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Dideles iškilmės New 
Britaine.

“Laisvės” korespondentas 
praneša:

30 d. geg., 11 vai. iš ryto, 
pradėjus nuo liet, svetainės, 
traukė miesto gatvėmis lie
tuviu paroda. Dalyvavo ir 
kitu miestu draugijos. 12 
vai. paroda sugrįžo svetai
nėn.

Kalbėjo aštuoni kalbėtojai 
iš priežasties prakilnios šven
tės-atidengimo puikios lietu-- 
viškos svetainės. Kalbėjo 
L.U.K. pirmininkas gerb. Y. 
Gerdauskas/ J. Gegužis iš 
Bostono, gerb. Mažeika, kai- 

r po atstovas IWW., Maži- 
liauskas iš Hartford ir du 
kunigai.

Nuosekliai, nors trumpai, 
kalbėjo J. Gegužis. Ger- 
dauskas visai vietoje pada
rė patėmijinfą p. Žebriui, ku
ris varde dievo ir pragaro 
trukdo pirmeiviu veikimą.

Dainavo keli chorai. Pub
likos buvo tiek, kiek tik til
po stačiu.
Kanalas 200 mylių ilgumo.

Cleveland, Ohio. Tarpe 
ežeru Erie ir Michigan nori
ma pravesti kanalą, kuris tu
rės 200 myliu ilgumo. Kana
lo vertė būtu nepaprastai di
delė, kadangi tuomet būtu 
suvienyta NewxYorkas, Chi- 
caga ir visi uostai ant ežero 

4 Superior.
v Dabar tuomi rūpinasi spe- 
ciališka komisija.
Rooseveltas gavo 6 centus

Marquette, Mich. Pulki
ninkas Rooseveltas išlošė by
lą su redaktorium Newettu, 
kuris savo redaguojamam 
laikraštyj buvo išspausdinęs, 
jog Rooseveltas esąs girtuok
lis. Teismas pripažino, kad 
Rooseveltas esąs teisus. 
Redaktorius Newett irgi pa
sisakė padaręs klaidą. Tuo
met Rooseveltas paskelbi, 
kad jam nerūpi gavimas pi- 
nigiško atlyginimo (iš pra
džių jis reikalavo $10.000 už 
nuostolius), bet tik morališ
ka garbė. Prisiekusieji tei
sėjai nubaudė Newettą ant 
6 centu, t. y. mažiausia baus
mė, kuri yra panašiuose at
vejuose.

Taigi Rooseveltas dabar 
galės ramiai šampaną trauk
ti, vieną paskui kitą stiklelį.

Trįs vagystės.
Pastaruoju laiku keliose 

ateiviu organizacijose Ame
rikoj buvo iškeltos aikštėn 
didelės vagystės. Taip, ap
sivogė lenku tautiško susi
vienijimo valdininkas, ku
riam pavyko nusukti apie 
$10.000, nors jis ir gaudavo 
algos $1 800 į metus.

Apsivogė sekretorius žydu 
darbininku pašelpinės orga
nizacijos, kuris per 8 metus 
savo sekretoriavimo išaikvo- 
io $5.000; 'Pamatęs, kad jau 
blogai, jisai kur tai išdūmė.

Dar kiek anksčiau apsivo
gė vienas graikų “tautos 
galva”, nutvėręs pinigus, su
rinktus karės su turkais rei
kalams.
95 rfiexicieciai užmušti.
Netoli Pančo buvo mūšis 

tarpe federališku kareiviu ir
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UZSIENYJ
Sufragisčių darbeliai.

. Londonas, .30 geg., naktį 
sufragistės buvo užmaniusios 
padegti karališką akademiją, 
kurioj telpa daugybės dailės 
vaizdu, puikiausiu visame 
pasaulyje.

31 d. geg. sufragistės ata
kavo Lewishano pačto ofisą.

Ponia Pankhurst vėl pa
leista iš kalėjimo.. Ji buvo 
apskelbusi bado streiką.
Ispanijos ministerija puolė

Madrid 30 d. geg. Ispani
jos ministerial, sykiu su sa
vo pirmininku grafu Roma- 
nones, pasitraukia iš vietų. 
Pasitraukia todėl, kad atža
gareiviu vadas Maura užsi
puolė ant j u dėlei nepasiseki
mo Ispanijai tMorokoje.

Romanones priklausė 
šiaudiniu pirmeiviu.

Lietuviai Afrikoj.
“Liet- Žin.” praneša,

Diazas vykstą Meksikon.
Paryžius, 1 d, birž.—Gene

rolas Porfirio Diaz, buvęs 
Mexikos prezidentas, vyksta 
ant ispaniško laivo į Mexiką.

Rasit, jam vėl pavyks Me- 
xikoj karaliauti.
Bombardavo karišką laivą.'

Iš Solonikų bevieliniu tele
grafu praneša,• kad bulgarai 
pradėjo bombarduoti graiku 
šarvuotlaivį “Spetsai”.^,

Rinkimai į Australijos par
lamentą pasibaigė. Darbinin
ku partija gavo 38 atstovus, 
pirmeiviu—35, neprigulmin-

azino

sukilėliu. 25 sukilėliaixuž
mušti.

Netoli Columbia buvo mū- 
šys tarpe federališku karei
viu ir -sukilėliu. Čionąi su
kilėliai turėjo viršų. Užmuš
ta 70 reguliariškų kareiviu.

Tiesioginis rinkimas 
senatorių.

Washington, D. C. Paga- 
galiaus pirmasai’ ministeris 
Bryanas paprašė po billium, 
kuriuom įvedama tiesioginį 
senatorių rinkimą.

Aliaskos ugniakalniai.
Gauta žinios iš Aliaskos, 

kad keturi, patįs didieji ug
niakalniai, pradėjo pleškėti 
ugnim ir lava, Dūmai, ku
rie išsiveržia iš vieno ugnia- 
kalnio, yra taip tiršti, kad 
200 myliu aplinkui dangus 
apvilktas kokiais tai gelsvai - 
pilkais rūkais.

Gudrus “triksas”.
Neseniai viename New 

Yorko teisme buvo teisiami 
du italai Mailo ir Fasanela 
už sumušimą tūlo Franko. 
Vienas iš jų, Mailo, tuojaus 
buvo išteisintas, nes ant jo 
nebuvo jokiu prirodymu.

Tuomet likosi tik vienas 
Fasanela. Jisai pasikvietė 
savo liudininku Mailo, kuris 
tik ką buvo išteisintas. Mai
lo pasakė: “Fasanela nekal
tas, nes aš sumušiai Fran
ką”
prie kaltės, -no A -jį tik ką bu
vo išteisinę.

Bet čia buvo tikrai juokin
ga, nes teismas negalėjo ap
kaltint Mailo, kadangi pagal 
konstituciją nei vieną žmogų 
nevalia teisti du sykiu už tą 
patį prasikaltimą.

Taigi, nors Frankas su
muštas, vienok kaltininku 
nėra.

Liet. Soc. Konvencija.
31 d. geg. Philadelphia, 

Pa. prasidėjo Lietuviu Soci- 
jalistu Sąjungos konvencija. 
Dalyvauja gana daug žymiu 
atstovu, tarpe ju J. Neviac- 
kas — “Laisvės” bendrovės 
pirmininkas, S. Michelsonas 
—“Kel.” redaktorius, A. Ba
ranauskas—LSDP. atstovas, 
J. Šukys ir kiti.

Tarpe kitu pasveikinimu 
konvencija gavo telegramą 
ir nuo “Laisvės”.

Pirmą dieną buvo pakeltas 
klausimas apie susivienyjimą 
su anglais. Galutinai dar ne
nutarta. Sesijos pasibaigė 6 
vai. Paskui buvo didelis mi
tingas.

Orlaivininkų nelaimės.
Kariškame orlaivininkų 

korpuse Suvienytose Valsti
jose įvyksta daugiaus nelai
miu, nei kaip kurioj nors ki
toj šalyj.

Vienok reikia pripažinti, 
kad Amerikos orlaivininkas 
randasi ore dusyk ilgiau, ne
gu kitu kraštu orlaivininkai.

Madison, Wis. Wisconsi- 
no gubernatorius užvetavo 
(atmetė) billių, perleistą per 
legislaturą, kad leisti per re
ferendumą klausimą apie su
teikimą moterims politišku 
teisiu. z

prie

jog 
Johanesburge, pietinėj Afri
koj, ir jo apielinkėse yra lie
tuviu. Kai kurie turi savo 
namus ir farmas. Pusėtinas 
būris dirba aukso kasyklose. 
Visuomeniškame judėjime 
lietuviai dar nepasirodė.
Škotija nori savyvaklos.
Londonas 30 d. geg. Ka

dangi Airija greitu laiku su
silauks savo tautiškos savy- 
valdos, tai ir škotai pradeda 
galvoti apie Škotijos savy- 
valdą.

Škotijos pirmeiviai, nariai 
Anglijos parlamento, jau pa
kėlė klausimą apie autono
miją dėl Škotijos.

Ir popiežius džiaugiasi.
Popiežius, kaip pranešu iš 

Rymo, didžiai apsidžiaugęs, 
kad Balkanuose bus taika.

O kas sankcijonuoja tas 
kares, jeigu ne jisai pats?

Skiriasi nuo vyro.
Bruselis 31 geg. (Belgija). 

Kunigaikštienė de Orleane 
reikalauja persiskyrimo nuo 
savo vyro. Jos vyras yra 
kandidatas ant Francijos tro- 
no, jeigu ten monarchistams 
pavyktų panaikinti republi- 
ką.

Karė pasibaigė.
Londonas 30 d. geg. 

re faktiškai užsibaigė,
da visų kariaujančiū šalių 
delegatai, susirinkę Londo
ne, savo parašais patvirtino 
santaikos aktą. Karė tęsė
si veik aštuonis mėnesius, 
lėšavo daugybę milijonų ir 
prarijo daugybę gyvasčių.

Turkija atiduoda savo že
mes į vakarus nuo linijos, 
vedančios nuo Enos iki Ege- 
jiškų jūrių. Albanija gauna 
autonomiją. Dar nėra galu
tino susitaikymo apie Ege- 
j iškas salas.

Balkanų mažosios valstijos 
reikalauja $300.000.000.-

Graikai su bulgarais 
pešasi.

Graikai su bulgarais nesi
liauja kovoję. Bulgarų ar
tilerija atakavo graikus ties 
Prava.

Mat, žmonių kraujas ne
reikia pirkti, tai tegul lieja
si didesni upeliai...’

Darbininku partija Austra
lijoj nėra socijalistiška parti
ja pilnoje to žodžio prasmėje.

Bevielinis telefonas.
Berlyne vienas pačtos val

dininkas išrado naują bevie^ 
linį telefoną.

