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AMERIKOJ
Liet. Soc. Sąjungos 
VII Suvažiavimas.

Lietuviu Socijalistu Sąjun
gos VII suvažiavimas prasi
dėjo 31 gegužės išryto ir už
sibaigė 3 birželio, 7 vai. va
kare. Šiame suvažiavime at
laikyta 8 sesijos. Keturiose 
sesijose pirmininkavo J. Šu
kys iš Brooklyno, trijose— 
Purvis iš New Yorko ir vie
noje—J. Neviackas iš Bosto- 

* no. Sekretoriavo visose se
sijose Gaigalas iš Philadel- 
phijos ir Klinga išGardnerio.

Delegatu pribuvo 34.
Reikia pripažinti, kad šis 

suvažiavimas buvo pavyz
dingiausias iš visu buvusiyjy. 
Ypatiškumy nesimatė. Skun
dai buvo išklausomi ir svar
stomi be mažiausio įsikarš
čiavimo. Daugiausia laiko 
užėmė išrišimas klausimo 
apie prisidėjimą Sąjungos 
prie Socialist Party. Čia pa
sidarė net trjs frakcijos. Vie
nok kiekviena iš tu frakcijų 
rūpinosi išrišti klausimą taip, 
kad tas išeitu ant naudos Są
jungai. Galop liko išnešta 
rezoliucija, kurioje pasakyta, 
jog VII suvažiavimas pri
pažįsta, kad iš principo 
Sąjunga privalo prisijungti 
prie Socialist Party. Bet ka
dangi tąsai prisijungimas ap
krauna sąjungiečius didesnė
mis mokesti m is, kurios galė
tu atbaidyti iš Sąjungos daug 
nariu, tai suvažiavimas pa
skyrė 4 mėnesius laiko dėl 
apkalbėjimo to klausimo vie
šai per “Kovą”. Po diskusi
jų klausimas bus galutinai 
nuspręstas per referendum.

Suvažiavimas vienbalsiai 
atmetė sumanymą tverti prie 
Sąjungos pašalpinį skyrių.

“Darbo” klausime nutar
ta, kad toji įstaiga yra pri- 
vatiška knygą išleistuvė, ku
rią suvažiavimas pataria 
remti sąjungiečiams ir apsi
ima prižiūrėti pakraipą “Dar
bo” leidžiamu knygų. Pakol 
“Darbas” pripažins tą Sąjun
gos kontrolę, tai* Sąjunga į jį 
žiūrės, kaipo į socijalistišką 
išleistuvę.

Klausime, kaip atsinešti 
linkui uniju, nutarta prisi- 
laikyt taktikos Socialist Par
ty, t. y. atsinešti bešališkai, 
kaip prie IWW., taip ir prie 
A.F. of L., nes viena ir kita 
turi daug nedatekliu ir tan
kiai peržengia socijalizmo 
principus.

Nutarta išleidinėti teore
tišką mėnesinį žurnalą ir nu
pirkti “Kovai” spausdinamą
jį presą. Žurnalo išleidimą 
apkalbės Lit. Komitetas.

Svarstant apie įvedimą 
unijos “Kovos” spaustuvėje, 
pripažinta, kad prie dabarti
niu sąlygų; kokiu reikalauja 
tipografu unija, tas nėra ga
lima, vienok patartina “Ko
vos” spaustuvės darbinin- 

v kams suorganizuoti visus 
lietuvišką 'spaustuvių darbi
ninkus į unijąar išreikalauti 
iš tipografu unijos specija- 
liškas išlygas, kurios būtu 

galimos lietuviškose spaus
tuvėse.

Nuspręsta, kad Revoliuci
jos ir Kankiniu Šelpimo Ko
mitetas turi veikti išvien su 
LSDP. įgaliotiniais Ameri
koj, kuriais yra L. Prūseika, 
P. Grigaitis ir A. Baranaus
kas.

Kaip socijalistams atsineš
ti link tautišku ir katalikiš
ku organizacijų, nutarta pri
silaikyti tarptau tiško Soc. 
kongreso nutarimo.

Nutarta raginti kuopas 
tverti socijalistiškas vaiku 
draugijėles. Kad nurodyti, 
kaip tos draugijėlės turi būt 
tveriamos, bus išleistas tam 
tikras informacijų rankvedė- 
lis.

Nutarta uždrausti kuo
poms kviesti ant prakalbu 
tokius kalbėtojus,. kurie ne
priklauso nei prie Sąjungos, 
nei prie Soc. Partijos ir yra 
susikompromitavę visuome
nės akyse. Tarp kitko pa
vesta P. K tui sulaikyti pra
kalbas pp. Antonovo ir šeš
toko Chicago j ir jos apygar
dose. Soc. kuopos nepriva
lo rengti jiems prakalbą.

Konstitucijai pataisyti iš
rinkta komisija, susidedan
ti iš P. Grigaičio, S. Michel- 
sono ir V. Paukščio.

Bagočiaus Živatkausko in
cidentas nutarta nesvarstyti, 
bet paliepta konstitucijos 
komisijai įdėti konstitucijon 
tokį paragrafą, kuris draus
tu sąjungiečiams 'atlikinėti 
panašius darbus.

Apart viršpaminėtu tari
mu buvo ir daugybė kitu, 
šiek tiek mažesniu klausimu.

Užbaigus suvažiavimą lai
kė trumpas prakalbas: A. 
Baranauskas, P. Grigaitis, 
S. Michelsonas, J. Stasiulevi
čius, V. Paukštys, J. Neviac
kas, Purvis, Žymontas, Vi
jikas, Gaigalas ir Šukys.

Iš sekretoriaus raporto pa
aiškėjo, kad Sąjungoje yra 
141 kuopa, kuriose yra 3126 
sąnariai. Sąjungiečiu veik
lumas gana didelis. Per me
tus atlaikyta 274 prakalbos, 
76 prelekcijos, 533 protesto 
mitingai. Per vienus metus 
sąjungiečiai suaukavo strei- 
kieriams ir politiškiems kali
niams 1721 dol. 89 c. Šie 
faktai parodo, kad sąjungie
čiai smarkiai rūpinasi darbi
ninku reikalais.

J. Neviackas.
Soc. Laikraštininkų suva

žiavimas.
Pirmame suvažiavime so- 

cijalistišky laikraštininku da
lyvavo:

J. Neviackas ir V. Pauk
štys nuo “Laisvės”.

S. Michelsonas nuo “Ke
leivio”.

P. Grigaitis nuo “Pirmyn”.
K. Vidikas ir A. Žymontas 

nuo “Kovos”.
Šmotelis nuo “Lietuviu 

Žurnalo”.
Suvažiavimas atsibuvo va

karais greta su L.S.S. suva
žiavimu.

Priimta tam tikra deklara
cija, kuri bus pagarsinta ki
tame “Laisvės” N-ry. Soci- 
jalistiški laikraščiai susivie- 
nyja, pasižadėdami gelbėti 
darbininkams ju kovoje su 
kapitalu ir palaikyti tarpe sa

vęs draugiškus santikius.
Sąjungos delegatai didžiai 

apsidžiaugė, išgirdę apie 
laikraštininku nutarimus.

Susivienyjimo soc. laikr. 
sekretorium išrinkta P. Gri
gaitis.

W. Woodas ir bus 
teisiamas.

Teismas kapitalistišku Law- 
rence’o dinamitieriu dar te- 
3esitęsia. Ligišiol Woodas, 
vyriausias Woolen Co. galva, 
tarėsi išeisiąs iš bylos visai 
grynas.

Vienok 3 d. birželio teisė
jas pasakė, kad ir Woodas, 
sykiu su kitais kaltinamas 
dinamito suokalbyj, turės ly
giai su savo sėbrais pasiduo
ti jury nuosprendžiui. Tuo 
tarpu Woodo apgynėjas no
rėjo, kad jo klijentas būtu 
tuojaus nubaltintas. Ypač 
įklampino Woodą tie čekiai, 
kuriuos jisai išdavė dinamit- 
ninkams. Aišku buvo, kad 
jie veikė už gerus pinigus, 
kuriuos jiems suteikė vilnų 
trustas, kad tik pažeminus 
darbininku vardą.

Pažiūrėsime, kaip juos nu
teis !
Redaktorius apkaltintas.

Paterson, N. J. Aleksan
dras Scott, redaktorius I. W. 
W. laikraščio, išeinančio Pas- 
saice, apkaltintas teismu už 
išspausdinimą savo laikrašty 
straipsnio, būk tai priešingo 
valdžiai. Redaktorius savo 
straipsny smarkiai nupeikė 
Patersono. policijos elgimąsi.

Scottui gręsia gana didelė 
bausmė.

Susikūlė traukiniai.
Lawrence, Mass. 3 d. bir

želio 20 žmonių sužeista, o 
tarpe j u keturi gana smar
kiai, kuomet susikūlė du 
traukiniu Boston Maino ge
ležinkelio.

Visuotinas streikas be
vieli n ių operatorių.

Chicagos operatoriai be- 
vielinio telegrafo veik vien
balsiai išsitarė už visuotiną 
streiką bev. telegrafo opera
torių nuo Ramaus Vandeny
no iki Atlantiko.

Gubernatorius bijosi.
Nuo to laiko, kada W. 

Virginijon atvyko socijalistu 
partijos delegatai ištirti dar
bo sąlygų mainose, guberna
torius Hattfield labai sušvel
nėjo.

Dabar gi, kada ir senato 
tardymo komisija atvyko W. 
Virginijon, tai gubernatorius 
visai nusigando. Pasidarė 
švelnutis, kaip šilkas.
Japonų atsakymas taikus.

Ambasadorius Chinda per- 
sonališkai įteikė Bryanui Ja
ponijos valdžios atsakymą 
ant Suv. Valstijų paaiškini
mo dėlei Californijos žemės 
billiaus.

Japonijos valdžia savo at
sakyme pripažįsta tą billiy 
priešingu sutarčiai 1911 me
tu ir įžeidimu japonu garbės. 
Abelnai gi atsakymas skam
ba gana ramiai.

Johnsoną nuteisė ant

Garsu negru kumštininką 
iš Chicagos nuteista ant me
tu kalėjimo ir $10(10 bausmės 
už peržengimą taip vadina
mu “baltosios vergijos” tei
siu.

UZSIENYJ sulaikė jį už apynasrio. Su
fragistė baisiai sutrenkta 
ir vargiai beišgis. Ją laukia 
mirtis, bet ji džiaugiasi nors 
;okiu būdu atkeršyjusi kara
tui. Jos vardas Emilija Da
vidson.

Ginkluojasi.
Francijos senatas nutarė 

,og reikalinga, kad šiemet 
būtu padaryti 4 nauji karo 
aivai. Laivyno ministeris 
pranešęs, būk norima įtaisy- 
;i kelius naujus karo uostus 
ir padidinti laivyną viena 
eskadra.

Karalius mėto bombas.
Rymas, 4 d. birž.—Italijos 

karalius nori pasirodyti esąs 
abai karingu. Šiandien jisai 
prasilaikė ore ant orlaivio 45 
minutas ir užsiėmė bandymu 
mėtyti bombas. Karalius sa
kosi retai kuomet turėjęs 
tiek smagumo, kaip mėtyda
mas tas bombas.

