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AMERIKOJ
Panamos kanalas.

Panama, 20 d. geg. Pra
nešama, kad Panamos kana
las bus galutinai užbaigtas 
ant 1 dienos spaliy m.

Californija ir Arizona.
Californiją pasekė Arizo

na. Tenais irgi praėjo tie
sos, kurios užgina įgyti že
mės nuosavybę visiems ne 
piliečiams. Tosios tiesos dar 
aštresnės, nei Californijoj, 
nes pakreiptos ne tik prieš 
geltonuosius, bet ir prieš bal
tuosius ateivius, ypač me- 
xikiecius, kuriy gana daug 
Arizonoj. Kaip manoma, 
Arizonos gubernatorius pasi
rašys po naujomis tiesomis.

Suvienyty Valstijų valdžia 
jau davė oficiališką atsaky
mą Japonijai dėlei califor- 
niečiy įstatymo apie žemę. 
Japonai tuomi atsakymu ne
užsiganėdina ir kalbos apie 
karą vis didinasi.

Japonai yra atsiuntę savo 
parti j y delegatus į San Fran
cisco, kad ištirti vietines są
lygas. Visi japonai reika
lauja, kad jie būty prileisti 
prie pilietystės. Tuomet, jie 
sako, išnyks amžini vaidai.

Wilsonas ir Bryanas nori 
taikos, nors daugelis karšta
košiu patrijoty yra smarkiai 
įsikarščiavę.
Speciališki vagonai atei= 

viams.
Tuo tarpu californiečiai 

eina dar toliau savo kovoje 
prieš ateivius. “Komercijos 
agenty suvažiavimas” nuta
rė išrinkti komisiją, kuri rei
kalaus nuo geležinkeliy val- 
dyby, kad šie įtaisyty speci- 
ališkus vagonus dėl ateiviy, 
ypač dėl chiny ir japony. 
Patriotiški amerikonai neno
ri iš arti prisileisti tuos, anot 
jy, barbarus.

Ligišiol panašys karai įve
sti nekuriose piety valstijose 
dėl negry.

Tas viskas tik įpila alyvos 
į ugnį.

Turės skaityti bibliją.
Harrisburg, Pa. 22 d. geg. 

Pagal naujai praleistas tie
sas visose Pennsylvanijospu- 
bliškose mokyklose vaikai 
kasdien turės šiek tiek pas
kaityti iš biblijos.

Tai naujas ženklas suda- 
vatkėjimo Pennsylvanijos le
gislatures!

Vaikučiai apleidžia Mil-
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III Metai

RUSIJOJ LIETUVOJ

Le-

dar nuo

gu kuriais nors metais pir- 
miaus. Japony Canadoj yra 
mažiau.

“Stan-
smar-
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natizuoty žmonių ir pakėlė 
didelį triukšmą. Kuomet jie 
buvo išvyti, tuomet pradėjo 
bombarduoti akmenais sve
tainės langus.

Sakoma, kad tai buvę vie-" 
tiniai lietuviai - federeišiai, 
kuriuos suagitavo klerikalai.

Ką daro teismai?
Patersone, N. J.—-85 strei- 

kieriai atsisakė mokėti pa
baudas. Jie eina kalėjimam 
Policija kasdieną areštuoja 
naujus pikietierius, tai teis
mai turės daugiau darbo.

Kadangi jokiu būdu nega
lima laukti žmoniškesnio 
teismo Passaico paviete dėl 
I. W. W. agitatoriy, tai j y 
apginėjas prašo, kad byla 
būty perkelta kitan pavietan. 
Teismo laukia dar daug žy- 
miy I. W. W. organizatoriy, 
tarpe kuriy yra ir W. Hay
wood.

Ipswich, Mass, nuteistas 
trims mėnesiams kalėjiman 
lenkas, I. W. W. organizato
rius.

Herkimer, N. Y. nuteis
tas visiems metams kalėjimo 
I. W. W. organizatorius 
gree.

W. Virginijoj.
Sepelę Jones, kurią

neseniai paleido iš kariško 
kalėjimo W. Virginijoj, da-
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šti ją. Jinai betgi pasakė: 
“nors važiuota neįvažiuosiu 

tai pūkščia įneisiu”.
E. Debsas, V. Bergeris 

ir A. Garmer, trįs socijalisty 
įgaliotiniai, kuriems partija 
pavedė ištirti darbo sąlygas 
W. Virginijoj, jau pribuvo 
tenais.

Kaip praneša “The Call” 
juju atsilankymas jau atsi
liepia ant valdžios sušvelnė
jimo.
Nori federališko tardymo.

Yra viltis, kad senatas pri
ims nutarimą ištirti bjaurias 
darbo sąlygas W. Virginijoj. 
Tai yra pasekmė smarkios 
agitacijos senatoriaus Kerno 
iš Indianos.

Mexica nori paskolos.
Piniginis Mexicos padėji

mas įtyn blogas. 21 d. geg. 
Mexicos kongresas sutiko 
ant paskolos $100,000,000, 
už kuriuos bus mokama 6 
procentai. Paskola bus gva- 
rantuota muitiniu įeigomis.

New Yorkas smarkiai 
auga.

Šiais metais '"gyventoju 
skaičius didžiajam New Yor
ke pasiekė penkiy ir trečda
lio milijono žmonių.

Jokšai miestas taip smar
kiai neauga, kaip New Yor
kas.

Moterįs policmanai.
San Francisco miestas nu

tarė padidinti skaičių polici
jos. Nuo dabar tarpe San 
Francisco policijos bus 3 mo
terįs.

Chiniečiai Canadoje.
Kaip praneša iš Vancouve- 

ro, tai Canadoj dabar yra ap
sigyvenusiu apie 30.000 chi- 
niečiy, kuriu du trečdaliai 
gyvena Britiškoj Culumbijoj. 
Pereitais metais į Canadą at-

jos, nei Austrijos socijalistai 
nenori karės. Austrijos so
cijalistai atsiuntė rusams 
aišką, kuriame pasakyta, 
tad Balkanų tautos pačios 
savo valia turi rūpinties savo 
ikimu. Didžiosios valstijos, 
nei Austrija, nei Rusija, ne- 
orivalo kištis į ty valstijų rei
kalus.

Gegužinis manifestas 
Turkijoj.

Konstantinopolio unijos iš- 
eido gegužinį manifestą, ku

riame yra pasakyta: “Turki
jos darbininkai! Atgykite ir 
oaklausykite savo broliy, ku
rie taip-pat varge gyvena. 
Męs vargstame ne dėlto, kad 
mums keršytu dievai, arba 
<ad mus baustu už nusidėji
mus. Męs kenčiame dėlei 
oonijos persekiojimy.”

Nusibodo karaliauti.
Serbijos karaliui Petrui nu

sibodo karaliauti. Kaip pra
neša iš Šveicarijos, jisai no
rįs atsisakyti nuo trono, kaip 
tiktai pasibaigs karė. Ant 
kiek ta žinia teisinga sunku 
žinoti.

Kareiviai kelia maištus.
Paryžius, 22 d. geg.—Vi

soj Francijoj tarpe kareiviu 
eina didelis bruzdėjimas. 
Valdžia? nutarė pailginti ka
reiviavimo terminą iki 3 me
tu. Iš tos priežasties netik 
tarpe darbininku visuome
nės, bet ir tarpe kareiviu kilo 
didelės riaušės. Štai, padė
kime, miestely Magon karei
viai įtaisė demonstraciją, 
vaikščiojo gatvėmis ir daina
vo revoliucijoniškas dainas. 
Toulone buvo tas pats. Dau
gelis kareiviu areštuota. Juos 
teisė kariškas teismas ir nu
teisė išsiųsti į pabaudos ba- 
talijonus į Šiaurės Afriką.

Kareiviai betgi nenurimsta 
ir iš visur ateina žinios apie 
riaušes.
Socijalistų ir radikalų lai

mėjimas.
Laike paskutiniu rinkimu i 

Danijos parlamentą socija
listai ir radikalai turėjo di
delį laimėjimą. Socijalisty 
skaičius pakilo nuo 24 iki 32 
atstovu. Radikalu nuo 20' 
iki 31. Valdžios partija nu
smuko. Jos- atstovu suma
žėjo nuo 56 iki 44.
Patriarchas pranašauja 

Turkijai mirtį.
Konstantinopolio pravosla

viškas graiku patriarchas Jo- 
akimas III pranašauja Tur
kijai politišką mirtį. Jisai 
nemano, kad Turkija galėtu 
persiimti naujom idėjom.
Didžiausias Ispanijos lai

vas.
Ispanija pasistatė sau di- 

džiausį karišką laivą, kurį pa
vadino “Alfonsas XIII”. Ne
nori, mat, ir ji atsilikti.
Ir vėl automobilių bandi=

Uždraudė daug laikraščių
Kaip rašo - Londono “Jus

tice”, rūsy valdžia išnaujo , 
uždraudė įgabenti Rusijon 
visus stambesnius francūzu, 
vokiečiu ir angly laikraš- . 
čius.

Pagaliaus—tai juk ne nau
jiena!

kunigo areštavimas.
Ciešyne suareštuotas kata

liku kunigas Šustik. Jį kal
tina išžaginime keliu jauny 
mergaičių. Kunigas buvo 
religijos mokytojum mergai
čių mokykloj. Ligišiol jau 
prirodyta, kad jisai sugėdino 
dvi mergaites, kuriu viena 
turėjo tik aštuonis metus.

Še jums ir naujas Maco- 
chas! Vis mat “evangeliją” 
platina!

Studentai.
400 Peterburgo karo medi

cinos akademijos studentu 
įsirašė į Pragos (Austrijoje) 
universiteto medicinos sky
rių. Tarp j y esą 50 lenky.

Ir totoriai sujudo!
Peterburgo laikraščiai pra

neša, kad vidaus reikalu mi- 
nisteris išsiuntinėjęs guber
natoriams aplinkraštį, ku- 
riuom pataria atkreipti do- 
mą į Rusijos magometonus. 
Ypač jis atkreipia domą į 
Krimo ir Pavolgio totorius ir 
kirgizus. Paskutiniejie Bal
kanų karo atsitikimai labai 
sukėlė Rusijos magometony 
jausmus; jie labai nepaten
kinti Rusijos politika. Tur
kestano general gubernato
riaus doma atkreipta į kirgi
zu vienijimos separacijos tik
slu. Kaukazo vietininkas 
gavo tuo pačiu reikalu laišką 
iš karo ir vidaus reikalu mi- 
nisteriy. Kazaniaus guber
natoriui taip-pat įsakyta ge
rai žiūrėti į savo gubernijos 
totorius. Jei kilty karė tarp 
Mongolijos ir Kinu, Rusijos 
magometonai žada remti ir 
šelpti mongolus.

Ligišiol totoriai su kirgizais 
buvo didžiausiais tamsūnais.

Pirmasai kynų laivas.
Ligišiol kyny laivai nepa

siekdavo tokiy tolimu kraš
tu, kaip Rusija. Šiomis die
nomis atplauks į Nevos užta- 
ką pirmas kyny laivas, iš
plaukęs iš Gong Kongo su 
prekėmis prieš 6 mėnesius. 
Laivu važiuoja keli kyny kel
eiviai iš augštosios luomos ir 
36 kyny jūrininkai, apsitaisę 
Europos jūrininky rūbais.