Pačtos valdininkas ant sta
cijos Nauen garsiai skaitė 
laikraštį prieš tą aparatą, ir 
jo balsas pasiekė daugelį te
lefonu stadijų, kuriose irgi 
buvo panašus aparatai. Pa
dėkime, jo balsas buvo gir- 
džiamas net už keliu šimtu 
myliu.
Prieš naują revolįuciją.
Chini joj visk is išrodo ant 

naujos r^/oliwijos, Parla
mentas jau susirinko, bet 
nieko neveikia. Šiauriniu 
provincijų atstovai nori su
grįžimo senosios tvarkos. 
Pietinės gi provincijos yra 
didelės šalininkės republikos 
ir provincijų savy valdos.

Provincijoj Kiangsi prasi
dėjo sukilimas. Sukilėliai 
nori padalinti Chiniją į dvi 
dalis, pietinę ir šiaurinę, ku- 
riuodvi būtu neprigulmingos 
ir valdytusi, kaip norėtu. '

^Šventa atskala.
Skaitytojai, veikiausia, bus 

girdėję vardą popo Joano 
Kronštatiečio, kuris savo lai
ke vos ne į šventuosius buvo 
iškeltas. Tuomet susitvėrė 
sekta, kuri vadinosi “joani- 
tais”.

Pasirodo, kad jbanitai ne
toli bėgę nuo žmogžudžiu. 
Štai Peterburge 10 joanitu 
užpuolė ant vieno turtingo 
žmogaus, reikalaudami, kad 
tas atiduotu jiems savo pini
gus.

Ir vis tai daroma vardan 
Kristaus!
Norėjo užmušti kunigą.
Žitomiro bažnyčioje per pa

maldas 18-kos metu mergina 
Voicechovskaja norėjo už
mušti kunigą, seminarijos 
profesorių Dominčaką, kuris 
laikė mišias. Šovė į jį du 
kartu, bet nesužeidė.v
12.000 nelaimingų atsiti- 

v kimų.
Šiomis dienomis išėjo iš 

spaudos Maskvos rajono fab
riku inspekcijos atskaita. Vi
so labo užregistruota 12.000 
nelaimingu atsitikimu. At
skaita parodo, kad pastaruo
ju laiku fabrikose padidėjo 
moterų darbininkių skaičius. 
Ypač padidėjo moterų skai
čius šilku pramonijoje, ka
me moterų dirba virš 70%.
Siuvėjų streikas Peter-

Ka- 
ka-

Žmogžudystė.
Plungė, Kauno gub.—4 d. 

geg. iš prūio Oginskienės 
sodne ištraukė vidutinio am
žiaus moteriškės lavoną. Ji 
buvo iš kaimo ir rengės va
žiuoti į Ameriką, bet žmog
žudžiai atėmę apie 200~r. pi- 
niįįd, drapanas, primušė ją 
ir įmetė į prūdą, kame nu
skendęs jos lavonas pragulė
jo keletą dienu. Eina tardy
mas; pas vieną plungietę mo
teriškę, kuri jau areštuota, 
susekta kai kurie nukentėju-, 
sios apdarai.

Spėjama, kad dalyvavusiu 
žmogžudystėj buvę daugiau, 
bet dar nesusekti.

Riaušės bažnyčioje. :
Jau minėjome apie riaušes 

šv. Jono bažnyčioje Vilniuje. 
Dabar Vilniaus laikraščiai 
suteikia apie tą skandalą 
daugiaus plačiu žinių. Skan
dalas tęsėsi dvi dienas. Lie
tuviams neleido giedoti. Da
vatkos rėkė, kaip drūtos. 
Lenku kunigas ju nemalšino. 
Po pirmos dienos skandalo 
lietuviai, visa minia, drožė 
pas vyskupijos valdytoją pa
siskusti. Vyskupijos valdy
tojas juos aštriai priėmė.

“Eikite pas velnią”.
Taip pasakė Vilniaus vys

kupijos valdytojas lietu
viams, kuomet šie atėjo pasi
skusti, bet paskui, pamatęs, 
kad per toli nuvažiavo, per
siprašė. Ir prižadėjo ištirti.

Antrą dieną atsikartojo 
tas pats skandalas. -

Trečią dieną bažnyčia dėl 
lietuviu buvo uždaryta. Poli- 
cistai vaikščiojo aplink baž
nyčią ir saugojo tvarką.

Šitos visos žinios parodo, 
kad santikiai tarpe Vilniaus 
lenkišku ir lietuvišku katali
ku eina aštryn.

Tiktai lenkiškai ir lietuviš
kai kalbanti socijalistai to
se riaušėse nedalyvauja.
Kaip sekasi “Vilijos” fab

rikai.
“Vilijos” fabriką išleidusi 

savo apyskaitas už 1912 me
tus. “Vilija” turi 102 šėri- 
ninku, kurie įnešė šimtą tūk
stančiu rubliu.

Per 10 mėnesiu “Vilija” 
pardavė prekių už 197.423 
rub. Kauno skyrius parda
vė už 30.000 rub. Savo loc- 
name fabrike išdirbta tavo- 
ru už 11.622 rub. “Vilija” 
sakosi dėlto taip maža išlei
dusi savo prekių, nes pervė- 
lai pradėjusi darbą.

“Vilija” skundžiasi, jog jai 
trūksta kapitalo.
Marijavitams neparsamdo 

namo.
Vilniaus marijavitai negali 

rasti namo pasisamdyti. Ran
da ant senojo namo jau pasi
baigė, o naujo niekur negali 
gauti. Tadgi dabar likosi be 
jokios pastogės.

Kun. Tulaba prašęs guber
natoriaus paskirti jam kokį 
užkampį. Ar paskirs jam 
gubernatorius ar ne,—dar 
nėra žinios.

Žmogžudystės auga.
Naumiesčio pav. (Suv. g.) 

-1911 m. čionai padaryta 
šios žmogžudystės:

1) Petrui Trankauckui, 
Sviatošino v., perskelta gal
vos kiaušas peštynėse.

2) Juozui Mašapauckui,Le
kėčių k., Dabravolės v., per
skelta galvos kiaušas kuolu, 
jam namon keliu begrįžtant.

3) Jonui Antanaičiui, Zyp
lių folvarko lauke, perskelta 
galvos kaušas kuolu peštynė
se, begrįžtant jam namon iš 
Lukiu po atlaidų.

4) Pranas Kriaučiūnas, Jen- c 
čių k., Bobteliu v., pašautas
į galvą iš mauzerio; norėta 
pinigus atimti.

5) Antanui ' Strakauckui, 
Paluobių k., Tamošbudžio v., 
perskelta galvos kiaušas peš
tynėse už mergas.

1912 metais padaryta šios 
žmogžudystės:

1) Konst. Basčiui, iš Striu- 
pu k., Šakiuose perskelta gal
vos kiaušas peštynėse.

2) Antanui Rogdanavičiui, 
Plokščiu v., sutrenkta sme- 
gens peštynėse.

3) Domeikai iš Lepšiu k., 
Griškabūdyje per vestuves 
peštynėse perskelta galvos 
kiaušas.

4) Antanina Kutienė, iš 
Bobteliu k., nunuodinta ar
šeniku; byla pasiliko neišaiš
kinta.

5) Izidoriui Unguraičiui, 
Kriukuose, perskelta galvc^ 
kiaušas peštynėse.

6) Juozui Unguraičiui, Zy-
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Peterburgė streikuoja vir
šutiniu moterų rūbu siuvėjai 
ir siuvėjos. Kiekvieną dieną 
streikuojančiųjų skaičius au
ga. Siuvėjos, dirbančios na
mie, apkrautos darbu. / Nau
dodamos proga ir jos 
pakėlė kainas už savo darbą.

S.tudentai-daržininkai.
Maskvoj, vienam studėn- 

tui sumanius, susitvėrė stu
dentu 7 daržininku ratelis. 
Viešpataująs tarpe studentu 
neturtas priverčia juos jieš- 
koti uždarbio įvairių-įvai- 
riausiais būdais. Studentai- 
daržininkai mano paimti 
nuomon palei Maskvą nedi
delį žemės plotelį, išdirbti jį 
ir sodinti brangesnes daržo
ves. Visus darbus tuose dar
žuose atliks patįs studentai.
384 naujos krasų ir 424 

telegrafo Įstaigos.
Vyriausioji kraSu ir tele

grafo valdyba mano prapla
tinti krasų-telegrafo įstaigų 
tinklą. Viso labo manoma 
atidaryti 1.975 naujas krasu 
įstaigas, įtaisyti telegtafą 
1.268 vietose ir leisti krasu 
operacijas atlikti 472 val
sčiaus raštinėse. Tas viskas 
kainuos 13 milijonu rubliu. 
Sekančiais metais manoma 
jau atidaryti 424 telegrafo ir 
384 krasu įstaigas.

Areštantų pabėgimas.
Balandžio 28 dieną iš Be- 

zenbergo policijos kalėjimo 
pabėgo 2 areštantų. Sargas 
užmiršo užrakinti duris, areš- 
tantai tąja proga pasinau
dojo.

Lsiai

1 d. birželio pasibaigia po
litiškas traktatas tarpe Ispa
nijos ir Suvienytu Valstijų. 
Ispanija jau pasirašė po nau
ju traktatu ant naujo penk
mečio.

Mirė žymus socijalistas.
Brussely (Belgijoj) mirė žy

mus socijalistu vadovas Hek- 
tar Denis, vadovas parla
mento socijalistu kuopos. Ji
sai turėjo 71 metą amžiaus. 
Nabašninkas buvo ne tik.žy
miu socijalistu, bet ir garsiu 
profesorium naujame Bru§- 
selio universitete.

įi

t 
I

t
vos kiaušas.

7) Balčiūnas, Sodžių k., 
nušautas šmekerio per vestu
ves.

8) Andriui Poderiui, Jode- 
ganių k,, perskelta galvos 
kiaušas peštynėse.

Iš šios statistikos matome, 
kad 1912 m. žmogžudysčių 
skaičius žymiai padaugėjo. 
Dažniausia žmogžudysčių 
priežastis, tai girtų peštynės. 
Todėl, pasimažinus girtųok= 
liavimui, be abejo, pasima- 1 
žintų ir žmogžudysčių skai
čius. Blaivybė^ draugijoms 
Naumiesčio pav. kaip tik di
delis reikalas pasidarbuoti.

Gelžkelio reikalai.
Raseinių draugija pasienio 

geležinkeliui tiesti per Rasei
nių apskritį neseniai vėl bu
vo padavusi prašymą leist 
tiesti geležinkelį iš Liepojaua 
Kaunan per Raseinius. Te- 
čiaus ministerija, kuri kart? 
buvo jau atmetusi tą p 
mą, ir vėl ji atmetė.

i
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lijon.
Išvytasis iš Portugalijos 

jos buvęs karalius Manuelis, 
kuris neseniai apsivedė su 
Prūsu karaliaus giminaite, 
dabar vieši Paryžiuj.

Ir jis ir jo žmona tikisi su
grįžti dar Portugalijon paka
rai i auti.

