš Anglijos į Australi
ją. Iš ty laivy iki šiai dienai užsiliko tik
tai “Success” ir jį, kaipo retenybę, kaipo 
any laiky atminimą, gabena dabar iš vie
tos į vietą ir rodo žmonėms.

Laivo administracija vedžioja publiką 
nuo vieno daikto prie kito, aiškina kožnos 
liekanos svarbumą ir istoriją. Tam tikri 
katalogai ir knyga “Complete history of 
the convict ship and, its prisoners” duoda 
pilną supratimą apie baisią to laivo isto
riją.

Dar ir dabartės męs su pasibaisėjimu 
atsimename tą nedėlią-kitą, kuomet, kaip 
silkės sugrūsti, važiavom Amerikon. Męs 
bjauriamės kiekviena žudyne ir stebiamės 
iš žvėriškumo, kokį matome aplink savęs!

Tai kasgi galima pasakyti apie tą 
kankinimą, kokį žmonės turėdavo perkęs- 
ti ant “Success”? Juk tai buvo kaliniai, 
kuriems buvo atimta liuosybė. Juk tai 
buvo baisios bausmės vieta. Penkis mė
nesius tęsdavosi kelionė iš Anglijos į Au
straliją. Penkis mėnesius reikėdavo būti 
gyvuliy vietoje, nematyti saulės šviesos, 
būti supančiotais ir užrakintais urvuose, 
kurie turi kelis žingsnius ilgio ir pločio. 
Bet tie kaliniai, kuriuos tik veždavo į Au
straliją ir ten paleisdavo, dar buvo lai
mingi. Ant laivo “Success” buvo ir to
kiu kaliniy, kurie gyvendavo čia mety- 
metus, o tankiai ir amžį. Tai baisiausia 
bausmė, kokią tik galima išgalvoti. Tą 
bausmę skirdavo kaliniams, kuriuos kalti
no žvėriškiausiuose prasižengimuose ir ku
riems nerasdavo tinkamos vietos papras
tuose kalėjimuose.

Ant laivo “Success”, apatinėje daly
je, yra taip vadinamos “tigeriy lindynės”. 
Tenais laikydavo žiauriausius prasižengė
lius. Iš visy pusiy tik geležįs, geležįs ir 
geležįs. Baisi vieta, baisys žmonės, pa
našus į šmėklas.

Turiu pasakyti, kad ant “Success” 
yra užsilikę žymesniu kaliniy vardai ir pa
darytos net tam tikros stovylos, kurias 
galima matyti per cieliy (kamerų) lange
lius. Kuomet praeini pro visus cielius, 
kuomet pamatai kiekviename iš ju po vie
ną ar po kelis kalinius, kuomet susipažįsti 
(iš kataliogo arba aficieriaus paaiškinimo) 
su to ar kito kalinio gyvenimu ir dasižinai, 
už ką jisai kankinamas,—tuomet, rodosi, 
prieš akis stojasi baisi eilė nakties šmėk
lų ir sunku atsikratyti nuo baisaus įspū
džio, kurį daro tasai pragaras, kurį patįs 
žmonės sutvėrė. Ir kada pamislini, kad 
tokiu žmonių ant vieno tik “Success” bu
vo tūkstančiai, tuomet nenoroms prisime
ni tuos milijonus nelaimingu, kurie išrau
ti iš žmonių draugijos, paniekinti, ap
spjauti.

Bet grįžtu prie “tigeriu lindynių”. 
Tai didesnės kameros, kuriose telpa apie 
10 ar daugiaus žmonių. Jie skaldo akme
nis, jie prakaituoja. Mat, tai didžiausi 
plėšikai ir juos žudo, juos smaugia be pa
sigailėjimo. Jie skaldo tuos akmenis, ku
riuos paskui numeta į jūros bedugnę, o 
jiems duoda skaldyti naujus, čielus akme
nis. Kuomet dirbi ir žinai, kad darbas 
atneš vaisiu, dar pusė bėdos, nors darbas 
būtu katorginis. Bet kada dirbi ir žinai, 
kad tavo darbo vaisiai paskęs jūros gilu
moje, tuomet darbas virsta amžinu pra
keikimu.

Oi skaldo jie, skaldo tuos akmenis, 
kuriuos žmonėms užnarina ant kaklo ir 
smaugia juos per amžių amžius. Užbur
tas ir prakeiktas ratas, kuris sukasi ir 
niekados nesiliauja sukęsis.

Jeigu katrą nors iš mūsų ten užraky- 7 
tu, apkaustytu kojas ir lieptu skaldyti 
tuos akmenis per mėty metus,—ką męs 
pasakytume, jeigu mums atimty visa, kas 
brangu, ir pasakytu: kelio prie laisvės tau 
jau nėra.

Aš nesuskaičiau, kiek apačioje “Suc
cess” yra cieliu ir kamery. Apačioje yra 
du augštai ir abu jie veik perdėm už
imti cieliais, po kelis žingsnius ilgio ir 
pločio.

Saulės kaliniai nematydavo, bet ir 
šviesos tenais veik nebuvo. Visy jy kojos 
surakintos. Vienam už kokią-tai baus
mę prirakintos ir rankos, taip kad žmo
gus ir pasikrutinti negalėjo.

Jūs pasakysite, kad tai buvo baisys 
prasižengėliai, baisys žmogžudžiai. Tei
sybė, ten yra ir tokiy, ant kuriy sąžinės 
guli užmušimai keliy dešimčių žmoniy. 
Tokiems žmogžudžiams nėra vietos žmo
nių draugijoje. Bet juk tai, šiaip ar taip ’ 
kalbant, pavieni prasikaltėliai, didžiuma 
jy paprasti žmonės, kurie paslydo, eidami 
gyvenimo keliu, bet dar nepagedo. Juos 
dar galima būty pataisyti. Juk meilės J 
galybė ir šiaurės ledus sutirpina. Bet ka
da aplinkui tik žiaurumas, tik kankinimas, 
tuomet užšąla širdis, užaušta geri jaus
mai, tuomet žmogus už piktą nutaria pik
tu atsimokėti. Tuomet jisai keršyja ir 
keršyja baisiai. Tuomet jisai pasako vi
suomenei: “tu išmetei mane iš savo tarpo, 
tu mane, kaip žvėrį, kankini, palaukie, aš 
tau atsilyginsiu.”