Neužtartina.
Ventspilio miesto durna du 

kartu durnos pirmininku iš
rinko latvius, bet Kuršo gu
bernatorius nei vieno, nei ki
to latvio neužtvirtino, o pir
mininku jy vietoj paskyrė 
vokietį. Dabar tos durnos 
atstovai-latviai padavė vi
daus dalyky ministeriui ant 
to gubernatoriaus skundą.

Pavogė 35.000 rublių.
Petrakove plėšikai pavogė 

iš magistrato kasos 35.000 
rubliy.

Rusija visgi turtinga išsi
lavinusiais plėšikais, nes ki- 

. tokioms draugijoms ten nėra 
, vietos!

Radzivilas virto kazoku.
Vienas iš Lietuvos didžiū

nu, kunigaikštis Rafailas 
Radzivilas, visiškai išsigimė. 
Laike rūsy japonu karės ji
sai prisirašė prie kazoky. Su
grįžęs iš karės namo, jisai 
aosivedė su grafiute Belec
kai te ir pradėjo rusinimo 
darbą. Parsikvietė į savo 
dvarą kazoku ir vokiečiu. 
Baisiai neapkenčia lietuviu 
ir lenku ir yra aklai atsida
vęs caro valdžiai.

Še jums ir pagirtoji mūšy 
didžiūnija, kuriai kunigai 
atiduotu visą vadovavimą 
ant žmonių, jeigu tik ta di
džiūnija sulietuvėty.

Nepriėmė ant kapinių.
Mums rašo iš Baisagolos 

(Kauno gub.):
Čia mirė senelis Jurgis 

Taura, kuris susilaukė 93 
metu amžiaus. Jisai buvo 
baigęs 8 gimnazijos klesas ir 
savo laiku buvo Vilniaus se
minarijoj, bet paskui apleido 
seminariją ir grįžo gyventi 
sodžiun. Tai buvo netikin
tis, bet labai doras žmogus. 
Jisai niekad nenuolankauda
vo prieš kunigus. Amžiaus 
pabaigoj senelis apako ir, 
nustojęs pačios, likosi be. 
prieglaudos. Paskutinius me
tus gyveno pas brolienę, ku
ri buvo didelė katalikė. Ji 
reikalavo, kad jisai priimtu 
kunigą ir apsikarstytu brost- 
vomis. Kartą atvyko kuni
gas, apkabinėjo jį brostvo- 
mis, bet senelis, kunigui iš
važiavus, visas tas ‘gėry
bes” nusiėmė ir pakabino lo

Reikalauja $400,000,000 
atlyginimo.

Paryžius, 21 d. gegužės.— 
Bulgarijos f mansy ministeris 
oranešė, jog Balkany valsti
jos reikalausiančios iš Tur
kijos $4000,000,000 atlygini
mo. Pusę tos sumos paim
sianti pati viena Bulgarija.

Mongolai ir chiniečiai.
Mongolijoj netoli dykavie- 

tės Gobi jau seniai eina 
smarkys mūšiai tarpe mon- 
goly ir chiny. Viename iš 
paskutiniy rriūšiy - žuvo 300 
mongoly ir 50 chiniečiy.

Sakoma, kad mongolus ty
čia kursto rusai, kurie gau
siai beria auksą mongolams. 
Rusija nori, kad Mongolija 
galutinai atsikratyty nuo 
Chinijos. Tuomet carui bus 
lengviau praryti Mongoliją.

$2,000,000 dalies.
“L”. N40 pranešėme, kad 

Vokietijos kaizerio duktė 
gauna $200,000,000 dalies. 
Tai Luvo klaida. Tiek išne
ša turtas jos jaunikio.

Pati gi kaizerio duktė gau
na $2,000,000 dalies.

Sufragistės netoli 
bankrūto.

Londono dienraštis 
dard” praneša, kad 
kiosioms sufragistėms gręsia 
bankrotas. Kasa veik tuš
čia.

Užmušė Essad Pašą.
Essad Paša, buvęs komen

dantas Skutari, kuris prieš 
tris savaites patsai save bu
vo apskelbęs Albanijos ka
ralium, kaip pranešama iš 
Vienos, yra užmuštas.

Pasisamdė detektyvą.
Anglijos ministeris Lloyd 

George, veikiausia, apsigy
nimui nuo sufragisčiy, pasi
samdė sau vyriausi detekty
vą Burnsą, žinomy Amerikos 
detektyvy karaliy.

Užėjo ant minos.
Francūzy garlaivis “Sene

gal”, apleisdamas Turkijos 
uostą Smirną, Mažojoj Azijoj, 
užėjo ant minos, kuri, vei
kiausia, buvo padėta dėl 
graiky, o kliuvo francūzams. 
Ant to garlaivio buvo 200 
žmoniy. Garlaivis, kaip pra
neša iš Franci jos, žuvo. Veik 
visi keleiviai išsigelbėjo.

Popiežius esąs sveikas.
Bostono kardinolas O’Con- 

nel praneša per kabelį, jog 
popiežius galutinai pasveiko. 
Popiežius kalbėjęsis su kar
dinolu pusę valandos ir jau
tęsis visą laiką labai gerai.

Bomba observatorijoj.
Edinburgas, Škotija.—Ka

rališkoj Edinburgo observa
torijoj ekspliodavo bomba, 
kuri padarė gana daug nuo- 
stoliy. Sunaikinta labai daug 
astronomišky instrumenty, 
bet patsai observatorijos na
mas nedaug tenukentėjo.

Sufragistės yra pasiryžu- 
sios ir toliau panašiais įran
kiais kovoti.

Austrijos socijalistai.
Rusijos socijaldemokraty 

. frakcija Dūmoj kreipėsi su 
laišku prie Austrijos socija- 
listy ir nurodė, kad nei Rusi-

Newark, N. J. 22 d. geg. 
Zeley Davenport ir Jokūbas 
Dunn iš Wharton, N. J. su
imti už pasiuntimą preziden
tui Wilsonui grasinančio laiš
ko, kuomet dar jisai tik bu
vo išrinktas į prezidentus.

Mašinistai sustreikavo.
Buffalo, N. Y. Čia sustrei

kavo apie 3000 mašinisty, 
kurie reikalauja pakėlimo al
gos ir sutrumpinimo darbo 
valandy. Jie reikalauja mi- 
nimališkos algos 37 c. į va
landą ir subatomis tik pen- 
kiy darbo valandy. Streikas 
palietė 75 šapas.

Taigi Buffalo policija turės 
gražaus darbo.

Dinamitierių teismas.
. Jau pereitame “Laisvės” 
num. rašėme apie prasidėji
mą teismo kapitalistišky 
Lawrenco dinamitieriy. Teis
me p. Woodas, vyriausia gal
va vilny kompanijos, kaip 
šv. Petras užsigina nuo vis
ko. Sakosi nieko nežinojęs 
apie dinamito suokalbį. Už- 
tad vienas iš tos pačios šau
nios kompanijos, p. Breen, 
mokykly viršininkas Law
rence, gana visko pripasako
jo. Tasai Breen buvo perei
tą rudenį teisiamas ir nu
baustas ant $500.00 už padė
jimą dinamito darbininky na
muose.

Dabar jisai pasipasakojo, 
kad už tą darbą gavęs $700. 
Taippat jisai pasisakė, jog 
advokatas Coakley davęs jam 
$7000, “kaipo atlyginimą” 
už jo, Breeno, nuteisimą. 
Kadangi • teisme tie faktai 
dar nenušviesti ganėtinai, 
tai apie tai vėliaus praneši
me, kada teismas pasibaigs.

Philadelphijos lietuviai 
šaukiasi pagelbos.

Philadelphia, Pa., 15 geg. 
Jau tašėme “Kovoje” apie 
sunky Spreckle Sugar Refi
ning Co. streikuojančiy lie
tu viy padėjimą ir prašėm ki- 
ty laikraščiy tai perspauzdin- 
ti, bet neišpildyta mūšy pra
šymas.

Darbininky išnaudojimas 
minėtoj kompanijoj buvo ne
išpasakytas. Streikas prasi
dėjo 29 balandžio. Kova su 
kompanija sunki. Dirbtuvė 
likos apstatyta policija. Dvi 
savaites kompanija laikė už
darius skebus, kurie dirbtu
vėj valgė ir miegojo. Suži
nojo miesto sveikatos komisi
ja ir uždraudė skebams dirb
tuvėj miegoti. Dabar juos 
veža darban ir iš darbo po 
apsauga policijos apdengtuo
se automobiliuose.

Sunkiausia mums kovoti, 
kad mūšy centai jau išsibai
gė. Gegužės 12 neturėjom 
jau ir už svetainę užmokėt, 
kurioj susirinkimas buvo. 
Atsišaukėm į vietinius lietu
vius ir draugijas,’ tai sudėjo 
mums $125.21, bet ty toli 
gražu neužtenka, todėl pra
šom kity miesty visuomenės, 
kad ji mus paremty.

Aukas siyskit Ig. Aleksos 
vardu, o laiškus adresuoki! 

’sekančiai: J. Grigaliūnas,
316 Wharton St., Philadel
phia, Pa.

Presos Komitetas.

WWMI

Šį nedėldienį 20 streikieriy 
vaikučiy apleis Milfordą ir 
vyks į Providence, R. I. Ant 
stoties jie bus palydėti su di
dele paroda.

Naujas streikas.
New London, Conn. L 

W. W. unija iššaukė streiką 
vietinėje silky dirbtuvėje. 
Streikan išėjo 150 audėjy. 
Reikalaujama algy pakėlimo 
ir kitokiy palengvinimy.

Didžiausias triukšmas 
ant prakalbų.

Waterbury,* Conn. 18 d. 
gegužės atsibuvo IWW. pra
kalbos. Kalbėjo J. Smelsto- 
rius iš So. Bostono. Laike 
prakalby įsiveržė daug sufa-Į vyko daugiau chiniečiy, ne-

Paryžiuj tūlą laiką ^vei
kę automobiliy banditai. Da
bar jie vėl pradėjo varyti sa
vo amatą.
Japonų profesorius Ame

rikon.
Profesorius Masahara Ane- 

saki, žymus Japonijos mok- 
slavyris vyksta Amerikon. 
Jisai bus pirmasai profeso
rius Harvardo universitete, 
kuris skaitys lekcijas apie ja
ponu gyvenimą ir literatūrą.

Prįęš pat mirtį jisai pasa
kė, kad kunigas Bitė, vei
kiausia, nepriims jo ant ka- 
piniy. Taip ir buvo. Bitė 
liepęs jį palaidoti kluone, o 
ant kapiniy nepriėmė. Pa
galiaus grabą užkasė senose, 
sugriuvusiose kapinėse.

Tai, mat, kokia teisybė! 
Kas dorai gyvena, tai nėra 
vietos ant kapiniy.

VI. Damaševičius.
Vilnius streikavo.

1 d. geg. Vilniuje streika
vo kriaučiąi,šiaučiai, duonke
piai, pirštiniu dirbtuvės ir 
konverty fabrikos darbinin
kai.

Areštuota buvo 20žmoniy.
Naujas geležinkelis.

Keliy ministerijoje pakel
ta klausimas nutiesti naujas 
geležinkelis iš Kalkuny Kau
nan. Naujas geležinkelis 
turėsiąs 100 verst y ilgumo ir 
būsiąs Peterburgo Virbaliaus 
geležinkelio šaka. To gele
žinkelio ypač reikalauja Kau
no gub. dvarininkai; jo rei
kalingumą pripažįsta ir karo 
ministerija, o taip pat labai 
už jį stovi ir Pavolgio biržy 
komitetas, kadangi jisai la
bai palengvins Pavolgio jayy 
gabenimą Lietuvon ir Len
kijon. Geležinkelio darbai 
atsieisią 15,000,000 rubliy.