Virbalyje gyvuoja trįs lie
tuviu draugijos: Vartotoju 
Draugija, Krikščionių Darbi
ninkų Draugija ir “Žiburio” 
skyrius.

Geriausiai sekasi Vartoto
ju Draugijai. Pereitu metu 
pabaigoje apyvartos per išti
sus metus turėjo 54.914 rub. 
70 kap., gryno pelno 1.828 r. 
75 k. Gryną pelną paskirstė 
šitaip: atsargos kapitalan 
10% arba 182 r. 88 k., divi
dendo už pajus 7% arba 537 
r. 33 k. Dovanu nariams ir 
nenariams nž įpirktas prekes 
3% arba 1.000 rub, neišskir- 
stytais liko 108 r. 54 k. Na
riu turėjo 316 žmonių. Drau
gijos krautuvė stovi labai pa
togioje vietoje, viduryj rin
kos.

Anglija su Francija vis 
daugiau pradeda susibičiu
liauti. Šią vasarą ties Spite- 
du (Anglijoj) įvyks dideli jū
ros manevrai, kuriuose daly
vaus Anglijos ir Francijos su
sijungę laivynai.

Maras Lenkijoj.
Ties Cudovo (Prūsų Lenki

joj) vienoj šeimynoj prasidė
jo džiuma (maras).

gegu- 
suimta

Areštai, 
šventimo 

Nikolajeve
Dėlei 

žės 1 d. 
daug darbininkui

■a-mi

Pasaico, N. J. ahglų dien
raščio redaktorius bus teisia
mas už įžeidimą garbės 
Patersono policijos.

Ar tik nepradės konfiskuo
ti laikraščius, kaip batiuška 
Rusijos caras ir kiti despotai?
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Teismai ir kaliniu darbas
(Medžiaga iš “tearson’a Magazine”)'

• Kunigas apie so- 
cijalistus.

Nors su didžiausiu atsar
gumu, su didžiausiom abejo
nėm—vienok ir vienas kitas 
iš katalikišku kunigu prade
da pažinti socijalizmą ir tarti 
vieną-kitą teisingesnį žodį 
apie socijalistu partiją.

Reikia žinoti, kaip baisiai 
suvaržo kleriko sąžinę kata
likiškose seminarijose, kaip 
“išmuštruoja” jo logiką, ir 
kokią daugybę supelėjusiu 
žinių sutalpina j jo ^vargingą 
galvą. Atsiminkime dar, 
kad į kunigus (padėkim Lie
tuvoj) daugiausia eina tie, 
kurie neturi kur pasidėti, ir 
tik per vargą baigė keturias 
gimnazijos klesas.

Išėjęs iš seminarijos, jau
nasai kunigas atsiduria po 
kontrole klebonu, dekonu ir 
gaujos davatkų. Pagaliaus, 
matydamas vien nuolan
kumą, ir patsai pradeda žiū
rėti į žmones išaugšto, pa
žemindamas juos. Praeina 
metai- kiti ir visa tokio kuni- 
go esybė apauga stora žieve, 
farizėjiškais prietarais. Jisai 
krauna dolerius ir pavirsta į 
paprastą agentą dykaduoniu 
klesos.

Betgi, kaip sakiau, pasku
tiniu laiku ir iš kataliku ku
nigu vienas kitas pradeda 
blaiviau žiūrėti į dalykus.

Štai “Vorwerts” praneša, 
kad katalikiškame Miunche
no mieste (Bavarijoj) atsibu
vo viešas susirinkimas, kurį 
sušaukė socijalistai. Tame 
susirinkime paprašė balso ir 
kataliku kunigas Binnstei- 
ner.

Kunigas Binnsteiner pri
pažino viešai, kad socijalistu 
partija gina žmonių intere
sus. Socijalistams rūpi varg
dieniu būvio pagerinimas. 
Reikia skelbti kovą prieš tur
čius. Kunigas sakosi dau
giau mylįs socijalistiškus dar
bininkus, ne kaip katalikiš
kus unijistus, kurie eina vie
noj procesijoj su didžiausiais 
piktadariais ir svetimu pačiu 
suviliotojais. Kunigas pripa
žįsta, kad katalikiška partija 
pataikauja valdžiai ir negina 
darbo reikalu.

Kaip kunigas, jisai gaili- 
nasi, kad turčiai daug pui
kiau laidojami, nekaip varg
dieniai. Bagočiu lydint į ka
pus, skambina varpai, gies
mių gaidos skamba. Lydint 
gi varguolį, tankiai net ty
liųjų mišių neatlaikoma.

Kunigas pripažino, kad 
esą daug patogiau deginti la
vonai ir jog tai nėra priešin
ga tikėjimui.

Tat taip šnekėjo minėtas 
kunigas ir jo žodžiu klausėsi 
didelė svieto minia.

Kągi ant to viso pasakys 
mūsų kunigija? Per savo pa
mokslus jie tik plūstasi, kei
kiasi, siundo artymą ant ar- 
tymo, o išsikeikus ir išsiplū- 
dus, rengia visokias ceremo
nijas, svaigini žmonių protą 
dūmu smilkaluose, taiso kom
panijas į Šidlavas ir į Čens- 
tachavą pas Macochus.

Aš nenoriu čionais perkal
binėti kunigiją. Tegul sau 
eina stačiu keliu į pražūtį, 
tegul kasa sau duobę. Lie- 
tuviai-žmonės jau atsikrato 
nuo amžino fanatizmo svai
gulio ir pradeda suprasti,- 
kad socijalistas tai žmogus, 
kuriam rūpi teisybė ir užve
dimas . geresnės, žmoniškes
nės tvarkos pasauly.

J. Europietis.

Tautiški bubnų 
tūzai.

Kožna tauta turi savo būb- 
nu tūzus, turime ju ir męs, 
lietuviai. Męs susitinkame 
juos ant kožno žingsnio, su
dribusius ir iškrikusius dva
siškai, bet raudonus, raume
ningus kūniškai.

z “Būk visuomet užsiganė
dinęs savim, savo pačia ir 
pietumis”, sako vienas poetą. 
Ir tai šventa teisybė! Dar 
butelis alaus, keli geri ci
garai, keli tūkstančiai banko- 
je, kaziros, automobilius—ir 
še jums visa gyvenimo “pil- 
vozopija” tautišku būbnu tū
zu. Jeigu kurio nors iš tu 
daiktu trūksta, galima apie 
tai sapnuoti, kad rytoj bus.

Nesipiktinam męs iš ju di
delio pilvo ir nepavydime jo. 
Bet męs piktinamės iš to 
dvasiško sudribimo, visiško- 
apsileidimo. Apžėlusia šir
dimi, sustingusiais jausmais, 
suskretusia sąžine—jie žiūri 
į tą margą gyvenimėlį. Jie 
žiūri išaugšto į tuos, ką dirba 
-kruta, jie, pilvą susiėmę, 
tik pasijuokia iš visko.

Kiaulė kniuksi savo guoly
je ir pabandykite išvyti ją iš 
dumblyno. Dumblynas, tai 
kiaulei šventas daiktas,' be 
dumblyno ji gyventi negali. 
Yra net tam tikra kiaulių 
daina, kurioje viena kiaulė 
sako:

— Kas man iš saulės spin
duliu,

Kas man iš žydinčiu gėlių! 
O t, kad pavirsi į mėšlyną 
Arba į kvepiantį liugyną, 
Tuomet dainužė jau kita. 
Tokiu kiaulių tarpe lietu

viu jau yra. Įgiję šiek -tiek 
turto, jie apsileidžia, sukir- 
myja-supūva ir su panieka 
žiūri į naujos kartos kovą.

Męs gi šaukiame prie darb
štumo,- energiškos kovos ir 
nenuilstančio žengimo pir
myn. Žmogaus siela ir pro
tas negali būti ant vietos. 
Žmogus turi blaškytis, kovo
ti, jieškoti nauju gyvenime 
keliu. Jisai turi siekti prie 
idealo.

Laimingi tie seneliai, ‘ku
rie sename kūne užlaikė jau
nos dvasios ugnį, kurie ne 
praeity yra pasinėrę, bet ne
nuilstančiai bėga gyvenimo 
taku su jaunąja karta.

Žmogus sutvertas dėl ko
vos ir dėl džiaugsmo.

Bet randasi tie “tūzai”, 
apie kuriuos beveik ir galima 
pasakyti, kad “gimęs dėl 
šliaužiojimo lekioti nebegali”.

Jie žiūri į mus išaugšto. 
Jie mano^ kad pilvas ju dau
giaus reiškia, kaip visas pro
gresas, visa apšvieta, visi ci
vilizacijos vaisiai, įgyti per 
kovą, per nenuilstantį triūsą 
ir darbštumą.

Jiems nereikia protauti, 
galvoti. “Turėk gerą kum- 
ščią, kaip pasakė “Saulė”— 
ir tavo bus viršus”.

“Saulė” išreiškė “pilvozo- 
piją” minėtu “būbnu tūzu”.

kad ir iki kraštui svieto, bet 
jisai turi būt pagautas”.

. Žinoma, ne mums užtarti 
tą gaivalą, kurio sąžinė jam 
tiek tesako, kiek šaltas ak
muo. Bet męs piktinamės 
iš tos niekingos, ttisčios, fa-, 
rizėjiškos taktikos buržuazi
niu laikraščiu. Tie laikraš
čiai, smerkdami minėtą pra
sižengėlį, tarsi atlieka gerą, 
sąžiningą darbą. Jie garsi
nasi su savo ^era širdimi 
tarpe nesuprantančiu dalyku 
stovio žmonių.

Bet kodėl tie laikraščiai 
tyli tuomet, kada angliaka- 
syklose veik kascįien žūsta 
šimtai žmonių? Kodėl jie 
tyli tuomet, kuomet geležin
keliu nelaimėse žūsta- kas
dien irgi keli žmonės? Ko
dėl jie tyli tuomet, kuomet 
nelaimės fabrikose atima gy
vybę šimtams žmonių? x

Kodėl tie laikraščiai tuo
met nešaukia, kada žūsta 
tūkstančiai ir lieja dabar sa
vo krokodiliaus ašaras dėlei 
vieno niekšo pasielgimo. Tur
būt, todėl jie taip elgiasi, 
kad išduodami vieną, jie 
mano paslėpti visą kapitalis
tišką šaiką.

Nelaimingu atsitikimu 
šiandien yra tokia daugybė, 
kad ju tik aklas žmogus gali 
nematyti. Čia reikia kaltint 
visą kapitalizmo sistemą. 
Socijalistiška laikraštija kas
dien sako savo skaitytojams: 
“Neužmirškite griauti visos 
sistemos!”

ham išpuola po $120. Gi, 
Suvienytu Valstijų užsieninė 

' prekyba išneša tik po $40 ant 
kiekviei o gyventojo. Tokiu 
būdu Argentina užima trečią 
vietą sulyg užsieninės preky
bos ant kiekvieno gyventojo. 
Pirmą vietą užima Hollandi- 
ja, o antrą—Belgija.