Tai tokia prasikaltėliu psichologija!
Bet nemanykite, kad ant “Success” 

kankindavo vien razbaininkus ir plėšikus. 
Ten buvo ir gėry žmoniy. Štai ties vienu 
cielium stovi parašas: “James Lovelace, 
one of the famous “Six Men of Dorset”. 
Kasgi tie per drąsys vyrai? Ogi tai žmo
nės, kurie sutvėrė sodžiaus darbininky 
draugiją ir reikalavo pakelti algas ant 1 j 
šilingo. Jie darbavosi pradžioje pereito 
šimtmečio. Juos apkaltino “konspiracijoj” 
ir ištrėmė ant septyniy mėty į Van Die- 
men’o žemę. Ant “Success” jie prabuvo 
kelis metus savo tvankiuose eželiuose, ma
tydami tik paniekinimą ir danty griežimą.

Kuomet juos vėžė iš Anglijos; tuomet 
Lovelace išmetė, surašęs ant popierėlės, ei
les. Pusę ty eiliy išsirašiau: g

“Dievas mūsų vadovas. Nuo laukų, nuo bangų, . \ 
Nuo plūgų, nuo irklo, iš girių
Męs Čion susirinkom atkovoti šalies tiesas 
Ir apsakyt tyronų baisius darbus.
Męs keliame garsų žodį liuosybes,
Męs norime būti liuosi ir 1.1. ,

Argi tik tie šeši darbininky draugai 
ten buvo? Oi, jy buvo daugiau.

Apačioje yra dar koplytėlė. Tenais 
kaliniams skelbdavo neva meilės žodžius. 
Tai galėjo skambėti baisiu pasityčiojimu.

Ant viršaus sudėta visokiy kankini
mu įrankiai. Sunky supasakoti, kokiy bū
ta kankinimy. Štai bolė, kuri sveria 72 
svaru. Ją velka kalinys, kurio rankos ir 
kojos supančiotos grandiniais. Štai stie
bas, prie kurio prirakindavo ir pliekdavo, 
štai šarvai, kuriais sukaustydavo kūną, 
štai medinė, geležimis apkalta merga, ku
rios vidun įdėdavo kalinį. Daug kas pri
mena palaimintos inkvizicijos laikus. Vi
sur torturai, visur geležįs, visur grotai. 
Štai sargy apsiginklavimas.

Žiaurios buvo sargy širdįs, nes per 
visą amžį jie tematydavo tik sopulius ir 
priprato prie jy.

Viršuje taip-pat sudėta įvairus seni jfe 
dokumentai, kurie turi ryšį su nuteisimais 
ir bausmėmis. Yra kopija nusprendimo 
ant mirties Anglijos karaliaus Karolio.

Visi tie dokumentai, kurie, rodosi, 
krauju kvepia, dar padidiną tą baisy įspū
dį, kokį įgauni vaikščiodamas po “Suc- 
cess’ą”.

Didelis laivas jūros berybėje, o vidu
ryje skausmas, vaitojimas ir pagieža. Ke- .-į 
lio sugrįžti į laimę nėra.

Tai taip visuomenė “taiso” prasikal
tėlius. O taip beveik ir po šiai dienai yra.

Nedyvai, kad “Success’o” kaliniai 
kartais sukildavo. Bet kągi jie, begin
kliai, galėjo padaryti prieš apsišarvojusius 
žmones.

Vienok, kada ant “Success’o” buvo 
užmuštas_ vyriausias Australijos ka
linių prižiūrėtojas, kada vienas “Success’o” 
kunigas, išbuvęs ten kelis metus, pradėjo 
važinėti po Angliją ir laikyti prakalbas, 
kada laikraštija pakėlė protestą, tuomet 
ant “Success’o” atsilankė parlamento at
stovai. Už keliy mėty (1868 m.) pasibai
gė “Success’o” kelionės.... Tais metais 
užsibaigė Anglijoje viešos ekzekucijos. :

Tai tiek aš norėjau papasakoti apie 
laivą “Success”. Kas turi laiko, gali ir 
pats tą laivą aplankyti.

Tuomet, nors ant valandėlės, męs už
miršime mūs “amerikonišką laisvę” ir spor
tavimus ir, jei nesuprasime, tai bent steng
simės suprasti nors dalelę žmonijos tra
gedijos. L. Prūseika.
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MEILE.
Be meilės nei vienas žmo

gus negyvena. Nors ir di
džiausias žmogžudys, bet ir 
tasai turi ką nors mylėti. Tie 
žmonės, kuriems teko maty
ti žmogžudžius, pasakoja, 
kaip nušvisdavo jy veidai, 
kuomet jiems užmindavo a- 
pie motinėlę ar apie brangią 
mergelę.

Kiekvienas žmogus myli 
gamtą ir didžiuma žmoniy 
myli visą žmoniją. Bet apie 
tai aš čia nekalbėsiu* Aš 
kalbėsiu apie meilę ir meilės 
džiaugsmą pas mūšy vaiki
nus ir merginas. Man rodo
si, kad mūšy jaunimas ne
moka dorai auklėti meilę. 
Pas mus labai tankiai iš mei
lės pasidaro labai nemeiliški 
prietikiai. Pas mus meilė 
pavirsta į tampymąsi, tąsy
mąsi, ir slankiojimą paša
liais. Mergina dėl mados 
dar pasipurto, bet tai tik dėl 
mados. Paskui prasideda 
bučkiai, tikroji meilės karšt
ligė. Bet tai ne ideališka, o 
tik paprastoji kūniška meilė. 
Nuo tosios gi valandos, kada 
mergina paragauja uždraus
to Jievos obuolio—prasideda 
tosios meilės puolimas, pakol 
ji visai neišnyksta.