Karaimų laikraštis.
Greitu laiku pradės eiti 

Vilniuje karaimy laikraštis. 
Tai bus pirmas šiame krašte 
karai miškas laikraštis.

j
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Spaudos Balsai.
Kviečia Aliaskon.

“Darbininku Vilties” N20 
p. K. Kriaučiūnas rašo:

“Aliaskoj yra neišpasakyta galybe 
viaokiŲ turty aukso, vario, sidabro, 
švino, angliy ir požeminio aliejaus; ap
linkinėse gi mariose vandenai yra pri
pildyti visokiomis žuvimis. Del sunau
dojimo ty milžinišky turty gamtos rei
kia pajiegy ne vienos ypatos, bet pusė
tino būrelio’’.

Toliaus jau seka pasakoji
mas apie ypatiškus biznius ir 
pakvietimas prisidėti prie jų. 
Męs negalime tiems užmany
mams nei pritarti, nei atkal
binėti nuo jų, nes tai nėra vi
suomeniškas dalykas.

Pono Kriaučiūno balsą pa
žymėjome tiktai todėl, kad 
jame primenama šis tas apie 
tolymą, lietuviams mažai te
žinomą šalį, kas mūšy skaity
tojams gali būti žinotina.* f

Kodėl ginčyjamasi.
“Pirmyn” N7 sako:

“Nėra pasauly bjauresnio dalyko, 
kaip rausties po “Draugo“ nesąmones 
ir “leceriškas“ klaidas. Bet ką padary
si? Ne vieni gyvename šioje ašary pa
kalnėje. Noroms nenoroms prisieina ir 
labai nemaloniy darby imties, kad bent 
kiek sumažinus tą blogą, kurį nuolatos 
daro panašys j “Draugą“ žmoniy klai
dinimo jrankiai’’.

Kas nori karių?
Vokietijos socijalisto K. 

Liebknechto pranešimai par
lamente apie kanuolių fabri
kantu sutartį nuolatos kelti 
karišką ūpą per paperkamus 
laikraščius, tarytum sprogi
mas bombos, sujudino ka- 
nuoliu fabrikantus, ministe- 
rius ir kitus valdonus. Pasi
rodė, kad toji organizaci
ja veikia po visą pasaulį ir 
yra puikiai suorganizuota.

Berlyno “Vorwaerts” pra
neša, kad Vokietijos sosto 
įpėdinis irgi yra prikišęs savo 
rankas prie tos auksinės puo
tos.

Suvienytu Valstijų sekre
torius Bryanas neseniai laikė 
prakalbą, kurioj irgi turėjo 
prisipažinti, kad paskalas 
apie kares tyčia sukelia gink
lu fabriku savininkai ir tos 
firmos, kurios stato karės 
dįdlaivius. Tos firmos visuo
met turi laikraščiu, kurie už 
gerą atlyginimą joms patar
nauja.

Mokslas ir darbininkai.
“The Leader” praneša, kad 

visi s darbininkai, kurie-tar
nauja “Marconi bevielinėj 
Comp. Amerikoj”, turės nu- ■ 
balsuoti klausimą apie visuo
tiną streiką, kad paremti sa
vo draugūs San Francisco, 
Cal., kurie jau seniai strei
kuoja.

Kaip keistai skamba toks 
pranešimas! Didžiausias mok
slo išradimas tarnauja darbi
ninku pavergimui. Bet ka
pitalistiškame sutvarkyme 
“taip buvo ir taip bus”, kaip 
kartą pasakė rusu ministeris.

Dar dėlei Jovaro ūkio.
“Tėvynė” rašo:

“Jovaras yra tai pirmutinė priežastis 
tam, kad Lietuvoje įsteigus pavyzdingą 
tautišką ūkį ir ūkio mokyklą“.

Čia tai jau tikrai pirštu į 
dangų pataikė! Pavyzdinga 
ūkė Lietuvoj gali kilti, kaipo 
pasekmė savarankaus valstie
čiu darbo, bet ne kitaip. To
kiu ūkiu jau ir yra.

Dar mažmožis: ar ūkė dėl 
Jovaro, ar Jovaras dėl ūkės?.. 
Ar davimas progos Jovarui 
aprūpinti savo gyvenimą ir 
daugiau darbuotis, ar pa
skandinimas Jovaro talento 
“gaspadoriškuose” rūpes
čiuose?

“Partijos Žinios“.
Kaip mums praneša iš Lie

tuvos, jau beveik esąs su
tvarkytas antrasai “Partijos 
Žinių” numeris.

Matomai L. S. D. P. nutarė 
tankiau leisti “Partijos Ži
nias". Tik geistina būtu, kad 

•“P.Ž.” įtalpa būtu įvairesnė.

Prieš L. S.-S. suva
žiavimą.

i.
Kaip išsirodo, tai šįmet pir

mą sykį Sąjungos delegatams 
reikės svarstyti opu klausi
mą apie socijalistiškų laik
raščiu santikius, klausimą 
apie tai, kaip reiktu sutvar
kyti savos laikraštijos reika
lus, kad jinai dar produkty- 
viškiau, nei ligišiol, vestu so- 
cijalistiškos propagandos dar
bą. Lietuviu visuomenėj nėra 
šiandien svarbesnio agitaciji- 

. nio faktoriaus, kaip soči jalis- 
tiška laikraštija. Augimas 
tos laikraštijos parodo augi
mą socijalistiškos idėjos tar
pe lietuviu.

Seniau vos viena “Kova” 
teturėta. Kada “Keleivis” 
aiškiai pakrypo socijalizmo 
pusėn, tuomet radosi žmo
nių, ir tai gana daug; tarpe 
pačiu sąjungiečiu, kurie šnai
ravo į “Keleivį” ir sakė, kad 
tai paveržimas skaitytoju nuo 
“Kovos”, kad vely vieną 
laikraštį teauginti. Pasirodė, 
kad tie pranašai, nors ir ge
rus norus turėjo, - vienok 
smarkiai „ klydo. “Kelevis” 
rado nauju skaitytojų audito
riją, jisai pasiekė tolimus už
kampius. Jisai virto centru 
socijalistiškos agitacijos ir 
veikėjai iš jo personalo dapil- 
dė savo raštišką agitaciją gy
vu žodžiu tarpe plačiųjų mi
niu. Sąjungos ir “Kovos” 
gyvybė netik kad nebuvo pa
kirsta, bet atbulai, prasidė
jus gyvesniam veikimui, ra
dosi didesnė dirva kaip Są
jungai, taip ir “Kovai”.

fYaėjo dar tūlas laikas— 
įsikūrė “Laisvė”. Daug kas 
j ją šnairavo ir skelbė seną 
pasaką apie pražūtį. Bet 
mums patiems, laisviečiams, 
neišpuola pasakoti, kiek męs 
vargo pakėlėme, kol mus 
pripažino lygiais piliečiais Są
jungos valstijoj. Šiandien 
“Laisvė” plačiai žinoma. Ji 
virto nauju centru mūsų vei
kimo. Šeši jos veikėjai dar
buojasi socijalizmo bendram 
labui ne tik spausdintu žo
džiu, bet ir gyvu.

Bostono veikėjai plačiai ži
nomi. Kas palaiko jų veiklu
mą, kas duoda jiems progą 
veikti, jeigu ne patsai “Ke
leivio” ir “Laisvės” egzista
vimas?

Viską, ką pasakėme apie 
“Keleivį” ir “Laisvę” — tą 
patį maždaug galime pasakyt 
apie “Pirmyn” ir “Dilgėles”.

Tad sąjungiečiai, mums 
rodosi, turėtu gyviausiai rū- 
pinties savo laikraštijos rei
kalais. Reikia padaryti įtek
mė, kad mūsiškė laikraštija 
švariai sugyventu. Reikia 
daugiau pridaboti sava laik
raštija. Mums rodosi, kad 
bus dar ir smulkesniu aptari
mo vertu dalykėlių, kurie 
praktiškame gyvenime turi 
didelę svarbą.

Atsiminkime, kad dabar 
jau turime rimto darbo ir 
jog esame pasiėmę prieš dar
bininku visuomenę didelę at> 
sakomybę už savo veikimą. 
Visokie ypatiškumai ir para
pijinės savo kuopelėse pešty
nės, visokios k u trizmo for
mos turi būti su šaknimis iš
rautos, nes mūsų priešai ne
snaudžia. Juodųjų. davatkų 
ir sudavatkėjusu^ pirmeiviu 
blokas--šiandien.) virto gero
ka spėka.

Nenorime isanksto įkalbė
ti sąjungiemUms tokią ar ki
tokią pavalgą linkui laik
raštijos. Norime vien rim
tumo ir nenorime, kad ras
tųsi tokių sąjungiečiu, kurie 
sako: “aš platinsiu “Kovą” 
ir. daugiau^ nieko”. Kas 
taip sako -- tas būdavo ja. til
tą prie žmonių dėl kuniginiu 
ir neva pirmeivišku laikraš
čiu . Reikia plaįįnt^visa, kas 
socijalistiška, tlktaTišanksto 
reikia pasirūomti, kad tame 
sacijalizmemebūtų falsifika
cijų. /

Didesnis draugiškumas 
tarpe laikraščių ir didesnis 
sąjungiečiu rūpinimasis laik
raščiais — patobulins mūsų 
laikraštiją, suteiks progą 
duoti daugiau skaitymo ir 
geresnio SKaitymo. O' juk 
tai, vyručiai, yra vanduo ne 
dėl svetimo,, bet dėf mūsų 
socijalistiško malūno^.

Arklio ateitis.
Apie 10-15 metų atgal, kuo

met automobiliai ką-tik pra
dėjo įeiti praktikon ir kada 
jais buvo taip pavojinga ke
liauti, kaip dabar aeropla
nais, viename juoku laikraš
ty patilpo žingeidus paveik
slas. Ant paveikslo buvo 
nupieštas tolimos ateities 
muzėjus ir žingeidžiausiu ja
me daiktu buvo... tikras gy
vas arklys! Žiūrėtojai tūks
tančiais atvažiuoja automo
biliuose, idant pamatyt tą to
limos praeities palaiką.

Tuomet fiiekas netikėjo, 
kad to paveikslo pranašystė 
galėtu greit išsipildyti. Bet 
praėjo tik 15 metu ir arkliu 
skaitlius visuose dideliuose
Europos miestuose beveik 
ant pusės sumažėjo. Ameri
koj gi pastarais metais auto
mobiliai jau taip labai išsipla
tino, kad arkliu skaitlius su
mažėjo ant dvieju trečdaliu. 
Automobilizmo augimas gali 
visiškai prašalinti arklius ir 
labai lengvai gali tas įvykti, 
kad mūsų anūkai matys ark
lius tik muzėjuose.

Žingeidu patirti, kas lau
kia kariumenės arklius.«Iki 
paskutiniu laiku buvo mano
ma, jog kariumenėj arkliai 
būtinai reikalingi. Svarbiau
sias tikslas auginimo geriau
siu veislių arkliu, — tai aprū
pinimas kariumenės. Dideles 
bėgynes ir kitokius arkliu 
žaislus valstybės daleidžia. 
vien dėlto, jog panašus ekza- 
menai naudingi palaikymui 
arkliuose karišku raitarijos 
ypatybių.