Lenkių moterų suvažia
vimas.

Krakove atsibuvo lenkiu 
motery suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvavo atstovės iš 
visy triju,Lenkijosdaliy. De
legačių buvo j kelis šimtus. 
Suvažiavime daugiausia da
lyvavo tautietės moterįs. 
Daug buvo kalbėtasi apie 
vaiky auklėjimą, apie visuo
menišką motery veikimą ir 
t.t.

Taip pat nutarė prisidėti 
prie įvykdinimo lenky tautos 
idealy, būtent veržimosi prie 
neprigulmybės. "

Peikia Australiją.
Daugelis išeiviu Australi

jon pradeda peikti tą šalį. 
Ypač pavasario laiku, kada 
dar neprasidėjo darbai cuk
raus plantacijoše, daugelis 
ateiviy vaikščioja be darbo.

Norint išleisti laikraštis, 
reikia užstatyti kaucija $3. 
000. Daugely viety negali
ma įtaisyti viešy socijalistiš- 
ky mitingy.

Mokesčiai ant bažnyčių 
turtų.

Madrid (Ispanija). — Ispa
nijos valdžia nutarė apdėti 
mokesčiais bažnytinius tur
tus, kurie ligišiol yra liuosi 
nuo visokiy mokesčiu. To
kiu būdu galės prisipildyti 
valdžios kasa. Jokioj šalyj 
bažnyčia neturi tiek turty, 
kiek ji turi Ispanijoj.

Kunigai pripažįsta, kad 
apkrovimas mokesčiais baž
nyčių ir klioštoriy turto esąs 
neteisingas, vienok kunigai 
su tuo sutinka. Matomai, jie 
nori ’ prisimeilinti valdžiai, 
kad ta nepradėtų tikros ko
vos su kunigija.
Gyvuliai lydėjo vegeta- 

rijoną.
Vegetarijonais vadinasi tie 

žmonės, kurie nevartoja mė
sos. Vienas vegetarijonas, 
gyvenantis Londone, ir nu
miręs, norėjo platinti savo 
idėjas. Kada jį lydėjo į ka
pus, tuomet laidotuviy proce
sijoj dalyvavo daug gyvuliu.

Paklausus, ką tas viskas 
reiškia^, atsakyta, kad tai 
dėkingi gyvuliai lydi liūną 
savo geradario, kuris j y ne
suvalgė.

Sufragistės sudegino 50 
valtelių.

Londonas, 3 d. birž.—Ko
vojančios sufragistės padegė 
Longbridge laiveliu kliubą. 
Sunaikintas visas kliubo na
mas ir 50 vaiteliu. Didžiu
ma vaiteliu buvo labai pui
kios ir geros konstrukcijos.

Nuostoliu padaryta suvirš 
ant $5.000.

Triukšmas Vengrijos 
parlamente.

Budapeštas, 4 d. birž.— 
Žemutiniame atstovu name 
kilo didelės riaušės, kuomet 
atstovai sužinojo, jog rezig
navo ministerijai Atstovai 
taip pradėjo peštis, jog rei
kėjo pašaukti policiją, kuri 
išmetė pačius naramiuosius.

Aplink parlamento namo 
irgi kilo peštynės. Pagaliaus 
pašaukta kariumenė, kuri ap
stojo parlamento namą ir ne
leido neramiems atstovams 
sugrįžti atgal. Buvo atga
benta net kulkosvaidžiai.

Vienam atstovui perskelta 
galva.

Krapotkinas nenori pra
šyti.

Garsus anarchistu veikėjas 
Petras Krapotkin jau labai 
seniai, kaip yra pabėgęs iš 
Rusijos. Pabėgus jam iš ca
ro nagu, negalėjęs rasti net 
Šveicarijoj prieglaudą. 1881 
metais uždraudę jam ir ten 
gyvent. Tuomet jisai persi
kėlė Anglijon ir ligišiol ten 
gyveno. Per tą laiką Kra
potkinas pagarsėjo visam pa
šaly. Dabar jau Šveicarijos 
valdžia jį mieliai įsileistu, jei
gu tik jisai ištartu prašymo 
žodelį.

Bet Krapotkinas bevelyja 
keliauti Italijon.
Užgriuvo 20 darbininkų.

Saragosa (Ispanija.) Per
kūnui trenkus į namą, kuris 
buvo statomas, namas griu
vo ir griuvėsiuose likosi pa
laidota 20 darbininku.

Garibaldi atminčiai.
Rymas, 3 d. birželio. Dau- 

giaus kaip 5,000 žmonių su
sirinko ant salelės Caprera, 
kur pabaigė savo amžį gar
sus Italijos išvaduotojas, 
Garibaldi. Tie žmonės susi
rinko iš priežasties metiniu 
sukaktuviu mirties to gar
saus žmonių mylėtojaus. Su
sirinko dar ir tie seneliai - 
garibaldiečiai, kurie kovojo 
jo pulkuose.
Panteonas dėl laikraš

tininkų.
Stokholmas, 3 d. birželio. 

Viešose miesto kapinėse pa
statė speciališką panteoną 
laidoti atsižymėjusiems laik
raštininkams.

Pirmutiniu laikraštininku, 
palaidotu Panteone, buvo G. 
Tnengwel.
Sufragistė sulaikė kara

liaus arklį.
Laike arkliu lenktynės, 

kuriai prisižiūrėjo ir Angli
jos karalius su karaliene, 
viena sufragistė, norėdama 
atkeršyti karaliau ir įtaisyti, 
kad jo arklys nelaimėtu 
lenktynėse, špko prie kara
liaus arklio ir būname bėgyj

LIETUVOJ
Javai.

Kaip galima spręsti iš laik
raščiu, Vilniaus ir Suvalky 
gubernijose javai visur gerais 
peržiemavojo, ypač rugiai 
puikiai išrodo. Kviečiy vie-" 
tomis esą ir prastesnių. Do
bilai irgi visur gražus.

Šundaktarių gaujos.
Ir kur ty šundaktariu nė

ra?! Štai “Liet. Ūkininkui” 
praneša, kad panašiu šun
daktariu priviso labai daug 
apie Žagarę. Daugiausia jie 
vadinasi homeopatais. Dak
tarauja kunigai, dvarponė- 
liai, kokie rūbu siuvėjai, o 
per vis daugiausia išeina 
tuos “mokslus” kunigy pa
nelės.

Išvogė sakramentus.
1 d. geg. Vilkaviškio baž

nyčioj išvogė sakramentus. 
Bartininkuose esąs suimtas 
žmogus, dalinęs ant švento
riaus komunikatus. Tikro 
vagies dar nesugavo.

Kaltina lenkų kunigus.
Dėlei įvykusiu riaušiy šv. 

Jono bažnyčioje Vilniuje ir. 
lenky pirmeiviu laikraščiai 
kaltina lenky kunigus, kurie 
sufanatizavo ir sukurstė Vil
niaus davatkėles.

Dailės paroda.
Vilniuje 25 d. gegužės at

sivėrė Lietuviu Dailės Paro
da. Parodoj išstatyti įvai
rus mūšy dailininku darbai, 
o taipgi ir žmonių išdirbi
niai.

Atsižymėjo.
Peterburge buvo didelė 

paroda. Rodė žmonių išdir
binius: audimus, išdirbinius 
iš medžio, iš odos, įvairius 
įrankius. Išdirbiniu suvežė 
iš visu Rusijos valstybės 
kampučiu. Kiekviena tauta 
arba draugija vis skyrium 
daiktus buvo išstačius. To
kiu skyriy buvo apie 200. 
Buvo ir Lietuviu Dailės Dr- 
jos skyrius. Lietuviu sky
rius daugeliui kam labai pa
tiko. Tokiu gražiy juostu ir 
kitu audiniu, kaip lietuviu, 
maža tebuvo. Daugelis sve
timtaučiu pirko lietuviu juo
stau ir kitus išdirbinius. 
Draugija už tuos išstatytus 
lietuviu išdirbinius gavo di
delį sidabro medalį. Tai di
delis pagirimo ženklas. Pa
rodoj atsilankė apie 170 tūk
stančiu žmoniy.

Nubaudė už juoką.
Lenky spaudoje yra pa

protys balandžio 1 d. paleisti 
kokią nors paskalą—juoką 
skaitytojams suvedžioti. Vil
niaus lenky laikraštis “Kur. 
Krajowy” paleido tą dieną 
taip pat tokią pletką-apra- 
šymą, kaip kokie tai chuli
ganai užpuolę j u redakciją, 
vieną bendradarbį užmušę ir 
tt. Kadangi tai buvo para
šyta visai rimtai -ir labai pla
čiai, tai daugelis, kaip pas
kui pasigyrė pats laikraštis, 
ištikryju patikėję ta žinia. 
Dėl to Vilniaus apygardos 
teismo prokuroras pašaukė 
to laikraščio redaktorių teis
man.

Tai tau ir juokas....

RUSIJOJ
Kalnų apgriuvimas.

Saratovas 3 d. birž. Du 
šimtai namy likosi apgrauta 
ir tūkstančiai šeimynų likosi 
be pastogės, kada apgriuvo 
Sokalo kalnai.

Nori skersti žydus.
St. Peterburgas 3 d. birž. 

Rusiškoj Lenkijoj vis labiau 
pradeda eiti aršyn santikiai 
tarpe lenku ir žydy.

Vienan miestelin Kališo 
gubernijos nusiusta 300 kar
eiviu, kad apsaugoti žydus. 
Kaimiečiai buvo įsakę žy
dams, kad šie keitusi kur 
nors kitur, kitaip būsiančios 
skerdynės.

Raudonos vėliavos.
Latviai jau vėl atbudo. 

Pirmos gegužės dieną dauge- 
lyj viety buvo demonstraci
jos. Visur ant telegrafiš
ku stulpu, stogu ir bokštu 
buvo iškabintos raudonos vė
liavos.

Policija turėjo daug darbo.
Iš didžiūnų gyveninio.
Paskutiniais metais tarp 

didžiūnu nuolat atsitinka ste
bėtini ir baisus dalykai. Jau
nas baronas Heismar su sa
vo augšto padėjimo draugu 
Dalmatovu užmušė Peterbur
ge ponią Time. Atėję pas 
ją į svečius, vienas ju meiliai 
poniai Timei bučiavo ranką, 
kitas rėžė geležia į galvą. 
Paskui augštos kilmės žmog
žudžiai jos kambariuose jieš- 
kojo brangenybių, bet nieko 
nerado.

Varšavoj grafas Ronikeris 
užmušė savo giminaitį, kad 
jo dalį paveldėjus. Peter
burge didžiūnu giminėj 
žudo vieni kitus su daktaro 
Pančenko pagelba ir vis dėl 
turtu.

Dabargi vėl didžiausis 
triukšmas dėlei kunigaikš
čio Dručkio-Lubeckio nužu
dymo. Pas kunigaikštį vie
šėjo jo artimiausis draugas 
baronas Bispingas. Kuni
gaikštis vienas palydėjo savo 
draugą Bispingą į geležinke
lio stotį. Bet į stotį atėjo 
tik vienas Bispingas, o kuni
gaikštį rado miške užmuštą. 
Kas užmušė kunigaikštį— 
tikrai nežinia, bet smarkiai 
kaltina užtai baroną Bispin
gą ir jis jau sėdi kalėjime.