Tos skaitlines nėra, vie
nok, taip nustebinančios,kaip 
tas rodosi, kadangi Argenti
nos parduodami produktai— 
grūdai, galvijai ir mėsa įvai- 
riuosę pavidaluose—yra rei
kalingiausiais kitose valsty
bėse daiktais, nes veik visur 
kitur ty produktu trūksta. 
Iš kitos pusės, Argentina tai 
kuogeriausia šalis žemdirbys
tei ir galviju veisimui, nes 
milžiniški lygios, riebios že
mės plotai (prairijos) yra la
bai parankus žemdirbystei ir 
duoda geriausias ganyklas. 
Ji yra šalis ne mažu farme- 
riu, kurie užaugina daug su
lyg vietos, bet mažai sulyg 
žmonių skaitliaus, bet 
liu žemvaldžiu ir žemė 
valdoma ir išdirbama 
liais plotais.

Kadangi gyventoju ten su
lyginamai mažai, tai kasinė
tą atlieka milžiniška produk
tu dalis pardavimui.

J. Stropus.

Zinių=žineles.

tais, ligoniu buvo jau daugiau, 
būtent 358. Daktaras Barr atkaetoti- 
nai pasakė: ""dabartiniam laike Kentucky 
valstijos kalėjimas gali būti užvardintas 
džiovos lizdu”. Jeigu Kentucky žmonės 
pamatytu, kiek ligų išeina iš kalėjimo, jie 
tuojaus pareikalautu, kad panašiu Šuny
bių nebūtu daroma. Komisijonieriui pa
prašius, daktaras Barr net prisiekė paliū- 
dyjimui šių skaitliniu. Negana to. 1911 
metais komisijonierius nusiuntė savo pa- 
gelbiriinką Kentucky kalėjimą apžiūrėti. 
Išpradžiu kalėjimo vyriausybė griežėj at
sisakė jį įsileisti. Pagaliaus, per didelį 
vargą jį įsileido. Ir štai ką jisai pamate: 
kalėjimas senas, drėgnas, jokiu sanitariš
ku patogumu; ligonbutis buvo virš valgo
mojo kambario; visur dulkės ir purvas.

Vienok jam neparodė ligonbūcio kny
gas. Vėliaus betgi pati kalėjimo komisi
ja išdavė atskaitą. Dalyku stovis pasiro
dė esąs dar blogesnis, nekaip manyta. I š 
1350 žmonių apsirgusiu sifiliu 
buvo 29 0. ir 50 nepagydomu džio
vininku-

Tai tokius faktus surinko Oklahomos 
valstijos komisijonierius, norėdamas kovo
ti prieš ligų išsiplatinimą per kaliniu ga
minamus išdirbinius. Jisai reikalavo, kad 
minėti išdirbiniai būtu pažymėti, kaipo iš
dirbti kalėjime ir tuomet jau žmonės ne
būtu ju pirkę.

Ir kas gi išėjo? Kada abidvi pusės 
stojo prieš teismą, tai teismas palaikė 
kontraktinės kompanijos pusę ir uždraudė 
komisijonieriui maišytis į kompanijos va
romą kenksmingą biznį. Teismas pasakė, 
“jog suženklinimas darbo sumažintu vidu
rinę pirklystę.” Panaši teisė buvo pripa
žinta priešinga konstitucijai.* **

Norint gerai suprasti teismo rolę ""ka
liniu klausime,” jokiu būdu negalima ap
lenkti garsios Hawkinso bylos. Kada tik
tai prasideda judėjimas, reikalaujantis pa
gerinimo kalėjimo darbo sąlygų, tuojaus 
kontraktoriu įičiuoliai iškelia tą garsiąją 
Hawkinso bylą.

Vienok pirm to reikia truputį susipa
žinti su kalėjimu istorija New Yorko vals
tijoj. Tos istoriškos žinios bus labai ne- 
prošalį patirti.

Pirmutinis kalėjimas New Yorko valsti
joj buvo pastatytas New Yorke 1796 me
tais. Tais pat metais buvo panaikinta 
mirties bausmė už visus prasikaltimus, iš
ėmus išdavystės, žmogžudystės ir vogimo 
iš bažnyčios.

(Pabaiga bus).

Didžiausia pasaulio unija.
Didžiausia pasaulio unija 

yra Vokietijos metalo darbi
ninku unija. Toj unijoj pe
reitais metais buvo 561,547 
nariu. Per vienus tik metus 
priaugo 40.000 nariu. Prie 
unijos priguli .ne vien vyrai, 
bet ir moterįs. Moterų pri
guli 27,876 ir vaiku 17,017.

Tie nariai vienu tik mėne
siniu mokesčiu sumokėjo ;17 
su puse milijonu markiu. Iš
viso gi įplaukų buvo veik aš
tuoniolika milijonu markiu. 
Bedarbiams sušelpti išmokė
ta pusantro milijono markiu. 
Sergantiems pagelbos—trįs 
su puse milijonai. Streikuo- 
jantiem—du su puse milijo
nai.

Abelnai’gi išlaidu buvo aš- 
tuoni suvirs milijonai. Kasoj 
turto lieka 11 milijonu mar-

žmones nutarė 
kaliniu išdirbtu

Net 23 Valstijų kalėjimuose viešpa
tauja sistema, sulyg kurios kaliniu gami
nami išdirbiniai pardavinėjami svetimose 
valstybėse. Kaliniai esti parsamdomi pri- 
vatiškiems bizniams už kelis centus. Tą, 
ką padirba kaliniai blogiausiose sąlygose, 
gaudami mažiausį atlyginimą, vėliaus pa
sisavina įvairios firmos ir gauna didžiausį 
pelną. Tuotarpu, kaliniu pagaminti tavo- 
rai yra didžiausiais ligų nešiotojais. Nuo 
panašios sistemos, vadinasi, nukenčia ir 
kiekvienas žmogus. Kad daugiau išsun
kus syvų ir naudos iš kaliniu, juos tankiai 
laiko kalėjimuose virš paskirto jiems baus
mės termino. Todėl reikia priešinties, kad 
privatiški kontraktoriai daro biznį iš kali
niu darbo. Viskas, ką pagamina kalinys, 
turėtu eiti naudai valstijos ir sušelpimui 
ju nelaimingu šeimynų.

Kas tame kaltas, kad iš kaliniu darbo 
naudpjasi privatiški kontraktieriai ir to
kiu būdu baisiai skriaudžiamos ju šeimy
nos? Ogi teismai.

Dabar męs stačiai eisime prie faktu. 
Vienas New Yorko teisėjas Dennis O’Brien 
dar prieš penkiolika metu nusprendė, kad 
"‘nei tau', nei man neišpuola žinoti, ar mū
sų drabužiai bei apautuvai yra padaryti 
laisvo darbininko švarioj dirbtuvėj, ar si- 
filitiko bei džiovininko kalinio baisiose san- 
lygose kalėjimo išdirbystės”. Šitas New 
Yorko teisėjo nuosprendis buvo padarytas 
naudai vieno augšto baptistu bažnyčios 
žmogaus, kuris darė didžiausį pelną iš ka
liniu darbo.

Bet tasai nuosprendis nėra vieninte
lis. Daugybės teisėju prisilaiko tos kenk
smingos pažvalgos.*

39 *
Oklahomos valstijoj 

per legislatūrą neįsileist
drapanų, jeigu nebus aiškiai ir teisingai 
suženklintos. Tuomet žmonės matys, kad 
tos drapanos yra ligų nešiotojos. Oklaho
mos valstija jau turėjo daug patyrimo su 
kaliniu išdirbiniais. Kada šita valstija į- 
sikūrė, tuomet ji neturėjo net už ką pasi
statyti kalėjimus. Dėlei tos priežasties 
Oklahoma buvo padariusi sutartį su*Kan- 
sas valstija, kad- ši užlaikytu kalinius ir 
mokėjo už kalinio užlaikymą per dieną 40 
centu. Tuomi pačiu kaliniai buvo veik 
parduodami. Nuo ju buvo lupami devy
ni kailiai,, kad iš ju darbo būtu daugiau 
pelno.

Greitai tasai baisus oklahomiečiu ka
liniu išnaudojimas kilo aikštėn. Kaliniai, 
pasilinosavę nuo bausmės, pasakojo baise
nybes, kaip su jais elgtasi Kansas kalėji
me. Vienas iš urėdninku K. Bernard ap
skelbė baisius faktus apie išnaudojimą. 
Tuomet Oklahomos valstija atsiėmė savo 
kalinius atgal ir užvedė namie geresnę 
tvarką. Vienas iš pamatiniu dalyku nau
joj Oklahomos sistemoj buvo, kad nepar- 
duot tos pat valstijos nei kitu valstijų ka
liniu išdirbiniu be žinios ir sutikimo žmo
nių. Manė tą tikslą atsiekti su įvedimu 
teisiu. *Darbo komisijonierius bandė vy
kinti tą įstatymą, bet tuoj išlindo kontrak
tieriai, kurie išnaudojo kalinius. Pirmiau
sia užprotestavo didžiulė Hoge—Montgo
mery Co., kuri verta milijonus doleriu. Ji 
išnaudoja darbą kaliniu Kentucky valsti
jos kalėjime—Frankforte. Kaliniai išdir
ba apsiautuvus; kaliniai stačiai parduoti 
kompanijai, kompanija gauna didžiausį 
pelną. Žinoma, kompanija nori pardavinėti 
apsiautuvus visose valstijose, o čia kaip 
tyčia oklahom iečiai protestuoja ir reika
lauja teisingai suženklinti, kad tai 
kaliniu darbas (žinia, tada niekas ne
pirks!).

Tuomet minėta kompanija kreipėsi 
prie federališko apskričio teismo ir prašė 
užtarimo, kad tas aplaužytu ragus Okla
homos darbo komisijonieriui. Kaip tai, 
girdi, drįsta pastoti kelią tarpvalstijiniai 
prekybai!

Dabar pažiūrėkime, kas iš- to išėjo. 
Oklahomos darbo komisijonierius, kaip ant 
delno išrodė, kad kaliniu išdirbiniai yra li
gų nešiotojais. Jisai pristatė baisius fak
tus. Jisai gavo nuo daktaro Joseph Barr 
paliūdyjimą apie kaliniu ligas Kentucky 
valstijos kalėjime. Tasai daktaras buvo 
to kalėjimo daktaru, taigi surinko teisin
gas žinias. Pasirodė, kad Kentucky 
kalėjime kiekviena^ penktas ka
linys serga užkrečiamą liga. 
1908 metais iš 1344^ kaliniu bu
vo 327 tik r ii ligonia- 
sirgo sifiliuyni,r 90, džio.va./ S;e- 
kančiai^ metais, tai yra 1909 me

Chiniečių drabužiai.
Tuoj po 1911-12 metu re

voliucijos Chinijoj, tarpe vi
dutinės ii* augštesnėsės luo- 
mos, apsireiškė didelis palin
kimas prie europišku drabu
žiu. Veik visi, kuriems tai 
daleido išteklius, pakeitė sa
vo tautiškus aprėdalus euro- 
piškais; bet žmonių masa— 
darbininkai, kaimiečiai ir 
smulkus krautuvininkai—ne
išgalėjo .to padaryti. Ar šiaip, 
ar taip, bet praėjusiame me
te labai pasididino reikalavi
mas įvairiausiu svetimu ša
lių aprėdalu. Vėliaus, vie
nok, prasidėjo reakcija ir jau 
šio meto pradžioje—sulyg Su- 
vien. Valst. konsulo praneši
mu—apie šešiasdešimtas nuo
šimtis permainiusiu drapanas 
vėl sugrįžo prie savo tautiš
ku drabužiu. Tą parodo ir 
šilko kainos: metas atgal šil
kas buvo labai atpigęs, o da
bar jau vėl ant dvidešimts 
nuošimčiu pabrango.