Bet ar pati raitoji kariume- 
nė turi dabar tokią svarbą, 
kokią seniaus turėjo? Dau
gumas karišku autoritetu 
pripažįsta, jog dabar raitoji 
kariumenė reikalinga vien 
dėl parodu. Dabartinėse ka
rėse jau negalima pasitikėt 
ant raitosios kariumenės ata
kų, - kurios dar 1870 ir 1878 
metuose galėjo pakreipt per
galę ton ar kiton pusėn. Eiti 
tankiose eilėse priešais šių 
laiku artileriją, • tai tiesiog 
beprotyste. O šnipinėjimai, 
kuriais seniau užsiimdavo 
raitoji sargyba, dabar daug 
geriau atliekami tyliu velo- 
sipedistų ir orlaivininku. Štai 
ir dabartinėj Balkanų karėj 
raitoji kariumenę pasirodė 
veik visiškai nereikalinga.

Suprantama, dar nemažai 
laiko praeis, kolei armijos vi
sai panaikins raitariją,— visi 
senovės papročiai juk taip 
sunkiai nyksta, — bet anks- 
čiaus ar vėliaus tas įvyks.

Automobiliai užims arkliu 
vietą ir artilerijoj. Jau ir da
bar “benzininiai arkliai” liuo- 
sai’oėga tokiose vietose; kurios 
dar nęseniai skaitėsi jiems 

, neprieinamos. O įvairius da
bartinėj armijoj vartojamus 
aparatus ir mašinas — tele
grafus, prožektorius, kanuo- 

; les ir t. p. — parankiausiai 
( vežioti automobiliais.

Kita svarbi arkliu tarny- 
i stė buvo prie gaisru gesini- 

- mo, bet dabar ir tą vietą už
ima automobiliai: veik visuo
se dideliuose miestuose gais
ru gesinimo prietaisos veža- 

! mos automobiliais. Pačtos 
1 tarnystėje taipgi automobi

liai vis labiaus platinas.
Grėta su automobiliu išsi- 

' platinimu eina ir ju mecha- 
' nizmo pagerinimas. Dabar

tinis automobilius—geriausia; 
pavyzdis to, kaip greit gali 

J išsitobulinti kokio-nors daik
to išdirbystė, esant dideliam 
reikalavimui ir konkurenci- 

ajai. Praėjo laikas, kada au
tomobiliaus pasažieriai jau- 

! tesi, kaip ant vulkano: taip 
jębaisiai ūžė ir bildėjo moto

ras, kas minutą grasindamas 
sprogimu. Dabartinis gi 
benzino motoras — vienas 
tobuliausiu naujausios tech
nikos tvariniu. Bet svar
biausiu dalyku konkurencijoj 
automobiliaus su arkliu yra 
pigumas. Kas gali vienu 
sykiu užmokėti nemažą pini- • 
gU sumą už automobiliu, tam 
t ‘benzininis arklys” galu gale 
apsieis pigiaus už gyvąjį. O 
juk ir automobiliai vis labiau 
atpinga ir jau visai netoli tas 
laikas, kada keturkojai ark
liai pasiliks vien pas netur
tingiausius žmones ir zoolo
giškuose sodnuose.

(Iš “Pr. i L.”)
J. Stropus.

Kaip knygos deginta Lietuvoj.

Senele Jones.

ii

Kas tai yra ta senelė Jones, 
kurios vardas laikraštijoj vis 
tankiau minimas? Ypatingai 
daug apie ją pradėta rašyti, 
kada W. Virginijoj • kilo ang
liakasiu streikas.

Senelė Jones — tai anglia
kasiu motinėlė, kurios vardą 
gerai žino kiekvienas šiek- 
tiek susipratęs angliakasis. 
Prieš dešimtį metu toj pačioj 
W. Virginijoj jinai suorgani
zavo 10,000 mainieriu į tvir
tą uniją ir iššaukė streiką, 
kuriame dalyvavo apie 50,000 
angliakasiu. Jau tas vienas 
faktas parodo, kad senelė 
Jones puiki organizatorė. , '

Ją gerai pažįsta vakaru 
angliakasiai, nes ji buvo pui
ki talkininkė. Pietuose ji ko
vojo už paliuosavimą vaiku
čiu iš bovelnos trusto nagu; 
organizavo darbininkus ant 
Harrimanno gelžkelio. Lan
kėsi net Mexikoj. Tenai ji ko
vojo už paliuosavimą kalinių, 
kuriuos už prasikaltimą ati
duodavo amžinon vergijon 
didesniems dvarponiams.

Ir štai, kada W. Virginijoj 
prasidėjo angliakasių kova, 
senelė Jones buvo čia kaip 
v • čia.

Toji senelė turi 80 metu. 
Jos plaukai balti, kaip snie
gas, bet jos energija nepar- 
laužiama. Ji organizuoja žmo
nes ne tik prie streiku, bet ir 
prie ginkluotos kovos. Savo 
laiku ji apkeliavo visą W. 
Virginiją ir nusiuntė daugy
bę ginkluotu angliakasiu į tą 
vietą, kuri apimta streiku.

W. Virginijos budeliai ne
pasigailėjo jos žilo plauko ir 
senatvės. Ji buvo jiems baisi, 
nes kovojo už uniją, už lai
svą žodį, už piliečiu teises, 
kurios pridera kiekvienam 
amerikiečiui.

Senelę Jones nutempė ka- 
riškan kalėjiman, kada buvo 
apšauktas kariškas stovis vi
soj valstijoj.

Pati apie save senelė Jones 
yra pasakiusi: “aš neprigu- 
liu prie tu sočijalisčių, kurios 
trokšta bukietu ir delnais 
pjojimų. Aš trokštu laisvės 
ir teisingumo”.

“Laisvės” skaitytojai jau 
žino, kad kiek vėliaus žila
plaukę senelę teisė kariškas 
teismas. Bet neišdrįso ją ap
kaltint ir paleido. Senelė ant 
tūlo laiko išvažiavo iš W. 
Virginijos. Ji laikė kelias pra
kalbas apie W. Virgini
jos reikalus ir dabar yra 
nutarusi vėl grįžti atgal į W. 
Va. Ji pasakė, kad jeigu ją 
geruoju neįsileis, visviena ji 
pasieks W. Virginiją, nors ir 
siauriausiu takeliu.

Dabar, žinodami jau nuo
pelnus senelės Jones, argi 
męs negalime pasigrožėti 
puikiu pavyzdžiu ištvermės 

' ir švento atsidavimo darbi
ninku reikalams.

Kiekvienas susipratęs dar
bininkas privalo neužmiršti 
senelės Jones vardo.

(Pabaiga.)
- Tokia buvo viena priežastis, kuri ju

dino Lietuvos gyvenimą. Kita gi buvo 
ne mažesnė—tai kova su kunigais, su ka
talikybe. Pasižinusi užsienio universite
tuose su Liuterio ir Kalvino mokslu, mok
sleivė jaunuomenė, kurios dauguma buvo 
iš diduomenės kilusi, Lietuvon sugrįžusi 
uoliai jį platino. Jis čionai rado didelį pa
sisekimą tarp diduomenės *ir bajorijos. 
Šviesuomenei jis leido laisviau aiškinties 
šventraštį ir šiaip jau pasaulio tvarką, ga
liūnams gi—-varyti kunigus ir imti bažny
čių žemę ir turtą. Lietuva persiskyrė į 
dvi kovojanti dali: reformates, kurie spie
tėsi aplink galingą Radvilu šeimyną, ir 
katalikus, kuriems vadovavo vyskupai su 
savo giminėmis. Žmonės- turėjo glaus- 
ties arba prie stipresniųjų arba laikytis 
nuošaliai. Žemaičiuose gi, pasinaudoję 
kilusia suirute, pjovė kunigus ir ponus ir 
grįžo prie savo senosios, anot kunigu, 
stabmeldžiu tikybos. Visuose Žemaičiuo
se, kaip rašo patįs katalikai, belikę 7 ku
nigai; vieni išbėgioję, kiti net perėję re
formatu pusėn.

Nereikia tečiau manyti, kad tiek tėra 
buvę viso to reformacijos judėjimo, kiek 
turtą draskė bei kraują liejo. Jisai pri
spyrė pastabiau dairy ties po platųjį pasau
lį, ragino prie mokslo, šviesos. Diduome
nė ir bajorai davė vaikams didesnio moks
lo, negu pirma. Jie rūpinosi, kad giliau
sias, tu laiku nuomone, išminties šaltinis 
—šventraštis būtu visiems prieinamas. 
Versta jis lenku, gudu, lietuviu kalbon. 
Eita ir kitu raštu tąmis kalbomis. Ne tik 
dideliuose miestuose, bet ir miesteliuose 
kurta spaustuvės, mokyklos. Žodžiu, eita 
smarkaus vadinamojo kultūros judėjimo.

Išpradžiu reformacijai Lietuvoj gerai 
klojosi. Menkas katalikybės stovis (daug 
apie tai rašė vyskupas Valančius knygoje 
“Žemajtiu Wiskupiste”), reformatu moks
lo naujumas, Radvilu įtekmė patraukė ju 
pusėn bajorijos didžiumą. Bet neužilgo 
papūtė kitoks vėjas. Katalikai, rįždamie- 
si iš paskutinios, palenkė savo įtekmei 
karalius, parsikvietė vienuolius jėzuitus. 
Taikindamiesi prie aplinkybių, jėzuitai 
vartojo, tik gudriau, tokius pat kaip ir 
reformatai, ginklus prievartą- mokyklą, 
raštą, arba pramanė ligšiol nematytu Lie
tuvoj dalyku, kaip nepaprastos bažnyčios 
iškilmės, procesijos, teatrai ir t. t. Tam
si minia pamėgo juos. Jėzuitai mokėjo 
įeiti ir puikaus didžiūno rūmuosna ir varg
dienio grįtelėn. Taip bent buvo iš pra
džios, nes vėliau vargdieniu dūšias ganyti 
jie mielu noru pavedė paprastiems kuni
gams. Vieną paskui kitą jie grąžino žmo
nes Rymo avinijon, vienur išrodymais 
naudodamiesi, kitur “stebuklais” ar kito
kiomis gudrybėmis. Daugiausia jie dėlto 
laimėjo, kaip atpuolė nuo reformacijos 
viena Radvilu šaka, būtent toji, kuri val
dė neapmatomą Nesvyžiaus žemę. Kita 
ju šaka, kuriai priklausė Biržai, Kėdainiai 
ir tt., kaip buvusi, pasiliko reformacijos 
globėja ir gynėja. Juo labiau stiprėjo ka
talikybė, juo drąsesni ir užpuolingesni jos 
šalininkai. Ne tiktai Lietuvoj, bet ir 
Lenkuose reformatai galingųjų globėju 
vieno po kito apleisti, buvo nežmoniškai 
persekiojami. Juo didesnis buvo kataliku 
viršus, juo mažiau bereikėjo rokuoties su 
savo priešininkais. Nyko mokslas, men
kė jo raštija... Vėliaus reformatus iškėlė 
naujas gyvenimas, nauji jo reikalavimai.