Ar mažai męs matome 
šiandien merginų, kurias ap
leido jy numylėtiniai? Jo
sios gerai nei pačios nesu
pranta, kaip čia viskas atėjo 
ir praėjo. Tarytum, kokia 
vėtra pagavo, viską susuko 
ir paliko tik baisy nusivyli
mą, gailestį, širdies skaus
mą. Vaikinas, kaip dūmas, 
išlėkė į svietą, —kas jam 
galvoj? Jisai lauks antros 
tokios progos, paskui tre
čios...

Neužmirškime męs, mer
ginos, vieno poeto žodžius: 
“Jisai tave ramina ir vesti 
žada, kad tiktai ant laiko tu
rėti vigadą.” Neduokime 
save apgauti, nes tai netikra 
meilė. Panaši kūniška meir 
lė yra tik laikinė meilė, pas
kui kurios seka nešlovė ant 
viso amžiaus.

Męs turime svajoti ir jieš- 
koti gyvenime tikros meilės. 
Bet męs, merginos, tankiai 
to nepaisome. Paskui, po 
nelaimei, visa bėda verčiame 
ant vaikiny. Bet męs turi
me ir save kaltinti, . nes tan
kiai esame to vertos. Kuo
met vaikinas nori su mumis 
rimtai, gražiai kalbėti, kuo
met jisai nesignaibo, nesiki- 
bina, — męs tankiai tokius 
vaikinus paniekiname arba 
pavadiname kelmais... Mer
ginos labai tankiai panašiai 
elgiasi iš paprasto pasipūti
mo arba tik taip sau, kad 
“pasibovyti.”

Tikroji meilė, mano nuo
mone, visai ką kitą reiškia. 
Be artymiausios pažinties 
negali būti meilės. Žmonės, 
kurie nori meilę pažinti, tu
ri išpradžiy vienas kitą pa
žinti. Kuomet pasirodys, 
kad yra ryšiai, kurie riša 
vaikiną ir merginą, kad jy 

' jausmai ir jy protas sutaria, 
tiktai tada gali būti prireng
ta dirva dėl meilės, dėl tik
ros neveidmainingos meilės. 
Tikroji meilė nesukels taip 
greitai piktų jausmų, bet 
mokės tuos jausmus suvaldy
ti. Meilė negali- gyvuoti be 
proto. Garsusis Miltonas sa
ko apie meilę: “Su tavim 
kalbėdamas, aš užmirštu bė
gimą laiko; saldus man ryto 
kvėpavimas, saldus jo atėji
mas su pirmais akkordais 
paukščiy giesmiy; neišpasa
kytai maloni man saulė, kad 
ji,atidarydama rytmečio var
tus, apšviečia savo spindu
liais mūšy gyvenimą ir bliz
ga ant rasos, ant kvietky, 

ant žolės... Bet nei vėsus ry
to kvėpavimas, nei saldžios 
paukščiy giesmės, nei žemės 
gary kvėpavimas, nei pui
kus nakties giedorius, nei 
drebantis žvaigždžiy mirksė
jimas, — be tavęs mane nie
kas nenuramina.”

Tai taip atsiliepia apie 
meilę didis Miltonas. Man 
rodosi, kad jau gražiaus ir ne
galima būty atsiliepti. Apie 
tokią meilę męs turime sva
joti, tokia meilė tėra idea
liška, tik tokia meilė gali su
teikti laimės ir pasigrožėjimo 
gyvenime.

Mažoji Onytė, 
Iš Athol, Mass.

Žinių=žineles.
Vandens lašai, kaipo 

bausmė.
i Jeigu ant jūsy galvos už

krinta keli vandens lašai, jūs 
beveik to nei nepajuntate. 
Jums neateina į galvą, kad 
vandens lašai gali būti dide
lė bausmė. Tą bausmę var
toja Chinijoje, Japonijoje ir 
Tibete.

Prasikaltėlį pastato tokia
me stovyje, kad jisai negali 
pasikrutint. Tuomet varvi
na ant jo galvos lašą po lašo. 
Išpradžiy, rodosi, nieko nėra 
tame ypatingo, bet paskui 
prasideda tikra kankynė.

Vienas Paryžiaus profes. 
papasakojo apie tai savo stu
dentams. Vienas iš jy pradėjo 
juoktis ir panorėjo išmėgin
ti. Atnešė indą su vande
niu ir pradėjo lašinti ant ran
kos vis į vieną vietą. Stu
dentas išpradžiy juokus krė
tė, bet kada dasivarė iki 200 
lašy, tuomet pradėjo nekan
trauti. Kada atėjo trečias 
šimtas, ranka paraudo. Po 
ketvirtam šimtui oda išsipū
tė ir trūko. Skaudėjimas bu
vo taip didelis, kad studen
tas nelaukė nei iki 500 ir 
pripažino save nuveiktu.

Namines gyvates.
Ko tik žmonės neišmokina 

sau tarnauti? Piety Ameri
koje, Brazilijoje, yra labai 
daug žiurkiy. Toms žiur
kėms naikinti žmonės laiko 
tam tikras gyvates. Ilgis ty 
gyvačių—-3—4 aršinai, sto
rumo—kaip suaugusio žmo
gaus ranka. Pažiūrėjus į to
kią gyvatę, baisu darosi, vie
nok Brazilijoj jąs parduoda 
ant markety po dolerį, du 
arba net tris. Tosios gyva
tės begalo tingios. Josios 
snaudžia per visą dieną. Bet 
kaip tik ateina naktis, gyva
tė eina ant medžioklės. Jo
sios moka taip šliaužti, kad 
žiurkė nieko nepajunta. Pa
mačiusi žiurkę, gyvatė, kaip 
žaibas, šoka ant jos ir nu
tveria už gerklės.

Toji gyvatė vadinasi “dža- 
boja”. Ji labai pripranta 
prie namy ir gali sugrįžti, 
jeigu ją kur nors išnešti.

Kairioji ranka.
Gamta davė mums dvi ran

ki ir abidvi visiškai lygi. Bet 
męs visus darbus suverčiame 
ant dešinios rankos. Jeigu 
męs mokėtume pilnai varto
ti abiem rankom, būty di
desnė teisybė, parankumas 
ir laiko sučėdinimas. Japo
nijoj vaikus mokina paišyti 
kaip dešinia, taip ir kairiąja 
ranka. Vokietijoj amaty mo
kyklose paskutiniu laiku pra
dėjo žiūrėti, kad mokiniai 
mokytysi dirbti abiem ran
kom. Tuomet dešinioji ne- 
taip greitai pailsta,' nes jai 
daug padeda kairioji. Net 
mergaites mokina siūti kai
riąja ranka.