Kaslink marškiniu ir apy
kaklių prekybos, tai 'reikia 
patėmyt, kad chiniečiai dau
giausiai perka audeklą ir 
siūdina. Plonas audeklas vie
niems marškiniams lėšuoja 
nuo 25 iki 40 centu, o pasiu
vimas apie 30 centu. Flane
linis audeklas vieniems mar
škiniams lėšuoja apie 70c. 
Krautuvėse laikoma ir baltus 
lininius krakmolytus marški
nius nuo $1.00 iki $1.50, bet 
tokius perka vien svetimže- 
miai. Lininės apykaklės par
siduoda‘vidutiniškai po 15c. 
Jos daugiausiai atvežamos iš 
Hongkongo. Visoj Chinijoj, 
kaip svetimžemiai, taip ir 
vietiniai dėvėja daugiausiai 
minkštas apykakles, kurios 
kainuoja apie 5c. viena.

Amerikiečiams reikėtų 
daug ko pasimokyti iš vokie
čiu. Kada kasoj yra pinigu, 
tuomet ir išnaudotojai yra 
daug švelnesni.

P. Proletaras.

Argi juos nubaus?

Kodėl męs koyojam prieš 
kunigiją? Visupirmiausia to
dėl, kad ji paraudavo jo baž
nyčias kapucinams ir ki
tiems mekleriams bei čebat- 
laižiams kapitalistu!

Šiomis dienomis Bostono 
apygardoj buvo atsitikimas, 
kokiu gana daug būna mūsų 
dienose. Automobilis, bėgęs 
visur smarkumu, suvažinėjo 
vaiką. Bet ne tame daly
kas. Pamatęs, jog čia galės 
būti “trubelis”, automobilis
tas su viesulišku greitumu 
dūmė tolyn, kad net viskas 
rūko. Nepatėmyta automo
bilio numeris ir prasikaltėlis 
pigiai ištrūko.

Dabar Bostono laikraščiai, 
kad rašo, tai rašo: “Gaudy
kite, teiskite, mirtim baus
kite, nes tai tikras užmušė
jas! Vykitės prasižengėlį,

Argentinos turtai.
Kaip mątyt iš neseniai 

skelbtu žinių, Argentinos val
stybė smarkiai turtėja. Ar
gentina didelė Pietinės Ame- 

■ rikos rupublika, gyventoju 
turi tik suviršum 7 milijonus, 
bet ;os prekyba su kitomis 
valstybėmis 19X2 mete siekė 
$840,000,000, u Padalinus ant 
gyventoju skaitliaus kiekvie-

ap-

12 milijonų ant alkoholiaus
Pereitais metais viena tik 

Kauno gub. pragėrė 2 mili
jonu rubliu. Pridėkime čia 
Suvalkų ir Vilniaus guberni
jas ir męs turėsime penkis 
milijonus rubliu, išleistu ant 
užnuodyjimo savo sveikatos.

Pridėkime čia dar, kiek 
prageria Amerikos, Škotijos 
ir Prūsijos lietuviai ir męs 
turėsime 12 rnilijonu rubliu, 
o, rasit, ir daugiau. '

Tai kokia aukso galybė. 
Mokyklų gi męs neturime, 
laikraščiai vOs begyvuoja.

Pamislykite, lietuviai, ar 
geru keliu męs einame.

. ’ X.. r

Juodoji armija.
Rusijoj yra 900 vienuoly

nu, vien tik pravoslavišku. 
Tuose vienuolynuose gyvena 
81.000 vyrišku ir moterišku 
vienuoliu.

Kiekvienas vienuolynas tu
ri daug kapitalo. Visi tie 
vienuolynai, krūvon juos su
ėmus, turi 800.000 dešimti- 
nu žemės.

Bet valdžiai ir to nega
na.- Jie yra pasiryžusi steig
ti daugiaus klioštoriu pakraš- 
čiuęse, ypač Lietuvoj ir Len
kijoje

Pažiūrėsime!
11

Ištrauka iš laiško.
(Rašo ištremtas Sibiran).

Kovo 19 d. pas mus ištiko nelaimė: 
dviem šūviais iš šautuvo nusižudė vienas 
iš draugu—latvis->Ernstas Tommisaras. 
Prie nusižudymo priežasčių prisidėjo ir tai, 
kad giminės atsisakė šelpti ir tai, kad išti
ko absoliutiška bedarbė. Velionis buvo 
labai energingas vyras ir, matomai, nega
lėjo pasitenkinti tuomi tuščiu gyvenimu, 
kuris čionai viešpatauja. Katorga ir ka
lėjimai neįveikė, tik įveikė tuščia Sibiro 
laisvė. Katorgon jį nuteisė už “Rueno 
respubliką” ir ginkluotąjį sukilimą. Ne
sulaukęs nė pilnu 26 metu atsidūrė jis čio
nai ir užbaigė savo gyvenimą toli nuo 
gimtinės, nuo savo krašto. Laidotuves 
parengėme gana puikias. Dalyvavo visi 
šiam valsčiuj esantieji politiškieji ištrem
tieji. Buvo net pora vainiku su raudonais 
kaspinais ir užrašais: “Dar viena ištrėmi
mo auka”- tasai nuo ištremtųjų it " "Ga
lingos darbo armijos kareiviui” —nuo 
latviu.

MERGINOMS. i

Jei vaikiną tu turėsi 
Ir ištirti jį norėsi— 
Mano rodą prisimink 
Ir tik tokį pasirink:

Jei į tave meiliai žiūri,
Mitrą žvilgsnį akys’ turi—
Ir tik šaiposi gudriai,
Tu atstumkie jį švariai!

Jei per laikraštį garsinas, 
Tai, turbūt, ne kas vaikinas. 
Jei į pinkles pasigaus 
Akies mirksnyje prigaus.

. Bet, jei išvaizdoje tvirtas,
Tur drąsumą, kalboj rimtas, 
Su juom pažintį užvesk
Ir kitai jau nepavesk.

Jeigu dirba jis kasdieną,
Brangin’ valandą kiekvieną— 

. Jį mylėk ir paguodok, , , .
i(. ;i Saldu bučkį dovanok,,, }

Waterbury, Conn. , Dilgeliuks.

Viri“nį, \ IĮ
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LA'tSVE

Brolis ir sesuo

Juokų kąsneliai

PAJIESKOJIMAI

rezidentu

Korespondencijos

South Bend,Ind

vąlgomy 
vidutiniš-

kiy sodžiaus
ko pačią ir 4 mažus vaiku 
čius, kuri pereitą Vasarą pri

Nors mudu ir be- 
bet kinkos "abiem 

Besivaikščiodami

—Et, mulkis, na žinoma į 
Rymo-Kataliky seimą.

—Gaila man tavęs, broly
ti, tai prisidirbsi.

—Tikras mulkis! Neprisi
dirbsiu, bet išsitrauksiu tai 
jau tikrai gerai.

Į seimą.
Simai, kurgi tu išsiren

tuviai dąugiaus simpatizuo 
ja pirmeiviams.

—Na o kur tu važiuoji?
—Į Socijalisty' Seimą, 

drauge.
—Darbuokis, darbuokis, 

broli, dėl socijalizmo labo.
—Velniai nematė! Ne dar

buotis, bet kritikuoti važiuo
ju. Tas ne socijalistas, kas 
be gylio.

Norwood, Mass.
Nuo 27 d. geg. prasidėjo 

ferai naudai Labdarystės 
draugijos. Pirmą dieną pub
likos buvo pusėtinai, antrą 
vakarą irgi buvo nemažai. 
Trečią ir ketvirtą vakarus 
buvo dar daugiau.

Drg. Šergalis paaiškino 
apie naudingumą tautiško 
namo. Visiems prakalba 
labai patiko, išskiriant vieną 
fanatikėlį. Abelnąi, fėrai 
atneš naudą.
j Nofs ir kapucinas keikėsi,

[negaunu 
pačtorius vis neša f senąją 
vietą. Kodėl tu jam nepa
liepi atnešti man? Juk tu 
žinai, kad aš angliškai, ne
moku ir nesusikalbu su pač- 
torium. ;.... •

“Aš dabar gyvenu ten ant 
kalnelio, antros durįsnuaai- 
rišio krautuvės. Tegul pačĄ 
torius atneša čia. Jeigu to 
nedarysi, tai aš tavo laikraš
tį neskaitęs sudeginsiu. Gir
di, ponas redaktoriau?

1 ‘Sveikinu tavo ranką ir 
laukiu laikraščio.

“Tavo spravedlyvas skai- 
tytojastjcžr* Jonas Gie”.

9999.

Norwood, Mass.
19 d. geg. čia atsibastė 

Kazys-basakojis. Išbuvo net 
penkias dienas. Sakėsi, kad 
jį Kristus atsiuntęs ir jog nė 
jis laikys misijas, bet patsai 
Kristus. Apie jo misijas ne-

Haverhill, Mass.
Po ilgos ir „sunkios ligos 

13 d. šio mėnesio pasimirė 
Stanislovas Kavaliauskas. 
Velionis paėjo iš Vilniaus 
gub. Švepčioniy p^y. Sianiš- 
kiy sodžiaus. < Velionis pali-

Simon audeklu 
darbai gaišuoja.

Šiomis dienomis apleidžia 
Chicagą žinomas visuomenės 
veikėjas drg. St. Strazdas. 
Iškeliauja į Bostoną. Bos
tonas gana garsus ir taip sa
vo veikimu ir veikėjais, bet 
jy spėkos vis didinasi; mato
mai, bostoniečiai rengiasi už
imti pirmą vietą Amerikoj 
lietuviu veikimo tarpe. Ta- 
čiaus, chicagiečiai, irgi nega
li nusiminti. Nors senūju 
veikėju skaičius mažinasi, 
bet tie, kurie ikišiol buvo 
“miegaliai”, pradeda dar
buotis. Per tai mūsų veiki
mo ratas sukasi reguliariš- 
kai? Mickevičius.