II.
Nesvyžiškiai Radvilos sugrįžo kataliky- 

bėn 1575 m. Vienas ju—įstojo seminari
jom Vilniaus vyskupas Protasevičius, jė
zuitu paaiškintas (kokia tai būtų kataliky
bei paspirtis, jei Radvila būtu vyskupu), 
tuojaus jį paskyrė savo padėjėju- koadju
toriumi. Protasevičius pasimirė 1580 m.' 
pradžioje, o kitais metais pagrįžusis iš Ry
mo seminarijos Radvila jau valdė vys
kupiją. Tuomet tatai, 14 d. balandžio 
1581 m. Vilniaus jėzuitai įrengė nepapras
tą spektaklį—viešąjį knygų deginimą. 
Apie jį nežinomas žiūrėtojas laiške, rašy
tame tais pačiais metais balandžio 29 d., 
šiaip pasakoja: “Mielasai broli,Antanai!... 
Papasakosiu aš tau, kas pas mus Vilniuje 
atsitiko. Prieš pat Kalėdas regėjome 
spektaklį, kokio Lietuva nuo pat pasaulio 
sutvėrimo nėra regėjusi. Nuo pat ryto 
vežė rinkon malku ir šiaudu kūliu, derva 
aplietu; apstatė ją ginkluotais sargais ir 
nieko tarpan neleido. Vėliau atvažiavo 
du dideliu vežimu—kiekvienas poros ark
lių—prikrautu knygų, rankraščių ir dar 
kaži-kokių raštų. Pilies sargai tuodu ve*

žimu dabojo. Žmonės kalbėjo, jog tai 
esančios katalikų priešininkų (akatalikų) 
knygos, iškeiktos ir indeksų pasmerktos, 
ir Rymo katalikų teologų reikalaujamos 
ugnimi sunaikinti. Jėzuitai tvirtino, jog 
taip liepęs a. a. vyskupas Valerijonas 
(Protasevičius), bet jis to nei raštu nei 
žodžiu nėr įsakęs! Užuot nabašninkui dė
kingiems būti, jie šmeižė jį. Ten pat 
iškasė duobę, nežinia, ar gilią, nes visa 
tai buvo kareiviai apstoję, miesto sargai 
nieko arčiau neprileido. Dugne sukrovė 
laužą iš knygų, malkų ir šiaudų lig trijų 
mastų augštumo ir bent kiek daugiau pla
tumo. Oi oi! kiek čionai žmonių prisirin
ko! Kiekvienas klausinėja: kas čia bus? 
kas atsitiko? Vieni vieną, kiti ką kitą 
spėja! Aplink laužą sukinėjasi kaži-ko- 
kios nežinomos žmogystos juodais ilgais 
siaustuvais, veidus ir galvas dideliais kop- 
tūrais prisidengę. Čionai pat jų vyriau- 
sysis ir kelios vienuolių poros. Apie de
šimtą valandą atvyko valdininkai. Sutru- 
bijo. Gana ilgai bugnus mušė. Paskui 
kunigas jėzuitas Eerdmandas Kapeckis 
užlipo ant laužo... Čia jau visokios bobe
lės, krautuvninkės ir kitokios—kaip ims 
verkti, kaip ims dejuoti: kunigą, girdi, 
žada ant laužo sudeginti. Vos vos po il
gų įkalbinėjimų ir šauksmų jos tenurimo. 
Tuomet kunigą^ pasakė gražų pomokslą, 
aiškindamos, ko esama. Žmonės tylėjo, 
nebežinodami, kas daryti, nustebę spek
taklio naujumu. Nebuvo linksma, kaip 
tat būna, jei kas tikrai žmonėms patinka. 
Daug kas pečiais traukė. Kunigas neil
gai kalbėjo, gal bijodamas, kad kitatikiai, 
kurie arti stovėjo, nepradėtų į jį akmenų 
svaidyti, o to tik tik neatsitiko. Šviesiau- 
sysis vysk, valdytojas Jurgis Radvila kar
tu su kunigų ir vienuolių vyresnybe žiūrė
jo į tą spektaklį nuo geležinės pringės 
Naujakūnės namų. Vaivados (Radvilo-re- 
formato) nebuvo Vilniuje; rektorius kun. 
Petras (Skarga), sako, jau keletą savaičių 
sergąs. Pamokslininkui nuo laužo nuli
pus, atnešė žibinčių, kurį pašventino kaži- 
koks dominikonas. Paėmęs jį į rankas, 
mistras Ignas iš Šunvarčių atliko kai-ku- 
rias savo amato ceremonijas ir padegė ne
laimingąjį laužą. Ugnis išpradžios kilo 
augštyn, bet neužilgo žemyn nusileido. 
Pasirodė juodi, dvokianti dūmai, kuriuos 
vėjas vienon pusėn pūtė. Žmonės, kurie 
tenai stovėjo, turėjo pasitraukti. Kadan
gi anoji pringė, nuo kurios kunigai žiūrė
jo, kaip tik prieš patį vėją, tai žiūrėtojai 
turėjo nuo jos pabėgti. Jų laimė, kad lai
ku jie pas pruko, nes, vėjui pakilus, sude
gė ir toji pringė, be jos ir krautuvės. Kad 
ne vandens kubilai, kurie čionai pat sto
vėjo, tie namai, o gal ir dar kai kas būtų 
sudegę. Tie žiūrėtojai, kurie stovėjo ant
roj pusėj, ypač tie, kurie per langus žiūrė
jo, sakėsi matę kaži ką stebuklinga. /Net 
ir kitatikiai, kurie šiaipjau užsispyrę! ste
buklais netikėti, pradėjo kalbėti apie ste
buklus. Aš nutylėsiu, nes nieko nema
čiau, kad ir tebeturiu abidvi sveiki aki. 
Pirmieji pasakojimai, sako, esą paprastos 
paskalos, o jomis nenorėčiau Tamstos vai
šinti. Išėjo ir pajuokos eilės: ‘Velnias su 
Liuteriu ir Kalvynu išdūmė kartu su dū
mais’...”

“...Tikrai žinoma, kad deginant žuvo 
knygų ar tai atimtų, ar tai savo noru ati
duotų, ar šiaip gautų: žinoma, netikėlių 
rašytų, taigi nuodėmingų. Sako, jog su
degusi didžioji dalis a. a. kunigo pavysku- 
pio Jurgio (Albino) knygyno, kuris gulė
jęs šv. Jobo kolegijoje (jėzuitų mokykloje, 
vėliau akademijoje) atskiroj skrynioj. 
Rektorius, sako, nenoromis sutikęs. Kad 
nebūtu susirgęs, be abejo to nebūtų atsiti
kę. Žinovai man aiškino (kaži koks p. 
Stanislovas), jog, sudeginus a. a. pavys- 
kupio rūpestingai ir mokslingai surinktus 
rankraščius, istorija daug ko nustojusi. 
Tasai beprotis kunigas oficijolas pagrobė 
visus raštus ir leido viską sudeginti.”

“Laužas degė ilgai. Pavakare nežinia 
keno pakurstyti žmonės suskambino var
pus, paplūdo rinkon ir rėkaudami reikala
vo, kad taip pat būtų sudeginti ir kitati
kiai su savo manta. Kurpiai ir degutinin- 
kai lotiniškai šaukė: ‘Ugnis teparodo tie
są!’ Pradėjo jau malkas krauti netikė
liams deginti, rengti žibinčių jų malda
knygėms ir namams. Jų laimė: saulei lei
džiantis, smarkiai ėmė lyti, o miesto ir pi
lies sargai išvaikė susirinkusius. Ant ry
tojaus nebeleido rinkties, uždarė miesto 
vartus ir perspėjo, jog tie, kurie šauks 
aną lotinų šauksmą, būsią nuplakti. Pa
mažu žmonės nurimo, nes ir patįs kursty
tojai pabūgo.”

Is laiško matyti, jog šviesuomenė ne
kaip žiūrėjo į tokį darbą.

' “Giedros” Kalendorius,

........ .... .............. . . ...
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daiktų

buvo

Socijalistų buvo jau

28, 29, 30 ir 81 
DEAN Sve- 
N0RW00D, 

prasidės 7 vai. 
ai nakčiai. 30

buvo 
mo- 
kaip

baliai 
neat-

a

laikraščius, 
“Keleivį” ir

Pajieškau savo brolio Juozo Lenkio- 
liaus, Antanina Barauskiene, Suvalky 
gub., Ruboniy parapijos, Rutkos pol- 
varko (apygardos). Jau 4 metai kaip 
jokios žinios negaunu. Turiu labai 
svarby reikalą. Jis pats ar kas kitas, 
malonės pranešti.

A. Baranauskienė, 1130 Blair Ave.
Scranton, Pa.

laisve 3

sirauku-

7.

A '

...................W

—Kodėl tu ta 
si, Rožyte? Ar, rfi 
kad jauti, jog cicilika 
ėjo galas?

—Kada, kokshi galas? 
Man rodosi, kad socijalis- 
tams juo toliau, juo labiau 
sekasi, o tu čia man pasako
ji apie jų galą.

—Tai kaipgi ne galas... 
Juk juos net patsai bedievių 
karalius Šliupas išvadino 
benkartais ir išperomis. Ci- 
cilikus gi ne kas kitas, kaip 
Šliupas ir pagimdė. Dabar, 
matai,susigriebė, kad tai ne
padori vaikai, bet benkartai 
ir prakeikė. Bet po piet, ma
tai, ne pietus. Jeigu jau pri
veisė, tai dabar taip greit ne- 
iškasavos. Betgi, Rožyte, 
jeigu tėvas prakeikia vaikus, 
tai tie vaikai turbūt pavirto 
jau į nedaverkas, parmazo- 
nus ir jiems artinasi galas.

—Tai tik dėlei tų Šliupo 
žodžių tu sprendi apie socija- 
listų galą? Tat aš tau užtik
rinu, mama: ne nuo Šliupo 
jie prasidėjo, ne nuo Šliupo 
ir mirs. Šliupui niekad ne- 
rūpėjo*socijalizmas. Jam rū
pėjo tauta ir ilgą laiką jisai 
kovojo su kunigija. Dabar 
%i vardan tautystės jisai išsi
žada net kovos su kunigija ir 
priskaito prie garbingų žmo
nių didžiausius klerikalus. 
Darbininkų klesos reikalus ir 
kovos reikalą Šliupas niekad 
nėra giliai gvildenęs. Aš, 
mama, guodoju daktarą Šliu
pą, nes savo laiku jis daug 
nuveikė; bet koks ten būtų, 
koks nebūtų žmogus, vienok 
joksai mokslas, ar kokia re
ligija nuo vieno žmogaus ne
priklauso. Vienam žmogui 
nuo tūlos partijos atsitrau
kus, pati partija dar nemirš
ta, nes jeigu kokia partija 
turi dirvą dėl veikimo, vadi
nasi ji užganėdina ne vieno 
kurio nors žmogaus reikalus, 
bet mažesnio ar didesnio bū
rio žmonių. x

—Tu, Rožyte, tik ką pasa
kei, kad vienas žmogus nie
ko negali padaryti, nuo jo 
būk tai nieko nepriklauso. 
Tat aš tavęs paklausiu: argi 
tai socijalistai būtų atsiradę, 
jeigu nebūtų buvę to žydelio 
Markso? 

/

—Suprantama, būtų atsi
radę.
daug arlksčiau prieš Marksą. 
Jie jau svajojo apie geresnį 
sutvarkymą ir kritikavo vi
sas šio pasaulio neteisybes. 
Marksas, o sykiu su juom ir 
daugelis kitų vyrų tik nuro
dė tikresnius takus, kuriais 
reikia eiti. Jeigu šiandien 
milijonai žmonių eina maž
daug tais pačiais keliais, 
kuriuos nurodė Marksas, tai 
tik parodo, kad jisai teisin
gai suprato gyvenimo reika
lus. Šiandien Markso jau 
nebėra, vienok yra milijonai 
socijalistų ir visus gyvuosius 
žmonijos reikalus jie lyginais 
taip supranta, kaip Marksas. 
Tie gyvieji reikalai, tas var
gas, o ne Marksas verčia 
žmones .prie socijalizmo.