. Lietuvoje teko matyti ke
lis raštininkus, kurie mikliai 
rašo abiem rankom.

Dabar jau atėjo tokie lai
kai, kad niekas nenori duoti 
save išnaudoti. Todėl ir de
šinioji ranka protestuoja prieš 
kairiąją. J. Undžius.
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Darbininkas prašo pas kapitalistą darbo. Kapitalistas, ramiai rūkydamas cigarą, 
rodo pirštais į mergaites, kurios atlieka didelių žmoniy darbą.

Vaiky darbas ardo ne tik jy pačiy sveikatą, ne tik naikina priaugančią kartą, bet 
atima darbą ir dideliems.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

Rugsėjo 15 d. š. m. “Dra
mos Draugija vaidino Lisen- 
kos-Konyčiaus trijų veiksmų 
juokus: “Gyvieji Nabašnin- 
kai”. Vaidinimas atsibuvo 
visiems žinomoj ‘Hull House’ 
salėje. Veikalas, abelnai 
imant, neturi savyje sveiko 
juoko. Gyvenime vargu ra
sis toki idijotai, kaip Žindu- 
lis ir Kvailevičius... Tečiau 
veikalo techniškoji pusė ap
dirbta neblogai.

Artistai - mėgėjai, reikia 
pripažinti, savo roles atliko 
puikiai! Žadama tuoj vai
dinti “Audra Giedroje” ir 
“Joninės”. Lauksime! 

* * ik
Lietuviai socijalistai ren

giasi prie paminėjimo K. 
Markso 30 mėty mirties su- 
kaktuviy. Manoma pareng
ti 14 d. kovo 1913 m. muzi- 
kališkai-literatišką vakarą. 
Jieškoma salės. Referato ra
šymo darbą pasidalino du: 
Strazdas- K. Markso biogra
fija, Petraitis K. Markso te
orijos reikšmė. 

* *
Manoma įsteigti teoretiš

ką kuopą tarpe Chicagos liet, 
socijalisty. Kuopos tikslas— 
lavintis draugijiniuose klau
simuose. Ypatingai mark
sizmo principu gvildenimui 
būsianti atkreipta doma. To
kios teoretiškos kuopos rei
kalingumą seniai atjaučia 
chicagiečiai... Geistina, kad 
žodžiai stotųsi kūnu. Lauk
sime, vyručiai, lauksime!

Stasys.

Nedėlioj, 15 rugsėjo, drau
gystė “Vienybė” laikė ap- 
vaikščiojimą 5 mėty sukak- 
tuviy savo gyvavimo Pilsen 
Auditorium svetainėj.

Apvaikščiojime dalyvavo 
rodos, bene 9 draugystės, 
todėl ir žmoniy buvo nema
žai susirinkusių. Kalbėjo Dar
gužis, Galskis ir Ilgaudas. 
“Rūtos” choras padainavo 
keletą daineliy, tiktai ne vi
sos atsakančiai pavyko, nes, 
abelnai, balsai mažai teišla- 
vinti.

Publikos užsilaikymas bu
vo tiesiog pasibjaurėtinas! 
Laike prakalbų šukavo, švil
pė ir kojomis trepsėjo, o ypač 
kada Dargužis kalbėjo, nes 
jis savo kalboj papeikė lietu
vius už girtuokliavimą, už 
nerangumą šviestis ir t. t.

Jei būty buvus geresnė 
tvarka, geresnis užsilaiky
mas, vakaras būty suteikęs 
visai malony įspūdį.

B—šius.

15 d. rugsėjo atsibuvo so
či jalisty partijos lietuviy sky
riaus konferencija. Konfe
rencija buvo viena iš svar
biausi^ Pas lietuviškus na
rius Socialist Party pasirodė 
aiškus noras varyti agitaciją 
už socijalisty partijos kandi
datus. Tam tikslui tapo iš
rinktas komitetas, kuris 
rengs prakalbas lietuviy ap
gyventose dalyse. Organi
zatorium išrinktas draugas 
A. Vasiliauskas, kurio užduo
tis yra agituoti už socijalisty 
partijos kandidatus ir skleis
ti savo partijos principus. 
Drg. A. V. važinės po mies
tus su prakalbomis. Tikimės, 
kad lietuviai darbininkai 
draugiškai patiks mūšy orga
nizatorių.

Agitacijos komiteto sekr. 
Anuf. Karalius.

Nuo Red.—Šią paskutinę 
žinutę talpiname vardan be
šališkumo, nors labai mažai 
težinome apie lietuviškus so
či jalistus, kurie yra prisidė
ję prie Socialist Party.

"Detroit, Mich.
Čionaitiniai lietuviai gyve

na nevisai suirusiai. Labiau
sia atsižymi LSS. 116 kuopa, 
kuri tankiai parengia prakal
bas ir darbuojasi apšvietos 
reikaluose. Turime čia bū
relį narsiy katalikų, kurie ne
lanko jokiy pirmeivišky susi
rinkimų, tik karčiamas lan
kyti, tai labai mėgsta.

Jaunikaičiai yra labiausiai 
linkę prie laisvo gyvenimo. 
Būty malonu, kad pribūtų į 
Detroitą laisvę mylinčiy mer
ging C. S. U.

Cincinnatti, Ohio.
Čia atsibuvo prakalbos 

darbininkiškoje dvasioje. 

Pirmas kalbėjo Morkūnas. 
Jisai ragino, kad žmonės rū- 
pintysi daugiau mokslo įgy
ti, nes tik tuomet galės iš 
kapitalisty rankų pasivaduo
ti. Jisai aiškino, kad mote
ris turėtų lygias teises, kad 
joms nereikėtų stovėti ant 
gatvės ir laukti,kol kas dole
rį atneš. Kuomet moterįs 
gimdo—josios turi gauti pen
sijas. Antras kalbėjo Kru- 
konis. Pradėjo nuo Lietuvos 
istorijos. Paskui papasako
jo apie socijalizmą, nurodė, 
kaip socijalisty skaičius didi
nasi. Kvietė visus prisira
šyti prie socijalisty. Prisira
šė 10, ar gal keli dar dau
giau.