Tokiy atsitikimu tarp di
džiūnu pastaraisiais metais 
nemaža buvo. Užmušinėja 
vienas kitą beveik bučiuoda
miesi, užmušinėja daugiau
sia giminės dėl turtu.

Telšiuos neseniai buvo 
teisiamas daktaras Mikuckis 
užtai, būk kėsinęsis užmušti 
savo uošvį didžturtį dvarpo
nį Čečiotą irgi dėl turto pa
veldėjimo. Teismas dakta
rą Mikuckį išteisino, bet pro
kuroras padavė skundą ir vėl 
reikalauja jį teisti. (Tą dak
tarą Mikuckį kaltina, būk jis 
išgėdinęs savo pacijentę).

Tokie tai baisys ir stebėti
ni dalykai dedasi paskuti
niais metais tarp didžiūnu 
giminiy Rusijoj. -

Jau ir minkštos rankutės 
paima žmogžudžio buožę ir 
iš pašaly užmušinėja!

■ * ■ 1 ■ ’ ■



SPAUDOS BALSAI Kelk tu, audra!

Iš Liaudies Motyvų

JAUNUTE

Teismai ir kaliniu darbas
(Medžiaga ič “Pearson’s Magazine”)Keisto rašytojaus keistos 

nuomonės.
Beveik kožname “Kovos” 

N-ry talpinamos savotiškos 
apžvalgos, kurios užvadintos 
“Ruožais”. Reikia tik ste
bėtis, kaip tų apžvalgų rašy
tojas jodinėja ant savo nu
mylėto arkliuko jau, rodosi, 
kelinti metai ir žmogui nenu
sibosta. Apie ką nepradės— 
vistiek užbaigs apie tautie
čius.

Šių laikų Amerikos gyveni
mas suteikia tokią daugybę 
medžiagos apžvalgininkams, 
ypač sočijalistiškiems, bet A. 
Ž-tas to visko nemato. Jisai 
turi savo numylėtą arkliuką.

Tiek jau to,. Mums tas 
nelabai apeina, bet kas mums 
apeina, tai “Ruožai” iš “Ko
vos” N22. Perskaitęs evan
geliją apie tautiečius (iš savo 
amžinos knygos), A. Ž-tas 
ve kokį pamokslą nurenčia: 

"...dabar'jau pakeltas klausimas su
jungti darbininkiškos pakraipos laikraš
čius į didesnę vienybę. Bet čia yra ma
ža diplomacija, žinoma, ne dėl idėjos, 
bet dėl biznio. Mat, darbininkiška or
ganizacija sykiu su žmonių susipratimu 
vis kils ir kils, taigi prisišlieti prie tos 
organizacijos labai naudinga .

Kaip jums patinka tie 
“perlai” tos ypatingos logi
kos? Ir “Kova” ir “Keleivis”, 
ir “Laisvė” ir “Pirmyn” tie
siai ir aiškiai pritarė suma
nymui išdirbti taikesnį sugy
venimo būdą, sueiti ^didesnėn 
vienybėn, kad atsispyrus 
prieš nesocijalistišką įtekmę. 
Kas ką galėtų turėti prieš tą 
sumanymą? Rodosi, niekas. 
Oia kalbama apie idėjišką su- 

. sitvarkymą, vadinas, apie ge
resnį aprūpinimą darbininkų 
reikalų.

Tuo tarpu išeina A. Ž-tas 
' ir visuose tuose geruose už

manymuose, kurie pradeda 
įsikūnyti, pamato vien “pri- 
sišliejimą”.

“Ruožų” rašytojui męs pa- 
pasakysime: ar soc. laikraš
čiai susivienys ar ne —jų ypa- 
tiškas biznis priguli nuo jų 
pačių gabumo, Kiti čia nie
ko nepadės. Taigi nereikia 
kišti biznį ten, kur apie jį 

* niekas nekalba. Jeigu jau 
pas kurį iš socijalistiškų laik
raščių ir apsireikštų priešin
ga socijalizmui tendencija— 
tuomet kaip tik didesnis su
sidraugavimas su kitais laik
raščiais, didesnis užsižiūrėji- 
mas galėtų sulaikyti minėtą 
laikraštį nuo iškrypimo.

A. Ž-to gi taktika tokia, 
kad jisai kaip tik stumia tan 
pragaištingan “bankizman”, 
kurį jisai pats pripažįsta 
kenksmingu. Kame gi Lo
gikos nors pėr aguonos grū
delį?

A. Ž-to straipsnis parodo, 
kad jisai visai nežino tos il
gos istorijos užsidėjimo, ko
vos už būvį ir dabartinio sto
vio mūsų socijalistiškos pre- 
sos. Jam, žmogui, sapnuo
jasi “biznis”, kepti karveliai 
tenais, kur išteisybės yra il
gas erškėčių kelias.

Socijalistiški laikraštinin
kai neprivalėtų užmiršti, kad 
toj valandoj, kada jie suma
nė savytarpy pasitarti, susi
tvarkyti ir išdirbti “modus 
vivendi” su Sąjunga-atsirado 
vienas socijalistiškas laikraš
tininkas, kuris netik kad ne
pamatė tuose sumanymuose 
sveiko grūdo, bet paleido dar 
kelis pagalius į soc. laikraš
ti jos mašiną!

Žinoma, jo keistos mintys 
neperlėks už jo ypatiškos pa- 
sauliažvalgos tvoros. Nie
kas jomis nepersiims.

Panašus rašiniai parodo, 
kokių dar “kritikų” yra mū
sų tarpe: valiai, kas tik užei
na galvon...

Žmogėdrų kon= 
venciją.

Kraujo per liejimo 
operacija.

Francijos antropologistai, 
kad geriau ištyrus žmogėdrų 
psichologiją, sumanė pereitą 
mėnesį padaryti žmogėdrų 
suvažiavimą. Sugabeno at
stovus tų žmogėdrų tautelių, 
kurios dar užsiliko ant že
mės paviršiaus—ir suvažia
vimas atsibuvo Paryžiuj.

Suvažiavimo sesijos buvo 
viešos. Jose dalyvavo kaip 
žmogėdros, taip mokslavy- 
riai, taip publika ir laikraš
čių korespondentai.

Žmogėdrų pasauly nedaug 
teliko; yra dar atskiros žmo
gėdrų tautelės pietų Ame
rikoj, Afrikoj ir ant kaikurių 
salų Ramaus Vandenyno. 
Kongresan sugabeno 71 žmo
gėdrą. Nekurie paėjo iš tų 
tautelių, kurios jau liovėsi 
vartoję žmonių mėsą, nes, 
atvykus į jų kraštus europie
čiams, buvo uždrausta val
gyti žmonių mėsa. Žinoma, 
žmogėdros francūziškai susi
kalbėti nemokėjo. Buvo tam 
tikri vertėjai, kurie žinojo jų 
kalbas.

Vienas korespondentas ap
rašo baisią tų žmogėdrų iš
vaizdą. Jie išsirodė tary
tum kokie beždžionžmogiai, 
verti didžiausio pasigailėji
mo. Jų kaukuolės išsirodė 
tarytum tai būtų buvę ark
lių kaukuolės, akys mažutės, 
bet žvitriai besidairančios. 
Veidų išžiūra žiauri, neturin
ti jokio pasigailėjimo.

Jie visi susėdo netoli pre
zidento kėdės. Kiek toliau 
sėdėjo visa eilė mokslavyrių - 
antropologistų, kuriem rūpė
jo susipažinti su žmogėdrų 
psichologija.

Štai užklausia vieno “ma- 
ori”, kuris paeina iš Naujos 
Zelandijos. Tasai per vertė
ją sako, kad jeigu prie
šą karėje nutversi, tai reikia 
pasismaguriauti žmogiena. 
Maori visuomet vartodavo 
žmogieną, nes esanti, girdi, 
labai skani, bet atėję euro
piečiai uždraudę vartoti 
žmogieną ir maori tauta nyk
sta.

Paskui atsistojo neūžauga 
-žmogus, paeinąs iš Afrikos 
Kongo. Tasai tiktai piktai 
žiūrėjo į publiką ir tylėjo. 
Tik kuomet jo paklausė, ar 
gardi žmogiena, jisai nutvė
rė savo lanką ir jau, rodosi, 
taikėsi nudėti kokį baltavei
dį.

Paskui vėl klausinėjo žmo
gėdros iš Brazilijos, nuo Hi- 
malai kalnų ir 1.1.Visi jie gy
rė žmogieną esant nepapras
tai gardžia. ',

Buvo tame suvažiavime ir 
keli Rusijos budeliai, kurie 
visu savo užsilaikymu ir sko
niu veik niekuo nesiskiria 
nuo prigimtų žmogėdrų. Jie 
pasakojo, kaip kardavo žmo
nes ir kokie žmonės jiems 
daugiausia patikdavo karti.

Tų budelių pamėgimas, 
stačiai įsimylėjimas karti 
žmonės, pasakojimas apie tą 
visą—stačiai varė į širdį ny- 
kulį...

Tai tiek apie tuos žmogėd
ras. Praeis dar kiek laiko ir 
žmogėdrų nebeliks. Bet liks 
toji žmogėdrystės rųšis, kuri 
taip puikiai moka sugyventi 
su kapitalistiška sistema ir 
kuri šiandien, kapitalizmo 
laikais, taip tankiai prakti
kuojama.

Bjauru buvo žiūrėti į tuos 
laukinius žmogėdras, kurie 
dar neragavę iš civilizacijos 
žinijos vaisių. Tiesą pasa
kius, jie ir nėra kaltais. Jie 
tėra tiktai kūdikiškame išsi- 
plėtojimo laipsny.

Bet ką pasakius apie kapi
talistiškus žmogėdras!...

J. Europietis.

Skaitytojas, perskaitęs pa
našų antgalvį, gali pagalvo
ti, kad tai yra kokie nors 
burtai. Išties, kalbant apie 
kraujo perliejimo operaciją 
iš vieno žmogaus organizmo į 
organizmą kito žmogaus, vis
kas gali išsirodyti kuom tai 
mistišku, ypatingai slaptin
gu. Bet taip nėra. Medicinos 
mokslas jau seniai žino tą 
operaciją, nors dar ir dabar
tinėj gadynėj ji nėra atsa
kančiai nustatyta.

Visuose laikraščiuose buvo 
daug rašyta, kaip tūlas olan
dų daktaras darė operaciją 
kraujo perliejimo vienai gar
siai artistei, kuriai pritrūko 
kraujo iš priežasties didelio 
sumažėjimo raudonų krau
juotų kūnelių. Tai garsiai 
artistei perlieta kraujas jos 
vyro, kuris save pasiaukavo, 
vienok operacija nenusisekė 
ir artistė mirė. Panašių ban
dymų buvo jau nevienas ir 
kiekviename specijališkame 
atsitikime, kada ligoniui rei
kėdavo apsčiai kraujo ir tą 
kraują įleisdavo iš svetimo 
organo—viskas nepavykda
vo.