[Broliška meilė nėra roman
tiška meilė. Broliškoj mei
lėj daugiau švelnumo ir dau- 
gįaus paprastumo. Jeigu vai
kinas myli merginą, ar mer- 
gina vaikiną tai nežiūrint, 

.kad ta meilė yra prakilni, 
Avisgi abudu įsimylėjusiu yra 

užinteresuoti pasiekime ko- 
» kio-nors tikslo. Romantiška 

meilė iškelia įsimylėjusius į 
,, padanges, bet sykiu ji žada 

’daug kūniško užsiganėdini- 
mo. Broliška gi meilė, kaip 
jau sakiau, neslepia savyje 
jokio apsirokavimo.

Didžiuma broliu karštai 
myli savo sesutes. Jie šelpia 
ja§, pamokina jas, jie trokš-

minėtos klesos 
susirinki- 

rajonas,

Brooklyn, N. Y.
Simano Daukanto Teatra

liška draugija surengė, taip 
vadinamus fėrus, kurįe atsi
buvo 24 ir 25 d. geg. Buvo 
ten pripirkta įvairiu mažmo
žiu. Prie viso to dar buvo 
šokiai. Pelnas, jeigu koks 
bus, skiriamas pastatymui 
Vilniuje tautiško namo. 
Žmonių, nors nedaug lankė
si, bet pelno liko.

Jupiteris.

Pajieškau savo draugo Juozo Kulvin- 
sko, paeina iš Suvalkų gub., Vilkaviš
kio pav., Keturvalakių gmino, Rakaus
ku kaimo. Pirmiaus gyveno Bostone ir 
3 metai atgal iš Čia išvažiavo. Jis tan
kiai lankosi po Connecticut valstiją, nes 
ten gyvena jo brolis. Jis pats ar kas 
kitas apie jj Žino, meldžiu man pranešti, 
nes noriu su juomi susirašyt.

Antanas Latvinskas
267 Silver Street So. Boston, Mass.

muno” ratelis ir tt. Pana
šus susirinkimai, matomai, 
atneša nemažą naudą lietu- 
viams-darbininkams, nes yra 
pardavinėjama literatūra ir 
užrašinėjami laikraščiai.

Gardner, Mass.
Vietiniai socijalistai gana 

smarkiai subruzdo naturali- 
zuoti lietuvius.

Gegužės 27 d. buvo su
šauktas viešas susirinkimas 
dėl pilietišku popieru. 20 su- 
virš, važiuos pirmas popieras 
gauti ir apie pustuzinį—ant
ras.

Tokis subruzdimas natura- 
lizuotis parodo lietuviu išbu- 
dimą iš letargo. Vadinasi, tie 
žmonės jau pradeda suprasti 
reikalingumą dalyvauti tvar- 
kime draugijos.

Našlaitis.

mes šeimyniškame gyveni
me. Didžiuma sesučių karš
tai myli savo brolius. Tik 
reikia pamatyti ju ašaras, 
kada, padėkime, Lietuvoj 
brolis apleidžia tėvynę. Nors 
tankiai brolis ir nusikalsta, 
sesuo visuomet jį užtaria, pa
teisina.

Aš čionai apie tą viską šne
ku su tam tikru tikslu. <Aš 
pažįstu daug vaikinu, kurie 
didžiai myli savo sesutes, o 
vienok veda labai nepadoru 
gyvenimą. Aš norėčiau pa
klausti tu vaikinu, ką jie sa
kytu, jeigu kas nors 'suvilio
tu ju seseris? Be abejonės, 
jie su kumščiomis šoktu ant 
tu nepadorėliu, kurie turėtu 
blogus tikslus sulyg ju sesu
tės. Jie šoktu ginti garbę 
savo sesutės. Jiems būtu 
brangi j u sesučių nekaltybė 
ir jis kerštautu neapykanta 
prie tu visu vyru, kurie drįs
tu kėsinties ant ju sesučių 
doros. Tai yra labai gražus 
jausmas ir apsireiškimas tik
ros, broliškos meilės.

Bet vienok, kodėl ta meilė 
taip siaura. Kodėlgi ginda
mi savo seseris, daugelis bro
liu pasivelyja sau nedorai 
elgties sulyg kitu merginu. 
Ir išeina, kad saugojama ne
kaltybė savo seserų, o min
džiojama dora kitu merginu.

Todėl vaikinai, kadk jūs 
turite blogus užmanymus su
lyg kokios nors merginos, ne
užmirškite, kad ir ta mergi
na, mažu, turi savo brolius ir 
tėvus, kuriems brangi jos ne
kaltybė. Jeigu tos merginos 
broliai ar tėvai žinotu, kad 
jūs suvadžiojate ju seserį ar 
dukterį—tai jie, veikiausia, 
pasielgtu su jumis taip pat, 
kaip ir jūs pasielgtumėt, jei
gu kas suvadžiotu jūsų pa
ties seserį.

Broliška meilė turi būti ne 
siaura meilė. Broliška mei
lė turi sukurstyti geriausius 
širdies jausmus ir paguodoji- 
mą dėl svetimos nekaltybės. 
Jeigu norite, kad žydėtu 
meilė jūsų pačiu šeimynoje, 
tad nebūkite vaidu priežas
tim svetimoje šeimynoje.

Kožnas žmogus pasipiktin
tu tuo broliu, kuris leistu 
įžeisti savo sęserį. Tai būtu 
ženklas didžiausio doros nu
puolimo. Bet norint doro el
gimosi sulyg savo sesers, rei
kia dorai elgtis ir sulyg sve
timu seserų.

O. Adomaitienė.

Chicagos chronika.
r 'Paskutiniu laiku tarp mū
siškiu draugu yra apsireiškęs 
koks tai naujas ūpas—noras 
veikti.

5 Pastaruoju laiku nėra die
nos, kad nebūtu surengtas 
viešas darbininkiškas susi
rinkimas, kuriuose yra kal
bama ;apie 
reikalus. • Viešus 
mus rengia VIII

dirbtuvėj 
l šiaurę 

prie Simon fabriku tuoj bus 
užbaigta būdavot kazarmės, 
žinoma, dėl streiklaužiu. Iš
kart padarys valgyklą. Bet 
darbininkai lengvai gali da- 
siprotėt prie kokiu pietų ren
giasi mūs ponai.

Felix.

Ant kapinių.
Sykį mudu su dėde Uode

ga nuėjom ant katalikišku 
kapiniu 
dieviai, 
drebėjo 
po kapines, pamatėm daugy 
bę paminklu. Ogi žiūrim, 
ant vieno paminklo parašy

Viesuliškas lėkimas automobiliais, tai liga mūsų kapitalistišku automobilistu. Mums 
negaila, kad jie patįs sau sprandą nusisuktu, bet kad tuomi jie atneša mirtį ne vienam 
nekaltam žmogui-—prieš tai reikia protestuoti. Nėra tos dienos, kad automobiliai Suv. 
Valstijų plote, nesuvažinėtu daugelio ypatų. Patartina skaitytojams perskaityt straip
snį “Argi juos nubaus?”-—šiame “Laisvės” N-ry.

Tai kur pasilinksminimas!
Lietuvių lūkesy Politiškas Kliubas iš 

New York City parengė pasilinksmini
mą (au tingų), kuris atsibus Subatoje, 
7 d. Birželio (June) 1913 m., Elm Grove 
Parke, Grand st., Maspeth, L. 1. Pra
sidės 2 vai. po pietų. Apart Kitokių pa
silinksminimų bus alaus ir kitokių leng
vų gėrimų dykai. Benas griežš kuopui- 
kiausiai. Nepatingėkit atsilankyt, ku
rie tik žinot, nes.kito tokio pigaus ir 
linksmaus pasilinksminimo nebus.Užau
ga į parkų vyrams tik $1.00, moterims 
BO centų. Užkviečia KOMITETAS.

Montello, Mass.
Geg. 27 d. LMD., užda

rant kursą ant vasaros, pa
rengė viešą vakarienę su 
prakalbomis. Dalyvavo ir 
milijonierius. F. Filda. Taip 
pat buvo ir daugelis bagoty- 
riy iš YMCA. Kalbėtojum 
buvo ponas Bagočius. Ma
tyt, jisai pirma angliškai 
kalbėdamas, labai patiko ba- 
gotyriams, nes perdaug iš
gyrė Ameriką. Prezidentas 
tos draugijos man sakė, kad 
p. Filda suteikęs ponui Ba- 
gočiui pinigišką dovaną.

Paskui ponas Bagočius kal
bėjo lietuviškai. Jisai sakė: 
-“męs, lietuviai, turime pasi- 
dėkavoti tokiems žmonėms, 
kad jie, tokie bagoti, atsilan
ko pas mus. Gi p. Fildas 
duoda veltui L. M. D-jai sve
tainę.—Turiu pasakyti nuo 
savęs, jog p. Filda įgijo-mili
jonus nuo lietuviu. Jo dirb
tuvėj dirba tik lietuviai už 
dolerį į dieną. Pora mėty 
atgal, kada lietuviai pareika
lavo pakelti algas ir pripa
žinti uniją—tai p. F. pavadi
no policiją. Toliaus p. Bag. 
pradėjo girti Amerikos laisvę. 
Sako, jog męs, lietuviai, at
važiuojam pasivilkę pakuli
niais marškiniais per pusę 
colio storumo ir pridėjo dar 
apie tūkstančius vabaly. A- 
merikonai mus nuplauna 
(Buožėms! Red.). Gal p. 
Bagočius toks atvažiavo, bet 
prie didžiumos lietuviy p. B. 
prilyginimai netinka. s

Nors patarlė sako: “Ko
dam vežime važiuoji, tokią 
ir giesmę giedok”, bet dabar 
didžiuma supranta tą keistą 
taktiką. Rožytė.buvo Amerikon.

Velionį ligoje visi apleido. 
Vienok radosi gėry žmoniy, 
kurie perėjo per lietuviy ap
gyventas stubas, surinko net 
$56.48, užmokėjo visus kaš
tus ir keliese palydėjo ant ka- 
piniy. Ačiū jiems už tai.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė!

prie L. S. S. 105 kuopos. Dali
nosi roles dėl rudens lošimo. 
Loš “Žmogžudžiai” ir “Dė
dė Atvažiavo”.

Mūs ratelis darbuojasi, 
kiek gali. Labjausiai atsižy
mėjo merginos.

Rymo-kat. ratelis visai ap
snūdo. Gabesni žmonės pe
reina į mūšy pusę.

Esperanto.
Philadelphia, Pa.

24 d. geg. ryty dalyje bu
vo M. Petrausko koncertas.

Žmoniy susirinko gražus 
būrelis ir užsilaikė ramiai. 
Publika likosi užganėdinta.

Pasižymėjo dar panelė Ka- 
ružiutė savo gražiu balsefiū. 
Po koncertui M. Petrauskas 
pamokino šokti v aguonėlę 
ir klumpakojį.

Streikas cukerninky vis di
dyn eina. 25 d. geg. atsibu
vo prakalbos.

Koncerto lankytojas.
Easton, Pa.