—NąL tai jau tiek to apie 
tą žydelį ir apie tą Šliupą. 
Bet yra dar ir kitokių penk
ių, kad socijalistams artinasi 
galas. Seniau būdavo, kiek
vieną užkabinėja, nei praeiti 

pro šalį neduoda. Dabargi 
uodegą pabruko ir meilinasi 
prie tų, kuriuos seniau, kad' 
įgriebdavo, tai šaukšte van
dens norėdavo prigirdyti.

Koki gi tie ženklai?
Ogi “Draugas”* rašė, 

kad daugelis bedievių atvir
to prie šv. bažnytėlės.

Et, mama, ką tokie ne
va bedieviai atvirto, tai čia 
dar nieko nėra. Tokių be
dievių pilni kampai, bet kaip 
tik pamato, kad jų biznis lie
pia jiems palaižyti kunigų 
rankas, tai ir laižo. Tokie 
bedievukai ten joja, kur šu- 
nes loja. Matai nors ir pats 
Šliupas kad kunigus ir vadi
na Romos eržilais, o... žiū
rėk jau ir tupi koks kunigėlis 
“Laisvojoj Minty.”

Korespondencijos
Brooklyno chronika.

Mūsų tautininkai, kurie 
taip šokinėdavo prieš socija- 
listus, dabar visai nutilo. 
“Vien. Liet.”, rodos, lyg kad 
būtų nuo šios žemės kamuo
lio nudulkėjus. Niekas apie 
ją nešneka. Girdėjau vieną 
tautininką šnekant, kad ad
ministratorius viena ranka 
visus siuntinius nuneša j 
krasą.

Lietuvaičių kliubas 4 d. 
geg. surengė vakarienę. Pub
lika buvo per laiškus kviesta. 
Kvietė kunigus, socijalistus, 
laisvamanius ir tautiečius.

Ar tą vakarienę šventino 
ar ne, ant nelaimės, nežinau, 
bet kad jos valgyt nebuvo 
kam-tai faktas ir per tai 
moterėlės turėjo nedatek- 
liaus apie 50 dol.

Jupiteris.
Detroit, Mich.

Mūsų ganytojas 5 d. geg. 
iškirto tokį šposą, kad net 
šventakupriai ir tie jau pasa
kė, kad piemuo pametė men- 
kiausį gėdos krislelį. Mat, 
ant tos dienos buvo paskirta 
40 valandų atlaidai. Nega
lėdamas pats apsidirbti ir tu
rėdamas šlubuojančią iškal
bą,- jisai parsitraukė dar ant
rą sau padėjiką iš Grand Ra
pids. Na, tasai su mielu no
ru ir apsiėmė auksaburniau- 
ti. Išpradžių parūgojo, kad 
avių klausytojų labai mažai. 
“Argi jau, sako, visi į bedie
vius pavirtote?” Paskui pa
sakojo apie artymo meilę. 
Keista pas jį išėjo artymo 
meilė, nes priėjo prie bizniš- 
ko išvedimo, kad tik savo 
tautos žmogų reikia remti- 
mylėti. Didžiausiais neprie
teliais išvadino socijalistus. 
Liepė iš burdo vyti ir tt., žo
džiu sakant, kartojo visą ka
pu cinišką giesmę.

Kada jisai taip vapaliavo, 
vienas vaikinas neiškentė ne
nusišypsojęs. Tuojaus kuni
gas sušuko į komiteto narį: 
“Meskite jį lauk!” Šitie iš
pradžių nežinojo, ant keno 
kailio Kristaus mokslą už
tvirtinti. Tuomet kunigas 
nurodė pirštu. Vaikinas, nie
ko nelaukdamas, patsai išėjo 
laukan. Jam beeinant, pri
sivijo jį mūsiškis piemuo, iš
sivedė laukan ir paliko komi
tetui jį saugoti, o pats nubė
go ir pašaukė policistą, kuris 
vaikiną nuvedė į kleboniją. 
Ten kunigas ir paleido liežu
vį, pripliaukšdamas nesąmo
nių. Net komitetas tvirtina, 
kad vaikinas jokio lermo ne
kėlė, o tik nusišypsojo. Po- 
licistas pasirodė daug išmin
tingesnis už piemenį ir vaiki
ną paleido.

Tai m'atote, kaip pas mus 
skelbiąjna artymo meilė. Tik 
kurstomi žmonės vieni prieš 
kitus ir sėjama neapykanta. 
Jau ir taip mūsų šventakup
riai pridirba bjiaurių darbe

lių, o čia dar iš šalies sukurs
to—tuomet ir visai ragai už
auga!

Ot... po saliūnus tranky- 
ties, skęsti tamsybėje—to tai 
nedraudžia. J. Mergaitė.

Worcester, Mass.
11 d. geg. lietuviai socija

listai, išvien su rusais, suren
gė prakalbas. Pirmas kalbė
jo rusiškai drg. Janyšev iš 
Bostono apie Rusijos carus. 
Jam pabaigus kalbėti, rusai 
sudainavo Marselietę. Tas 
visiems labai patiko. Lietu
viškai kalbėjo L. Prūseika, 
pradėjęs nuo Rusijos carų, o 
paskui perėjo prie Amerikos.

Montello, Mass.
Kapucino pamoksly vaisiai.

Pereitoj savaitėj viena mo
teris D. įsimaišė į valgį nuo
dų. Kad vyras nebūtų paju
tęs, tai moteris už kelių mi- 
nutų būtų jau buvus negyva. 
Žmonės užklausė: “Kodėl 
tamsta norėjai nusinuodyti?” 
Tai ji atsakė: “Kad man ka
pucinas pasakė, jog aš tie
siog eisiu į dangų, jeigu da
bar mirsiu”.

Geg. 14 d. vakare, vaikai 
ant gatvės susikūrė ugnį ir 
per ją pradėjo šokinėt. Ra
kausko vaikui, bešokant, už
sidegė drapanukės ir pakol 
didesni pribuvo į pagelbą, 
tai vaikas gerokai apdegė.

Worcester, Mass.
Lietuviškos draugijos pra

deda įgyti nuosavybės. Taip, 
pabaigoj pereito mėnesio 
Lietuvių Ukėsų Kliubas nu
pirko ežero salą, 23 x 408 pė
dos su stubute. Vieta labai 
puiki.

Visų šventų parapija nu
pirko žemės gabalą, taip apie 
60,akrų. Gavo pavelijimą 
naudotis, kaipo kapinėmis. 
Dalis dar neužmokėta. Nu
pirkta labai pigiai ir netoli 
nuo miesto. Šita organiza
cija atliko labai naudingą 
darbą, rfes dabar galima bus 
pasiliuosuoti nuo persekioji
mo Romos agentų.

Vikrus Vaikinas.
Lawrence, Mass.

Nors Lawrence’o patriotai 
neleido darbininkams pada
ryti viešą apvaikščiojimą, tai 
betgi IWW. nariai parengė 
prakalbas ant Lexington sve
tainės. Grajino du benai 
lenkų ir italų. Kalbėjo Gio- 
vannitti ir kiti kalbėtojai. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 
Taip-pat buvo renkamos au-

Pavarytas iš darbo.

kos Patersono streikieriams.
Nors męs, lawrencieciai, 

pirmutiniai stojome kovon, 
bet taip vadinami patriotai 
visaip mus persekioja. 99.

Hartshorne, Okla.
Lietuvių čia yra 70 šei

mynų ir apie tiek pavienių; 
merginų nuo 15 metų am
žiaus yra 7, 6 našlės, 2 gy
vanašlės ir 2 poros gyvena 
atvažiavę iš kitur su sveti
moms pačioms. Čia yra dvi 
lietuviškos Pašęlpinės drau
gystės Šv. Kazimiero ir D.L. 
K. Gedimino. Pastaroji tu
ri 52 narius ir apie 250 dol. 
ižde. Yra 199 kuopa SLA., 
su 21 nariu ir 59 kuopa TMD. 
—narių turi 11.

Lietuvių, kurie turi savo 
namus nuo $300 ligi $1000 
vertės, yra 48. Iš laikraščių 
daugiausia pareina “Tėvy
nės”, “Laisvės”, “Keleivio” 
ir “Lietuvos”. Yra dvi lie
tuviškos valgomų 
krautuvėlės.

Darbai anglių kasyklose 
eina visai prastai. Iš trijų 
čia esančių kasyklų dirba tik' 
viena, bet darbas gana sun
ku gauti.

Netoli nuo miesto stato ci- 
mento dirbtuvę, kurią, kaip 
pabaigs, sakoma, gaus dar
bą keli šimtai žmonių.

Kadangi čia nėra lietuviš
ko dūšių ganytojo—tai tarp 
lietuvių prasivardžiavimų bei 
neapsikentimų už religiją 
nesigirdi.

Žinoma, lietuviški dūšių 
ganytojai nepamiršta ir mūs. 
Atsilanko bent po sykį ant 
metų, išklausyti ausinę ir 
pasirenka dolerinių, pakeikia 
socijalistiškus 
ypač “Laisvę”, 
“Kovą” ir vėl sau išvažiuoja. 
Bet mažai jų čia kas paiso, 
išskyrus kelias bobeles.

Farmų čia aplink dar ma
žai. Daugiausia matosi tik 
kalnuoti miškai. Iš farmerių 
retas, kad gerai gyvena. 
Langai, vietoj stiklo, apkars
tyti skudurais; farmeriauja 
čia baltveidžiai, negrai ir in- 
dijonai, kurių čia nemažai 
yra. > Vengrinauskas.

E. St. Louis, III.
11 d. geg. vietinė “Dra

mų Dr ja” surengė teatrą ir 
balių.' Perstatė trijų veiks
mų komediją “Amerika Pir
tyje”. Perstatymas išėjo ga
na silpnai—daug ko trūko. 
Geriausiai lošė Faibčikas—A. 
Baikauskas, kuris kaip tik 
buvo tinkamas toj rolėj; pu

sėtinai lošė ir Vincas siuvė
jas—V. Grajauskas, tik ant
rame akte perdaug piktas 
buvo, kalbindamas Agotą pa
vogti nuo tėvo pinigus. Visi 
kiti lošė vieni geriau, kiti 
prasčiau, bet abelnai lošimas 
nepadarė jokio įspūdžio ant 
publikos.

Tarpe aktų buvo deklama
cijos—nusisekė pusėtinai. 
Monologą “Jurgį prigavo” 
atlošė J. Žičkus, išėjo silpnai.

Pabaigoj choras po vado
vyste J. Norkaus sudainavo: 
“Lietuvos himną”, “Sveiki 
broliai”, “Ant krašto marių” 
ir dar vieną. Dainavo pusė
tinai. Minėtos dainos tai 
buvo to vakaro žiedas.

Vakaro tvarka tai 
nuo dantų skaudėjimo: 
terėlės prisinešė vaikų, 
ant parodos, tie gavę progą 
būti pirmą kartą ant lietuviš
ko perstatymo, kad paleido 
savo balsus, tai tikrai buvo 
nemalonu klausytis. Dauge
lis ir iš suaugusių nedaug 
skyrėsi nuo kūdikių.

Abelnai sakant, tas vaka
ras buvo rengiamas ne iš dai
lės atžvilgio, bet tik su tiks
lu pasipinigauti.

A. Dzūkelis.
Youngstown, Ohio.

10 d. geg. buvo YLP. kliu- 
bo puikus balius, bet pelno 
neliko nei kiek, o iškaščių 
padaryta nemažai, pasirodo, 
kad net šimtas su viršum do
lerių. O susirinkusių 
visai mažai.

