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AMERIKOJ
Areštai

Valdžia smarkiai darbuo
jasi, norėdama susekti prie
žastį tos baisios ekspliozijos 
Baltimorės uoste, apie kurią 
rašyta pereitame “Laisvės” 
N-ry. Eina sykiu net ketu
ri tardymai, federališkos, 
valstijinės: miesto valdžios ir 
Anglijos konsulo.

Jau keli, ant kuriu meta
ma kaltė, yra areštuoti.

Policijai duoda vėjo.
Washington, 11 kovo. Čia 

tęsiasi tardymas kaslink po
licijos elgimosi linkui sufra- 
gisčių laike inauguracijos pa
rodos. Policija, mat, leido 
gerokai apstumdyti sufragis- 
tes. Salėje, kur eina tardy
mas, susirenka daugybė žmo
nių, tarpe kuriu buvo dau
giausia sufragisčių. Jos kė
lė tokį triukšmą, kad pirmi
ninkas negalėjo jų apstabdy- 
ti.

Liudininkai daugiausia liu
dija prieš policiją; už policiją 
liudijo tik keli kunigai.
Nekviestas darbo apgy

nėjas.
Prieš kelias savaites įkur

ta Washingtone šalę kitu de
partments (ministerijų) ir 
darbo departmentas. Pir
muoju darbo meisteriu yra 
William B. Wilson, narys A- 
merikos Darbo Federacijos. 
Ant tos vietos jį pakišo žino
mas darbo reikalu pardavė
jas Gompers.

Wilsonas pasakęs, jog ne
atstovaus organizuotu darbi
ninku, bet tik valdžią.

Agitacija už minimum 
algą.

Chicagoj prasidėjo, o da
bar visur paplito smarki agi
tacija, kad būtu išleistas fe- 
derališkas įstatymas, jog mo
terims būtu paskirtos algos, 
mažiau kuriu nevalia būtu 
mokėti. Mažiausia alga tu
ri būti tokia, kad jos pilnai 
turi užtekti pragyvenimui.

Kaip jau žinoma, pradžią 
padarė Illinois valstijos se
nato komisija, kuri tyrinėja 
priežastis prostitucijos. (Žiū
rėk straipsnį “Senatorių tar
dymas” šiame “Laisvės” nr.) 
Parašyta laiškai Wilsonui ir 
daugeliui gubernatorių, ku
riuose prašoma agituoti už 
minimum algas.

“Sakalai“.
“Sakalais” vadinama len

ku jaunimo draugijos. At
žagareiviai norėjo paimti sa
kalus po savo globa, vienok 
sakalai pradėjo smarkiai 
ptieš tai protestuoti.
“Pirmyn“ išeis po Velykų.

Pranešama iš Baltimorės, 
jog laikraščio “Pirmyn” pir- 
masai numeris pasirodys tuoj 
po Velykų.

Nigeriu konvencija.
Pietiniu valstijų nigeriai 

neseniai atlaikė savo konven
ciją, kurioje dalyvavo daug 
daugiau delegatu, nekaip pe
reituose kongresuose. Ni
geriai pasirodo esą labai reli
giškais žmonėmis. Bažny
čių turtas siekia 57 mil. dol. 
•Prie bažnyčių įkurta 35.000 

nedėldieniniu mokyklų. Iš
siųsta 100 nigeriu-misijonie- 
riu į Afriką.

Apie du milijonai nigeru- 
ku mokosi publiškose mokyk
lose. Nigeriu mokytoju yra 
31.000.
Socijalizmo kursas u iii- 

versitete.
Yale (New Havene) uni

versitete įvedama socijaliz
mo kursas. Tai didelė nau
jiena dėl mūsų universitetu, 
ypač dėlei minėto universite
to, kuris yra vienas iš seniau
siu Suvienytose Valstijose.
Kriaučių streikas.

----
20,000 grĮz\<n darban.

Brooklyno kriaučiams vėl 
pradeda sekties. 13 d. kovo 
grįžta darban 20,000, kurie 
susitaikė su bosais. Bosai nu
sileidžia.

11 d. kovo išėjo streikan 
7000 dresiu siuvėju. Išviso 
išnau jo sustreikavo 15000 siu
vėju.
Atsišaukimas Philadelphi- 
jos streikierių į visuomenę.

Nors nelabai smagu taip 
greitai atsišaukti į jus, mieli 
broliai ir sesers, pagelbos,bet 
jau esame prispirti prie to, 
nes jau atsiranda nemažas 
skaičius tokiu, kurie yra pri
versti maldauti pašelpos.

Gal būt,da neįgįtjdautume, 
jei būtume nuo seniau prisi
rengę prie tos kovos su ka
pitalu. Bet tik dabar pasi
statėm tą tvirtovę, iš kurios, 
laikui bėgant, galėsime už
duoti skaudy smūgį savo iš
naudotojams, o ta tvirtovė— 
tai unija.

Streikuojame jau ketvirta 
savaitė. Streikas vis eina 
geryn. Darbininkai kas kar
tą įgauna vis didesnę drąsą 
stoti savo priešui į akis, ir 
pasako: nepasiduosime patol, 
pakol neišlaimėsime to, ko 
męs reikalaujame.

Todėl, mieli broliai ir se
sers, stiprinkite mus šioj ko
voj, sušelpdami savo centais. 
Neleiskite mums pailsti!

Čekį ar “money orderį”] 
siuskite sekretoriui, o čekis 
turi būt išrašytas ant vardo 
iždininko, kuris yra po kau
cija $500.

Šelpimo Komitetas: 
Pirm. A. Gailiunas

Sekr. A. Dagis.
1815 E. Moyamensing Avė.

Ižd. J. Jackevičius,
1723 So. Water St., 

Philadelphia, Pa.
Areštuoja lietuves.

Philadelphia, Pa. 8 d. kovo 
pas Oželio dirbtuvę tapo su
areštuotos trįs lietuvės: 0- 
skinkienė, France Tarp ir Ona 
Malinauskienė. Ties pat Ože
lio dirbtuve areštuota V. Gri
gelis, J. Norvaiša ir F. Laš- 
činskas.

Streikieriai laikosi gerai. 
Tankiai atsibūna prakalbos. 
Iš lietuviu tankiausia kalba 
Stasiulevičius.

Patersono streikas. •
Streikas eina pilniausioj 

tvarkoj. Kasdieną laikomi 
mitingai. Piketai puikiai at
lieka savo užduotį. Tarpe 
streikuojančiu randasi gana 
didelis skaičius lietuviu.

UŽSIENY J
Adrianopolis greitai 

pasiduos.
Kaip nesiseka, taip nesise

ka turkams. Nespėjo grai
kai paimti Janiną, o jau tuoj 
reikės atiduoti priešams Ad- 
rianopolį, kuris taip tvirtai 
laikėsi. Adrianopolio vyriau
sias vadas pranešęs Turkijos 
vyriausybei, jog ilgiau nega
lės išsilaikyti, kaip savaitę 
laiko, kadangi kariumenė 
pritrūko maisto ir amunici
jos. Klausia savo vyriausy
bės, ar galįs tarties su bulga
rais apie pasidavimą ir ant 
kokiu sąlygų.

Ekspliozija sudrebino 
miestą.

Glasgow (Škotija). Baisi 
ekspliozija atsitikus Nobelio 
sprogstančiu medžiagų dirb
tuvėje miestelyj Irvine.. Dau
gelis miestelio gyventoju už
mušta. Sužeistu gi šimtai. 
Visas miestelis sudrebintas 
savo pamatuose. Smarkiai 
sugadinta daug bažnyčių, 
mokyklų ir šiaipjau namu. 
Sprogimas įvyko trimis atve
jais.

Miestelis Irvine randasi 
nuo Glasgowo tris mylias.

Gaisras teatre.
Krutančiu paveikslu teat

re Loane (Franci jo j) kilo 
gaisras. Publika pradėjo bėg
ti didžiausioje panikoje. 30 
žmonių nustojo gyvybės, 
tarpe jų kelios jaunos mergi
nos. Sužeistųjų skaičius dar 
didesnis.
Sufragistes pastojo kelią 

karaliui.
Londonas 10 d. kovo. Pen

kios smarkuolės-sufragistes 
tapo areštuotos, kadangi jo
sios buvo pastojusios karaliui 
kelią ir norėjo paduoti prašy
mą, kad duotu moterims 
balsavimo teises. Karalius 
buvo bevažiuojąs iš Bucking- 
hamo palociaus, kad atvėrus 
parlamento posėdį.

Tai jau ne juokai.
Tai jau ne juokai, kas deda

si Londone ir visoj Anglijoj. 
Sufragistes buvo panorėję 
padegti vieną iš seniausiu ir 
geriausiu muzėju. Vienok 
detektyvai jas sugavo.

Tą rytmetį (kovo 10 d.), 
kada karalius važiavo atida
ryti parlamento posėdžius, 
užsidegė kelios gelžkelio sta
cijos. Sakoma, kad tai esąs 
sufragisčių darbas.

Užmušė kunigą spa- 
viednyčioj.

Muchlheim (Vokietija). 
Kada kunigas-jėzuitas rEne- 
gelbert spaviedojo žmones, 
prie jo prisiartimo senyvas 
žmogus ir, staigu ištraukęs 
revolverį, nudėjo ant vietos. 
Užmušėjas tuojaus areštuo
tas. Užmuštasis kunigas bu
vo vedėjas misijų minėtoje 
bažnyčioje. Sako, kad užmu
šėjas papildęs' žmogžudystę, 
būdamas pamišėliu.
Popiežiaus sveikata eina 

blogyn.
D-ras Amici, kuris gydo 

popiežių, sako, kad šiomis 
dienomis Pius X jaučiasi ga
na blogai, kadangi jo svei

kata eina blogyn. Vienok pa
vojaus mirties dar nesimato.

Graikai eina toliaus.
Athenai, 12 kovo. Grai

ku kariumenė, užėmusi Jani
ną, eina toliaus. Šiomis die
nomis graikai užėmę mieste
lius Koniza ir Leskoviki, 30 
mylu į šiaurę nuo Janinos. 
Turkai nieko negali jiems pa
daryti.

Laike užėmimo Janinos ir 
apskritai laike savo veikimo 
Epire graikai nustojo 15.000 
kareiviu. Taigi ir jiems ne
pigiai apsiėjo laimėjimas.
Monarchists! paėmė viršų

Rinkimuose į Ispanijos 
parlamentą monarchistai pa
ėmė viršų. Išrinkta 343 mo
narchistai, t. y. karališkos 
valdžios šalininkai. Repub- 
likonu išrinkta 20. Mat, mo
narchistai dalinasi į dvi dali, 
vieni yra atžagareiviai, kiti 
gi pirmeiviai.

Pakilo virš trijų mylių.
Paryžius 11 d. kovo. Avi

atorius Pereyon ant savo mo
noplano pakilo 20.000 pėdu 
augštumon. Tai rekordinis 
bandymas.
Reikalauja 135 milijonų 

dėl geležinkelių.
Prūsu valdžia reikalauja 

iš seimo 135 mil. doleriu ge
ležinkeliu reikalams. Tai;p 
kitko $25.000.00^) dėl tiesimo 
nauju gelžkelio linijų. Dėl 
statymo stočių reikalaujama 
irgi tiek pat.

Nori išskersti turkus.
Juodkalniečiai labai įpykę, 

kad jiems nepavyksta paimti 
Skutarį. Jeigu jie paimtu 
Skutarį, tuomet visą atydą 
galėtu atkreipti ant Adriano
polio.

Užtad jie grasina iškarsią 
visus turkus, kaip tik jiems 
pavyks užimti Konstantino
polis.

Žuvo 60 moterų.
Ant ežero Skutari (Turki

joj) nuskendo laivas, kuria
me plaukė gana daug pasa- 
žierių. Tarpe nuskendu
siu yra 60 moterų.

Abisinijoj kilo kova.
Ir tolimoj Abisinijoj (ji 

randasi Afrikoj) kilo kova. 
Mirus karaliui Menelikui, su
sipešė jo gvardija su nauju 
karalium.