Operacija kraujo perlieji
mo jau labai seniai daroma. 
Jau septynioliktame šimtme
tyje vienas Anglijos kunigas 
padarė kraujo perliejimo 
operaciją iš vieno gyvulio 
kūno į kito. Paskui pana
šus bandymai buvo atkarto
jami ir gana pasekmingai.

Tuomet žinomas daktaras 
Denis, 1667 metais, nuspren
dė perlieti gyvulio kraują į 
mažakraujo žmogaus orga
nizmą. Penkiolikos metų vai
kui buvo perlieta 9 uncijos 
kraujo jauno ėriuko. Šita 
operacija pavyko.

Tuomet daugelis daktarų, 
veik visuose kraštuose, pra
dėjo pamėgdžioti daktarą 
Denis, vienok operacijos pasi
baigdavo verksmingai. Per- 
liejimas gyvulio kraujo į žmo
gaus organizmą nepavyko. 
Kadangi daktarai vistiek ne
siliovė darę panašias opera
cijas—tai valdžios uždraudė 
pagaliaus tai daryti. Net 
popiežius buvo priverstas įsi
kišti ir išleido specijališką 
uždraudimą daktarams, da
rantiems panašias operaci
jas.

Jau pereitame amžyj dau
gelis mokslavyrių daktarų 
užtvirtino, kad, perliejant 
gyvulio kraują žmogaus or- 
ganizman, tankiai žmogus du
sinąs! ir susilaukia mirties. 
Žmogaus kraujas užsinuodi
ja taip vadinamu “spirmin 
- fermentu” ir ypatingai blo
gą įtekmę pajaučia kraujo 
kamuolėliai.

Perliejant kraują vieno 
žmogaus kito žmogaus orga- 
nizman, nereikia užmiršti, 
kad kožnos ypatos kraujas 
turi savo savotybes arba net 
įgijęs kokią nors ligą. Išank- 
sto veik negalima nuspręsti, 
kad svetimo organizmo audi
niai gali prigyti kitame kūne.

Tiktai paskutiniu laiku me
dicinos mokslas ir šioj srytyj 
padarė didelį progresą, nes 
pasitobulino patsai operaci
jos būdas ir žmogaus kraujo 
ypatybės daug geriau ištirta. 
Dabar jau galima susekti ar 
perliejamam kraujuj nėra si
filio, ar kitos ligos užmazgu. 
Be abejonės, ateityje medi
cinos mokslas tame atžvilgy
je padarys dar didesnį pro
gresą.

Dar klausimas apie tą žmo
gų, kuris atiduoda savo krau
ją perlieti. Jeigu nedaug 
kraujo perliejama, tatai ne- 
.pavojinga, bet jeigu nustoja
ma trečdalio savo kraujo, 
tuomet sunku beišlikti gy
vam. Bostonietis.

Ar visuomet motina gali 
savo kūdikį žindyti?
gveika būdama, motina 

privalo žindyti savo kūdikį. 
Tai yra įstatas, pačios gam
tos motinai paskirtas. Kū
dikiai, kurie minta motinos 
pienu, auga lygiai, mažiau 
teserga ir rečiau temiršta.

Ištirta, kad daugiausia vai
kų miršta, karvės pienu ir 
kitokiu maistu misdami; ma
žiau vaikų miršta svetimai 
moteriškei, ne motinai juos 
žindant; ir visų mažiausia 
kūdikių temiršta motinai 
juos žindant.

Tepagalvoja dabar, kaip 
negerai daro tos motinos, 
kurios meta savo vaikus arba 
dėlto, kad pasirodžius, kad 
jos dar neturi vaikų, arba 
kad tik greičiau persisam- 
džius į žindytojas prie kitų 
vaikų. Kiekvienos motinos 
priedermė—išauginti sveikas 
vaikas; o tuotarpu ji netik 
nepildo tos. savo pareigos, 
bet dar dažnai meta savo kū
dikį be jokio reikalo ir vien 
tik iš pinigų, pasilinksmini
mų, sueigų, godumo. Tie 
pamestieji vaikai auga naš
laičiais, minta kaip nors, blo
gu sunkiu valgiu, ir savo ne
vertų motinų gėdai, miršta, 
kaip musios. Tesupranta 
tokios motinos, save pačias jų 
kūdikių mirties kaltininkė
mis esant; tesupranta, kad 
palikdamos savo kūdikius jos 
papildo didžiausią nuodėmę, 
kokią tik gali moteriškė pa
pildyti.

Jeremijas pranašas (Verk
smas IV, 3) sako: “Irsmakai 
paduoda spenius ir žindo sa
vo vaikelius, o mano tautos 
duktė taip kieta, kaip strau
sai (paukščiai) tyruose”. Ir 
tikrai, ar ne priešinga yra 
prigimčiai, kuomet motina 
atsisako duoti pieno vaisiui, 
kurį taip ilgai nešiojo savo 
viduriuose'.

Tiesa, esti tokių aplinky
bių, kad motina, kaip ji to 
norėtų, negali savo kūdikio 
žindyti. Tos aplinkybės šios:

1) Sunkios motinos ligos: 
džiova, nuomarius (puolamo
ji liga), sifilis (piktoji liga).

2) Netikę speniai, visiškai 
maži, net įdubę, taip kad kū
dikis negali lupomis sučiupti 
ir kiek reikiant sau pieno iš- 
sičiulpti.

3) Gili speniuose plyšiai, 
dėl kurių žindant speniai 
skauda.

4) Spenių užsidegimas.
Panašiuose atsitikimuose 

reikia pasitarti su gydytoju; 
kaip jis patars, taip daryti. 
Jei motinai prisieitų kūdikis 
ir nuo krūties atimti, tai ji 
padarys šitą paties kūdikio 
naudai. “Sveikata”.

(Tąsa)
Su pastatymu pirmutinio kalėjimo kilo 

klausimas apie kalinių išdirbystę. Buvo 
norima ta išdirbystę reguliuoti, vienok 
praktikoj tas nebuvo įkūnyta. Pradedant 
nuo 1834 metų, kontraktierių sistema pil
nai įsigyvendino ir tuomet liuosi darbinin
kai pajuto smarkią konkurenciją. Jie su
organizavo viešus protestus prieš kalinių 
darbą kiekviename žymesniame mieste. 
Klausimas apie kalinių darbo panaikini
mą buvo keliamas konstitucijonališkuose 
susirinkimuose, vienok tas nieko negelbė
jo. 1882 metais buvo išrinkti demokratai. 
Savo platformoj jie buvo priešingi kont- 
raktieriams, vienok, įgiję valdžią, nieko 
gero nepadarė.

Tiktai 1894 metais įvyko permaina. 
Tais metais susirinko konstitucijonališkas 
seimas. Tuomet buvo įneštas ir perleis
tas sumanymas panaikint kalėjimuos kon
traktų sistemą. Buyo palikta, kad kali
niai dirbs tiktai valstijos naudai. Taigi 
žingsnys pirmyn jau buvo žengtas. New 
Yorko valstijos kalinių išdirbiniai negalė
jo pasirodyt ant prekyviečių New Yorko 
valstijos. Vienok iš kitų valstijų kalėji
mų kalinių išdirbiniai buvo urmu gabena
mi čionai ir greitai New Yorko valstijos 
prekyvietės buvo užverstos kalinių išdir
biniais iš kitų valstijų. Išleista buvo tei
sė, reikalaujanti suženklinti kalinių išdir
binius iš svetimų valstijų atgabentus.

Tuomet tai ir pagarsėjo tūlas Haw
kins, kuris pardavinėjo šveitimo šepečius 
be suženklinimo, padarytus kokiame tai 
Ohio valstijos kalėjime. Kada jisai buvo 
nubaustas už tą prasižengimą, jisai vilkino 
užmokėti bausmę ir nutarė kreiptis į augš- 
čiausią teismą (court of appeals).

Augščiausias teismas nusprendė, kad 
pasistengimai suženklinti visus kalinių iš
dirbtus daiktus yra priešinga tiesai, nes 
įsikiša į vidurinę pirklybą.

Tasai Hawkins buvo įrankiu tūlo 
Mills, kuris varė plačiausį biznį su dau
gelio kalėjimų išdirbiniais. Nors byla jam 
daug lėšavo, bet, pagaliaus, išlaimėjimas 
atnešė didžiausią naudą.i

Teisėjas O’Brien, kuris prisidėjo prie 
išlaimėjimo Hawkinso bylos, šiandien jau 
miręs. Vienok, nors jo kaulai pūsta ka
puose, jo nuomonė yra labai svarbi dėl vi
sų kontraktierių! Jo balsas šiandien per
viršijo 2,000,000 Oklahomos žmonių balsą.

Atstovų namas kartą užklausė Massa
chusetts aukščiausio teismo: ‘iAr būtų ge
rai įnešti suženklinimo bylą?”—“Ne”, at
sakė augščiausias teismas—“tas jau buvo 
nuspręsta Hawkinso byloj”.

Tatgi minėtas nuosprendis atneša di
džiausią pragaištį. ' >

Bet dar kas įsidėmėtina. Byla, ku
rią valstijos teismas pripažino nekonstitu- 
cijoniška, negali būti pergabenta į Suvie
nytų Valstijų augščiausiąjį teismą.

Toks jau yra teisių sutvarkymas Su
vienytose Valstijose.

Dar vienas faktelis. 1884 metais 
New Yorko valstijos legislatūra perleido 
įstatymą, uždraudžiantį išdirbimą cigarų 
ir tabako sutaisymą namieje.

Kitais metais tas geras nutarimas 
tapo pripažintas nekonstitucijonališku. 
Taigi dabar gali plėtotis naminė išdirbys- 
tė be jokio apsaugojimo. Čionais, toje 
naminėje išdirbystėje, gali puikiai plėto
tis taip vadinamoji “prakaito sistema”. 
Rezultatas tos “prakaito sistemos” yra vi
siems žinomas: žmonių susigrūdimas na
minėj išdirbystėj. Namais naudojamasi, 
kaip dirbtuvėmis. Plačiai praktikuoja
mas kūdikių darbas. Atsiranda puikiau
sia dirba džiovai plėtotis. Skurdas čia ga
li puikiai keroti. O męs žinome, kas iš to 
išeina!...

Argi tai ne charakteristiškas pavyz- 
dis, kaip niekingai elgiasi mūsų teismai.

Grįžtant prie kalinių klausimo ir pa
darant abelną išvedimą, męs turime pasa
kyti: jeigu būtų panaikinta kontraktų sis
tema, jeigu kalinių darbas nebūtų parduo
damas pusdykiai—tuomet 30.000 kalinių 
pasiliuosuotų iš vergijos. Jie tuomet ga
lėtų išmokti kalėjimuose naudingo amato 
ir pradėtų dorai gyventi.

Tuomet, bent išdalies, sumažėtų ligos, 
kurios taip smarkiai tarpsta, nes šiame 
straipsnyj jau męs ganėtinai išrodėm, kad 
kalėjimai—tai ligų lizdai.

) Pagaliaus ir liuosi darbininkai netu
rėtų tokios konkurencijos iš kalinių pusės.

Tą viską krūvon suglaudus, męs ma
tome, kiek tai nelaimių ypatiškų ir visuo
meniškų, atneša konkraktų sistema.

Su ta sistema reikia kovoti. 
Waterbury, Conn..