Susirinkusiy buvo apie 50 
ir apie 10 motery.

Juozas Šidlauskas.
Hoosick Falls, N. Y.

Mūsų miestelis stovi labai 
gražioj vietoj. Nuo New 
Yorko 300 mylių. Miestelis 
randasi tarp augšty kalny. 
Jame yra apie 5000 gyvento
jų, tarpe kuriy randasi airių, 
jankiy ir francūzy. Lietu- 
viy yra apie 55 familijos ir 
dusyk tiek pavieniy. Seniau 
mūšy miestelis buvo visai 
apleistas, bet jau dabar keli 
metai, kaip gatvės išgrįstos 
ir visur viską gražina. Ne
seniai pas mus susitvėrė dr- 
stė Jurgio Kareivio, kuri tu
ri 80 sąnariy ir yra labai ge
rame padėjime.

Čia lietuviai gražiai užsi
laiko ir gyvena didžiausiame 
sutikime. Gaila tik, kad at
siranda korespondenty, ku
rie išsimislija nebūty nieky 
ir visaip išvadina mūšy mies
to lietuvius. Tai labai ne
gražus pasielgimas.

Kaslink darby, tai su jais 
pas mus gana gerai einasi. 
Darbininky dabar net reika
laujama. Darbai beveik per
dėm geležinėse dirbtuvėse.

Kareivis.
Stoughton, Mass.

Rugs. 17 d. buvo prakal
bos. Kalbėjo SLA. preziden
tas p. Živatkauskas. Labai 
girė SLA. ir ragino atnau
jinti žuvusią kuopą ir pasa
kė: “nors jūs ir turite soci- 
jalistiškas kuopas, bet tai 

nieko negiliuoja”. Kaip ma
tyti, Stoughtone nenori pri
gyti tautiškas medis.

J. Fisenka.

Baltimore, Md.
Pas mus pradėta labai: 

smarkiai rūpintis Ettoro-Gio- 
vannitti reikalais. Susitvėrė 
tam tikslui konferencija iš 
dvidešimties organizacijų ir 
pradėjo veikti. Pirmoji pra
džia jau buvo. Parengė pro
testo mass-mitingą ant ku
rio buvo pakviesta kalbėti 
Miss. Flynn. Jos kalba pub
likai labai patiko. Buvo ren- į 
karnos aukos, pardavinėja
mos knygos ir paveikslai. 
Auky surinkta $50, kurios 
atiduota vedimui bylos.

Konferencija parengė 14 
d. rugs, parodą. Parodoje 
dalyvavo daugybės žmoniy, 
be skirtumo lyties ir tikėji
mo. Galima džiaugtis ir iš 
brolių lietuviy, kurie taipgi 
pasirodė gana gražiam skait- 
liuje. Buvo atsiradę ir tvar
kos ardyto j y, pagalios vis
kas gerai pasibaigė.

Atsirado betgi tokiy die- 
gy, kurie, ant kampy stovė
dami, dar pasityčiojo. To
kie žmonės daro ne kam ki
tam, tiktai sau didelę gėdą.

Po parodai buvo pareng
tos prakalbos ant gatvės 
priešais City Hali. Kalbėta 
tik angliškai, bet beveik visi 
suprato. Žinoma, aiškino 
apie Lawrence’o streiką, val
džios žvėriškumą. Ragino 
darbininkus kovoti ir nepasi
duoti tiems, kurie daug ža
da, o mažai išpildo, tai yra 
republikonams ir demokra
tams. Konferencijos pirmi
ninkas kvietė visus darbuo
tis, kas kuom gali, kad tik 
vadovai būty liuosi.

Jonas P. Kalbis.

Brooklyn, N. Y.
13 d. rugsėjo LSS. kuopa 

parengė prakalbas lietuviy 
tautiškame name Ettoro- 
Giovannitti naudai. Kalbė
jo J. Perkūnas ir Šmitas. 
Perkūnas gana moksliškai ir 
aiškiai išvedė “kaip navat- 
nas tas svietas”. Antras kal
bėjo Šmitas. Jo kalba labai 
tanki ir labai smarki. Ma
tyt, kad lietuviška kalba nė
ra jo prigimta kalba. Kal
bėjo apie Lawrence’o streiką 
ir IWW. uniją.

Deklamavo M. Viltrakiu- 
tė. Publikos buvo pilna sve
tainė ir vakaras visiems pa
tiko. Auky surinkta $18.64.

14 rugsėjo surengėm de
monstraciją. Maršavom gat
vėmis su svetimtaučiais, iš
reikšdami protestą prieš kan
kinimą kalėjime darbininky 
vadovy. Iš lietuvišky drau
gijų prisidėjo L. Kriaučiy 
unija, LSS. 19 kuopa ir L. 
Apšvietos draugystė.

V. J. Žilinskas.

Montello, Mass.
—14 rugsėjo teatrališkas 

ratelis “Viesulą” statė ant 
scenos komediją dviejuose 
aktuose “Svečius iš Lietu
vos”, kuri gana daug juoko 
pridarė. Žmoniy buvo 500. 
Toliaus ėjo koncertas, mono
logai, kvartetas. Daržins- 
kaitė deklamavo eiles. John 
Bamba laikė spyčiy.

—Čia saliūny nėra, bet 
daug yra slapty karčiamy. 
Jy užlaikytojai paleido pa
skalą, būk pas juos pasirodo 
velniai. Tad karšti katali
kai eina žiūrėti. Kada pasi
geria, tada pamato ir vel
niuką. Smukliy užlaikytojai 
daro iš to gerą biznį. Pilie- 
čiy kliube jau pakeltas klau
simas apie, smukles, kurias 
nutarė panaikinti. Dabar 
policija gana stropiai dar
buojasi.

Jauna Mergaitė.