Karaliaus rūmą apgulė ke
liolika tūkstančiu kareiviu su 
armotomis ir kulkosvaidžiais.

Ministerial susipešė.
Rymas, 12 d. kovo. Kada 

admirolas Gazzo susitiko ant 
gatvės admirolą-ministerį 
Cattoliko, tai rėžė jam į žan
dą, kadangi rninisteris atsta
to 'i nuo tarnystės. Mušikas 
suareštuotas.
Lopuchinas paliuosuotas.

Peterburgas, 12 d. kovo. 
Lopuchinas, buvęs policijos 
viršininkas, kuris savo laiku 
buvo išsiųstas amžinan ištrė- 
miman Sibiran,’dabar paliuo
suotas. Visos teisės jam su
grąžintos. Jisai buvo apkal
tintas dėlei išdavimo provo
katoriaus Azefo.

Panašios rūšies “politiški” 
prasikaltėliai susilaukiu viso
kiu manifestu ir amriistijų.

RUSIJOJ
Įsakymai išeiviams.

Prekybos ministerija suda
rė įsakymu sumanymą, ku
riu turės laikytis darbininkai 
keliaujantieji į užsienį uždar
biauti. Tie įstatymai drau
džia agentams samdyti dar
bininkus. Į pasportu vietą 
darbininkams būsią duodami 
paliudijimai 5 metams. Tiems 
išeiviams, kurie ketina jūrė
mis plaukti, būsią įsteigti 
tarpininkavimo biurai. Gar
laiviai—norintieji gabenti iš
eivius—turėsią iki 100 tūkst. 
rubliu užstatu valdžiai duoti. 
Bilietai kelionei būsią par
duodami tik tuose biuruose, 
kurie turėsią valdžios leidi
mą. Kurie biurai šiems įsa
kymams nenusilenktu, būsią 
baudžiami iki 25 tūkstančiu 
rubliu.

Pasienyj būsią įsteigti tar
pininkavimo biurai ir būsią 
samdomi tam tyčia išeivybės 
prižiūrėti valdininkai. Mie
stuose, per kuriuos daugiau
sia išeiviu išvažiuoja, bū
siančios įtaisytos išeiviu glo
bos stotįs, kurios turėsian
čios išeiviu reikalais rūpin
ti es.

Apie rusų kalėjimus.
Francūzu žmogaus teisiu 

lygos (sąjungos) pirmininkas 
socijalistas Presanse keliau
ja per Europą, skaitydamas 
savo referatą, užvardytą 
“Rusija Europos akyvaiz- 
doje.” Tame referate Pre
sanse kalba daugiausiai apie 
Rusijos kalėjimus ir daro į 
klausytojus gilu įspūdį.
Ordenas francūzu prezi

dentui.
Caras, norėdamas parody

ti savo prielankumą Francū- 
zijai ir jos naujam preziden
tui, paskyrė jam šv. Andrie
jaus ordeną, kurį ūmu laiku 
nuvežšiąs Paryžiun ir jam 
pačiam įteiksiąs užsieniu rei
kalu ministerijos valdininkas 
bar. Šilingas.

Gavo per nosį.
Rusijos valdžia praeitą sa

vaitę gavo irgi “per nosį” 
nuo Dūmos. Buvo taip. Prieš 
Kalėdas slaptoji policija ir 
žandarai ėmė labai daryti 
kratas pas gimnazijų moki
nius ir viena nakčia suėmė 
Peterburge daugiau kaip 60 
gimnazistu. Policija palei
do paskalą, kad tie 14—15 
metu mokiniai buvo sutverę 
“revoliucijines” kuopeles ir 
norėję nuversti visą valdžią. 
Ištikrųju gi buvo tai papras
tos mokiniu lavinimos kuo
pelės. Be to pasirodė, kad 
tos kratos ir areštai buvo da
roma švietimo ministerijai 
reikalaujant. Kairieji Dū
mos atstovai įnešė dėlei to 
vyriausybei paklausimą. Iš
ėjo pasiaiškinti švietimo rni- 
nisteris,- kuris prirodinėjo, 
kad taip ir reikėję pasielgti 
su mokiniais. Po keleto die
nu ginču Dūma pripažino, 
kad ministerio pasiaiškini
mais nepasitenkina. Kitur 
jau ministeriui reikėtų pasi
traukti nuo vietos, bet Rusi
joj, kaip ir Vokietijoj, Dū
ma arba seimas daro savo, o 
ministerial vėl savo.

LIETUVOJ
“Apsirikimas.“

Trįs mėnesiai atgal, agro
nomas ir žinomas veikėjas 
Širmanas buvo nukeliavęs į 
Kostromos agronomu suva
žiavimą. Ten buvo pas jį 
padaryta krata, o jis pats su
imtas ir etapu į Vilnių atva
rytas. Dabar Vilniaus žan
darmerija, išlaikius Širmaną 
du mėnesius kalėjime, apsi
žiūrėjo, kad bereikaloir “per 
apsirikimą” jį suėmusi ir pa
leido.
Kanauninkas Prapuolenis

“Gaz. Codz.” skelbia, jog 
svetimu tikybų departamen
tas skiriąs kun. kan. Prap. 
į Rymą šv. Stanislovo Kost- 
kos bažnyčios rektorium. Ta 
bažnyčia esanti rusu valdžios 
savastim.

Be to, “Gaz. Codz.” rašo, 
kad kun, kan. Prapuolenis 
prigulėdamas iki šiol prie Su
valkų kunigijos, gyvenęs 
nuolat Kaune ir gaudavęs 
kasmet iš valdžios 2400 rub. 
algos.

Užsienio pasportai.
Telšių ir Reseiniu pav. pa

sienio gyventojai buvo prašę, 
kad duodamos jiems vienai 
dienai kortelės pereiti per 
sieną, būtu davinėjamos il
gesniam laikuia. Dabar gau
tas leidimas davinėti Prū
su pasienio gyventojams vi
siems metams pasportus, su 
ta išlyga, kad prie kiekvieno 
paspoto, būtu pasporto sa
vininko fotografija.

Mainosi laikai.
Garleva, Ma-polės pav. 

Garlevos miestelio išveizda, 
kaskart atgyja. Štai nese
niai valsčiaus raštinė pirko 
sau mūrinius namus, už ku
riuos mokėjo netoli 4.000 
rub. Čia esančios draugijos 
irgi pirko mūrinius namus, 
už kuriuos mokėta 3.000 rub. 
Ne ilgai laukus turėsime ir 
naują, dviklesę mokyklą. Iš
kabose visur, greta rusišku 
parašu, yra lietuviški. Net 
ir žydeliai deda lietuviškus 
parašus ant aliniu.

Antri metai, kaip “Žibu
rio” inteligentai ruošia lietu
višką vakarą, bet iki šiol 
nieko nematėm.

Naujas ligonbutis.
Vileika. Čia yra milžiniš

kas rūmas-ligonbutis, kur 
gydomi ir prižiūrimi apsvai- 
gėliai. Kiek žmonių šiais lai
kais serga baisia proto sumi
šimo liga—lengva įsivaizdin
ti—sužinojus, jog tame Vi
leikos ligonbutyje vietų ligo
niams pritrūko. O ju priima
ma čia virš tūkstančio. Už 
pigesnes vietas dabar imama 
jau nebe 5, bet 15 rub. ir vis 
dar lieka daugybė nelaimin
gu ligoniu už tos įstaigos du
rų.

Vietiniai visuomenės vei
kėjai, prijausdami tokiu li
goniu nelaimingam padėji
mui, nutarė statyti dar kitą 
tokį ligonbutį dėl 200 apsvai- 
gėliu- Išlaidos tokiam ligon- 
bučiui pastatyti apskaitomos 
į 60.000 rublįu. Pradėta jau 
rūpintis gauti iš valdžios lei
dimą.

Vilniaus Panama arba pa
sisavinimas 100,000 rub.

Tokiu užgalviu spausdina 
“Kur. Krajowy” straipsnį, 
prirodinėdamas, kaip dvi 
Vilniaus žemės ūkio draugi
joje tarnaujančios poniulės 
Ž. ir V. savinosi pamažu dr- 
jos pinigus. Straipsnio galo 
dar nebuvo—tai ir męs nieko 
daugiau pasakyti negalime, 
kaipo tą, ką iki šiol tvirtina 
viršminėtas laikraštis, jog 
tos poniulės išdrįso savintis 
pinigus, nejausdamos ir ne
matydamos jokios draugijos 
kontrolės.

Kiti Vilniaus laikraščiai 
kol kas apie tai neprasitarė.

Pavojus katalikybei.
Prieš naujus metus G. Pet

kevičaitė ir advokatas M. 
Sleževičius, buvo norėję įsi
rašyti į Vilniuje veikiantį 
“Blaivybės” skyrių. Sausio 
mėnesį buvo kaip vienam, 
taip ir kitam narių mokestis 
sugrąžinta ir nuo skyriaus 
pirmininko kunigo P. Keme
šio gautas šioks paaiškini
mas: “Vilniaus Blaivybės 
skyriaus taryba nepriėmė 
Tamstos į draugijos narius 
dėlto, kad tarybos nuomone 
Tamsta katalikybės žvilgsniu 
draugijai nepageidaujamas.”

Jei remtis vien šiaip skam
bančiu atsakymu, galima bū
tų spėti ištikrųjų, kad Vil
niaus katalikybė esanti jau 
taip silpna, kad net dviejų 
žmonių pabūgusi... Tikimės 
tečiaus, kad mūsų skaityto
jai supras, “wo der Hund 
begraben ist” ir kas šioje va
landoje lenktynėmis eina, 
kad tik inteligentų prie liau
dies neprileidus.

(Iš “Liet. Žinių”)
Vilkas kilpose.

Dar gruodyje Suvalkų ap
skričio teismas nuteisė 7 mė
nesiams kalėjimo seną Liud
vinavo vaitą už melagingą 
skundą ant savo pusbrolio 
teisėjo, būk tas 1905 metais 
padavęs raktą revoliucionie
riams, kurie caro paveikslus 
ir daugybę popierų sunaikino.

Nauji advokatai.
Šiomis dienomis padidėjo 

lietuvių advokatų skaičius. 
Vilniuje Mikas Sleževičius, 
buvęs ligi šioliai prisiekusio
jo advokato pagelbininku, 
pats likosi advokatu, nes jau 
prisiekė, kaip to reikalauja 
įstatai nuo tikrų advokatų. 
Kiek pirmiau prisiekė Au
gustinas Janulaitis.

Tamsus kampas.
Jezno, Trakų pav. mieste

lis. Yra valsčiaus raštinė ir 
būna dideli turgai. Dabar 
bus per metus 12 arklių ker-/ 
mošių. Jau kelinti metai 
čia gyvuoja vartotojų drau
gija “Santaika”.

Žmonės labai tamsus, laik
raščių mažai kas skaito, bet 
užtai daug girtuoklių. Patįs 
valsčiaus ponai gerai traukia 
degtinę ir alų. Monopolis 
parduodąs į metus už 17.000 
rublių degtinės.

Be degtinės prie kai kurių 
valsčiaus ponų ir neprieisi. 
Jaunimas tamsus ir mušei
kos. Gėda jezniečiams. Jau 
laikas susiprasti.

(Iš “Liet. Ūkininko”)

I



Nauji dalykai apie šaltį.Senatorių tardymas.

Illinois valstijos senatas iš
skyrė komisiją, kuriai pave
dė ištirti priežastis paleistu- 
viavimo. Kiek naudos atneš 
tos komisijos tirinėjimai, pa
rodys ateitis, bet šiandien 
Amerikos visuomenė labai 
susirūpinusi tuomi, kas daro
ma ir apie ką kalbama Chi- 
cagoje. Daugelis draugijų iš 
visu Amerikos kraštu nusiun
tė savo delegatus, kad šie 
pasiklausytu ir patirtu, kas 
dedasi senato komisijoj. Ma
noma, jog paskui prasidės 
agitacija, kad ir visur kitur, 
netik Illinois valstijoj, būtu 

’ įtaisyti panašus tardymai.
Prieš senato komisiją liu

dininkais stoja daugelio fir
mų atstovai, žinoma tu, kur 
dirba merginos. Komisija iš
tyrė, kad Chicagoje yra 50 
tūkstančiu moterų, kurios 
gauna kas sąvaitė mažiau, 
kaip 5 dol.