Žybsi, griaudžia, drebin žemę— 
Eina viesulas smarkus, 
Baisią audrą dangus lemia, 
Lauždams pragaro vartus.

Senis miškas kryžium puola,
Trokšdams dangų permaldaut, 
Drebą, verkia kieta uola, 
Nori ramybėj viešpataut.

Vargo jūros begalinės
Bangos, kildamos augštyn, 
Siunčia kerštą prie sostinės 
Ir Perkūnas šėF labyn.

Kelk tu, audra, kelk tu, audra— 
Trenk, Perkūne, šviesk žaibais! 
Juk matai tu minių raudą, 
Ak, užstelbk tu ją trenksmais.

O jūs ramsčiai vartų lūžkit, 
Subyrėki t jūs greičiau!
Kovos ratai smarkiai ūžkit
Ir riedėkit šen sklandžiau.

Kelk tu, audra, kelk, tu audra, 
Suk tu viską viesulan.
Bent minutą skurdo raudą 
Ipink griausmo verpetam 

28-1-1913. Vargo Aidas.

Augo vaikelis, augo mažasis 
Tėvų-artojų lūšnelėj; 
Supo jį vargas, supo piktasis, 
Laiko begalio vygelėj...

Ėjo bernelis, ėjo jaunasis 
Toli—į svetimą šalį; 
Sekė jį vargas, sekė piktasis, 
Mato —ištrūkti negali...

Grįžo senelis, grįžo žilasis
Tyliai į šaltą žemužę...
Grįžo ir vargas, grįžo piktasis,
Grįžo į kitą bakūžę...

St. Strazdas.

Tyliai, lyg sapnas

Tyliai, lyg sapnas pasaulyj šiame 
Vienas keliauju—iriuosi...
E, kur priglausti man galvą? kame?!
Kur lai sustoju—stveriuosi?...
Dienos ir naktįs pro mano akis
Bėga ir bėga,—nestoja...
“Ei, tau pūstelninko lieka dalis”!
Mintįs neramios kartoja.
...Sveikina kloniai, pakalnės, kalnai— 
Vienas keliauju—iriuosi...
Sau-gi ko trokštu—nerandu čionai!
Vienas...nesuprastas nieko-žinau, 
Kur lau sustoju—stveriuosi?
E, man klajūno dalužė, -matau...

Klajūnas.

Audrų nešami
(Iš “R. N.”)

Išpažintis ir politika.
Štai ką pasakoja vienas 

sermėgius žmogelis nuo Ša
kių apygardos “Liet. Ūkinin
ko” korespondentui:

“Ėjau, girdi, velykinės. 
Pasisakęs nuodėmes, laukiau 
atleidimo, o kunigas vieton 
to ir beklausia, kokius laik
raščius skaitau.

—Skaitau “Lietuvos Ūki
ninką”, dvasiškas tėveli.

—Už to laikraščio skaity
mą, sako, męs, vikarai, ne
turime teisės duoti nuodė
mių išrišimo. Jei nori aptu; 
rėti nuodėmių išrišimą, tai 
turi eiti išpažinties pas patį 
pralotą.

“Aš, išgirdęs tokį griežtą 
pasakymą, atsitraukiau nuo 
klausyklos.

—Na, ir kaip dabar tams
ta manai, keliausi pas pralo
tą?—paklausiau.

—Ne, nekeliausiu—atsakė 
žmogelis.—“Tai matote kas 
šiandien dedasi Lietuvoj. 
Juodoji gauja išsijuosus varo 
savo propagandą”.

Bet ar atneša ta agitacija 
jiems naudą? Visiems aišku: 
žmonės pradeda daug smar
kiau susipraėti.

Eini į tą šalį
(Iš “L. 0.”)

Eini į tą šalį, kur skaudus likimas 
Nuvarė daugybę gerųjų draugų; 
Kur nuolatos veikia sunkus prispaudimas, 
Kur žmonės prislėgti dejuoj nuo vargų...' X * ** '
Eini į tą šalį, kur sūnus brangieji 
Už šventą teisybę toli išvežti;
Kur kenčia už laisvę—tiesas mylintieji— 
Badauja ir šala, vargais surišti...* **
Nors vieną brolužį tu ten suramįsi,
Tarp tyrų šaltųjų jo širdį gaivinsi, 
Kaip tekanti saulė užšviesi gražiai. 

* **
Kaip kvepianti gėlė tu jam pražydėsi, 
Apsaldįsi dienas, gyventi padėsi, 
Kaip girios paukštelės čiulbėsi saldžiai.

19-III-13 Jovaras.

Audrų nešami, vėjų genami, bėgame, 
griūvame, vėl keliamės, kovojame, su 

vėjais ritamės.
Kartais audros mės parbloškia ir kur 

užkampyje šaltais lašais užpila...
Męs šalame, liudžiame, vargstame, ken

čiame ir rūdijame...
Kaip bjaurus, kaip nuobodus lieka mū

sų gyvenimas... 
Oi, ne...ne gyvenimas...puvimas...

vyti mas... nykimas...
Tik netikėtai saulė užšvinta—gamta 

atgyja, ir męs liekame gyvi ir visuomenei 
reikalingi.

Jovaras.



Imigrantu šelpimo Fundijimas vaikinams

reikaluose

Draugijos ir pavieniai!
Jūs jau žinote, kad Lietu-.'

• viy Imigranty Šelpimo Drau
gija užlaiko savo atstovą ant

. Ellis Island, kuris atneša ga
na didelę naudą. Apie tai 
jau buvo minėta nesyk į.

Užlaikymas žmogaus ir ki
tos lėšos gana daug reikalau
ja pinigo, taigi nenorėtume 
laukti, kol išsibaigs draugijos 
turtai, kad nereikėtų atšauk
ti savo atstovo nuo Ellis Is- 
land’o.

Primenam draugijoms, k u- 
rios yra prisidėję prie 
L. I. Š. D., kad nevilkinant 
užsimokėtu už 1912 metus, 
jeigu dar neužsimokėjo ir, 
jeigu galima, už 1913 metus. 
Atlikite tą savo priedermę. 
Taip-pat prašome visy pro
taujančiu lietuviy, kad ra
gintu savo draugijas, kurios 
dar neprisidėjo prie imigran
tu šelpimo, kuogreičiausia 
prisidėti. Kitos tautos daug 
baugiau rūpinasi ateiviu glo
bojimu.

Draugijos,prigulinčios prie 
L. I. Š. D., moka nuo nario 
po 20c, pareikalaudamos mo-

• kesčių korteliu dėl nariu. 
Mokesčiu kortelės duodasi 
žėdnam draugijos nariui, ku
ris yra užsimokėjęs į imigra
cijos fondą. Žmogus, prigu
lintis sykiu į kelias draugi
jas, į imigracijos fondą mo
ka tiktai vienoj kurioj drau
gijoj.

Draugija, prigulinti prie L. 
I. Š. D., privalo išrinkti du 
draugu į generališką komite
tą, kuris pridaboja imigraci
jos reikalus. Jeigu iš centro 
komiteto koks narys prasiša- 

• liną, tuomet jo vietą užima 
kas nors iš generališko komi
teto.

Padėkime, gali būti toks 
atsitikimas: kas nors sulai
koma kaslegarnėj dėlei neaiš
kumo; tąsyk atstovas atsi
šaukia į to miesto generališ
ko komiteto narius, kur ran
dasi giminės sulaikyto atei
vio. Tokiu būdu tankiai pa
vyksta surasti giminiy adre
sai ir išgelbėti ką norints.

Jūs žinote, kad ateivystė 
vis smarkiau pradedama var
žyti. Įvyksta daug klaidy 
per imigracijos inspektoriy 
skubinimąsi.

Ateiviui neatsakant greit 
ir gerai,—tankiai jį nusiun
čia į sulaikytyjy kambarį. 
Kito vėl adresas netvarkoj, 
trečio giminės neatsišaukia, 
ketvirtas visai neturi gimi- 
niy, penktas neturi užtekti
nai pinigy. Tuomet mūšy 
atstovas gelbsti, kaip galė
damas. Daugelį reikia pri
imti į prieglaudos namus, su- 
jieškoti darbo ir t. t. Kaip 
matote, darbo užtekty ir dėl 
dviejy žmoniy. Vienas ga
iety dirbti ant Ellis Island, 
kity imigranty name. Dabar 
gi atstovas būna imigracijos 
name iki 12 vai., o paskui 
ant Ellis Island.

Turint reikalą ant Ellis Is
land, kreipkitės šiuo adresu:

J. H. Stankevičia, 436 W. 
23-rd St., New York City 
(Slavonic Immig. Home). •

Taip-pat, jeigu turite ko
kius reikalus su L. I. Š. D., 
jos atstovu, su centro komi
teto nariais, jeigu turite ko
kius skundus, visuomet kreip
kitės šiuo adr. į S. Jankau
skas, 350 Newark St., Hobo
ken, N. J. Visi Jūsų skun
dai bus perskaityti ant board 
of directors susirinkimy.

Su pagarba Pirmininkas L.

Viena mergina iš tūlo mies
telio Massachusetts valstijos 
(miestelio vardo prašo negar
sinti) rašo man laišką, kuria
me skundžiasi sekančiai:

“Atvažiavus Amerikon, 
pakliuvau gyventi pas savo 
gimines. Sykiu su manim 
gyveno kelios draugės. Ne- 
kurias iš jy aš dar Lietuvoj 
pažinojau. Prie savo drau- 
giy prisirišimo neturiu, nei 
jos manęs nemyli, nei aš jy 
nemyliu. Aš mėgstu šį-tą 
rimtesnio atlikti, ar laikraštį 
ar knygą nutverti. Mano gi 
draugės mane, kad primany- 
ty, tai pirštais užbadyty. Iš
vadina mane cicilisty nuota
ka, mandruole ir 1.1. Josios 
gi susivadina frenty, prisi
perka alaus, net vyno, žino
ma, pigaus ir pradeda ūžti. 
Vienas kitą apsikabinę ja, 
glamonėjasi. Protas greitai 
apsvaigsta. Burdingbosiai į 
tai žiūri per pirštus. Aš ma
tau, kad tie vyrai neturi jo
kio prisirišimo prie merginy. 
Jie laiko jas už kvailas ir sa
ko, kad reikia naudotis pro
ga. Išėjus vaikinams, jos 
pradeda terlioti Vieną kitą. 
Žodžiu tariant, gąšliausis gy
venimas, kuriame man reikia 
būti. Mano draugės dar Lie
tuvoj buvo žinomos padau
žos. Sykį jos kelios, susita
rusios, išmetę po burnelę, iš- 
vėlė kailį vienam vyrui, ku
rio neapkentė.—

Patarkite,kas daryti?”
Jeigu tikėti tai merginai, 

o, rodosi reikty tikėti, nes 
tokiy atsitikimy yra, tai rei
kia kuosmarkiausia kovoti su 
tais niekingais apsireiški
mais. Abelnai jau santikiuo- 
se tarpe jaunuomenės fundi
jimas turi išnykti, jeigu tuo 
fundi j imu norima pasiekti 
koks tikslas. Ir mergina ir 
vaikinas turi būti savysto- 
viai. Išreiškimui meilės, jei 
ji yra išteisybės, ir vaikinas 
ir mergina gali rasti progy ir 
be alaus. Męs su panieka 
žiūrime į vaikiną, kuris sten
giasi apsvaigint merginos 
protą, bet dar didesnė panie
ka puola ant merginos, jeigu 
ji, užmiršusi dorą, pradeda 
taip netikusiai žvejoti vaiki
nus.