Lietuviy kooperacijoj gali
ma gaut visokiy 
daikty. Gyvuoja

Svirplys.
Cambridge’iaus apaštalas.

Cambridge’iaus apaštalas 
atvyko į Norwoodą ir užėjo 
į vieną namą. Mato, kad ke
li vaikinai, susėdę aplink sta
lą, skaito laikraščius. Apaš
talas sako: “Aha, vyručiai, 
helio. Aš esu dvasiškas va
dovas, o čia mano avelės.

Veiskitės ir dauginkitės, 
kaip tai Abraomui Dievas pa
sakė. O man bus daugiau 
parapijony. Ehe... vyručiai, 
o kas čia ant stalo... aha 
“Laisvė”, “Keleivis”... smar
vė, trucizna, griešninkai,ere
tikai, velnio sėkla, šalin, ru- 
pūžgalviai.

Kad mano būty valia visi 
liktumėt skapais. Nereikia 
jums veistis ir daugintis”.
\ Kapucino Švogeris.

Permaino adresą.
Vienas laikraščio skaityto

jas rašo laišką išleistuvei se
kančio turinio:

“Brangi mano redakcija. 
Juk tu žinai, kad pernai ta
vo agentas, tas ilgais plau
kais ir kumpa nosia—užVašė 
man tavo laikraštį. Dabar 
aš išsikrausčiau į kitą stubą

Pajieškau savo krikšto-tevo A. Kive^ 
ro, Suvalkų gub., Mokolių valsčiaus, 
Vosupių kaimo.

Mike Valentą
Harvey, III.

Pajieškau pusbrolio A. Verbicko, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Pašvitinių pa 
rapijos, 10 m. kaip gyvena Amerikoj.

Jos. Verbickas
1143 4th St. *“ So. Bethlehem, Pa,

Grand Rapids, Mich.
25 d. geg. čia laikė pirmas 

iš dalies prakalbas SLA. 60 
kuopa, kalbėtojum buvo 
P. k. šeštokas iš Chicagos.

Turiu pasakyti, kad šešto
kas šiuomi sykiu pasakė vie
ną iš geriausiy prakalby, ko
kią yra girdėję mūšy miesto 
lietuviai.

Jis neužgavo kaip socija- 
listy, taip ir tikinčiyjy, nors 
gana daug kalbėjo ąpie soc. 
ir bažnyčią. Už tą vertas 
pagyrimo.

“Lietuviy Dr-kas Ratelis” 
rengia vakarą 4 birželio, ža
da statyti net du veikalu: 
“Penktas Prisakymas” ir 
“Trįs Mylimos”.

Mūs miesto valdyba suju
do uždaryti taip vadinamas 
draugijy bei kliuby sales, 
kuriose būna pardavinėjami 
svaiginanti gėrimai nedėlio- 
mis, kada, paprastai, gertu
vės būną.uždarytos.

P. M. traukiniu dirbtuvėj 
iškilo streikas. Kaip girdėt, 
kompanija gabena streiklau
žius iš Chicagos, bet tuom 
pačiu sykiu, angly dienraštis 
“The Evening Press” prane
ša, kad inspektorius išbro
kavo apie 14 lokomotyvy. 
Iš to matyt, kad kompanija 
turės daugiau blėdies, negu 
gero.

4 d. geg. dalinant plaka
tus pas lietuvišką bažnyčią, 
prisiėjo susipykti su vietiniu 
kunigu, nes jis, kaip žvėris, 
šoko ant drg. J. K. su kumš- 
čia šaukdamas, kad čia, esą 
nevalia plakatai dalinti.

11 d. geg. per pamokslą 
pasakė, kad jeigu kitu sykiu 
kas išdrįs dalinti plakatus 
pas bažnyčią, tai parapijonai 
turi dar bjauriau pasielgti su 
tokiais žmonėmis, o jeigu 
jūs bijotės bėdos, tai aš, esą 
atsakysiu už tai. Tai taip 
pildo 5-tą dievo prisakymą.

Geras aviy ganytojas, bet 
tas jiems jau paprasta.

J J D tis.

verta rašyti, nes jau gerai 
visiems žinomos. Beto dar 
sakė, jog Wilsonas turįs ge
rus norus pagerinti gyveni
mą ir, jog dar geriau būty, 
jeigu jisai liepty girtuoklius 
karti. Tuomet jam verta 
būty nulieti aukso stovylą.

Paskutinį vakarą kvietė 
nesilankyti ant pirmeivišky 
prakalby ir diskusijy, netu
rėti jokiy ryšiy su socijalis-- 
tais. Socijalistiškus kalbė
tojus išvadino šėtono agen
tais.

25 d. geg. atsibuvo pra
kalbos Labdarystės Draugi
jos. Susirinko į 100 žmoniy. 
Kalbėjo J. Neviackas ir L. 
Prūseika. Abiejy kalbėtojy 
prakalbos publikai labai pa
tiko.' Juodu kritikavo Ka
puciną, išrodė reikalingumą 
kovoti su klerikalais. Pasa
kojo, kaip kitose šalise ‘ buvo 
įkuriami liaudies namai.

Antru kartu L. Prūseika 
kalbėjo, kaipo įgaliotinis 
LSDP.

Auky lėšoms padengti su
rinkta $4,28.

Gėda tiems Norwoodo lie
tuviams, kurie nesupranta 
naudą tautiško namo.

Aidas.

Amžiną atilsį!
Čion ilsisi tėvas kapuci

nas ir visi jo projektai. Ji
sai norėjo išnaikinti bedie
vi y sėklą ir paversti pa
saulį į tretininky ordeną. 
Bet tie galvijai-bedieviai 
nepaklausė tėvelio.

Visy kapucino švogeriy 
prašome sukalbėti pacior- 
ką, o ant bedieviy nusi
spjauti.

Mudu nusispjovėm ir 
nuėjom toliau. Ogi žiūrim 
naujas antgrabis:

Čion ilsisi Širvydelis!
Kurio balsaš likosi balsu 

šaukiančio tyruose, nes 
bezbažninkai jį akmenimis 
užmušė, kaip šv. Steponą. 
Širvydelis buvo bedievis, 
bet, perėjęs per čyščiy, da
bar čiulba rojaus pakrū
mėse, o aniuolai klausosi 
jo spyčiy.

Kas mylit jo dūšią—už- 
sisakykit “Vienybę”.

Nutarėm užsisakyti 
“Vienybę” ir einam toliau. 
Ką daugiau pamatėm—pra
nešiu vėliaus.

Uodegėlė.Dayton, Ohio.
26d. geg. likosi užmuštas 

Juozas Borkertas, 29 mėty 
senumo. Velionis užmuštas 
Plat Iron Faundre. Kaip tik 
pradėjo dirbti po piety ir su 
greinu nešė šešiy tony svaru
mo kestingę, 0 kad nebuvo 
gerai užkabinta tai, bene
šant, atsiliuosavo ir nupuolė 
tiesiai ant J. Borkerto. Li
kosi sudaužytas visas kūnas 
ir visi kaulai.

J. Borkertas paėjo iš Sena- 
pilės pav.,Garlevos p.,Digriy 
kaimo. Amerikoj išgyveno 
devynis metus. Vaikučiy pa
liko keturis.

Velionis Borkertas buvo 
darbščiausias ant lietuviškos 
dirvos visame Day tone. Ji
sai su Dambrausku sutvėrė 
S.L. A. 182 kuopą. Jisai su
tvėrė ir T. M. D. 61 kuopą ir 
buvo jos 
pat daug triūso padėjo, tver
damas Lietuvos Sūny Dr-stę 
ir būdamas jos prezidentu.

Velionis turėjo visur labai 
gerą vardą, nes visur tiko 
savo kalba ir savo pasielgi
mais.

Velionis buvo laisvy pa- 
žvalgy. Bus palaidotas 29 
d. geg. ant kat. kapiniy.

Lai bus jam] lengva šios ša
lies žemelė. / \

T. Skačkauskas.
Kingston, Pa.

Pasimirė Jonas Katei va, 
sužeistas Lackavana mamo
se. Sirgo tris savaites.

Palaidotas su bažnytinėm 
apeigom. Išbuvo Amerikoj 
2į mėty.

Lewiston, Me.
i j h 25 d. geg. atsibuvo susirin
kimas Teatrališko Ratelio1 bet matomai, Norwoodo be

sergančioms moterims.
Sesute.

Aš esmių motere. Žinau, Riek poteris 
turi iškentėti. Jeigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuo- 
z' limo*arba atitruki

/ Įnotės, esi ne-
I aflik I vaisinga, turi skau*
\ sin i n gus ir neregu -

liariškus perijodus, 
reumatizmą at kito- 
kias ligas, pabandyk 

mano Naminį gydymąsi, kuriuo išsigy- 
dysi pati namie ir visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama savo skausmus ir j- 
dėk 2 c markę atsakymui. Adresuokit:
. I 4 , } MRS. A. S. H ON,

Box L. V«
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VIETINES ŽINIOS
Skubinkitės pirkti pigiai

NAMUS IR ŽEMES

25c., 50c

Ar nori pirkt Šipkartę?

75c.

LITHUANIAN AGENCY
F

10c. 
l«c.

, >

$3.50 
50c.

i

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vastų

315 Broadway,
Telephone. So. Boston 605

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis -

J Mano ofise galite susikalbėti vi- .
* sose .kalbose. I
f VAI,ANDOS* Nuo 8 iki 10 vai. ryte I
4 Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak. J

Telefonas Richmond 22126 
,. 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA

1 d. birž. ties pat South 
Station buvo gelžkelio nelai
mė, kuomet Providence’o 
traukinio garvežys užbėgo 
ant stovinčio Pulmano trau
kinio. Vienas Pulman karas 
nuvirto nuo rėliy. Dar tiek 
gerai, kad joks žmogus neuž
mušta. Sužeista gi šeši.

Bostono barbenai nutarė 
išeiti i streiką. 1 d. birželio 
buvo susirinkimas barbenu, 
kuriuo vadovavo I. W .W. uni
ja. Nutarta apskelbti strei
ką, pareikalauti trumpesniy 
valandy ir geresnio atlygini
mo.

2 d. birž. barbenai turėjo 
savo parodą, kad apreiškus 
savo reikalavimus. Prie I. 
W.W. šiuomi kartu priside
da ir A. F. of L.

Manoma, kad streikieriy 
skaičius pasieks 1000 žmoniy.

2 d. birž. išeina streikan 
čebaty šveitikai. Streikuos 
250 žmoniy. Jie reikalauja 
11 vai. darbo dienos. Taip - 
pat reikalauja uniją pripa
žinti.

sve-
Kal-

C'
>41 
L 
;3 
•N

C

pi

3

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o liausi teisingai.

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

25c.
50c. 

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

Parsiduoda forničiai.
Parsidnoda pigiai geri forničiai 4 ar 5 

ruimam išforničiuot ir nauja siuvama 
mašina. Parduodame todėl, kad savi-’ 
ninkas išvažiuoja kitur. Atsišaukit 
greitai Šiuo adresu:

Kazimieras Perednia, 
121 Bolton Street, So. Boston, Mass.