Kaip gi jos gali gyventi? 
Aiškus dalykas, kad čia tai 
reikia jieškoti paleistuvystės 
priežasčių.

Pirmu liudininku prieš ko
misiją stojo J. Rosenwald, 
prezidentas vienos išdidžiau
siu firmų. Jisai yra pagarsė
jęs, kaipo didelis “labdarys”. 
Jojo firmoje dirba apie 5000 
moterų. Jisai pasigyrė, kad 
jo firmoje merginos neuždir
ba mažiau, kaip 5 dol. Dar
bo diena tęsiasi 10 valandų.

Firma turi metinio pelno 
12 milijonu doleriu. Viena 
mergina, kuri toj firmoj dir
bo, pasakė, kad katrai nors 
merginai pavyksta po keliu 
metu praktikos uždirbti 10 
dol., tai ją tuojaus prašalina 
ir priima naują merginą.

Prieš komisiją stojo dar ir 
daugiau liudininku. Edwino 
Mandelio krautuvėj dirba 
1,886 moterįs, kuriu dauge
lis uždirba tik po 3 dol. Kuo
met jį užklausė, ar mergina 
už tokius pinigus gali išgy
venti, jis drąsiai atkirto, kad 
tai ne jo dalykas.

Senatoriai, kurie sėdi ko
misijoj, gavo daug laišku, 
kuriuose merginos ve ką ra
šo: “Jeigu męs pareikalau- 
davom daugiaus algos, tada 
mums atsakydavo:—pasi j ieš
kokite sau kavalierių”.

Marshall Field Comp, at
stovas pasakė, kad ju firmoj 
dirba daugiau, kaip 4000 mo
terų ir daugelis iš ju gauna 
tik po 4 dol. sąvaitėj. Kada 
buvo paklausta, kiek turi pel
no ju firma, tai atsisakė pa
duoti skaitlines.

Šešios moterįs, kurios se
niau dirbo toje firmoje, da
bar stojo prieš senato komisi
ją ir pasaKė, kad jos turėjo 
virsti paleistuvėmis, kadangi 
negalėjo išgyventi už 4 5 do
lerius.

Sunku suminėti tas visas 
merginas, kurios stojo prieš 
komisiją. Daugelio firmų at
stovai griežtai atsisakė pasa
kyti ką nors apie pelną.

Kapitalistai jau pakėlė 
“gvoltą”. Jie sako, kad pana
šus tardymas kenkia “didie- 
jiem bizniam”, ojvienas iš ju, 
Joseph Bash,, stačiai pasakė, 
kad “jau nuvažiuota pertoli, 
o panaši taktika tiktai ardo 
Illinois gerovę”.

Matote, kaip gudrus tasai 
žmogus. Jisai mano, kad jo 
milijonai yra brangus vi
siems. Didieji biznieriai jau 
užleido savo presą ant sena
torių.

Ar atneš naudą tasai tar
dymas? Žinoma, atneš, nes 
daugelis neregiu galės prare
gėti. Todėl reikia išplėsti 
kuosmarkiausią agitaciją už 
federališką reguliavimą algų. 
Lai būna išleistas bendras 
įstatymas, kuris paskirtu 
moterims žmoniškas algas, 
mažiau kuriu nevalia būtu 
mokėti. Prie dabartinio pa
dėjimo paleistuvystė kjla, 
kaip ant mielių!

Bulgarijoj neseniai padary
tas dideliai svarbus moksliš
kas išradimas. Čia eina kal
ba apie apsireiškimą taip va
dinamo “anabiozo”, kurį at
rado ir ištyrė Sofijos univer
siteto profesorius, senelis P. 
J. Bachmetjev’as. “Anabio- 
zu” minėtas mokslinčius už
vardino tą momentą, kada 
organizmas nuo šalčio veik
mės randasi tarp gyvenimo 
ir mirties.

Profesorius Bachmetjev’as 
daugelį metu tirinėjo šalčio 
veikmę ant gyvu organizmu. 
Savo bandymus jisai pradėjo 
ant vabzdžiu-pleštekiu, mu
šiu, vabalu. Vėliaus jisai pra
dėjo tirinėti ir kauluotus gy
vulius. Tie tirinėjimai buvo 
nepaprastai sunkus ir painus; 
užtenka pasakius, jog reikėjo 
išrasti net tamtikras prietai
sas.

To tirinėjimo rezultatai pa
sirodė puikus: pasisekė atra
sti visiškai naują apsireiški
mą, vadinamą “anabiozu”.

Štai kokiose apystovose ta
po atrastas “anabiozas”.

įdėjo plėštekę į šaldymo in
dą ir, tėmydamas indo ir pa
ties gyvūno temperatūrą, 
profesorius pastebėjo, jog ta
me laike, kada abieju tempe
ratūra pasiekė 9 gradusus že
miau 0, aparatas ūmai paro
dė pleštekės kūno tempera
tūrą tik 1 gradusą žemiau 0. 
Išsyk profesorius manė, kad 
prietaisai sugedo, bet pasiro
dė, kad tas apsireiškimas yra 
panašus pasikėlimui tempe
ratūros vandenio, kada jį per- 
šaldo žemiau nolio ir neduo
da jam užšalti. Tada užten
ka tą vandenį tik sušaldyti į 
ledą ir termometras ūmai pa
kils iki 0.

Gyvuliuose įvyksta toks- 
pat peršaldymas. Nežiūrint 
sumažinimo temperatūros že
miau užšalimo vietos, gyvu
lio kūno skysčiai pasilieka 
skystais ir tik vėliaus užšąlą. 
Užšalus skysčiams, pleštekės 
gyvybė, rodosi, turėtu ding
ti. Bet pasirodo, kad išimta 
iš šaldyklos ji vėl atgija. Be- 
tirinėjant, vėliaus pasirodė^ 
kad po to smarkaus tempe
ratūros pasikėlimo (taip va
dinamo “šūksnio”) gyvulio 
viduj, jį galima vėl užšaldyt, 
nepražudant jam gyvybės, 
bet jau ne iki tokio šalčio, kiek 
pirmu kartu.

Bandymai su šikšnospar
niais davė tuos pačius rezul
tatus. Skirtumas buvo tik 
skaitlinėse. Profesoriaus pa
sakojimas apie tai, kaip jisai 
perskrodė užšalusį šikšno
sparnį ir kaip jo atšilusi šir
dis pradėjo plakti, yra labai 
žingeidus.

“Sykį, svarstydami apie 
tuos tirinėjimus, męs pasiry
žom ištirti, ar tikrai šikšno
sparnio širdis, antru kartu 
šaldant, sustingsta prie 7 gra- 
dusu šalčio ir paskui jau ne
plaka. Tapo prirengti anato- 
miški peiliai ir iki 7 gradusu 
užšaldytam šikšnosparniui li
ko greitai perkirsta krūtinė. 
Krūtinė pasirodė sušalusi, o 
širdis visiškai kieta, ir todėl 
jinai negalėjo plakti. Po ke
leto minučių širdis pradėjo 
silpnai plakti, nors kūnas dar 
galutinai neatšilo; paskui vėl 
sustojo plakus. Galop ji vėl 
pradėjo plakti, išpradžiu 16 
kartu į minutą, paskui vis 
greičiau ir greičiau iki 64 kar
tu į minutą. e

“Čia męs matėme keistą 
apsireiškimą: prieš mus gu
lėjo numiręs šikšnosparnis su 

^perskrosta krūtine ir plakan
čia širdžia, bet jis nealsavo 
ir nejudino sąnariu; žodžiu 
sakant, prieš mus buvo kaip 
ir negyvas lavonas, bet su 
plakančia širdžia”.

Taigi, galėjimas užlaikyti 
gyvybę visiškai sukietėjusia- 
me nuo šalčio organizme yra 
jau darodytas. Pasilieka tik 
patirti, kokią temperatūrą 
gali be pavojaus pernešti įyai- 
riu veislių gyvuliai, o taipgi 
išrasti, kaip ilgai jie gali to
kiame stovy j būti.

Apskelbus šituos tirinėji
mus, veikiai atsirado patari
mai, kaip juos panaudoti 
praktikoje. Taip, buvo Nuro
dyta, jog būtu galinga daug 
pigiaus siuntinėti gyvas žu- 
vis, jeigu jas pirma anabio- 
zuoti, tai yra iki paskirtam 
laipsniui sušaldyti. >

Kiti praktiški patarimai 
siekė daug toliaus. Primin
dami žinomą faktą, jog džio
vos mikrobai numirštai 6 gra
dusu šaltyje, jie patarė džio
va sergančius anabiozuoti. 
Jie sprendžia, kad tokiu bū
du galima bus užmuštęvisus 
džiovos mikrobus. Šis pata
rimas daugiau, negu drąsus, 
bet, kas žino, gal būt ir išpil
domas...

Iš “P. ir L.” J. Stropus.

Jeigu Kristus butų 
Wilsono kabinete.

Ant tokios temos kunigas 
A. B. Barnett iš Philadelphi- 
jos pasakė savo parapijo
nams pamokslą. Išties, įdo
mu, ką gi darytu Kristus, 
jeigu ponas Wilsonas būtu jo 
ponu, o Kristūs jo ministe- 
riu -tarnu.

Philadelphijos kunigas, 
matomai, žmogus laisvu pa
žvalgu. Jisai sako, kad Kris
tus, būdamas Wilsono kabi
nete, būtu priešingas “dole
rio politikai, Kristus kovotu 
prieš monopolijas ir neduotu 
14 milijonu ant statymo nau
ju karės laivu. Kristus iš
trauktu vaikus iš dirbtuvių 
ir mainu.” Bet dar čia ne 
viskas. Philadelphijos kuni
gas pranašauja, kad Kristus 
būtu persekiojamas ir tiktai 
po kokios 50 metu jam, Kris
tui, paminklą pastatytu.

Už tą kunigo pamokslą 
jam duoda vėjo “Boston 
American.” Kam, girdi, ku
nigas, iš nykščio išlaužęs, 
pliauškia visokias nesuomo- 
nes. Kad buržuazinei laik
raštijai nepatinka laisvesniu 
kunigu pamokslai, tai su
prantama. Juk ta laikrašti
ja tik lūpomis mini Dievą, o 
širdyje visai kas kita.

Bet gi ir socijalistui pana
šus pamokslai nesuteikia jo
kio užsiganėdinimo. Juk pa
naši tema remiasi ant tuščio 
nieko, juk tai svajonė, kuri 
mūsų dienu gyvenimui visai 
neatsakanti. Kamgi tampy
ti Kristų ir piešti jo paveiks
lą sulyg savo partijiniu rei
kalu. Kiekviena buržuazinė 
partija persistato Kristų sau 
taip, kaip jai yra naudin
giau. Philadelphijos kuni
gas irgi nukala Kristaus pa
veikslą sulyg savo kurpa- 
liaus. Kristus pas jį kovoja 
prieš tūlas dalines neteisy
bes, prieš tūlus apsireiški
mus kapitalistiškoje draugi
joje. Vienok jo Kristus visai 
nekovoja prieš visą sistemą, 
prieš visą tą piktybės medį. 
Taigi nors ir pirmeiviškas 
Philadelphijos kunigas, betgi 
jisai nėra nuoseklus iki pa
baigai .

Yra šiandien religišku 
žmonių, kurie nesutinka su 
senovės fanatizmu, su kapu
cinu pamokslais, betgi pas 
tuos žmones pasiliko pažval- 
gose dar labai daug svajonių 
ir miglu. Jie nenori, o gal 
ir negali, suprasti, kad Kris
tus gyveno visai kitokiose 
aplinkybėse, negu šiandien 
kad yra. Juk tai buvo (jei
gu tik buvo!) Galilėjos varg-

dienia, skelbiąs savo pamok
slus tamsiems žmoneliams iš 
po šiaudiniu pastogių. Kaip 
jo veikimas, taip ir jo isto- 
riškasai asmuo yra toks ne
aiškus, tarytum iš pasakos 
paimtas. O čia ima ir per
kelia Kristų į trustu gadynę, 
į orlaivystės laikus—ir pra
našauja, ką jis darytu, kaip 
elgtųsi. Vaikiškas sapnas ir 
daugiaus nieko. Reikėtų at
sikratyti nuo tu sapnu.