Dorai merginai, papuolus į 
tokios negeistinas aplinky
bes, reikia joms nepasiduoti, 
nes jeigu vėjui tik pavyksta 
palenkti medelis,'tai jisai jį 
ir perlaužia. Reikia steng
tis padėti visą savo dvasios 
gabumą, kad perkalbėti sa
vo blogas drauges, nurodant 
joms, kad jos pačios sau 
duobę kasa, kad po laikui 
laužys rankas. Reikia agi
tuoti jas prie doros ir apšvie- 
tos. Jeigu tas viskas nepa
deda, tuomet velyk apleisti 
tą vietą ir j ieškoti parankes
nės sąlygos, nes ilgai gyve- 

. nant blogose sąlygose, jauna 
mergina gali pati iškrypti. 
Blogosios draugės bus amži
nos pakusos. Juk jos irgi 
stengsis paversti apšviestą 
merginą į savo atskalą.

Amžinai gyventi tarpe ne- 
mieliy žmoniy negalima, nes 
tuomet visados reikės piktin
tis, krimstis. Nervai visai 
gali pagesti ir nebus laiko 
užsiimti savęs lavinimu. Sa
ve gi lavinti nereikia užmirš
ti, nes ateinantis gyvenimas 
stato daug pakusy viliotojy, 
prieš kuriuos reikia mokėti 
atsispirti.

Dėdienė.
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Wilsonas vinčiavos Bryaną su demokraty partija. Nuotaka (demokraty partija) jau 
du sykiu buvo atmetus-Bryaną nuo prezidentystės. Dabargi jisai likosi nors valstybes se
kretorium, taigi vis jau šioks-toks jaunikis.

ano rne oetgu
CirfAii
AlA AKouul)

•o

ta, kad susivažiavimas užsi
baigė 3 birželio prieš piet. 
Turi būt: 3 birželio vakare. 
Mat, “Kova” buvo atiduota 
spaudon anksčiau, negu su
važiavimas pasibaigė. Visy 
buvo manyta, kad suvažia
vimas pasibaigs 3 birželio 
prieš piet.

Korespondencijos
Montello, Mass.

Bus tik keliatas savaičiy 
atgal, kaip į Montello buvo 
atvažiavęs basakojis kapuci
nas. Turbūt niekur taip ne
purvino laikraščiy “Lais
vės”, “Kovos”, ir “Kelei
vio”, kaip Montelloj: šaukė 
nežmonišku balsu, iškėlęs 
kryžiy, jog visi tie žmonės 
eis stačiai į peklą, katrie 
skaito viršminėtus laikraš
čius. Pačioms liepė nemylė- 

skaito tuos

išvažiavo iš
aš, kaipo

I

""

3

ir

kaitė, A. Balčiūnas, M. Byronas, K. 
Balčiūnas, A. Juozukevičius, J. ČereŠ- 
ka, P. O. Kapickas, N. Statkus, K. Sa- 
lemon, J. Vitonis, A. Kadžiulis, A.'Bar- 
kauckas, J. Dulksniutė, A. Zfaitkaitė, 
A. Gudelaitė, J. Bukaitė, J. Bučionis, 
P. Alekna, P. Kedainis, F. K antakis, P. 
Pempė, P. Indilaitė, J. Meliunytė, L.
Samuolis, B. Juozukevičiene, J. Vaite
kūnas, J. Liaudanskas, D. Balčiūnas, E. 
Senkiutė, A. Senkiutė, K. Petronis, O. 
Kubiliutė, K. Poškus po 25c.; O Dulk
sniutė, E. Dulksnienė po 20c.; F. Pet
rulis, A. Žarkauskas—po 15c.; A. Dau- 
nis, P. Janiūnas, J. Deksnis, J. Inčiura, 
O. Jakavonienė, P. Malinauskas—po 
10c.; J. Pauliukas, B. Levonas—po 5c. 
Viso labo $17.15.

Waterbury, Conn, (per J. Žukauską) 
aukavo šios ypatos: J. A. Žukauskas, 
p lė H. Bendoraičiutė po $1.00; J. S. 
Pruselaitis, J. Pakušaitis, M. Mikalavi- 
Čienė, P. Motiečius, Jul. Krasnickas— 
po 50c.; V. Januškevičius, F. Šiugždy- 
nis, V. Krasnickas, V. Suopis, Jeva 
Bendoraitienė, M. Dambrauskienė, K. 
Jakimavičius, K. Andersonas, J. Ado
mavičius, V. Jakubonis po 25c. Viso $7.

Išviso šiame “Laisvės” N ry $24.15. 
Ligišiol su pirmiau paminėtom aukom 
per “Laisvę” paslysta užsienio biuran 
L. S. D. P. $115.05.

a
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RED. ATSAKYMAI
.J. MICKEVIČIUI. Neužsigaukite, 

drauge, męs laukėme Sąjungos nutari
mo. Dabar pasiskaitykite ant pirmo 
puslapio,ką mano apie anų kalbėtoją są- 
jungiečiai. Valyt nuo panašiy elemen- 
ty socijalisty eiles kiekvieno prieder
me. Jeigu šiandien mums ir nepatikė
site, tai kartus patirimas parodys jums, 
jog mūšy teisybė, kjpp jau šimtams 
žmoniy parodė. Ypališky kivirėiy perą 
- yra augštesni, idėjiški motyvai. So
či jalistiško laikraščio priedermė ne glo
styti panašius elementus,bet kiek galint 
nurodyti žmonėms visas jy “dorybes”.

miausia su prakalboms ir te
atrais supažindino socijalis- 
tai. Dabar daugelis bayo- 
nniečiy jau susipratę.

Ar daug Šv. Petro ir Povy- 
lo draugystė aukavo streikie- 
riams? Jai tas nerūpi.

Pertraukoj buvo deklama
cijos, kurios gana gerai nu
sisekė. Tik keista, kad ko
mitetas nesuteikė vietos dek
lamatoriams.

Kaslink nariy skaičiaus, 
tai komitetas sakė, kad 400, 
o iždininkas surado tik 150. 
Neų pats ’nežino.

Gaila to -kalbėtojaus Ere- 
mijošiaus, kuris lieja kroko- 
diliaus ašaras! Jisai mato, 
kad jo visi kurstymai lupto 
grašio neverti. Jau ką jisai 
nedaro, kaip nekenkia socija- 
listams, o jiems vis žmonės 
daugiaus prijaučia.

Proletaras.

ėjimas prastas. Nėra jokios 
draugijos.

Darbai sumažėjo. Dirba 
3-4 dienas. Taigi pas mus 
neverta važiuoti.

J. Česnulevičius.
Montello, Mass.

Bus jau pora mėty, kaip 
pas mus lenkai-socijalistai 
stengiasi sutverti kooperaci- 1 
ją. Pradžioje. ši y mėty jau 
ta kooperacija likosi sutver
ta ir jau atidaryta valgomy 
daikty krautuvė. Visos kny
gos vedamos- lenkiškoj kal
boj.

23 d. geg. buvo tos koope
racijos prakalbos, kur buvo 
aiškinta, kad jeigu prisidėtų 
daugiaus lietuviy, tuomet 
lenkai pavestu visą biznį lie
tuviams ir gal visas knygas 
vesti lietuviškai.

Dabar nariy turi apie 100. 
Būty gerai, kad iš lietuviy 
daugiausiai prisidėtų, nežiū
rint į tautą. Biznis eina ge
rai. Rožytė.

Bayonne, N.J.
29 d. geg. Šv. Petro ir Po- 

vylo dr-tė apvaikščiojo 15 
mėty savo gyvenimo sukak
tuves. Buvo nei tai prakal
bos, nei tai koncertas. Šo
kiu pertraukoj užlipo ant pa- 
grindy prezidentas ir abudu 
sekretoriai. Publika nežino
jo kas čia bus, nes nebuvo 
jokio pranešimo. Tuomet at
bėgo vice-pirmininkas, užli
po ant pagrindu ir pasakė, 
kad prasidės prakalbos. Pir
mininkas aiškino apie drau
gijos mierį, ragino rašyties į 
draugystes, kokios jos nebū
ty. Fin. sekr. skaitė, kiek 
per 14 mėty įplaukė iždan. 
Jisai sakė, kad draugija su
sitvėrė su 14 nariy, o dabar 
turi iki 400.

Paskui buvo perstatytas 
žinomas p. Fr-čius. Tasai, 
pakalbėjęs apie draugystės 
mierį, kad pradės pliaukšti 
ti ant “raudonflagiy” socija- 
listy. Sako, Patersone ir da
bar žmonės kenčia badą per 
socijalistus. Paskui pradėjo 
bambėti prieš DLK. Vytauto 
draugiją, kurioj didžiuma 
pirmeiviški žmonės. Riebiai 
primelavo tasai kunigu uo
dega ant Vytautinės draugi
jos, nes ji smarkiai auga, 
jos iždas smarkiai didinasi, 
ji rūpinasi apšvietos reika
lais, rengdama prakalbas ir 
perstatymus. Vy tautinė
d r- j a nevaržo sąžinės ir su 
nagaika neverčia išpažinties. 
Ji yra laisva. O tokie po
nai,' kaip F-čius norėty, kad 
grįžtu inkvizicijos laikai.

Bayonnes lietuvius pir-

tarpe

dekla-
Dek-

EKSKURSIJA!
Pirmų didžiausių Ekskursiją rengia 

Brightono Draugystė Vienybė -Unity 
Nedėlioję, 15 Birželio (June), 1913 m. 
Laivas išplauks iš lietuviais apgyventos 
vietos City Point, So. Boston, Mass., 
8:30 vai. iš ryto ir plauks 3 ar 4 valandas 
jūrėmis, o paskui iškels ant vienos iš 
gražiausiy saly, kur yra puikiausi me
džiai, žolynai, uolos, kalnai ir dailiau
sios vietos dėl žaisly. Beto laivas yra 
naujas ir gražus, su dviem kambariais 
del baksy ir drabužiu pasidėjimo. To
dėl, draugai ir draugės,kviečiame visus, 
senus ir jaunus, nes šioje ekskursijoj 
galėsit smagiausia pasilinksminti prie 
geriausios muzikos.

Meldžiame apielinkės draugystes nie
ko ant tos dienos nerengti svetainėse, 
nes gal bus graži ir šilta diena, todėl 
geriausia dalyvauti prie musy ekskur
sijos. Su pagarba

KOMITETAS.

Balso pavedė žmonai. Ku
nigas Gadeikis pasakė gražy 
pamokslą. Ant grabo sudė
ta daug vainiky.

Ilsėkis mielas draugę 
jroli svetimoje žemelėje.