Taigi pasirodo, kad 
pas mus jokios naudos 
neša, o tik viskas daugiausi 
kliūva lenkams, kurie ir š 
kartą atsiėmė už svetainę, 
muzikantus ir tt.

Peikėme męs fanatikus, 
kad jie nesilankė ant teatro, 
kuris atsibuvo 4 d. geg. O 
kas čia kaltas? Ogi męs pa
tįs. Vieni dirbo iš visų spė
kų, dar iš savo kišeniaus pri
dėdami. Oi, broliai, męs 
daug nuveiktume, jeigu visi 
veiktume, bet dabar didžiu
ma trokšta kokios tai keistos 
garbės.

Kaip girdėjau, nuo pereito 
teatro liko $40.00 suvirš pel
no. Dabar jau mokinamas) 
antras veikalas. Geistina, 
kad pasitaisytų ir tie, kurie 
atbulai veža, tuomet męs 
daug daugiau galėtume nu
veikti. A. Z.

Lawrence, Mass.
Buvo sustreikavę anglių 

pristatytojai. Streikas tęsė-

si apie 10 dienų. Jie reika
lavo pakelti mokestį 25 c. 
padieniui, bet savininkai ne- ; 
sutiko. 14 d. geg. nutarė 
grįžti darban, pralaimėję i 
streiką, nes skebayo tos pa- • 
čios unijos nariai, kuri vedė ■ 
streiką, t. y. A. F. of L. To- ; 
dėl patartina žmonėms rašy- j 
tis prie IWW., kuri geriau j 
veda streikus. L. P.

Vandergrift, Pa. I
Mūsų miestelis nedidelis, J 

jet gana dailus. Gatvės yra 
išgrįstos ir apsodintos me
džiais, kas vasaros laiku dai- 
iai išrodo. '

Lietuvių randasi apie 500' 
Jie dirba daugiausia blekių 
dirbtuvėje. Nors darbas sun
kus, bet uždarbiai nemaži. 
Darbo valandos vietomis il
gos, nes dirbama po l2 valan
dų, bet kituose skyruiose 
dirba tik po 8 valandas. Už
dirbama nuo 2 iki 7 dol., bet 
darbas labai karštas ir sun
kus. Unijos jokios nėra, už- 
;ai už mažmožį tankiai pa
varoma iš darbo.

Lietuviai gyvena pakalnėj, 
;aip vadinamoj “Morning 
Sun” vietoj. Jie turi dvi 
draugijas: Šv. Juozapo ir D. 
L. K. Vytauto. Juozapinė 
jau sena draugija ir turi, apie 
2000 dol. kasoj. Vytautinė 
dar jauna, bet senąją jau 
pralenkė, nes turi įsteigusi 
kliubą ir knygyną, kuriame 
randasi visokio turinio kny- •/ 

gų, bet daugiausia moksliš
kos. Laikraščiai pareina šie: 
“L. Žiurnalas”, “Keleivis”, 
“Laisvė”, “Lietuva”, “Sau
lė”, “Draugas”, “Lietuvos 
Žinios”, “Rygos Naujienos” 
ir “Dilgėlės”. Narių turi 
160, pinigų apie $1,700. Taip 
gi žada statyti namus. Bu
vo kada -tai susitvėrusi LSS. 
kuopa, bet neilgai gyvavus- 
mirė.

Taipgi yra ir moterų pa- 
šelpinė draugija, po vardu, 
Šv. Gertrutos, narių turi 
apię 70.

DLK. Vytauto draugija 
, yra nutarusi ant 1 d.’ birželio 

surengti prakalbas.
14 dieną geg. nusišovė vie-

• nas sulenkėjęs lietuvis, K.
• Silickis. Priežastis nusišovi-
• mo buvo girtybė. Minėtas 
; žmogus prigulėjo prie Šv.

Juozapo draugystės. Kad ir
■ saužudys, vienok buvo pri-
■ imtas į bažnyčią ir palaidotas
• ant katalikiškų kapinių. Su

prantama, doleris visagalis, 
viską gali. • Gėlė.

Phillipsburg, N.J.
Iš kitų miestukų tankiai 

“Laisvėje” telpa korespon
dencijos, o iš šito retai, to
dėl manome reikalingu šį -tą 
pranešti.

Šis miestukas randasi kal
nuotoj vietoj, ant upės kran
to. Gyvenimas jame nela
bai smagus, nes daug dūmų.

Čia yre 5 šilkų audinyčios, 
kuriose darbai eina viduti
niškai, bet darbas gauti sun
ku. Geležinių dirbtuvių taip 
gi yra keletas, kuriose dar
bai eina gerai ir galima dar
bą gauti. Uždarbiai ne per- 
dideli.

Lietuvių šeimynų yra apie 
15, pavienių daugiau. Di
džiuma lietuvių dirba gele
žies dirbtuvėje. Draugijų 
jokių nėra. Laikraščius ma
žai kas skaito. Vienas nege
ras lietuvių paprotys - tai 
tankus tuštinimas bačkučių. 
Reikėtų liautis ir susiprasti.

Neseniai viena pora persi
skyrė: vyras išvažiavo į Illi
nois valst., o moteris čia pa
siliko. Žmonės kalba, kad 
šeimynišką gyvenimą suar
dė vienas vaikinas. Taip 
vaikinams dalyti negražu.

“Laisvės” Korespondentas.

Stoughton, Mass.
Lietuvių yra suvirs 300, 

apšvietimas vidutiniai paki
lęs. Yra LSS, kuopa, DLK. 
Gedimino ir Šv. Antano pa- 
šelpinės draugystės. Visos 
gyvuoja neblogai. Tik vie
na bėda, kad stoughtonieciai 
neturi savo svetainės, kas 
labai reikalinga.

Draugystės už mitingus ir 
balius už svetaines išmoka 
gana daug pinigų, bet kar
tais ir brangiausia mokėda
mi negauna. Kaip va: kuo
met sustreikavo “Roberinės” 
darbininkai ir norėjo sutver
ti IWW. uniją, tai darbda
viai papirko visų salių savi
ninkus, kad neduotų darbi
ninkams svetainių, kas ir pa
daryta. Ar ne laikas apsi
žvalgyti?

Ant Summer Ave. parsi
duoda maudynė, kurią per
taisius, būtų puiki svetainė. 
Kaina tik 1500 dol. Ar ne
verta pasižiūrėti.

J. Išsenka.

AUKOS
Surengimui skubios pagelbos keliems 

žymiems draugams (žiūrėk “Laisves” 
N36) suaukauta:

MONTELLO, MASS. S. Kiršliu, B. 
Tmnavičius, Pavilonis, Daržinskaitė, P. 
Gardžulis, Tarvainis po$l.(X); Akelai
tis, .1. Vaičiūnas, Šeputa po 50c.; J. 
Bereška 35c., Ėraitis 30c.; Baltrėnas, 
K. Navickas, P. Vizbaras, Balionis, J. 
Ustupas, E. Stupelis, Rajackaitč, Rė
dą, Klemka, .1. Balčius, 1). Klinga, S. 
Garelis, S. Baronas, Anesta, J. Plok
štys, A. Balnis, F. Urbonas, Mineikis, 
A. Strazdas, J. Švilpas, P. Margis, J. 
Keršis, Ciučius, Mineikiene, Strazdas - 
po 25c.; F. Banaitis, M. Džinskis, P. 
Komaras po 20c.; X 15c.; Naudžius, X, 
XX, ,1. Cesunas, Vaitkus, Vielavičius, 
K. Astrauskas po 10c.; X 5c. Viso 
$16.00.

SO. BOSTONE. Jatulevičius $1.00; 
J. Klevas, V. Zaperiackas, A. Kupstis, 
R. Perniekus, J. Bekampis, Pauliuko- 
nis, Kairukštis, Ramanauskas pa 50c.; 
Čekanauskienė, Savickas, Guga—po 25 
c.; Ketvirtis, F. Zeperiackas po 2Oc. 
Viso $6.15.

Išviso šiame “L. ” N. $22.15. Sykiu 
su pirmiau pagarsintomis aukomis šiam 
reikalui užsienio biurui L. S. D. P. per 
“Laisvę” jau paslysta $90.90.

Pajieškau apsivedimui doros mergi
nos nuo 18 iki 27 m. senumo. Aš esu 28 
m. Su pirmu laišku meldžiu prisiysti 
ir paveikslą, nes kitaip negaus atsaky- ’ 
mo.

T. J. Povilaitis (2t) 
P. O. Box 86 Kingston, Pa.

Pajieškau Leono Liopšio, Kauno gub., 
Telšiy pav., Sados valsčiaus, Ketuny 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

L. Antanavičia,
19 Athens st., So. Boston, Mass.

Pajieškau P.. Gaubio, Kauno gub., 
Telšiy pavieto, Sulpetruny kaimo. Taip
gi pajieškau ir V. Jasmonto, Kaukuliky 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Joseph Broztls,
2311 So. Leavit st., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio A. Janulaičio ir 
puseseriy Onos ir Marijonos Janulaičiy- 
čiy, Suvalky gub., Vilkaviškio pav., 
Lašiniu kaimo.

A. Mikalauskas, W. Co. Box 469
Daisytown, Pa.

Pajieškau merginos norinčios,apsives
ti, tarpe 16 ir 25 senumo. Aš esu 22 
mėty. Nejieškau turtingos pinigiškai, 
bet su brangia laisva minčia ir mokan
čios rašyt ir skaityt lietuviškai. Dėl 
artesnių susipažinimo prisiyskite laišką 
su tikru adresu.

Frank Žiedas, 169 Barron Ave.
Detroit, Mtch.

Pirmutiniai ir didžiausi 
FERAL

Parengia Lietuviy Labdarystes drau
gija šiomis dienomis: 27, 
gegužės (May), 1913 m. 
tainėje, prie Dean St., 
Mass. 27. 28, 29 geg. i 
vakare ir trauksis iki veli 
geg. prasidės nuo 10 vai. ryte. 31 geg. 
nuo dviejy po piet.

Visus užkviečia Komitetas.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos kalbos mo

kytis be mokytojo, apda
ryta .... $1.00

Vaikų Draugas arba kaip mo
kytis skaityti be mokytojo 15c

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo . . . 10c

Aritmetika mokintis rokūndy 
su paveikslėliais, apdaryta 35c

Viso $1.60
Kas atsius iškirtąją šita apg-arsinima iš 

“Laisvas” ir $1 per money orderi, tai gaus 
visas 4 knygas 60c. pigiau.

F>. MIKOUAIINIS
Box 62

INLiW VORK
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VIETINES ŽINIOS
Viduriu
Ligos

doctor

Severos

(Severn’s Stomach Bitters)

Kaina $1,00

KNYGŲ

Severos Gothardo
(0 
g 
V 
e

Aliejus
(Severn’s Gothard Oil)

e

išves jus ant sveikatos kelio. 
Jis sustiprins jysy pilvų, su
reguliuos virškinimo darbų. 
Suteiks taipgi sveikų norma
linį apetitų.

štampas už pl isiuniimo kušlus.

The Fliikidciphia Mie;H ( liiiic
17 Walnut Street, Philadelphia, Pa.