Perkelkite tamsu farmerį į 
Wilsono palociu: ką gi jisai 
pasakys!... Juokai. Juk jis 
tuojaus atsidurtu po Wilsono 
pantapliu.

Brooklyno Dėdė.

Laisvoji Sakykla
Reikaluose susivienyjimo 

liet, draugijų Amerikoj.
Keistos mintįs apima žmo

gų, kuomet pamislini apie ši
tą brangu sumanymą, kuris 
tiek daug naudos atneštu vi
suomenei ir pataisytu neto- 
tobulą mūsų gyvenimą. Bet 
mūsų visuomenei mažai te
rūpi kitu gerovė. (? Red.) 
Męs žinome, kad mūsų gyve
nimas nepastovus ir aplinky
bės verčia mus kilnotis iš 
vietos į vietą. Męs tąsyk tu
rime apleisti tas organizaci
jas, kuriu naudai tiek daug 
energijos suvartojome. Ki
tur persikėlę, jau neturime 
progos prigulėti tenais, arba, 
kad ir priima, tai gana bran
gus įstojimas.

Išvengimui tu keblumu, 
buvome sušaukę konferenci
ją Baltimorėj ir išrinkome 
komitetą. Bet ką jisai vei
kia? Praėjo metai laiko—o 
nieko' negirdėt. Buvo atsi
liepęs pereitu metu “Kelei
vyje, nepamenu kuriam 
N-ryj. 'Turėkite, girdi, kant
rybę, jisai išduos raportą. 
Bet iš ko jisai išduos rapor
tą, kack nieko nepadaryta!

Taip-pat reikalinga ir pi
niginė atskaita! Todėl aš 
patariu tą dalyką sutvarkyti.

M. Bilą.

Meskime nedailius papro
čius kalboje.

Nežinau, kodėl pas neku- 
riuos draugus yra įsigyvenęs 
toksai negražus paprotys 
kalboje. Sueis keli draugai 
pasikalbėti, na ir pradeda 
pirmiausia apie merginas. 
Tuojaus prasideda kolioiimai 
ir tokie žodžiai, kaip “asilas, 
jautis, gyvulys, rup...” ir tt. 
tik bįra, kaip iš kokio rėčio. 
Iš tokiu riebiu žodžiu, rodo
si, kiekvienas turėtu pasi
bjaurėti. Net iš šalies klau
sant, ausįs pradeda rausti. 
O daugelis tuomi dar di
džiuojasi.

Kodėl taip yra, sunku įspė
ti (nesunku. Red.). Nebūtu 
ko taip stebėties, jeigu to
kius pasikalbėjimus vestu 
tamsuoliai, amžini girtuok
liai, bijanti kitaip manyti, 
negu jiems šventa bažnyčia 
liepia. Bet, kada tokie pasi
kalbėjimai eina tarp draugu, 
jau šiek tiek susipratusiu, 
laisvu pažvalgu, tai jau labai 
įstabu, stačiai bjauru.

Kodėl taip yra? Argi jau 
kitokiu temų pasikalbėti ne
siranda? Juk ir apie mergi
nas kalbant, galima apsieiti 
be šlykštumu.

Sako, kad tamsūnai nemy
li pirmeiviu bei socijalistu. 
Bet jeigu gražiai ir padoriai 
elgties, tai visuomet galima 
rasti užuojautą tarpe žmo
nių.

Kad taip yra—tai faktas. 
Tankiai ir didžiausias tamsū- 
nas susigėdintu tu kalbu, ku
rias veda mūsų “sportai”.

Gėda tokiems “susipratė- 
liams”. Meskime tokius pa
pročius, nes tuomi save la
bai pažeminame.

< Jonas V. Jančaitis.
i -A

D.KRAČKOVSKY.

MERGAITE
Vertė V. Paukštys.

(Pabaiga.)
Vanagas priėjo prie mergaitės ir pa

spaudė jos ranką.
Ir tu taip joms atsakei? Pirmiaus tu 

man trukdei atidenginėti naujus dalykus, 
o dabar trukdai juos įvykdinti gyveniman. 
Kur tavo tikslas? Kur tavo siekiai?

Mergaitė ištraukė savo ranką.
—Lai nueina skradžiai žemę visi tie 

tavo atidengimai ir tu sykiu su jais! Aš 
žinau tas moteris. Jos visos tavo myli
mosios, visos tave bučiavo, visos apkabi
nėjo. Lai jos tik pasirodo man,—aš jom 
užspjaudysiu akis, išrausiu plaukus, ap
daužysiu žandus. O, prakeiktos gyvatės!

—Tylėk, mergaite, tylėk. Aš tave 
išmesiu už dury su visomis tavo skrybėlė
mis ir su pirštinėmis.

—Na tik pabandyk! Aš visiems iš
pasakosiu, koks tu dailininkas, laikraš
čiuose pagarsinsiu. Visas pasaulis suži
nos, kokie tavo nauji atidengimai.

—Dailininkas pagriebė mergaitę už 
peties ir išmetė per duris. Sykiu išlėkė 
per duris jos visi daiktai.* **

Susirinkus visą savo turtą, išmestą už 
dury, ji nubėgo pas poną Balandį ir, dar 
neperžengus slenksčio, sušuko: *

—Ponas Balandi, aš turiu atsiduoti 
tau. Šiandien aš atsiduodu tau... Imk 
mane, bučiuok, prisispausk... Aš gyven
siu su tavimi ir net nusivelku.

Per jos skruostus bėgo ašaros, tartum 
du upeliu, o ant galvos buvo uždėta taip 
juokingai skrybėlė, kad kiekvienas pama
tęs turėjo gardžiai nusijuokti.

Į senuosius atidengimus Balandžio 
jau niekas neatkreipė atydos. Jis net par
davė šiaudinį patalą ir mėlinąją kaldrą. 
Jis gerai žinojo, kad mergaitė myli Vana
gą ir niekuomet neatsiduos jam.

Ponas Balandis padėjo jai sudėti ant 
kėdės visą jos turtą, o paskui tarė:

—Nusišluostik ašaras.- Aš turiu šmo
telį duonos ir šaltos žolienės, jeigu nori, 
tai atnešiu tau?

Kad parodyti, jog ji atsiduoda jam, 
pradėjo nusirėdyti.

Bet greitai jai tas viskas atsibodo ir 
ji vėl pradėjo verkti karčiomis ašaromis.

Ponas Balandis kaip įmanydamas 
stengėsi ją nuraminti, jis šluostė jošOiša- 
ras savo nosine, rodė albumus su visokio
mis išvaizdomis, atvirutes ir tam panašius 
daiktus. Mergaitė visus tuos daiktus ap
laistė savo ašaromis ir paprašė paaukauti 
vieną paveikslėlį su išvaizda moteriškės 
ispaniškai apsirėdžiusios. Naktį ponas Ba
landis paguldė mergaitę savo lovoj, o pats 
atgulė ant grindų prie pečiaus. Po galva 
jis pasidėjo du tomu istorijos 
apsiklojo laikraščiais.

Mergaitė ilgai nemiegojo, 
si, meldėsi ir tykiai šnabždėjo.

Ponas Balandis galvojo
biednumą ir vartėsi nuo vieno šono ant ki
to.

Naktį jis nubudo. Mergaitė vaitojo 
ir jieškojo degtuku. Pasirodė, kad ji 
tamsoj persipjovė sau rankos gyslas ir da
bar jau baigia tekėti kraujas.

* **
—Ir kadagi tu ateisi į protą ant galo? 

—klausė Vanagas.—Jeigu tu negali su
rasti laimės, negali atidengti nauju išra
dimu, tai nors mylėtum atsakančiai. Vie
nok tu ir mylėti nemoki. Tu pjaustai sau 
gyslas.

—Eik šalin su visais savo išradimais 
ir meile,—tarė ji.—Kas tau sakė, kad aš 
tave myliu?

—Mergaite, tu mane myli ir nesigink 
ant toliaus,—pastebėjo Vanagas.—Argi 
tas, kas nemyli, gali pjaustyti savo gys
las?

—O gal aš norėjau sužinoti ar labai 
skauda, ar visai neskauda. Aš neapken
čiu tavęs, aš galiu tave pasmaugti, ausis 
tau nutraukti.

Ji stipriai spaudė jo ranką, o paskui 
staiga parodė jam liežuvį. •

—Jeigu nori,—tarė ji,—aš galiu prieš 
šventųjų paveikslus prisiekti, kad aš tavęs 
nemyliu. Ir visos moterįs jūsū, vyru, ne
myli. Prasmegkite jūs. su savo meile. 
Męs tik savo kančias ir vargus mylime.

Vanagas atnešė butelį limonado, pri
pylė stiklą ir pasiūlė mergaitei.

—Eik šalin su savo limonadu!
—Mergaite, gerk, nes aš tau paneva- 

lia supilsiu.
—Aš tau pirštą nukąsiu!

—Na tik pabandyk!
Jis prispaudė stiklą prie jos lūpų. Ji 

atlošė atgal galvą, o paskui greitai atsi
tiesė ir įkando jam žandan. Kraujas pra
dėjo bėgti iš žando ir aptepė jo rankas.

Jis išsiėmė nosinę ir nušluostė nuo 
žando kraujus.

—Pas tave krūtinėj bjauri širdis,— 
pasakė Vanagas.

Mergaitė užsidegė, jos veidas pradė
jo drebėti, nuo raudojimo kilnojosi krūti
nė ir pečiai. Ji pagriebė pagalvinį ir pri
spaudė prie širdies.

Vanagas pasodino ją ant kėdės ir pra
dėjo glostyti jos plaukus.

Jis suprato ir atidengė naujus išradi
mus, bet negalėjo suprasti ir atidengti jos 
meilės.

* **
Dabar, kuomet Vanagas tapo gar

siu vyru, mergaitė pradėjo dar didesnia
me nesutikime su juom gyventi, nors ji 
visą tvarką namuose vedė.

Kadangi ji pati negalėjo nieko nau
dingo atnešti dėl visuomenės, tai ji persi- 
statydavo sau, kad tokį žmogų, kaip Va
nagas, reikia visai kitaip mylėti, visai ki
taip glamonėti, visai kitaip su juomi elg
ties, bet kaip tas viskas atlikti—ji nežino
jo ir nemokėjo.

Kuomet ateidavo reporteriai ar kiti 
kokie žmonės, tai ji ilgai su jais kalbėda
vo ir ant galo pasakydavo, kad visokie 
nauji keliai—tai paikystė, o moterįs—ap
gavikės ir veidmainės.

—Visokia dailė, paveikslai ir meilė— 
vienas išmislas,—tarė ji.—Lai prasmenga 
viskas. Aš visai netikiu, kad moterįs ga
lėtu mylėti,—jos pačios tik save myli.

—O, mergaite, mergaite,—tarė Va
nagas,—miela mano moteriške, tu idea
liška moteris, bet pati nežinai, ką kalbi.

—Nekalbėk nieku,—atsakė ji,—aš 
tavęs neapkenčiu!...

—Mergaite, tu vėl pradėjai nežinia 
kaip elgties, tu vėl grįžti atgal.

| Eik šalin iš mano akiu! Aš tave 
jau seniai prakeikiau ir daugiaus pas tave 
jau nebegrįžšiu. Aš eisiu pas poną Balan
dį ir ten gyvensiu. Nors jis biednas ir aš 
vėl turėsiu badauti, kaip išsyk ir pas tave, 
vienok man bus ten daug geriau.

—Bet jeigu sugrįžši, tai aš tavęs jau 
nebepriimsiu,—atsimink ir tą.

—Ne, ne! aš jau daugiaus pas tave 
nebesugrįžšiu. Tu manęs nesulauksi.

Ji apsisuko, metė į akis jam savo no
sinę ir išėjo.