J. Bartkūs.
'Athol, Mass.

Nuo226 d. ikfl’d. birželio 
čia klejojo tėvas basakojis. 
Keikė, šaukė, kaip beprotis 
ir vis tai vardan Jėzaus. Ži
noma, jisai nepraustburniš- 
<ai bliuznijo prieš visus ap- 
šviestesnius lietuvius. Apie 
tai nėra reikalo ir aiškinti.

Kad būty Jėzus gyvas— 
tai vyty su penkiais botagais 
tokį jegamastį.

Gaila, kad čia jisai rado 
savo pritarėjų. Daugelis mū
šy merginy taip įsimylėjo į 
jį, kad jam atsisveikinant 
visos, puolė ant keliy (tikra 
stabmeldį ja! Red.) ir pra
dėjo nesavais balsais staug
ei. Gėda jaunoms mergi
noms įsimylėti į tokį nusku- 
rėlį. E. Grudžinskaitė.

Peabody, Mass.
1 d. birž. atsibuvo prakal- 

jos, kurias parengė lietuviy 
jaunuomenė tverdama A. L. 
S. S. kuopą. Kalbėjo J. 
Smelstorius. Jo kalba buvo 
abai aiški. Nurodė organi
zacijų reikalingumą 
darbininky ir tt.

Po prakalbai buvo 
macijos ir monologai,
kamavo: O. Žvingiliūtė, E. 
Shidiškiūtė, St. Žalis ir V. 
Andrulevičius; monologą at
liko l. t:

i

Antru kart drg Smelsto
rius kalbėjo apie jaunimo 
reikalus.

Auky kuopos reikalams su
rinkta $3.10. Publikai už 
aukas, deklamatoriam ir mo- 
nologistam—ištariu širdingą 
ačiy.

Peabody lietuviai pradeda 
kilti iš miego. Kilkit, drau
gai. Gana miegojom iki šio 
laiko! Kuopos narys.

Aurora, III.
30 d. geg. LSS. 123 kuopa 

parengė prakalbas. Kalbėjo 
Antonovas. Publikos buvo 
diktokas būrelis. Motery bu
vo taipgi nemažai, nes ir jos 
pradeda lankyti prakalbas.

Kalbėtojas kalbėjo apie 
darbininku reikalus, bet ka
da pasakė, kad reikia atsi
skirti nuo saliuny—tai neku- 
rie pradėjo eiti lauk.

Draugai, lankykime pra
kalbas ir švieskimės, o skur
das pats išnyks.

Jos. Ches.
Philadelphia, Pa.

(Vieši vakarai)
31 d. geg. atsibuvo balius, 

parengtas suvienytu Phila- 
delphijos kuopy. Prieš ba
ily buvo perstatyta komedija 
“Tarnas įpainiojo”. Išėjo 
silpnokai.

1 d. birž. buvo prakalbos. 
Žmoniy prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Kalbėjo: S. Mi- 
chelsonas, J. Neviackas, J. 
Stasiulevičius ir J. Šukys. 
Visy kalbos buvo geros ir to
dėl publikai labai patiko.

2 d. birž. buvo perstatytas 
“Blinda”. Žmoniy atsilan
kė neperdaugiausia. Loši
mas išėjo vidutiniškai. Lo
šime atsižymėjo: Ig. Bičkū- 
nas, A. Sukutis, M. Adomai- 
čiūtė, N. Kumetaitė ir A. 
Žymontas. Tarpakčiuose dai
navo choras, taipgi neblogai.

Sergančioms moterims.

Aš esmių motore. Žinau, kiek moteris 
turi iškentėti. Jeigu kenti nuo baltyjy 

antdrapaniy, nupuo
limo arba atitrūki
mo motes, esi ne
vaisinga, turi skau
smingus ir neregu- 
liariškus perijodus, 
reumatizmų ar kito
kias ligas, pabandyk

mano Naminį gydymusi, kuriuo išsigy- 
dysi pati namie ir visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama savo skausmus ir j- 
dek 2 c markę atsakymui. Adresuokit:

MRS. A. S. I1ON, 
South Bend, Ind. Box L. V.

Exeter, N. H.
Miela skaityti laikraščiuos, 

kaip gražiai darbuojasi kity 
miesty lietuviai. Vienur tve
riasi kuopelės, renkamos au
kos streikuojantiems darbi
ninkams ir rengiamos pra
kalbos.

Mūšy gi lietuviai daugiau
sia darbuojasi su bačkutėms. 
Jie šelpia tiktai bravorus. 
Jie bijo, kad tik nepritrūkty 
rudžio.

Kada yra rudžio, kada 
griežia muzika—-tuomet ga
lima staugti per visą naktį. 
Geistina būty, kad vietinė 
Šv. Jono draugystė daugiaus 
pasidarbuoty.

Darbai šiuomi kartu suma
žėjo. Dirbam po 3 4 dienas. 
Uždirbam mažai. Unijos 
nėra, nors jos reikėty.

. Pipiras.
Kenosha, Wis.

Išsirgęs 11 dieny, 16 d. 
geg. pasimirė a. a. Antanas 
Balčaitis. Laidotuvės atsi
buvo 18 geg. Palaidotas su 
bažnytinėms apeigoms vokie- 
čiy kapinėse. Neišpasaky
tai didelė minia lydėjo lavo
ną į kapus. Griežė “Trimi
tas” draugijos “Lietuvos Bal
sas”, kuris savo užduotį atli
ko labai gerai. Velionis bu
vo nariu Politiško kliubo ir 
Lietuvos Balso draugijos.

Velionis turėjo 28 metus. 
Amerikoj gyvena nuo 1905 
mėty. Paėjo iš Raseiniy pav. 
Monkūny valsčiaus, Ausgi- 
riy sodžiaus.

Paliko moterį sunkiam pa
dėjime ir dukterį. Palaido
jo broliai, su kuriais velionis 
gražiausioj santaikoj gyve
no, o posmertinę iš Lietuvos

ti vyry, kurie 
laikraščius.

Bet kaip tik 
Montello, tai 
“Laisvės” agentas, prisiun-
čiau “Laisvei” 45 naujus 
skaitytojus. Merginy ir mo
tery užsirašė 24. “Kovos” 
užrašiau taipgi gerokai.

Dabar bus aišku tam Ka
ziui, jog jo misijos nieko ne
vertos.

1 “Laisvės” agentas K. N.
Lewiston, Me.

30 d. geg. DLK. Gedimi
no dr-tės atsibuvo’ balius su 
skrajojančia krasa. Buvo 
skirta trįs dovanos: 1 $4.00 
ką norės nusipirks, 2 ra laik
raštis, kokį norės, 3 čia kny
ga “Mokslas apie žemę ir ki
tus svietus”. Pirmą dova
ną laimėjo V. Vaičiuliutė, 
atviručiy gavo 432, pasisky
rė-laikraštį “Pirmyn”, kny
gą “Rymas” ir “Liet. Žiur- 
nalą”; antrą dovaną laimėjo 
Jul. Dulksniutė už 220 atvi
ručiy — pasiskyrė “Laisvę”; 
trečią dovaną laimėjo K. Ra- 
manauskiūtė už 187 atviru
tes.

1 d. birž. atsibuvo motery 
draugystės krikštynos. Pa
krikštyta vardu “Laisvės 
Motery Pašelpinė draugys
tė”. Prie minėtos draugys
tės priguli jau 28 sąnarės. 
Taipgi nutarė.ant 15 d. birž. 
parengti prakalbas, už kal
bėtoją kvies S. Michelsoną.

Malonu žiūrėti iš šalies, 
kaip jos energiškai darbuo
jasi. Kazys Vilaniškis.

Middlehoro, Mass.
Miestelis labai gražus, iš

rodo, tarytum, parkas, 
tuviai gyvena nekaip;

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

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

“L.” Administracija.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity- 
tojy prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisiys 
mums 4dol.,tas gaus dovany 
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 siys- 
kit Money Orderiais šiuomi

i
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242 Broadway, So. Boston, Mass.

r

S. Jankauskas,

c 
fe

Lie- 
apsi-

įsiskverbė
Ten pasaky-

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 8 vai. po piet.

e So. Boston. 845 M 1M Telephon
| DR. F. MATULAITIS

8g
Klaidos atitaisymas.
“Kovos” redaktorius pra

šo pranešti per “Laisvę”, 
kad “Kovoje”, aprašant LS 
S. suvažiavimą, 
maža klaidelė.

AUKOS.
Surengimui skubios pagelbos keliems 

žymiems draugams (žiūrėk “Laisvės” 
N36) suaukauta:

Lewistone, Me. (per L.Prūseikos pra
kalbas:) Z. Vilaniškaitė $1.00; K. Vila- 
niškis, P. Zinkevičius, A. Kapickas, A. 
Zubkus, E. Liaudftnskaite, A. Totoraitė, 
J. Plondumis, A. Malinauskaitė, M. 
Laužikaitė, D. Repšis, P. Žarkauckas— 
po 50c.; P. Čereška, V. Vaičiuliutė, J. 
J. Kapickas, V. Kapickaitė, O. Vilaniš-
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Mimo ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VAI.ANDOS: Nuo 8 iki 10 va), ryte
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.W.F.

KNYGŲSkubinkitės pirkti pigiai

NAMUS IR ŽEMES

L'AIVAKORCIU IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA

VIETINES ŽINIOS.
Gubernatorius Eossas ga

lutinai pasirodė kuomi esąs. 
Jisai griežtai atsisakė išpil
dyti darbininku reikalavimus 
pakelti algas ir pagerinti 
darbo sąlygas savo dirbtuvė
se Hyde Parke. Taip pat 
jis nesutiko ant arbitracijos 
komisijos,kuri kokiu nors bū
du priverstu prie susitaiky
mo.

Streikieriai laikosi gerai. 
Unijos vadovai sako, kad jie 
pakels protestus po visas Su
vienytas Valstijas ir iššauks 
streiką visose tose dirbtuvė
se, kurios turi bent kokį ry
šį su Fosso dirbtuvėse išdir
bamais daiktais.

Fossas sakosi norįs par
duoti savo dirbtuves.

Baty šveitikai streikuoja. 
12 šapu savininkių jau pada
rė sutartį su unija.

Barberiu streiką veda dvi 
unijos: A.F. of L. ir LW.W. 
Pastaroji unija sako, kad ji
nai turinti suvirš 1000 nariu. 
4 d. birželio barberiai buvo 
įtaisę savo parodą. Joje da
lyvavo IWW.

“Boston American” prane
ša, kad 4 d. birželio veik vi
si nariai A. F. of L. likosi už
ganėdinti ir grįžta darban, 
nes veik visi bosai, pas ku
riuos dirba tos unijos nariai, 
susitaikė su unija. Prie A. 
F. of L. priguli 1,400 žmo
nių, kurie buvo išėję strei
kam

Tuo tarpu IWW. šaukėsi 
prie Ettoro ir Giovannitti, 
kad jie kuogreičiausia pribū
tu sutvarkyti streiko reika
lus ir dalyvauti streike.

Buvom pasivėlinę pagar- 
sinti jau seniai mums praneš
tą žinią, jog D. L. K. Keis
tučio dr jos koncertas ir pra
kalbos pavyko labai gražiai. 
Kaip kalbėtojai (Leonavičius, 
Ivaškevičius ir Adomavičius), 
taip kiti programų išpildyto
jai—atliko savo uždavinius 
gerai. Visi buvo užganėdin
ti.