Worcester, Mass,
15 rugsėjo T. M. D-ja pa

rengė prakalbas. Kol jos 
prasidėjo p-lė Migauskaitė 
paskambino ant piano, o p-lė 
M. Jablonskaitė labai gra
žiai padainavo solo apie po
rą dainelių. Deklamavo ei
les maža mergaitė Raug- 
čiūtė. Kalbėjo apie TMD. 
reikalus S. Rubikas, Gilius ir 
Raulinaitis iš So. Bostono.

Prakalbos pavyko. Žmo
niŲ buvo pilna svetainė. Visi 
buvo užganėdinti. Pertrau
kose griežė lietuviy orkestrą. 
P-lė M. Jablonskaitė už dai
nas labai žmonėms patiko.

’ Ten buvęs.

Portland, Me.
Rugs. 16 d. vakare atsibu

vo protesto mitingas prieš 
kankinimą Ettoro ir Giovan- 
nitti. Publikos buvo kelio
lika tūkstančių. Pirmas kal
bėjo kunigas Paul Harris 
Drake, kurį tikintieji išvarė 
iš parapijos, nes skelbė soci
jalizmą. Jisai kalbėjo labai 
gerai apie įvairius šios šalies 
reikalus. Po prakalbai visa 
publika šaukė, kad neduos 
darbininkų vadovų žudyti. 
Auky surinkta $16.49.

M. Kir—nė.
Rockford, Ill.

14 d. rugs. T. M. D. 117 
kuopa buvo parengusi šo
kius. Taip-pat buvo skrajo
janti krasa su trimis išlaimė- 
jimais. Publikos prisirinko 
pilna svetainė. Publika li
kosi užganėdinta, o draugys
tė turėjo $15.00pelno.

Ant rytojaus minėta kuo
pa parengė prakalbas, kurios 
buvo pamargintos deklama
cijomis. Kalbėtojas buvo p. 
K. Jurgelionis. Jisai savo 
užduotį gerai atliko, neuž- 
gaudamas nei socijalisty, nei 
kataliky, tiktai ragino visus 
rašytis į T.M.D. Toliaus aiš
kino apie mokslo reikalingu
mą.

Deklamacijos (E. Survilai
tės ir P. Petrėno) gerai pa
vyko. Auky surinkta $4.30. 
Kuopon prisirašė 2 nauji na
riai. TMD. narys.

RED. ATSAKYMAI.

/DIEMEDIS (Montello). Nėra jūsų 
pavardės. Talpiname pirmiau gautą.

J. B. (Rockford, Ill.) Talpiname 
anksčiau gautą.

JANULIONYTE (Athol, Mass.) Tin
ka.

J. ROCKFORDIEČIUI. Jeigu jūsy 
merginos nemyli lietuvių vaikinų, tai 
kuo galime padėti? Jeigu jūsų merginos 
neapšviestos, stengkitės tai patįs pada
ryti, rengdami prakalbas, paskaitas, 
platindami laikraščius.

Pajieškojimai.
Pajieškau merginos arba našlės apsi- 

vedimui nuo 25 iki 30 metų amžiaus, 
laisvų pažiūrų,mylinčią dorą ir turi būti 
lietuvaitė, susipažinusi su angliška kal
ba ir rašliava. Aš esu 30 metų amžiaus 
pagal amatą kriaučius., Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

K. R. Gavėnas, 
Chicago Post Office General Delivery

78 Chicago, Ill.

Pajieškau dėdės Juozapo Stepanckio, 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Kelmės miestelio, 25 metai kaip Ameri
koj. Pirma gyveno Superior, Wis. Tu
riu svarbų reikalą, todėl meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Juozapas Venckus,
8 McKenzie Block, Rumford, Me.

APSISAUGOKIT.
Iš Grand Rapids neseniai pabėgo tū

las Petras Petrauskas, kuris prisiskoli
no nuo daugelio pinigų ir neužsimokėjo 
daugeliui gaspadinių už pragyvenimą. 
Jisai yra mažo ūgio, rudų akių, ilgos ir 
priplotos nosies. Todėl apsisaugokit 
nuo tokio.

J. Daugėlas. Grand Rapids, Mich.

Nepaprastas Balius
Su monologais, diskusijomis, prakal

bomis ir lekiojančia krasa. Taipgi pui
kiausia muzika. Atsibus Subatoj, 28 d. 
rugsėjo, 1912 m., L.S.S. 181 kp. East 
Rochester, N. Y. Prasidės 6:30 vai. 
vakare ir trauksis iki 12 vai. Širdingai 
užkviečiam visus atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai, nes tai pirmas šio sezono 
balius East Rochesteryj.

Pasarga. Malonėtume, kad viršminė- 
toj Subatoj, 28 rugsėjo nekelti nei jo
kių pasilinksminimų.

Su guodone M. Labeiko.
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VIETINES ŽINIOS
22 d. rugs. Chelsea Lietu

vos Sūnų draugystė buvo pa
rengusi prakalbas. Žmonių 
prisirinko vidutiniškai. Pir
mas kalbėjo J. Neviackas a- 
pie lietuviu vargus ir nurodė, 
kaip didelę svarbą turi mūsų 
gyvenime organizacijos. An
tras kalbėjo L. Pruseika. A- 
bieju prakalbos publikai pa
tiko. Draugystėn įsirašė ke
li nauji nariai. Užrašyta ke
lios “Laisvės.”

Rengia L. S. S. 60 kuopa, atsibus

24 d. rugs, išryto bus 
žudytas ant elektriškos 
dės Jordan. Jau nėra 
ties, kad jisai išliktu gyvas.

nu- 
ke- 
vil-

SVETAINĖJ DAHLGREN HALL
Kampas E ir Silver sts., South Boston, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Bus sulošta juokingiausia komedija 

“Amerikoniškos vestuves” 
ir vodevilis “ALKANAS JONUKAS”

Po teatro griežš puiki muzika ir bus linksmus šokiai. 
Taigi bus skrajojanti pačta su dovanomis. Nepraleiskit 
progos, nes kitaip gailėsitės.

Įžanga vyrams 50c., Moterims 25c.
Kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS.