* **
Ponas Balandis gulėjo lovoj. Jis bu

vo jau visai pasenęs, dirbti negalėjo, nau
ju išradimu neatidengė ir pertai turėjo 
nuolatos badauti.

Mergaitė įėjo į kambarį.
—Ponas Balandi! nuo šios dienos aš 

jau tavo. Gal tu manai, kad aš tave vėl 
apgaudinėju, kaip ir pirma? Ne, aš ne
apkenčiu Vanago ir privalau būti tavo!

Balandis buvo nusiminęs ir manė, kad 
jam reikės jau ant pliku grindų gulėti, 
nes jau knygos ir laikraščiai, ant kuriu jis 
pirmiau gulėjo, buvo parduoti.

Bet mergaitė, nieko nelaukdama, 
greitai nusirėdė ir atgulė lovoj prie Ba
landžio. Balandžio kūnas buvo sustingęs 
nuo šalčio ir bado ir negalėjo jausti jokio 
jautrumo. Jis visuomet jau drebėjo. Ji 
atgulus lovoj irgi drebėjo, kad net dantįs 
čiaukšėjo. Ji išpasakojo jam visą savo 
gyvenimą nuo pat mažens. Ji sakė, jog 
neapsakomai mylinti Vanagą, bet ją kan
kina tas, kad moterįs nemoka taip dirbti, 
nemoka atidenginėti nauju keliu dėl visuo
menės, nauju išradimu ir nemoka taip 
mylėti, kaip reikia mylėti tokius žmones, 
kaip Vanagas. Jos sąžinė jai sako, kad 
ji visai netokia, kokią privalo turėti Va
nagas, nes jis vienas iš geriausiu žmonių 
pasaulyj. Todėl tokie žmonės, kaip jis, 
privalo būti vieni: ju moterįs nesupranta 
ir trukdo darbuotis. Juk moterįs nemoka 
nei dirbti, nei mylėti, kaip reikia.

Ji nutilo kalbėjus ir pradėjo grau
džiai verkti. Taip beverkiant jai, Balan
dis užmigo...

Kuomet naktį Balandis nubudo, mė
nulio spinduliai veržėsi per langą ir ap
švietė visą kambarį. Prie mėnulio šviesos 
Balandis norėjo pažiūrėti į savo paveiks
lus, nes jis taipgi dailininkas, jis taipgi 
buvo kada tai garsus, jo paveikslai taipgi 
buvo gerbiami. Bet štai ką jis pamatė! 
Priešais jo lovą, greta su paveikslais jau
nystės darbu, kabojo ant sienos mergaitė. 
Jos akįs buvo išplėstos, rankos nuleistos, 
veidas pajuodęs, bet išrodė pilnas užsiga
nėdinimo...

išradimy ir

Ji žegnojo-

apie savo
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Koaierlus ignan Petrauskus 
Sekret. Klementą Navickas.

10.00 
2.00 

11.75

Bendrovės rū- 
buvo parkvies

kasių nepriklauso prie unijos 
Vargšas.

plieno išdirbystės, 
Lackawanna Steel 
kur dirba tukstan-

Mūsų reikalavimai: pakel
ti algas ant 15% tiems, ku
rie uždirbdavo ligi 12 dol.; 
pakelti algas ant 10% tiems, 
kurie uždirbdavo 12-15 dol.; 
pakelti algas ant 8% tiems, 
kurie uždirbdavo nuo 15—18

Wilsonas, palikęs viešpačiu didelio Amerikos kontinento, galvoja apie Clevelando 
barščius”.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at-

Pėtnyčioj, 7 d. kovo, atsi
buvo galutinas teismas drau
gų kriaučių, kuriuos kaltino 
dėlei riaušių E.Bostone. Va
liulis, Žvairaitis ir Pikevičia 
nuteisti užsimokėti po $20. 
Lekavičia ir Jankauskas bu
vo teisiami 11 d. kovo. Le
kavičiui pripažinta užsimo
kėti $20, o Jankauskui—6 
mėnesiai kalėjimo. Vienok 
advokatas tęs bylą toliau, 
kadangi yra aiškiausi priro
dymai, kad čia policmonų ir 
bomų kaltė. Jie išimti po 
kaucija; už Jankauską $400, 
už Lekavičių $100.

Spaudos Kom.
S. Grubliauskas. 
J. Bukantis.
A. Latvinskas.

versti Jums “Laisvės” siun 
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.’

Reikalinga moteris ar našlė prie ma
žos šeimynos už gaspadinę. Gali būti 
su vaikais, arba mergina, tik ne jau
nesne 35 mėty. Mokestis geras; dar
ias ant visados. Atsišaukit šiuo adresu;

U. M. (21)

Wakefield, Mass.
Mūsų miestelis visas apgy

ventas italijonais ir lenkais, 
tarpe kurių randasi lietuvių 
4 familijos ir 7 vaikinai. Mer
ginų visai nėra, nors darbas 
gauti būtų nesunku.

Darbai eina gerai. Lietu
viai nelabai myli Wakefielde 
gyventi, kadangi nėra alaus 
nei degtinės. Kareivis.

Paj ieškau upei vedimui merginos, bet 
ne senesnės 25 ir ne jaunesnės 20 mėty. 
Aš esu 26 mėty, turiu gerą darbą ir esu 
apsišvietęs Šios šalies mokslu. Norin
čios plačiau sužinoti, atsišaukite ir at- 
siyskite savo paveikslą. (21)

J. Cheduikis,
Saunders, Mich.

Štukinis darbas turi būti 
panaikintas, kadangi jisai 
labai nupuldė Bostone algas. 
Mat, kada užeidavo sezonas, 
tuomet dirbdavo po 15—18 
vai., o tankiai net ir namo 
nešdavosi. Todėl męs reika- 
lauiame nedėlinio darbo.

Reikalaujame unijos pripa
žinimo.

Pradžioj streiko kompani
jos turėjo gražių juokų. Sa
ko: męs uždarome dirbtuves 
iki vasaros, o jūs vaikščioki
te, pilvus susiėmę. Betgi 
praėjo kelios savaitės ir 
darbdaviai pradėjo visai ki
taip giedoti. Liepia kontrak
toriams pašaukti darbinin
kus j dirbtuves. Kontrak
toriai ateina ant unijos mi
tingų, bet darbininkai atsisa-

Jo ir yla skuta, o kito nei 
britva neima.

Shamokin, Pa.
Daugelis mūsiškių lietuvių 

yra vedę lenkes, todėl grei
tai sulenkėją. Lietuviškos 
kalbos gėdisi.

Yra čia net trįs pašelpinės 
draugijos šv. Mykolo, Jur
gio ir Kazimiero. Yra para
pija ir bažnyčia, tik ką “dū
šių ganytojo” nėra. Mat, ai
rių vyskupas atrado jį ne
atsakančiu. Neseniai čia bu
vo jubilėjus kunigo airio Ko- 
cho. Tai ir mūsiškės drau
gijos dalyvavo.

Darbai anglių kasyklose 
eina pusėtinai, bet uždarbiai

Bostono kriaučių 
streikas.

Binghamton, N. Y.
Pas mus iškilo gatvekarių 

darbininku streikas. 150 žmo
nių streikuoja

Colinsville, III.
Darbai sumažėjo. Dirba

ma 1-2-3 dienas į savaitę. 
Žmoneliai nelabai ramus iš 
priežasties darbų sumažėji
mo. Turime ir lietuviškų 
karčemėlių, bet nekaip seka
si. Mat, ir biznieriams rei
kia laukti geresnių laikų.

Buvo susitvėrusi liet, koo
peracija 1912 m., kurion pri
gulėjo 60 narių, bet ji gyva
vo tik 11 mėnesių. Net ne
buvo gana tų šėrų, ką buvo
me sumokėję po 20 dol., tur
būt reikės pridėti.

Administracija taip pabū
gus, kad net mitingų bijo 
laikyti. Mažidunskis.

So. Chicago, Ill.
“Laisvės” N 18 tilpo ko

respondencija iš mūsų mies
to. Buvo pažymėta apie pre
legentą d-rą Rutkauską. Tuo 
tarpu tai buvo ne prelegen
tas, bet prelegentė daktarė 
S. A. Rutkus.

Šiuomi klaida atitaisoma.

ko su jais tarybas vesti. Lai 
tariasi su streiko komitetu ir 
lai išpildo visus reikalavi
mus!

Tuomet kompanijos išsiun
tinėja laiškus, kur liepiama 
grįžti darban, o jeigu ne— 
tuomet vietas užims kiti. 
Bet darbininkai naktį iš 2 į 3 
kovo visai nemiega ir išryto, 
vos prašvinta, jau visi ant 
pikietų. Firmos atgabeno 
visų ofisų klerkas, raštinin
kus, susirinko dar šiaip įvai
rių gaivalų, kad parodyti, 
jog štai daug žmonių eina 
darban. Streikieriai dėlei to 
tik nusijuokė, nes matė, ko
ki tie darbininkai. Nuo to 
laiko pikietai būna kasdieną, 
o streiklaužių darbas nevyk
sta. Jeigu taip ilgiau eis— 
tai greitu laiku streikas bus 
laimėtas.

Šiomis dienomis kompani
jos yra susiorganizavusios į 
vieną uniją. Nors kįla kal
bos apie nusileidimą, betgi 
ligišiol kapitalistai laikosi 
drūčiai.

Streiklaužiaujama dviejose 
firmose: Michel Parker Co. 
ir Scoch Co. Iš lietuvių yra 
streiklaužių tiktai tūlas Cha- 
plikas. Apie kitus nežino
ma.

simpatizuoja' streikieriams.
Kompanija parsigabeno 

67 streiklaužius iš New Yor- 
ko ir kelis desėtkus iš Balti- 
morės. Nekurie streiklaužiai 
pareikalavo iš kompanijos 
tikietų, sugrąžinimui jų at
gal, nes kompanija, mato- 
tomai, ir juos norėjo apgau
ti, nes kviesdama žadėjo di
desnes algas.

Darbininkai reikalauja pri
pažinimo unijos, priėmimo 
atstatytų nuo darbo darbi
ninkų ir 25 c. už valandą dar
bo. Riaušių dar kol kas ne
buvo, bet kaip rodosi, be to 
neapsieis.

Karu važiavo 7 streiklau
žiai, vaikas sušuko “skeb”, 
jie sustabdė karą ir sugavę 
vaikiuką apdaužė.

Stumk-trauk.

Pajieškau savo giminaičio Antano De
gučio, Suvalky gub., Mariampolės pav., 
<aimo Damboro Buda. Taipgi pajieš- 
<au Vincento Didvalio, Utelinkos kai
mo, 15 mėty Amerikoj, tik nežinau, kur 
gyvena. Turiu labai svarbu reikalą, to
dėl malones atsišaukti.

P. Šilanskas, (23
114 Race st., Holyoke, Mass.

Plant 
čiai darbininkų ir nėra tos 
dienos, kad nesužeistų. A- 
laus bravorų yra 20. Čia ran
dasi antra pagal didumą pa
saulyje gyvulių pjovinyčia.

Apie mokyklas ir dienraš
čius neminėsiu. Jų yra ap
sčiai. Socijalistiškų kuopv 
randasi 17, kurios suvienyto
mis spėkomis išleidžia orga
ną “The Buffalo Socialist”. 
Labai smagus laikraštukas. 
Socijalistai nutarė statyti sa
vo svetainę už $50,000. Abel- 
nai, socijalistiška agitacija 
smarkiai varoma pirmyn.

Lietuvių randasi visai ma
žai, o ir tie patįs apšvieto- 
je labai žemai stovi. Kas 5 
žodžius lenkiškai moka, tas 
jau save ir lenku skaito. Ži
noma, visi didžiausi alučio 
mylėtojai.

Nežinau kaip man pavyks, 
bet žadu čia darbuotis.

Atskaita aukų So. Bosto
no lietuvių streikierių.

So. Bostono Lietuviy Ukesy Draugy
stė surinko nuo savo nariy............$10.80

So. Bostono D. L. K. Vytauto Drau
gystė paskyrė iš i&io........................50.00

ir nuo nariy surinko.........................8.30
So. Bostono šv. Kazimiero S. L. A.