Kenčiančios Moterys b
Kenčiančios moterys su džiaugsmu perskaitys sekančią Kj!) 
ištrauką iš laiško, kurį męs neseniai apturėjome:

SS “Buvau s-ilpnutė ir ligos paguldyta, ir niekas man nepa- >
gelbėjo, kol nepradėjau vartoti Severos Regu latorių 
tuomet tiktai pradėjau jaustis daug geriau ir esmių jau 
visiškai sveika, pati darau visą darbą, taip kaip prieš
susirgimą”. jK

TEIS1NGIAUS1A 4 TIT I F* IZ i 
IR GERIAUSIA API I H K A

LIETUVIŠKA •* M* < AUllž 1
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. Gidit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

Mrs. Barbara Vachal
No. 1 Box 11, Ross, N. Dak.

Severos
Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

VIDURAMŽINI VYRAI

REOULATORIUS
(Severn’s Regulator) 

yra vertas užsitikejimo sustiprinantis vaistas i 
būtinas moterių sirguliavimuose. Kaina $1.00 ap
tiekose arba tiesiog nuo mūs, prisiunčiant iškalno pini-

Telephone So. Boston 21014 ir 21013,

neat-

Perskaitykit mūšy knygelę: “Sveikata Moterims” kuri 
yra apvyniota apie kiekvienų Severos Reguliatoriaus bon- 
kutę ir kuri veltui siunčiama kiekvienam, pas mus jos 
pareikalavusiam.

nes į trumpą laiką jie pabrangs šimteriopai, dėlto 
kad 31 gegužės atsidarė So. Bostone portas ir di
džiausi laivai plaukios iš Europos į So. Bostoną. 
Birželio mėn. atsidarys žuvų marketas, kur bus di
džiausia žuvų turgavietė visam pasaulyj. Taipgi į 
trumpą laiką pradės statyti geležinkelio stotį neto
li So. Bostono plieplaukos. Todėl skubinkitės pirkti

Namus ir Piečius
nes dabar yra gera proga pirkti pigiai. Taigi ku
rie turite nors 50 dol.-, užeikite pasiimti adresu 
DYKAI, kur parsiduoda visokį namai, piečiai ir 
bizniai.

3 šeimynų namas, 16 kambarių, 
toiletai, gazai ir piazai del kiek
vienos šeimynos. Narnhs pasta
tyta atskirai ant (loki St., netoli 
E St. Turi greitai parduoti už 
$3300.00.

3 šeimynų namas, 11 kambarių, 
toiletai ir gazai, namas atskirai 
pabudavotas ant Silver St., neto
li I) St., parsiduoda tik už $?.000.

12 šeimynų namas, 44 kamba
riai, toiletai, gazai, piazai ant 
Sixth St., nori greitai parduoti.

3 šeimynų namas, 14 kambarių, 
toiletai, gazai ii- pijazai ant Bol
ton St., netoli E St., geiits ir gra
žus, atskirai budavotas, medinis 
namas, turi būti greitai parduo-

3šeiin., 11 kamb. medinis na
mas, tint Michel St,, kaina$1.500.

3 šeimynų, 12 kamb., toiletai 
ant Spring St., kaina §1.600.

3 šeim., II kam., toiletai,gazai, 
ant II St., kaina $1.100 ir tik 
$100 įmokėti.

Turim ir daugiau pigių namų ir 
žemių. Kreipkitės į mus agentūrų

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway,

Telephone. So. Boston 605

3

[ Telefonas Richmond 2212(5
i „ 2787-J
i

i Dr. David W. Rosen
I1 321 Hanover Street

"No Work-No PaV’ 
The Workingman's 
Problem

Jis tik jsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutes; 25c. ir 50c. 
už bonkų. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutes.
F AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St, New York, 

Rlchtur’lo Congo Plllčs yra geros cuo 
viduriu «ukmt6Jlmo. 2*>c. ir 50c. t

Ą.G. Groblewski
COR. Ei.M & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų— Lenkškų Vastų

50,000

DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą— vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tue 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 UžnuodIJIma kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky- 

, stlmo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti ^ava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava BtpMrtobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tu^tčknygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava-piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt gal i i|t iriai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAI. 
Męs užmokarn ir paėta. Išrašik 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. 306 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas justi pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė..................................................................

A'i^esas

Stejtas

«•**> »■*”

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laiyakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. A dre
suoki t šiaip:

GEORGE BARTASZIUS
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N.Y.
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
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H vSouth Boston, Mass
A. IVAŠKEVIČ, Mgr.

,, MX 11 IK 1 111K1BVX 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina, kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
Išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai leip išdė-tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negaliu; at-

DOVftNftl-DOVflNftl!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio niokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

TN F1 1/ T H DU C u

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA 0LSEL1S
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, 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 prisiųsirn orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K“mrt‘8ym^tiųSu.renetoH Boston, Mass.

Perkant žiūrėk, kad bu tų ta markė, 
o ganai teisingai.

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

NAUJA LIETUVIŠKANAUJA LIETUVIŠKA N

APTIEK A s
Shlt.nianm 1* a »r • 11111 knot < »i«in trim i<in i H

KOVA”
75c.

AV44<4444444<444444444'444444444444444444444444444444

”50.000 Kataliogų DYKAI! DAKTARAS
$1.25

keleto

25c
50c

10c.
10c.

Didžiausius
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

$2.00
$2.00

$50

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

$3.50 
50c.

25c., 50c.
WILLIAM F. J. HOWARD

Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

lelephonc So. Boston 605

LimUVIŠKAS

I Advokatas

T RIS (HSROS KNYGOS:

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

PACAI II III DATAS Astronomiška kny- I /AO/ALJ 1 .1 » /AO Ka lipjeHau|V( želIlv>
ir kitas planetas, Su paveikslėliais........................J!Ko

MEILES KARŠTLlGEli“,?^ 
mleilv.................................................................................2Oc.
Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siuskit pačios ženkleliais šiuo adresu.

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

AR NORI

Klaidos atytaisymas.
Vietinėse žiniose įsiskver

bė klaida pranešime link pra
kalbu L.S.S. 60 kuopos, kur 
parašyta, jog J. Bekampis 
sakė, kad Bostono kriaučiai 
tamsiausi už visus kitu mies
tu kriaučius. Turi būt: Bos
tono diduma kriaučių stovi 
ant žemesnio laipsnio apšvie
time, negu kitu miestu.

J. A. Bekampis.

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 kreipki ties pas visiems žinomų, 
lietuvį šiuo adresu:

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

So. Boston, Mass.
Namų adresas: 15S--7 th st., S. B.

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

Cambridge’iaus L. S. S. 71 
kuopa rengia koncertą, suba- 
toje, 7 d. birželio (June), sve
tainėj po num. 7 Burleigh 
St., Cambridge, Mass.

Tai bus paskutinis koncer
tas šiame sezone. Pelnas ski
riamas Sibiro politišku kan
kiniu šelpimui.

B. A. Simanavičius.

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas 
gėry laivy:
May 31 į Liepoj ų

,, į Rotterdamą
June 7 į Hamburg iš Boston

$35.00
10 į Rotterdamą 35.00
10 į Bremą, Express,

6 paras $40.00
14 į Liepojy tiesiog 33.00
17 į Bremą Expr. 40.00
28 į Antwerp Expr.35.00
28 į Liepojy 35.00

Norėdami ką nors daugiau 
sužinoti, adresuokit pas

Bartašių, Agentą
261 Broadway, So. Boston, Mass. 

—. , arba
558 Broome St., New York City

$33.00
31.00

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas didis 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 tuojans.

I P Tniniln 822 Washington St.
• 1 Ullllla, UOSTOM. IMASS:

Egiutero No. I. 
Ęgiutero No. 2. 
Zrnijecznik 
Gumbo Lašai - 1
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsarnas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - - .
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
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 Plipauto (Goru Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugolojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Pienių Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ...
Kinder Balsarnas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas ... 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams - - -
Uchotyjia nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles huo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
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 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c. 

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

15c. 
$1.25 

50c. 
10c.
35c. : 
25c. 1 
25c. I 
25c. i 
50c. į 
35c. ' 

$2.00! 
$1.00

25c.
25c. 1
?5c.
50c.
15c. 1
25c.

$1.00
25c.

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- 
yilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt mierą 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.

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusY- 
pirkti ir nereikalautų išduoti pinifciJs 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, 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 & MAIN STS., PLYMOUTH, »A.

laimi relkitlinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingat 
gyventi. Čion vitįkų negalima apraišyti, bet tik 
perskaičius lutyuų atrasite.

ŠITA KNYGA illlustmota puikiais.ntoks- 
sliAkals paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
btitlavojitnųstt visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai ražo.

YPATINGA! serga'nt.i, nusilpnūjg, stiklių- 
rj;, pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
leip užsisenėjnsiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite t il<ri£ rodį.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt. knygų „Daktaras", nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išs -

TODĖL, kad ta knyga <lel labo visuome
nės išduobi, tni kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris t ik atsius kolet ų štampų už pri- 
.■siuntinių.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, Iškerpant 
šilų apgarsinimų irndresuok telp-

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117Walnut st., Philadelphia, Pa.

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, Jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geror, telslugos pagellsis, kad trumpam 
laike galėtum išslgydyt, tai ut.sišaukio prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kallx»j. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto liti 4 po 
plotų. Ncdūl. liti 3.o Utar. Ir Pėtn. vakare nuo 
d liti 8.

Sučedyk savo sveikatą ir pinigus
Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąj pu
sę laiko su mažais išlai
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas; šiluma 
reguliuojama; gali pro- 
syti lauke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikaliugas.Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Dept.4 Chicago, III,

9i « *

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

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

“KOVOJ” rųšoma apie viskų teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

l’risiųskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

į ^99 1815 E. Moyamensing Avė
V d PHILADELPHIA, PENN’A

1.1 KTU VISK Al 
LENKIŠKAI 
RUSIŠKAS

Vienatinis mus tautos 
Medicinos Profesorius 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku opciitcijas. Tėmyk! 
Neik jieškot manę iii ap-

i tieka ant įtampo po mano 
offisu, liet lipk vienais

I tropais a'igštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys

| mano ofiso nuteptos bul- 
I tai, o viršui iu ant lentos
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras“. 
Offiso valandos: nuo lt iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

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

Telephone Richmond 1967-R.

(jauti DYKAI dvi geras setu- 
kas ii Katalioga visokiu geru 
magi sek u setu k u ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la- 

ai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeifru tain, tai atsiusk savo pil
na ir atseku adrese, o ase tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu pykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO. ILL.

*i»a*a>»ai»ei»G*e»»Q>ewG.eii<2.<2*e'

fAkušerka
Y;.,,,. 5 _________rime 

ir prirenka
mo Akinius

Aklų Specijalistas
399 a Broadway sgįi™ 

arti E Street

§ Pabaigų si kursą Womans Medical
College, Baltimore, MJ.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
•R gimdymo, taipgi suteikia visokias rudas ir 
j: pagelbą invairiose moterų ligose.

§ F. Stropiene, BRT*’0^;Y
* SO. UOSTOM. MASS. ~