Didžiausis ir seniausis bekernės 
biznis parsiduoda visai pigiai už
tai, kad savininkas serga ir nori 
išvažiuoti gydytis, o neturi kam 
palikti savo biznio. Įplaukų yra 
nuo 800 iki 900 dolerių per savaitę 
(cash), 2 dideli storai su visais 
įtaisais ir bekernė su visomis ma
šinomis dėl kepimo, taipgi 2 ark
liai ir vežimai su visais pakinki- 
mais. Geriausia proga Lietu
viams įgyti vieną iš didžiausių biz
nių So. Bostone už $7000.

>. TUEINILA
Užlaikom didelę

Bostonan jau suvažiavo 
700 delegatu ant tarptautiš- 
kos komercijinės konvencijos. 
Pasaulis dar nėra matęs to
kio didelio suvažiavimo ko
mercijos reikalais. Didžiu
ma delegatu, tai komercijos 
tūzai, turtingi žmonės. Iš 
Chinijos yra 12 delegatu, net 
Rusijos valdžia yra atsiuntu
si 10 savo atstovu.

Komercijos konvencijų li- 
gišiol buvo jau trįs. Vienok 
naujame pasauly tai pirmoji 
konvencija.

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 cigaretes. Pra
šo atsilankyti. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., So. Bostone.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Jaunuomenės ratelis per 
savo paskutinę susirinkimą 
nutarė dalyvauti Columbus 
Day apvaikščiojime.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

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

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
mu per paštą 60c. Siyskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “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.

22 d. rugsėjo Maynard sa
lėje So. Bostone atsibuvo 
prakalbos. Kalbėjo S. L. A. 
pirmininkas p. Zivatkauskas. 
Kalbėjo, rodosi, dvi valan
das, gana taktiškai, nesi
stengdamas nieko užgauti. 
Jisai agitavo už Susi v. reika
lus ir kvietė prisirašyti prie 
tos organizacijos. Nurodė, 
jog socijalizmas yra ateities 
tvarka, kuri lyginai su laiku 
turės įvykti. Po prakalbu 
iš publikos buvo uždavinėja
mi klausimai, kurie palietė 
suirutę, kilusią paskutiniu 
laiku Susi v. Negalima sa
kyti, kad priežastis suiručių 
būtu publikai paaiškėjusi.

Po prakalbu p. Živatkaus- 
kas buvo suareštuotas. Jį 
kaltina būk už tai, jog netu
rįs tiesos agituoti už Susivie- 
nyjimą šioj valstijoj.

Visgi panašus elgimasis y- 
ra labai peiktinas ir nešva
rus.

Skaitytojams.
Meldžiame visų 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.

Metinis Balius.
Rengia So. Bostono Lietuvių Ukėsy 

Kliubas. Atsibus 28 lapkričio, t. y. 
Thanksgiving dienoj. Meldžiame kitų 
draugijy ant tos dienos jokių pasilink
sminimų nerengti. KOMITETAS.

Didelis teatras ir šokiai.
Bostone ant Turn Hall, 29 Middlesex 

st., 11 spalio (October), 7:30 vakare 
rengia Brightono Teatrališka kuopa 
'‘Perkūnas”. Bus perstatyta ant sce
nos naujas, dar nestatytas, veikalas 
‘‘Legališki Žmogžudžiai”. Veikalas 
gražus ir naudingas—iš Rusijos kariško 
teismo. KOMITETAS.

“Liaudies Dainos
Dainų rinkinyje telpa ge

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

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

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

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

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

22 d. rugs. socijalistu kon
certas pavyko vidutiniškai. 
Žmoni y buvo gana daug’ 
Ypatingai pavyko Zaperecko 
pamokslas.

Kur trumpa, ten trūksta
Barzdaskučių reikia visada ir negali

ma gauti mokančių dirbti tą darbą. Tai 
prašome jauny vaikinų mokintis barbe- 
rystės amato, o męs tai labai greitai iš
mokinsime Prašome atsiųsti laišką ir 
prisiųsti už 2 centu 'štampą dėl atsaki- 
mo.

GALINIS-WIDURINIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS

IŠPARDAVIMAS KNYGŲ
“Kaip apsivesti ir laimingai gyven

ti”, “Kaip su kortomis daryti monus ir 
lošti, idant niekados nepraloštumei”, 
“Kaip išsirinkti mylimąją bei mylimą
jį? ”, “Kaip atprasti beitą ypatą atpra
tinti nuo gėrimo bei rūkymo?” su re
ceptais. Pakelis (į svaro) gryno rusko 
tabako ir iš Rusijos trejankos. Prisiųsk 
vieno biznieriaus bei draugystės sekre
toriaus adresą ir 50c. money orderį, o 
apturėsi virš minėtus daiktus.

T. A. THOMOS
Saint Johns, = Oregon.

Bostone varoma gana smar
ki agitacija, kad įtaisyti pie
no stacijas, į kurias pieną 
pristatytu farmeriai. Tokiu 
būdu norima išsigelbėti nuo 
vis bekįlančiŲ kainu ir gauti 
šviežią pieną.

Pereitą nedėlią City Hali 
buvo tam tikras mitingas, 
kuriame dalyvavo daug pie
nininku, kurie suvažiavo iš 
visos valstijos kraštu. Taip- 
pat buvo ir miestiečiu.

Pasirodė, kad paskutiniu 
laiku karvių skaičius Mass, 
valstijoj smarkiai sumažėjo. 
Buvo 86.307, dabar gi tėra 
66.671.

Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 
ir 8 vai. vakare.

Šią sąvaitę bus lošiama

Is Matrimony a Failure?
Publika bus labai užganėdinta šiuo juo

kingu perstatymu.
Tikietus galite gauti po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

Muzikos Mokykla.
Kas nori mokytis muzikos, malonėki

te atsilankyti šiais vakarais: Panedė- 
liais—triuby orkestrą, Seredomis—be- 
nas, Pėtnyčiomis — skripky orkestrą. 
Galit prigulėt iš Brightono, Cambrid- 
ge'iaus, Bostono ir So. Bostono.

VYTAUTO BENAS,
339 Broadway, So. Boston, Mass.