Draugystė paskyrė iš iždo................25.00
ir nuo nariy surinko.........................8.00
Draugystė šv. Petro ir Povylo iš So.

Boston paskyrė iš iždo......................25. G i
ir nuo nariy surinko.........................5.00

Minersville, Pa 
“Pirmyn’ 

pestingumu

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mus ant mėty 

“Laisvę“ “Keleivi , “Kovą“ arba ki
tokius laikraščius,prisiysdami $2.00,tam 
duosim knygy $1.00 vertės. Slysdami pi
nigus, pažymekit kokiy knygy norit: 
dvasišky ar svietišky. Adresas:

A. Mizara
So. Boston, Mass.

Tai bent socijalistas!
(Monologas)

Buffalo, N. Y.
Apie šitą miestą mūsų 

aikraščiuose, kaip rodosi, jo
kių žinių nebuvo. Tuom tar
pu Buffalo yra antras pagal 
didumo New Yorko valstijos 
miestas. Industrijos išdir- 
bystėje jisai gali susilygint 
su didžiausiais miestais.

Buffalo randasi ant pat 
Canados rubežiaus, kuriuomi 
yra upė Niagara.

Gyventojų skaitlius siekia 
424,715. Diaugiausia čia gy
vena vokiečiai ir Galicijos 
lenkai. Daugelis gatvių už- 
vardyta lenkiškais vardais. 
Jie turi savo tautišką namą, 
daugelį bažnyčių, 100 alu- 
džių, daugybę visokių zoko- 
ninkų ir kitų tamsūnų. Įvai
rių tikėjimų bažnyčių čia y- 
ra 236, tame skaitliuje 59 
katalikiškos.

Visame sviete nėra tokios 
didelės

Iš Montello, Mass.
2 d. vasario L. S. S. 17 kp. kreipėsi į 

visy draugysčiy santaikos konferenciją, 
kad pakelti klausimą kaslink sušelpimo 
New Yorko streikieriy. Antroj dienoj 
santaikos konferencija sušaukė visuo
menišką susirinkimą, kuriame išrinkta 
kasierius, sekretorius ir kolektoriai. 
Aukavo šios ypatos: 1

Po 1 dol.
J. Balionin, A. Balnis, J. Valnolavičius, M. Ab- 

ražinskas, J. Šlidlauskas, J. Raštikis. J. Kupka, 
F. Žebrauskas, K. Čipulionas, K. WaitkaitS, P. 
Kaziukonis, J. Šiite, D. Bražas, J. Ustupas, M. 
Bikša, D. Lapeikis, A. Balčiūnas, P. Armonas, A. 
Stirblis, W. Daukša, A. Amšiejus, U. Utkaitė, J. 
Zubavičicnė, K. Wielavič, K. Cilevskas, F. Kem- 
ziura, F. Alsevič, Petrauskas, K. Poškus, J. Da
vis, M. Gotautas.

Po 50 centy:—
F. Šiaulis, T. Šiaulienė, J. Pirais, F. Čijunskis, 

A. Kandiseris, L. Damošauskas. Z. Yakubavič, J. 
Paltanavičius, K. Ainbrozas, S. Pieta, K. Kubka,
A. Rudis, J. Pluskis, K. Vasiliauskis, J. Waičiu- 
nas 1, J. Kuskiinskas, B. Zinkevič, M. Makavitis,
B. Smetonis, P. K audrotas, A. Kandrotienč, W. 
Yuško, J. Yurčnas, J. Yablonskis, Gecevič, J. Ur- 
žinskas. V. Piekarskis, M. Balkis, L. Kašėta. O. 
Rodzevičienfl, M. Lumas, A. Treinavičius, P. Ta- 
inonis, A. Guriatskis, W. Yarmulavič, J. Patkau- 
skas, W. Šarkus, P. Margis, P. Piarazinskis, J. 
Švilpa, P. Petrulis, B. Gaubis, M. Keniziura, W. 
W. Yakubavič, S. Adomaitis, J. Kielė, F. Banevič, 
M. Audijaltis, K. Breivis, S. Martinonis, P. Bur
ba, S. Tankevič, J. K. Žaliukas, S. Gaugis, S. Ka- 
sauskis, K. Wenckus, F. Paulauskis, J. Krušas, 
P. Beržinis, M. Ginski, S. Yucis, J. AkuČku, A. 
Stripinis, L. Letuk, A. Savickis, S.Liutvinas, J. 
Balčiūnas, J. Jankauskus, J. Adomaitis, J. Sinai- 
liukas, A. Yakavonis, T.Tvirckas, W. Ambroza, 
K. Ustupas, P. Wizboras, A. D. Raštikis, J. Tau- 
tušis, A. Welavič, M. Karpovič, F. Putvinskas, W. 
Dubendris, K: Peskis, J. Stripinjs, H. Stankus, J. 
Orentas, M. Prožoraitč, P. Waseris, W. Tautavi-

I sis, K. Kcizunas, K. Paržlnsk, P. Kamaras, A 
Kosati, B. Beržinis, K. Buividaitė, O. Kosaitė, A. 
Keršas,,G. Zaliatskis, A. Dimbinskis, J. Kemziu- 
ra, A. Šepola, N. Vinkšnaitč, W. Pranevičiūtė, P. 
Misleuskaitė, A. Šimkus, Y. Matealis, Y.Yrze- 
liunas, F. Skersis, L. Roika, A. Grušas, K. Wai- 
čiunas, B.Pocius.

i Po 25 centus:—
Y. Bačinauskas, W. Yakubavičius, J. Kasparas, 

Y. CiuŽiunas, S. Steckis, K. Šepeta, J. Sukis, P. 
Weselis, J. Petkus, M. Yonis, S. Janulcvič, J. Da-

Į nilonis, T. Bartkus, J. Valantinas, T. Malis, J. 
I Kelpšas, T. Alusevičius, K. Urbonavičius, J. Ži- 

kas, K.Bendzius, R. Jazukevič, W. Grigas, A. Bi- 
ganskis, A. Tamulevičius. S. Miškinis, A. Tamule
vičius, A. Lukoševič, P. Jonis, A. Yanetis, B. Ka- 
valčius, V. Pigaga, Z. Sinkus, J. Ečius, P. Skupal- 
tis, B. Ambrozas, J. Ermolavičius, V. Walunge- 
vič, K. Yurkevičius, S. Yurkevičius, J. Kamanau- 
skas, M. Kvidaras, D. Kašėta, A. Sidlevič, K. Be
niulis, J. Kvaraciejus, J. Sidlevič, A. Stankus.
V. Yakubavič, J. Matuza, V. Lapickas, Y. Yanu- 
šas, B. Beresy, A. Germanavičių, M. Martikonie- 
nė, W. Tamašiunaičia,, J. Waicekauskas, A. Bra
žas, F. Gailius, F. Mitėnas, P. Kaselias, P. Kupris 
M. Naviciaks, K. Bražas, J. Dudonis, R. Likšis, 
D. Čerkasas, J. Stilimaitė, J. Pribušauskas, K. Ši
manskis, S. Daineruskas, W. Glemozaitė, J. Pui
dokas, B. Dambrauskas, J. Kriaunells, P. Maiše
lius, J. Kamadnulis, J. Remnu, S. Stakauskas, F. 
Yakulis, F. Klinga, W. Yankevičius, J. Silakas, 
T. Wasarlas, J. Radavič, A. Batakis, J.Drala, D. 
Radzevičius, D. Budrikas, L. Kasparavič, B. Gai- 
domavič, F. Rudaitis, K. Mačiulis, S. Tamašiunas*
K. Yugolailias, A. Grušus, C. Urbonas, J. Kamin-

I skis, C. Rimkevič, F. Kuodias, S. Balčiūnas, S. 
Luksas, S. Šatkauskas, A. Dukšiukė, A. Babonik, 
B. Smailiukė, J. Dambrauskas, W. Monkevič, S. 
Yazukevič; B. P. Meškinis, B. Daugirdas, J. Maži- 
liauskas, P. Čiapulis, A. Petkevič. S. Kazlauskas,
W. Kriaunelis, P. Markauskas, J. Tamulevič, C. 
Lumas, K. Svirskis, C. Milkus, W. Sedlevič, K. 
Steponavič, A. Diazomini, J. Svirskas, P. Stankus
J. Gianuti, M. Mazgelis, J. Grizą, J. Laipiania, K. 
Waisnias, W. Palevič, M. Kaščtienė, M. Barnato- 
vič, J. Žiogialis, T. Selionas, K. Ruaitias, J. Bart- 
kevič, W. Vlrviatska, A. Meškinis, F. Glodienias, 
F. Glodienienė. B. Urbaitis, J. Petkun, M. Yarmu
lavič, A. Masonis, J. Gutauskas, J. Sakalauskas, 
P. J. Grigas, M. Svirskas, J. Kastantinavlč, J. 
Sarkevič, J. Juškaitis, K. Egocis, A. Kriukonis, 
S. Merževski, F. Statkus, B. Šimkienė, A. Pliko- 
vič, Gevič, F. Šimkus, J. Baranauskis, P. Uksas, 
W. Šarkus, K. Grakauskis, J. Samsonas, F. Vi' 
clas, A, Stasiukaitis, R. Grubmskas, P. Vaičiūnas, 
W. Smurilinavičius, M. Pudžiunas, F. Yavanaus- 
kas, S. Čiaupa, S. Jukevič, J. Mikėnas, P. Kuli
kauskas, F. Jurkėnis, C. Sanson, J. Dauderis. A. 
Bušnauckaitė, A. Waitkus.M. Chester, J. Stasiu
kaitis, K. Dovidaitis, P. Pranaitis, W. Aikin, G. 
Akunaitė, P. Akunaitė, M. Česnulevičius, Ž. Trai- 
navič, J. Jasukevič, K. Pocius, B. Krimskis, J. 
Sidor, A. Zudeikls, A. Wainauskis, D. Jonušas, 
P. Kupris, J. Milašis, A. Lankelis, J. Undžius, A. 
Ūsaitis, F. Gedminas, P. Juškaitis, J. Waičiunas, 
A. Mickevič, A. Mickevičiūtė, J. Kiaunis, A. Ta- 
mošiunaičia, J. Mickevičiukas, P. B ražai 16. P. Ru- 
liunkas, M. Šukienė, B. Antanavičienė, B. Wiela- 
vičiukė, M. Yunėnas, E. Šinko, J. Monkevič, W. 
Bražiunas, J. Čikanavičius, J. Rindzevič, A. Rin- 
dzevičienė, J. Samsonas, W. Adomaitis, T. Kubil- 
skas, P. P. Stira, P. Baltrėnas, A. Elizbot, J. Ma- 
cerlis, A. Butkienė, J. Butkus, J. Buividas, K. 
Laima, J. Gečius, J. Waitekunas, J. Reimond, J. 
Malakauskis, R. Bakšis, R. Jermulavič, P. Petri
kas, W. Wintautė, T. Zuzienė, B. Šukytė. J. Jaro- 
nis, S. Baronas, K. Krikščioniutė, F. Šūkis, W. 
Jonušas, A. Bajorūnas, S. Bagdonas, A. Žabloski, 
W. Zuronis, O. Navickienė, S. Eišmontas, S. Gubis
K. Vainauskis, S. Windašas, O. Jodezonienė, W. 
Stcteskait. J. Strazdas, F. Weršėla, J. Keizunas. 
M. Kemziura, W, Šebaika, K. Šimas, A. Bekam
pis J. Čiasnias, Laučko, J. Smaliukas, S. Čuirka, 
J. Jusape, J. Waitkauki, Z. Diržiniss, J. Matuzė' 
vič, F. Budrecki, P. Belinkevič, Z. Slapkauskas, 
Ą.Stanevič, Palisavič, P. Baranauskis, 1’. Turs
kis, A. Gecevičius, K. Zanusikis, S. Macosa, L. 
Undžius, W. Balis, J. Pikelis aukavo 30c.. W. Ke
ta 30c., F. Mockas 30c. P. Kupris 40c.

Kurie aukavo mažiau, kaip 25c., ty 
vardy negarsinam.

Viso surinkta 169 dol. Persiuntimas 
lėšavo 55c.