X------------------------------- ------------------ t----------

Samdome darbininkus
del gelešinkeliy, Canadon 

fabriku ir farmy.
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston,Mass.

1 d. birž. socijalisty 
tainėj buvo prakalbos, 
bėjo J. Bekampis, nurodyda
mas, jog Bostono kriaučiai 
yra tamsiausi už visy kity 
miesty kriaučius. J. B.Smel- 
storius labai puikiai nupiešė 
kriaučiy klaidingas nuomo
nes, kad jie daugiaus nieko 

. nežino, apart bažnytėlės ir 
Yudeikos su Czepliko alu- 
džiy. Trečias kalbėjo J. Ge
gužis, bet ką jis norėjo pasa
kyti, tai negalima buvo su
prasti. V. A. Z.

L.S.S, 60 kp. turės pirmą 
išvažiavimą ant jūriy 8 dieną 
birželio, nedėlioj, 10 vai. ry
te iš City Point Public Lan
ding. Laivas “Hecla”. Ti- 
kiety kaina: vienam vyrui 
75c., vienai moterei 50c., vy
rui su motere $1.00. Galima 
gaut “Laisvės” ir “Keleivio” 
redakcijose.

Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas ... 
Antylakson dėl Vaikų - _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuųAkių 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 Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nup Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas ... 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

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

abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

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

ALB. G. GROBLEWSKI
m.M * MAIN <!TS PI VMIVITH. PA

NAUJA LIETUVIŠKA

ĄPTIEKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki
tose aptidkose. Pas mus randasi viso
kios gyduolės, kokios tik randasi pa
saulyje. Gyduolių galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiųsime per expresą. 
Visada kreipki ties. pas visiems žinomą 
lietuvį šiuo adresu:

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

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

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas- keleto 
gėry laivy:
May 31 į Liepojy $33.00 

,, į Rotterdamą 31.00 
June 7 i 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, adresuoki! pas

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

arba
558 Broome St., ' New York City

ir

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

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

Sučedyk savo sveikatąir pinigus
Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimąi pu
sę laiko su mažais'isiai- 
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas,žiluma 
reguliuojama; gali pro- 
svti lauke ar viduje: 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas.Ratyk 
apie platesniat žinias. 
Agent geras uždarbi* 

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

TEISINGIAUSIA < O T* IT* V A 
IR GERIAUSIA A H I I T* K ALIETUVIŠKA 1 ILllin

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

j25c.
50c.
25c.
15c.

$1.25
50c.
10c.
35c.
25c.
25c.
25c.
50c. j 
35c. 1 

$2.00 . 
$1.00;

$1.25 j 

25c.
25c. I 
25c. , 
50c.
15c.
25c.

$1.00 
25c.

$2.00
$2.00

$50

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.

3 Šeimynų namas, 16 kambarių, 
toiletai, gazai ir piazai dėl kiek
vienos šeimynos. Namas pasta
tyta atskirai ant Gold St., netoli 
F St. Turi greitai parduoti už 
$3300.00.

3 šeimynų namas, U kambarių, 
toiletai ir gazai, namas atskirai 
pabudavotas ant Silver St., neto
li D St., parsiduoda tik už $?.()()().

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

3 šeimynų namas, 14 kambarių, 
toiletai, gazai ir pijazai ant Bol
ton St., netoli E St., geras ir gra
žus, atskirai budavotas, medinis 
namas, turi būti greitai parduo
tas už $3.500.

3 šeim., 11 kamb. medinis na
mas, ant Michel St., kaina$1.500.

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

3 šeim., 11 kam., toiletai,gazai, 
ant H St., kaina $1.100 ir tik 
$100 įmokėti.

Turim ir daugiau pigių namų ir 
žemių. Kreipkitės į mūs agentūrą

South Boston, Mass
A. IVAŠKEVIČ, Mgr.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irjdaugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
jų nusiperka. Kxt 
Reikalaukit:

“LAISVE1
24 2 W. Broadway

So. Boston, Mass.

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siysti

Laivakortes
tai visada pirk pas
G. BARTASZIŲ

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausi ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. Adre
suoki! šiaip:

1 d. birželio buvo Cam- 
bridge’iaus vakarinės mokyk
los prakalbos. Kalbėjo V. 
Jakštys apie mokslo naudin
gumą ir apie tautiško namo 
reikalingumą ir t. t. Gra- 
jinta ant piano ir rodyta 
iliustruoti paveikslai. Žmo
niy buvo daug ir jie buvo už
ganėdinti.

LAISVĘ

DOVflNfll-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
grčit išsigydyti, lygiai ta knyga

T\ n iz t n D n C “

TIKRAS GYDYTOJAS

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

Gydo visokias ligas: vyru, moterų ir vai
ku. Atsišaukusiems iš toliaus per laiškus 
suteikia daktarišku rodę; dovanai. Atėju
siems į ofisų, ištiria geriausiai ligas Ir duoda 
savo gyduoles už menkę; užmokestį. Jis tu
ri geręi medlkališkęi praktikę;, kaip tai: pa
baigęs Medlkališkę; Universitetu, buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. ir tu
rėjo praktišką mokslų didžiojo mokykloje 
The New York Post Graduate 
Medical School and Hospital. Da
bar gydo visokias ligas su gyduolėmis, da- 
rimu operacijų ir su elektra.

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

mas lietuvis, suprantu kalba ir j tisu rašymų. Kas iš to, jeigu atsišauksi per 
laiškų pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu 
laiško neperskaitys. Teisybė, toksai daktaras atsius jums kelintų butelių su 
farbuotu čistu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį atims, kaip ir už tikras gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiui už- 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofiso nei tlumočlu nei raštininku ir nei 
aptiekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tų laiš
kų, ištiriu ligų ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Aš, Juozapas Svllba, 1011 Carlton st., Philadelphia, Pa., daug daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktarus Ignotus Stunkus 
su pagelbu X-ray mane Išgydė. Ištariu širdingų ačiū.

Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo : Mano moteris il
gai sirgo ir išgydyti jos negulėjo. Ji turėjo kosulį, skriapliavimų, skaudėjimų 
paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarų Ignotų Stankų ir šitai 
jis Išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar didžiai širdin
gai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgų amžių, kad galėtu ir kitus 
sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-ud st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo iš
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykimo ir išgąsčio. Julė Dailldieniutė 
Tos pudėkavonės yrk įdėtos.su pavelijimu pačiu pacljentu.

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., - Philadelphia, Pa

Ofiso

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N.Y.

e
o *
0

0
Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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"No Work-No Pa^’ 
f A The Workingman’s 

Problem

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSEL1S1

So. Bostono Liet. Labda
rystės d r-jos susirinkimas 
atsibus seredoj 4 d. birželio, 
339 W. Broadway, So. Bos
ton. Malonėkite visi susi
rinkti, nes šis susirinkimas 
bus vienas iš svarbiausiu.

Sekr. J. Lekavich.

valandos

,, IX 11 11 1 11 11 11 VX

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

K

A

A

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

Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Ėliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.
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Didžiausias z / w M F A 9 9 Leidžiamas . v
Darbininkų • • /\ ' Lietuvių Soc. *
Sųvaitinis j i ' w Sąjungos W
Laikraštis Amerikoje S

KOVA”
Naujausios Dainos ir Eiles

Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais...........................

MEILES karšti jge
meilę........................................................... . .......................

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siusk it pačios ženkleliais šiiio adresu.

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

Jis tik jseuino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

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

“KOVA“ talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip- S 
snius. W

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip J J

“KOVOJ
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA" ---------- ----------------

prašalinti juos. * 1
rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo J ’ 
idėja. “ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 

pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bot 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 lytišką gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip iSdė-tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viską negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygą-ntrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moles- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimąsu visokiom,s paslaptybėmis.

Apie MEILBS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGA! serganti, nusilpnėjg, stiklių- 
rg, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi- 

‘narni visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjuslomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau nekaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygą „Daktaras“, nes didelės daugybes 
žmoniųNturle tik perskaitė šitą knygą, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės Išduota, tai kiekvienas ją apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletą štampų už pri- 
siuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok telp:

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

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą Ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum Išsigydyt, tai atsišaukto prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto Iki 1 po 
pietų. Nedėl. iki 8, o Utar. Ir PCtn. vakare nuo 
6 iki 8.

A

Norwoodieciai!
KovaVisi kaip vienas, ateikite į
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TEATRA
kuris atsibus

7 d. Birželio |June| 1913

FINŲ SALĖJ Adresuok.

Box 103,

m

nes

48 Exchange St.,

Chapel Court, Norwood.

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York, 
Richter’lo Congo Pillės yra geros cuo 

viduriu Bukiotėjimo. 25e. ir 50c. V

metams Amerikoj ir kitur.
Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 

DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

AR NORI
“50.000 Kataiiogų 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 didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaua.

I P Tniniln 822 Washington St. 
dal • 1 UllllKU liOS'l'OIN, 1V1A.SS:

Fl
Pradžia 7:30 v. vakare.

Bus lošiama

“Piršlybos”
Po lošimui šokiai, kurie 

trauksis iki 12 vai. Muzi
kantai bus puikiausi.

Todėl būtinai atsilankykit, 
vasarą teatry nebus.

Visus kviečia 
RENGEJAJ

JEI NORI GRAŽIAI 
PASIJUOKT

ir savo draugus palinksmyt, tai 
prisiųsk inurns 1 dolerį už ką gaif- 
si per visus metus gerai paveks- 
luotą pašaipos ir pajuokos men. 
laikraštį ,,Tarka”.

TARKA”
Lawrence, Mass.

99 1815 E. Moyamensing Avė
PHILADELPHIA, PEN’N’A

BS" daktaras
Vienatinis mus tau&s 

Medicinos 1’ r<> f e s<> r i u s 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekminxai xydau ir at
lieku operacijas. Tčmyk! 
Neik jieškot manę in ap
tiekę ant kampo po mano 
offisu, bet lipk vienais 
tropais aukštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o viršui ju ant lentos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

DR. M. ZISBLMAN
7 Parmenter St., Boston, Muss. 

Telephone Richmond 1967-R.

♦rauti DYKAI dvi Keras Batu
kas ir Kataliotfa visokiu geru 
nmgistku stiuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aistku adresą, o ase tuo- 
jaus ta Kataljoga ir tas stiukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union he., CHICAGO, ILL.

J

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEW1CK,
Athol, Mass.

AKIS
ir pnrenka- 
me Akinins

H. S. STONE
■ Akių Specijalistas

399 a Broadway
arti E Street

Akušerka
Pabaigusi kursų Womans Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbu prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias reidas ir 
pagelbą invairiose motet u ligose.

ao w.
J BROADWAY

SO. I5OSTOIN. MASS.

I ŠS
§ F. Stropiene
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