Phlladelphio.s Med. Clinikas. vyry ir moterių visokias ligas greit ir nuodugniai išgydo be 
peilio, be hunibugo operaciją, bet su tikroms geroms liekarstoins. Atsilankyk arba lietu

viškai parašyk apie savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlioj nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtn. vak. nuo 6 iki 8 vai

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bei kad pm
apturės, kuris tik prisius kelias

Bostonan pribuvo delega
tai nuo Patersono streikie- 
riy. Išviso yra keturi dele
gatai. Jie atvažiavo čionais 
rinkti auky varde streikieriy 
ir apsistojo socijalisty bute 
14 Park sq., Bostone. Jie 
turi oficiališkus dokumentus. 
Tarpe pribuvusiyjy yra ko
miteto sekretorius Klavin.

Jie prašo visy lietuvišky 
draugijy, kurios laikys savo 
mitingus,.pranešti apie tai į 
*‘LaisVės” redakciją. Gavę 
apie tai žinią, jie, delegatai, 
atsilankys ant mitingo. Tar
pe latviy, lenky ir angly jau 
pradėta rinkti aukos.

Delegatai sako, kad kas
dieną Patersono streikie- 
riams pagelbėti reikia bent 
$1000.

Mūsų draugijos, veikiau
sia, neatsisakys pagelbėti.

Kaip praneša “Transcript” 
ir patvirtina “The Call”— 
gubernatorius Fossas jau pa
sirašė po billium, kuriuo už
ginama vartoti parodose rau
doną bei juodą vėliavas. Ga
lima vartoti vien Suv. Valsti
jų vėliavą arba vėliavas 
draugišky Suv. Valstijoms 
tauty.

Mat, jie sako, kad raudona 
vėliava esanti emblema to 
judėjimo, kuris stengiasi su
griauti organizuotą valdžią!

Še tau, Jurguti, ir devinti
nės!

18 d. geg. Cambridge’iuj 
atsilankė Kaziukas basakojis 
su savo misijomis. Neužsi
moka daug rašyti apie jo 
prakalbas, kadangi jisai yra 
visiėms žinomas savo barba
riška dora. Keikė soči ialis- 
tus ir jy laikraščius, skelbda
mas skurdą ir tamsybę gyve
nime.

Kaziuko Brolis.

Nedėlioj atsibus LSS. 60 
kuopos koncertas. Subatoj gi 
bus šokiai.

Nedėlioj, 2 vai. po piety, 
bus socijalistp svetainėje cu- 
kerninky susirinkimas.

Pirmas Lietuviškas

Rengia Dr-ste D. L. K. Keistučio, Bos
ton, atsibus nedėlios vakare 25 gegu
žės (May), 1913. Prasidės 7 valandų va
kare Knights of Honor Svetainėje, 730 
Washington st., Boston, Mass.

įžanga visiems dykai.
Užkviečia Komitetas.

Reikalingas Barberys.
Pajieškau pirmos klesos barzdasku

čio (barberio). Turi prigulėti prie uni
jos. Mokėsiu unijos algų. Ateikit tiesiog 
į darbų pas

J. DIXON
308 Broadway, So. Boston, Mass.

JEI NORI GRAŽIAI 
PASIJUOKT

ir savo draugus palinksmyt. tai 
prisiysk mums 1 dolerį už kų gau
si per visus metus gerai paveks- 
luotų pašaipos ir pajuokos men. 
laikraštį ,.Tarka”.

Adresuok. lTARKA“
Lawrence, Mass.

/// '- 1\<H ■'' '&

DOVANAI! DOVANAI! 
sveikata ir drūtumas bei 
naujausio mokslo kninga 

apie sveikatų ir t. t.

„Daktaras”
JONI WRA■it:

SENI VYRAI
Visi gydytojai sutinka su tuo, 
kad didžiausia dalis jy paci- 
jenty • tai žmones serganti 
vidurių ligomis. Neprileiskit 
prie to, kad jysy viduriai išei
ty iš tvarkos ir tuoini nutaisy
tų kelių kokiai nors pavojin
gai ligai.

Kartus Vynas 
Viduriams

Reti maty zmas
neuralgija, susidaužimai, su
tinimai, paralitiški skausmai, 

' subrinkirnas gilių, sustingi
mas sųnariy arba muskulų, 
padagra, traukučiai, strėnų 
skaudėjimas, skausmai krū
tinėj ir šone reikalauja iš
laukinio vaisto pavydale gero 
linimento.

yra patariamas ir vertas pa
tarimo, kaipo vaistas tokios 
ryšies skauduliams ir kenki

mams. Kaina 50c.

Pas aptiekorius.Klauskit Severos 
vaisto ir reikalaukit, kad jums jį 
duotu. Jeigu jūsų aptiekorius ne
gali jy pristatyt, orderiuokit sta
čiai nuo mus.

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

1 -_________________- - ' »■*. ■» ', _ • • _ .1 ** • * .

Ar nori pirkt Šipkartę?

VIDURAMŽINI VYRAI

I A KNYGA yra aprašyta su naujausio mokslo išradimu ir goriausio budu gydymo ir įvairių 
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite 
rasti, kas yra patilpp rankvedyj "DAKTARAS”.

ŠITA KNYGA labai plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes ir jų ligas. Apie moteris teipat 
nemažai kalba. 1

TA KNYGA "DAKTARAS” išaiškinu vardus visokių ligų, kaip jos prasideda, kaip Išrodo, 
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau npsisergėti. LABAI AKYVAI

ŠIOJ KNYGOJ DAK I ARAS” aprašo daug paslaptybių, apie geriausius smagumus žiny
binio gyvenimo ir kada gerinusiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽI- 
NOSI kaip šitą knygą perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga,-kaip seniems teip ir jnunicms- 
ženotiems ir nevedusieuis vyrams ir merginoms. '

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra laimi žingeidus, o nemokantiems skaityti tai 
mokantis kuris dar neturi šios knygos su didele iikvata perskaitys tiems garsiai kad galės daug 
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yia laimi naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik 
nori Imti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausius kinio dalis, atiden
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius tu knygą 
atrasite viską, ko čion negalima parašyti ifdažhiosi visą teisybę. T 1

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijamu ska lyti apie nervų, kraujo, inkstų, romu- 
tizmo, odos, vidurių, nu ilpm'jimo. bronchi t is ir I nu pa ličius ligas; teip pat. apie moterų nesvei-
kuinus ir kilns visokias ligas kaip išsigydo ir 1.1., teipat sekios nubegimus nuosaužagystės ir t.L.

JEI SERGI, lai pirmiau m- kaip manai valioti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gydy
tojo, reikia būtinai perskaityti "QAKTARAS”.

ŠITOJ KNYGOJE ‘'DAK TARAS” netik pamokina kur ir k

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisves” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisiys 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: ^Censta- 
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

V Telefonas Richmond 22120 C|
2787-J

§ Dr. David W. Rosen S** v321 Hanover Street

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiy laivy ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Draugijos
ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jsy t-jnudt.6 
(kirbai butų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves
Spaustuvę

242 Broadway, So. Boston, Mass.

B Mano ofise galite susikalbėti vi- U
J* sose kalbose. '
V VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
y Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliy, Canadon 

fabriku ir f army.
United States

43 Portland st., Boston, Mass

50,000

DYKAI DIEL VYRUi

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai liproti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukto amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tu® knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

Vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 
na pragaiėti ėpeku, Pragalėtl gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rhouma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuoinusč, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava savk tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus siaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperakaitisti Šitą knygą Ji 
pasakis k<xliel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSA1 DYKAI. 
Męs užmokant ir pačta. Išrasi k aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 3o»> 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pashllfminui dykai 
siunstos knygos ir nous'iau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliotais iki 3 vai. po piet.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irjlaugybū Monologų, Di
alogų ir ifeklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
jų nusiperka. Ktiii-in 
Reikalaukit:

“LAISVE”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
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LIETUVIŠKA

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 expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

I P Tniniln 822 Washington St.J. I . 1 lulllld, uosroiN,

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki
tose aptiekose. Pas mus randasi viso
kios gyduolės, kokios tik randasi pa
saulyje. Gyduolių galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiųsime per expresu. 
Visada kreipkities pas visiems žinomų 
lietuvį šiuo adresu:

JONAS KASPARAVIČIA,
153 Seventh st., cor. E st.

So. Boston, Mass.
Namų adresas: 158--7-th st., S. B.

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų

^UKZ^
Vastij
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gautd teisingai.

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

Egiutero No. 1.
Egiutoro No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis

25c., 50c.

It doesn’t pay to neglect 
your Health

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

galo 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 
bouką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
Žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

25c. 
50c.

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

P. AD. RICHTER & CO., 215 Pjearl St., New York.
Riehter'lo Congo Pilies yia g»r6a uuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c

Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

KOVA” Leidžiamas

Sąjungos
Amerikoje

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drųsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

Prisiyskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

* E- Moyamensing Avė. j
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Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.
tavo sveikatai nekenktų, tai 

visada ir savo draugus
Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 

tašykite lietuviškai šiuo adresu:

Jei nori sveikų geryinų ant Kalėdų, kurie 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi 
atsiveši.
o męs prisiysim orderius per expresu.

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

Linimentas Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas
Antyhikson del Vaikų - _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 
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 Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - > - 
Plaukų Apsaugotomis 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas ... 
Nervy Ramintojas ... 
Egzema arba Odos Uždegimas , 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ... 
l’amada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ądsjse 
Gyduolės nuo Riemens - , -% 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstu Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELlS

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

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

$2.00 
$1.00

Box 103,

$1.25

Duijs

$1.25

$2.00
$2.00

$50

iV

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

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

Telephone Richmond lVf>7-P.

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus

Apsisaugokit!
Daugelis žmoniy iš Illinois 

. Missouri valstijų mums nu
siskundžia, kad jie užsirašė 
“Laisvę” per tulą.Sydrą, ku
ris vienur save vadina K. Ža
liu, kitur K. Baronu, ir lig- 
šiol laikraščio negauna. Šiuo- 
mi pranešame, kad tasai žmo
gus nėra “Laisvės” agentu 
ir todėl męs už jį neatsakom.

“L.” Administracija.

Ypatingai atydų atkreipianti 
į draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų į tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pa
gal naujausių madų. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visų darbų 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimų dėl siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt mierų ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrų tau 
tietį, o būsit užganėdinti.

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

TRIS OI2ROS KNYGOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitus planetas, Su paveikslėliais.............................. JtSu
meiles karštlige knygelė apie 

meilę........................ . ..........................................................

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pitiigus siuskit pačios ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

$1.00
25c.

Kiekvienas lietuviškas Štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo Štornikų nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN STH., PLYMOUTH. PA.

iSF DAKTARAS
Vienatinis mus tautos 

Medicinos P r o f‘e šorius 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip :.š 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tčmyk! 
Neik jieškot manę >>' ap
tieki! ant kampo po mano 
ofl’isu, bet lipk vienais 
tropais aukštyn iš num. 
7 Parmenter St. 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o viršui ju ant lentos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras' 
Offiso valandos: nuo S iki 11 ryto, nuo 1 
piet ir nuo C iki 9 vai. vakare

HES

r Akušerka
Pubaliiusi kurną Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie S 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligose. K
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. AKIS 
į apž i u- 
■4 rime
< ir prirenka

mo Akinius

Akių Spccijalistas
399 a Broadway

arti E Street

šauti DYKAI dvi geras Batu
kas ir Kntalioga visokiu geru 
nuo.-isr.ku srtuku ir kitokiu 
visokiu dalyku,, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aikzku adresą, o ase tuo- 
jtius ta Katalioga ir tas sztukąs 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. S Z L ĮKAS,
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO. ILL.