Streikieriy iždininkui P. Mačiui pasly
sta 168.45c.

(Raudona nosia vyras sėdi prie stalo, 
su alaus buteliu rankoje ir užsivertęs ge
ria. Atsistoja ir, strapailiodamas pra
deda kalbėti):

Ot, dabar, tai žinau, kad 
ir aš ant svieto gyvenu. Aš 
dabar tai ponas. Ale ką tai 
ponas?... Ką ponas giliuoja 
prieš mane? Anei tiek! (Ro
do mažiuką pirštą) Aš dabar 
karalius! (Geria) Tai...p—ka
ralius.

Ale ką aš čia kalbu? Juk 
karaliai dabar eina iš mados, 
o aš madą arba, amerikans- 
kai vadinasi “stailą”—baisiai 
myliu. Aš neseniai dar, kaip 
atvažiavau iš krajaus, o ma
dą jau žinau. Čia mada to
kia: jei turi pinigų, tai gerk, 
kol išmes iš saliūno; o kaip 
išmes, tai eik kol neparvirsi 
prie kokio mūro, parvirtęs, 
gulėk, kol policistas neužtiks 
ir nenuves į džėlą, o tada iš
simiegok ir, jei turi pinigų, 
užsimokėk, jei neturi 
dėk ir eik sau namo, keikda
mas valdžią. (Geria). Parė
jęs, pasiskolink dešimtuką, 
išsigerk stiklą alaus, užsista- 
tyk už žando primkę, susi- 
kišk iki alkūnių rankas į ke
linių kišenius—stovėk ant 
gatvės kampo, spjaudyk ant 
sienų ir aplok kiekvieną pra
eivį. Bet (grasina pirštu) ne
spjauk ant šaligatvio, nes 
tuoj būsi areštuotas; daug 
juokų padarysi, jeigu ap
spjausi kokį praeivį! (Geria).

Juokai tik... Cicilikai sa
ko, bloga gyventi. Skaityk, 
esą, tai būsi bent vyras. 
Kvailiai... Žinoma, kad aš 
vyras, bet netoks, kaip tie 
cicilikai. Į mane yra bent į 
ką pažiūrėti! O jie, į ką jie 
panašus?... Kiek aš tų cicili- 
kų pažįstu, tai nei vieno Star
kaus vyro nėra: mažiukai, 
išdžiūvę, kojukės plonytės. 
Na, ir ką jie gali nuveikti? 
O vis šaukia: “Kovokim, ko
vokim!” Ką jus, velnią, ko- 
vosit, kad vos savo kulnis pa
neša te?...

Ot aš, tai bent galiu būti 
socijalistas! Esu tvirtas, kaip 
aitvaras, balsas kaip jaučio; 
o dieve gelbėk, išgėręs kelio
lika stiklų alaus, pradėčiau 
kovot, tai tuoj likčiau soci- 
jalistų karalium.

Sako, be skaitymo negali 
būt socijalistu. Ugi ar aš 
su tuo skaitymu galiu kovo
ti? Ar su gazieta užduosi 
kam į žandą? Ne! Štai kur 
mano socijalizmas (rodo 
kumštį), čia tai bent ginklas. 
Jeigu tau “bosas” neduoda 
daugiau algos, tai trenk į 
žandą, kad dantįs išbyrėtų ir 
eik sau! Tai būsi bent soci
jalistas! (Geria).

Taip, mano galva, tai ne
kokia ten puodynė, ji man 
patinka. Ji viską žino ir su
pranta. Jeigu aš girtas puo
lu, niekados galvos neužgulu. 
Ot, su nosia, tai jau bloga ir 
aš jos baisiai nekenčiu. (Mu
ša pirštu sau per nosį). Vie
na, kad ji raudona, o antra, 
kad ji man tankiai kur-nors 
užkliūva: eini gatve, rodos, 
gana yra ruimo, o tik pasiju
si, kad jau nosis kruvina. 
(Bando gert, bet jau tuščia).

Jau tuščia... Tai išgaravo 
bjaurybė. O gal kas kitas 
išgėrė?... Argi aš galėjau iš
gert? (Žiūri į buteliuką) A, 
a! Taip ir matosi garuojant 
Eisiu ir išmušiu saliūninin- 
kui visus dantis, kam jis man 
išgaruojantį alų pardavė. Aš 
jam parodysiu, ką aš galiu!

(Virtuliuodamas eina nuo 
scenos, grasina kumščioms ir 
murma. Uždanga pamažėli 
leidžiasi). Senas Vincas.

So. Bostono šv. Kazimiero R. K. Drau
gystė paskyrė iš iždo.........................25.00

ir nuo nariy surinko.........................9.77
Kun. T. Žilinsko auka...................10.00
Bažnyčioje šv. Petro ir Povylo, So.

Bostone surinkta............................... 89.69
Per kun. Krasnicką, Cambridge, su

rinkta..................................... 20.29
Bostono D. L. K. Gedemino UkČBŲ 

Draugystė paskyrė iš iždo............. 10,00
ir nuo nariy surinko.........................8.50
So. Bostono Lietuviy Evangeliky Drau

gystė paskyrė iš iždo..................... 10.00
ir nuo nariy surinko .......................8.05
L. S. S. 60 kuopa paskyrė iš iždo 10.00 
ir nuo nariy surinko.......................16.15
So. Bostono Jaunuomenės Ratelio au

ka ..........................   10.00
Draugystė šv. Laurino iš Worcester, 

Mass.......................................................7.65
L.S.S. 67 kp..................................... 8.89
JBrightono kooperacija................... 5.88
Brightono “Vienybe“ ................... 7.68
Draugystė Lietuvos Suny iš Worces

ter, Mass........................................... 25.00
L.S. S. 64 kp..................................... 8.77
Lietuvos Suny Draugystė iš Camb

ridge, Mass.......................................
ir nuo nariy surinkta
L. S. S. 71 kp...............................

Per kolektorius surinkta
A, Mikalauskas $29.35, A Sinkevlčia 11.50, Ona 
LesčinskiutS 9.25,Juriri8 Draaafiius 39.75,D. Navic
kas 7.90, V. Rcinotas 1.70, M Vaikevičiutč 41.20, 
D. Varclka 4.26, J. LukoieviČia 10.20, A. Hart- 
mont, 23.80, J. Gutauskas 6.25, Al. Klemarauska* 
2.00, Ona Valaičiutė 6.20, J. R. Nevulislft Worces
ter 10.72, J. Baisiavičia ift Worcester 4.00, V. Čy 
Žius 6.00, F. Zerdiackas 5.50, Petras Žukas 16 Lo
well 14.25, J. Bekampis nuo L.S.S. 60 kp. nariu su
rinko 12.25, A. Zvinirilas 2.00, Jaunuomenės prak ’ 
16 Athol 3.69.

Viso per Šj laiką surinkta $649,48. 
Kuriu aukos čia nepaminėtos, atsišaukit.

Presos komitetas: A Latvinskas. 
J. Bukantis.

S t. Grubliauskas.
P. O. Box 43, So. Boston, Mass.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty- 

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekci jos apie atskirimo 

ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

“L A I S V E”

MIELUS DRAUGAI!
Aš atiduodu už žemiausias kainas laik
rodėlius vyriškus ir moteriškus, su 17 
akmeny, už $23. Gvarantuoju ant 25 
mėty. Jei jūs norit gauti knygy, svie
tišky ar dvasišky, kreipkitės pas mane. 
Jei jūs norit užsirašyti laikraščius, tai 
žinokit, kad pas mane užsirašydami 
gausite dovanas. • ZZ

K. GRONICKAS
28 Essex st., Athol, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės“ 

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

Administracija.

Iš Lewiston, Me.
Per stubaH einant surinkta 4 dol. 85c., kuriuos 

paskirta Bostono streikieriams
Aukavo Šios ypatos:—

N. Statkus 1 dol., J. Donevičius ir K. Stoškus 
po 50c. V. Buividas, J. Pašakarnis, F. Statkus, L, 
Valis, J. Čereškevičius, A. Kaulakis, F. Kaulakis, 
F. Maskolaitis, K. Marcinkevičius—po 25c. J. Vi' 
tonis 10c. Persiuntimo Lėšos 5c. Lieka 4 dol. 80c.

Rinkėjai: K. Vilaniškis.
P. Zinkevičius.

P. Jasiunas.
Nuo Red. Pinigus gavom ir perdavėm streikie- 

riams.

tas drg. P. Grigaitis. Jo vie
šėjimas užėmė veik visą ant
rą pusę vasario. Apielinkėj 
atlaikyta 7 prakalbos, kurių 
daugiausia buvo teoretiškai 
moksliški išvadžiojimai. Li
ko padaryta geri įspūdžiai 
ant žmonių.

Drg. P. Grigaitis išreiškė 
džiaugsmą, kuomet nuo jo 
pirmo atsilankymo Ameriko
je prieš 6 metus, rado didelį 
skirtumą susipratime lietu
vių darbininkų.

“Pirmyn” bendrovės reika
luose daug tvarkos padaręs, 
išvažiavo į Baltimore, kur 
užims redagavimą. “Pirmyn” 
pažadėtam laike negalė
jo išeiti. Priežastis, mašinų 
ir raidžių kompanijos nesusi
pratimas.

“Pirmyn” išeis antroj pu
sėj kovo. A. Arbačiauskas.

Milwaukee, Wis.
Shmito automobilių dirb

tuvės darbininkai streiką lai
mėjo. Po trijų dienų kovos 
visi grįžo darban. Prašalin
tas vienas bosas, o antras 
perkeltas į kitądepartmentą.

Taip-pat iškovota daug ki
tų palengvinimų. Šis laimė
jimas paeina nuo to, kad vi
si darbininkai laikėsi vieny
bėj. Ir ant duoto jiems ženk
lo, visi apleido darbą. Da
bar visi nutarė prisidėti prie 
Alied Mechanics unijos.

Tai, broliai, rašykimės ir 
męs. F. J. Pobedynski.

M®.
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labai lengVai sekasi užlaikyti tvarkoj, jaknas prideramame stovyje, 
apsaugoti nuo skaudėjiimo strėnose ir galvos kvaitimo, vartojant

§

Mazgok juo, plauk juo, šmirkšk, šlakštyk. Knygele apvyniota ap
link kiekvieną bonkelę pareiškia viską.

gerkle, dantįs, nosis ir kitos dalys kūno sekasi užlaikyt švarume ir 
sveikatoje-reikia tik kasdien vartoti

Kad esi ne
sveikas, ir var
gina kokios sil
pnybes,bet nori 
pnsiliiiosiioti 
nuoligos jungo 
k nd nereikėtų 
vilkti, tndntsl- 
fiiuik lietuviš
koje kalboje,

Pirk Severos artimiausioj aptiekoj. Jei jų ten negautum, parsisių
sdink tiesiog nuo mūs,

OPFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Severos vaistą nuo Inkstu ir Jaknu 

(Severn’s Kidney and Liver Remedy)
Preke 50c ir $1,00

Severos Antisepsoli
(Severa’as Antisopsol)

e) M
e)e)49i«c)cH»c)ilc)OO4c)i<3<c)Me>»J4?:

Balina Turtą
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI!

7,(XX) egzempliorių tos garsios knygos 

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tą knygą, kuris tik at
siųs Uolotą štampą už prlsiuntlmo kaStus.

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, žinotiems ir nc- 
Vedusieins, vyrams ir moterims ; ji imtinai 
reikalingu turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip Canndoj, 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms I

LSS. 60 kuopos teatrinin
kai pradėjo mokintis dramą 
4‘Žmogžudžiai”. Tai yra la
bai įspūdingas veikalas. Die
na perstatymui dar nepaskir-

Cukerninku mitingas bus 
laikomas 16 kovo, 1 vai. po 
pietų, Soc. salėj 376 Broad
way, So. Boston. Malonėki
te visi susirinkti.

Mus prašo pranešti, kad 
praeitoj nedėhoj laike pra
kalbu, prie šv. Kazimiero R. 
K. draugystės prisirašė 63 
nauji nariai.