Kurie pirksite ANGLIS, 
adresuokite iš mūšy Lithua
nian Agency, 233 Broadway, 
telef. So. Boston 1236 W.

A. Ivaškevič (manager).

Reikalingas Kriaučius.
Reikalaujame gero kriaučiaus, kuris 

moka gerai rankoves beistavot į vyriš
kus žiponus ir rankom dėti kalnierius 
ant visokių žipony. Gera mokestis ir 
pastovinti vieta. Siųsk greitai laišką 
arba telegramą.

Wm. B. Prank, 
Sixth and Mulbery st., Watrous 

Des Moines, Iowa.
Blk.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

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

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

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL

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

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

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

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

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.,
Jeigu jum reikalinga kas 

nors nusipirkti, tai ateikit pas 
mus. o męs jums sučėdysim 
ant kožno dolerio po 20c.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

Reikalingas Barberis.
Reikalauju gero barberio, kuris mo

kėtų atsakančiai atlikti visokį barber- 
nės darbą.
adreso. Taipgi 
nori mokytis.

J.
148 B st.,

Atsišaukit greitai ant šio 
gali atsišaukti, kurie

Jasonis,
So. Boston, Mass.

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
resuoki! taip:

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

REIKALINGA 7’,^
Arba šiaip prie įvairių darbų. Jeigu ap- 
siims dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED STATES

EMPLOYMENT OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston, Mass.

^ĮSIEMS ATHOL’l’J ŽINOMAS LIETUVIS • | 

!Kostumer!skas Kriaučius

į, U jausią madą. Senus sutaisau, išniaunu ii 
'.nedarau kaip naujus? VisąXba'

ga \ pri,mu iš toiimesi.ių miestelių 
valai1 ibiunčia audimą del siūto arba kitokio ap- 
gvaį Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu- 

I?! madr ,de ’^""kimo. Todėl, lietuviai 
£eiku?.!.kr.e,PkitŪ8 pas savo tikrą tau- 

imt rftusit užganėdinti, 
ir lieti _ 
tietj,o P. BUZEWICK,

įuth St., Athol, Mass.
2521

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
8S22 Washington Street

BOSTON, MASS.
Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 
F. S. Šimanskis.

ise užlaikom puikiausią
Męs savo sandėly pi ę -p. p? rp ■ w t ps 

SENĄ KENTUeLHS1 ĘNORIU PUSININKO
Kuris yra mokintas ir vikrus 

vaikinas, norėčiau susidėjęs pirk
ti tą bekernę, todėl kad pripažįs
tu, jog yra tikrai gera, bet vie
nam persunku yra varyti tokį biz
nį, Atsišaukit kuogreičiausiai, o 
nupirksim susidėję. Todėl, kurie 
norėtumėt platesnių žinių apie 
tai, kreipkitės greičiaus pas:

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

Telefonas So. Boston 123G-W
A. IVAŠKEVIČ, Manager
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Drauguos

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

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

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, 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
242Ą Broadway, So. Boston, Mass.
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HARRISON GAI VUS

DISPENSARE
Jau 20 metij nuo (steigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

teisingiausia 4 nT'IT’FT A
IR GERIAUSIA Ą jK | | H K A

LIETUVIŠKA 1

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OFFISAS RANDASI: .
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

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

kvorta—50c gorčius—$2.00 
„ 65c „ 2.50

„ 75c „ 2.60
„ 1.00 ' ,, 3.50
,, 1-00 ,, 3.50
„ 1.00 ,, 3.50
,, LOO ,, 3.50

1.25 ,, 4.50
Vyną, Džinę ir Brandę. 

Taipgi užlaiko’ _  _

RUPKE (j2LrLAGHER& CO.
396 ATLANTIC AVENRA'™®ES B0S10N’ MASS-

affiEBU

!■»>»»>»> M*!
ti DIDŽIAUSIAS

DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

“K3VA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkiškų Vaistų

c ts

u 
;3 
>N

pi

O

3 
tu

Cl

Perkant žiūrėk, kad hutų ta markė, 
o eausl teisingu!.

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

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios ... 
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - :
Gyd. dėl nemaliino Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

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

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - I
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - - . .
Kraujo Valytojas - - - :
Nervų Ramintojas - - - :
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - - - I
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ... 
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Qsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) - 1
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 Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ei privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

$1.25 
60c. 
10c. 
35c.
25c.
25c.
25c.
50c.
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50
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“KOVA” talpina moksliškus, ditiškus, bet visiems suprantamus straip- 

“KOVOJ” rašoma apie darbinkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 

■■KOVOJ” ir drūtai skelbiama .oeijalizmo
idėja.

“KOVA” tikriausias darbinirų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš Vo svieto.
“KOVA” metams $2.00 -merikoj ir kitur. ^aSinrėiimui

Prisiųskit savo adresą, o į,usite vieną “Kovos
DYKAI. Nuo naujų metų “Eva” išeina tokia kaip ‘Kelelvl • —

1815 E- Moyamensing Avė.
PHILADELPHIA, PENN’A.
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21=23 Cross St., Boston, Mass.

DIDŽIAljsiA BOSTONE

SANKROVA j OLSEL1S
Vyno, Visokių Likienų, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

WILLIAM ZAKON & CO.

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 namij svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 Ho. Ashland Ave., Chicago, III.

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylite skaityt, o dar neturite šių knygų,—pasiskubinkit išsirašyt, nes 

jau nedaugiausiai jų turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su 
paveikslais. Kaina 25c.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:

J. STROPUS
dway, So. Boston, Mass.
(Pinigus galit siųst krasos ženkleliais)

Meiles Karštlige
Mintjs ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Kaina tilt 2Oc.

”NoWork-NoPa^’ 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik jsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO 
Pain-Expelleris 
prašąlįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės. 9

F. AD. RICHTER & CO., 216 Poarl St., New York.
RlcLtor’io Congo P1116b yrn geros nuo 

viduriu «uklot4Jlnio. 25e. ir 50e. •

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisves” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugu talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus paiieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai n’etalpinam.

Administracija.

LIETUVIŠKAI-LBNKIŠKAI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts’ 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę j aptieką ant ___ _____
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
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. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.