Lietuviu Ukėsu draugystės 
kvoterinis susirinkimas atsi
bus 16 kovo, 2 vai. po pietų, 
339 Broadway, So. Bostone. 
Visi privalote būt.

D. L. K. Vytauto draugys
tės prakalbos atsibus 16 ko
vo, Maynard svetainėj, kam
pas D. ir Silver gatvių, 2 vai. 
po pietų. Kalbės S. Michel
sonas ir L. Prūseika.

Liet. Socijalistu 60 kuopa 
turės savo ekstra susirinki
mą 16 kovo, 10 vai. ryte, 376 
Broadway, So. Bostone.

Vakare bus prakalbos, kal
bės S. Michelsonas.

Philadelphijoj Teatras!
LSS. 189 kuopos teatras 

atsibus subatoj, 15 kovo, 
Lenku salėj, 211 Fairmount 
Ave., prasidės 7 vai. vakare. 
Bus sulošta labai įspūdinga 3 
veiksmu drama “Žmonės” ir 
labai juokingas 2 aktu far
sas “Eksproprijatorius”. To
dėl kviečiame visus atsilan
kyti, o būsit užganėdinti.

Su pagarba Komitetas.

Geriausia visiems pirkti 
šipkortes pas P. Bartkevičią, 
nes labai gerai pasažierai at
važiuoja ir išvažiuoja. Už vi
są kelionę atvažiuoti ima 
$45.oo, o išvažiuoti tik $35.oo 
Taipgi jis greitai ir pinigus 
išsiunčia į Lietuvą. Daro 
viską teisingai. Reikale 
kreipkitės pas:

>
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

ANT. AŠMIANSKAS;

1$

£

'> A
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VISIEMS ATIIOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprusinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

Preke 25 centai.

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
Topieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
tam pirmos klesos darbą už labai žemą 
kainą. Ant užkvietimo važinėjam ir 
po aplinkinius miestelius. Taipgi už
laikėm Storą visokių sienų popierų ir tt.

J. Y. Starkevičia
315 Broadway, So. Boston, Mass.

Akušerka
~___________ A____________________ _

'50.000 Kataiiogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽJEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaua.

J P Tiiinilo 822 Washington St..1. lUIIlIlcl, BOSTON. MASS:

NORS GYDEISI su kokiais pa
tentuotais valstpalniklais, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurio nuplėšia didelius 
plnii'tis, o liua dar la.bia.it užsendina ir ar
šiau padaro!

BET NENUSIMINK, 
kad jau imli yni neišgydoma liga. Tikram 
moksliškam specialistui daktarui Ir pai
niausios ligos yra, išgydomos. Jei tik tei
singai nori but išgydytas, tini kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speclališkai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytas, spee.inliš- 
kal sutaisytas lickarstas, kurios kaip tuk
siančius teip Ir tavo gali paliuosuoli nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arija ir 
užsimetu visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų Ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedlrblmo Ir už
kietėjimo vidurių. Nuo snužagyslės sėklos 
nubūgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankoselrsipmrluo.se, kosėjimo, 
skrepllavhno—broncliitis, visokių slouų, 
inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ilgų ir 
kitų, kurios tilt varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS.

UŽ TAI l’hilad. M. Klinika geriau ir 
greičiau už kilus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti,kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai sutaisytas lieliar.stas iš 
naujausių ir seniausių, didžia ilsi ų mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Philadctphlos M. Klinika yra ofiel- 
ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arini rašant vi- 
sada udresuot reik teip;

] The PHILADELPHIA M. CLINIC 
f 111 7 Walnut St. Philadelphia, Pa. 
t* Ateinantiems asabiškai ofiso valandos

«ij3

10 iki 3. Uuirn. ir l’ėln. nuo (5 iki 8 vali.

S 
§

Parsiduoda PigiaiFARMA
95 akrų farma, Worcesterio pav. 

Mass, vals., apie dvi mylios iki 
geležinkelio stoties Williamsville, 
4 mylios iki Barry, 4 mylios iki 
Templeton, 8 mylios iki Gardner, 
Mass. 40 akrų dirbamos žemės ir 
pievos, 55 akrai miško, apie 500 
pušių, geras materijolas dėl bu- 
davojimo, keli kaštonai, aržuolai, 
klevai ir kiti medžiai, 40''obelių, 
18 grūšių; 6 kambarių namas, klo
jimas 20x30, kute 40x50, pastogė 
dėl malkų 20x35; su šia farma 
parsiduoda visas namo forničius, 
6 karvės, 3 teliukai vieno meto 
senumo ir 3 teliukai 6 menesių se
numo, 1 arkly^, 3 karvės, 15 viš
tų; 20 bušeli/i/bulvių ir kiloki dar
žų javai, 35 bušeliai avižų, 15 to
nų šieno dėl užlaikymo 8 karvių 
per čielus metus, 8 akrai rugių, 2 
vežimai, 3 plūgai, akėčios, 1 šie
nui pjuti mašina.

Prekė $3500 dolerių. Savinin
kas turi neatbūtinai parduoti iki 
1-mai gegužės, todėl jei nori pirk
ti EARMĄ PIGIAI, tai kuogrei- 
čiausia atsišauk pas

TEISINGIAUSIA 4 O’T’IF’IZ A 
IR GERIAUSIA A Į 0 54 K A

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Aledi- 
cal College, Baltimore, Md.

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

ap ž iii- 
rime

ir prirenka- 
me Akinius

H. S. STOINE
Aki<l SpccijalistaH

399 a Broadway
arti E Street

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jok is gydytojas tain pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo Kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.
Ofiso valandos:

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro;
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON; MASS.

ft 
ft 
ft 
ft

ft

s
ft

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.

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

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K■"’R"^:rdS‘JqsJ;r?'w" Boston, Mass.

Didžiausias
Darbininkų

Laikraštis
KOVA? Leidžiamas 

lietuvių Soc. 
Sąjungos 
Amerikoje

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo

“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”.

Su The James Ellis Co. 
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų story brenčiy)

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apielinkės lietu
viams, jog užstojo jau ant
ras metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR
NITURE Co. Todėl širdin
gai dekavoju visiems pas 
mus atsilankiusiems už Jūsų 
parėmimą. Pas visus savo 
Kostumerius įgijau pagodo- 
nę ir užsitikėjimą, užtai, kad 
jiems visada teisingai patar
navau, parduodamos geriau- 
sį tavorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso yra labai užganė
dinti. Iš priežasties daugu
mos pardavimo rakandu (for- 
ničiu) ir pigios randos, męs 
galime parduoti už tokias že
mas kainas, ko kiti visai ne
gali padaryti. Širdingai 
kviečiame visus atsilankyti 
ir persitikrinti, kaip pigiau
siai galite nusipirkti reikalin
giausius rakandus. Sykį at
silankę, ateisite visada, nes 
nerasite geresnės pirkimo 
vietos visam Bostone.

m

1815 E. Moyamensing Ave. j
PHILADELPHIA, PHINN’A. S
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“KovaJĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitu brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikru Die- 
,vo prisakymu. Tuo tarpu, 
ant jėzuitu ilgai rėmėsi ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
giją.

Kaina tik 10 c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

Ga

phone So. Boston 21014 ir 21013.

Tele fanas, So. Boston 605

A. IVASZKEVICZ, Mgr.

Lithuanian Agency
315 Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Ar nori pirkt Šipkartę?

"No Work-No Pa^’ 
.. .TheWorkingman’s

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

»R. RICHTERTO 
Pain-Bxpelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu 
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir,daugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kuiciži lf»o. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

LIETUVIŠK AI-LENKIŠK AI-RUSIŽK 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 į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond IO67-R.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
rsų LietuviškųLen kškų Vastų
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingu!.

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

valandos

l™J7?CTWff"''»l'»"linlzazaa°

Nuo 9 iki 11 dieną, nuo 2 Iki 4 po pietų ir nuo 7 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj.

Gydo visokias Ilgas : vyru, moterų ir vai
ku. Atsišaukusiems iš tol lauš per laiškus 
sutelkia daktarišku rod^ dovanai. Atėju
siems į ofisęi ištiria geriausiai ligas ir duoda 
savo gyduoles už menkįi užmokestį. Jis tu
ri gerp medikališkp praktiku, kaip tai: pa
baigęs Medikališkęi Universitetu, buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. ir tu
rėjo praktišką niokslę didžiojo mokykloje 
The New York l’ost Graduate 
Medical School and Hospital. Da
bar gy<io visokias ligas su gyduolėmis, da
riniu operacijų ir su elektra.

PASARGA:
Jeigu misllji gydytis per laišką, tai šaukis tiesiog pas mane, nes aš, būda

mas lietuvis, suprantu kalbą ir jusu rašymą. Kas iš to, jeigu atsišauksi per 
laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu 
laiško neperskaitys. Teisybė, toksai daktaras atsius jums keliatą butelių su 
farbuotu gistu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį atims, kaip Ir už tikras gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiai už- 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlumoglu nei raštininku Ir nei 
aptiekorlu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tą laiš
ką, ištiriu ligą ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu

Aš, Juozapas Svilba, 1011 Carlton st., Philadelphia, Pa., daug daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stankus 
su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu širdingą agio.

Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo : Mano moteris il
gai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skriapliavimą, skaudėjimą 
paširdžiu ir krutinėjo. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų ir šitai 
jie išgydo mano moterį su pirmu ]msiuntlmu gyduolių. Dabar didžiai širdin
gai aglu už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgą amžių, kad galėtu Ir kitus 
sergangius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-ud st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo iš
bėrimo ,veido, slinkimo plauku, greito supykinto ir išgąsgio. Julė Dailidieniutė. 
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pagili pacijentu.

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
210 So. Broad st., - Philadelphia, Pa.
Ofiso

25c.
50c.

ir $1.00
Egiutero No. 1. 
EgiuteroJNo. 2. 
Zmijecznfk 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas_nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas - r 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - - -
Egzema arba O 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyauoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM ft MAIN 8T8., PLYMOUTH, PĄ.

25c., 50c.

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

75e.

$3.50
50c.

10c.
10c.

25c. 
50c. 
25c. 
15c 

$1.2 
50 c 
10c 
35 e 
25c 
25c.
25c. 
50c. 
35c. 

$2.00 
$1.00

F AD. RICHTER & CO., 216 Pearl St.. Now York 
Rlcbtor'io Congo T’lllės yra geros nuo 

viduriu sukietėjimo. 25<’. ir 50c.

AR NORI
os Uždegimas

$1.25

0
Cd 
v

co * Telefonas Richmond 22126 M
„ 2788-J

5 Dr. David W. Rosen |
321 Hanover Street & 

BOSTON, MASS. S
S 33 Mano ofise galite susikalbėti vi- G;5 sose kalbose.
» VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte <9 
ft Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 Iki 8 vak.

1 Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS. 1
1 i

Valandos: Į

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, j 
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

9O49OO49c)494c)itc)O<c)4c)

gauti DYKAI dvi goras Batu
kas ir Katalioga visokiu goru 
inagiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

imi nori, o nežinai kur ju gaut? 
dingu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aisz.ku adresu, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tassztukas 
tau nusiusiu pykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

rasa, o asz tuo-

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

GERIAUSIOS IR l/MX/fiAC
AKYVIAUSIOS I UUk)
Kiekvienam perskaityti yra šios:

Y vairios Dainos...... .........................
Jeronimas Savonorolla (knyga iš

inkvizicijos laikų)......................
Maižiešius...........................................
Kovos Šviesos su Tamsa.................
Negirdėtąs tikras Atsitikimas........

Reikalingi agentai.
IF. MILOŠAUSKIS

25 — 2nd St., So. Bost . “

50c.

25c.
15c.
10c.
10c.

Boston, Mass.

..........................  i 4i1Wi "nliitilililtli iiLu. ■I

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

$1.00 
25c.

$2.00
$2.00

$50

lt doesn't pay to netflect 
your Health h 11 c t e < r 11 ft

____ lt te < t 11 c < < Hi::;;“

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

gale gerkles ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę. 
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsij vardo.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Kiehter'io Congo Pillis yra geria nuo viduriu sukletijlnio. 26c. Ir 50c

la.bia.it
rankoselrsipmrluo.se



