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Paleistuvystės trustas.
New Yorke pavyko susek

ti veik pačiame miesto cen
tre paleistuvystės trustas, 
kuriame vadovauja žydeliai. 
Trustas valdė daugybę palei
stuvystės lizdu. Nuo trusto 
priderėjo keli tūkstančiai pa
leistuviu.

Išduota varentai suimti 
kelis trusto galvinius, vie
nok šie paspruko į šalį. Jei
gu tik policija norės-tuo
met, žinoma, jie bus sugau
ti.

Šaudė į streikierius.
New Orleane jau gana.se

niai tęsiasi streikas trans
porto darbininku, kurie tar
nauja United Fruit Co. Po
licija su detektyvais užpuolė 
ant pikietu. Prasidėjus šau- : 
dymui, 2 streikieriai užmuš
ta, keli sužeista.

119 streikieriu suareštuo- i 
ta.

Mažai kareivių.
Kariškas departamentas 

Washingtone skundžiasi, kad 
Suvienytoms Valstijoms ne
užtenka kareiviu. Jaunuo
menė nenori, matomai, eiti 
kariumenėn. Trūksta taip 
vadinamo “patriotiško” jau
smo.’- Dabar S. Valstijų ka
riu menėj reikia tarnauti 3 
metai.

Veikiausia, kongresas su
mažins tarnystės terminą ir 
padidins algą. Tai bus ma
gni tas, kuris pritrauks ka
riumenėn daugiau jaunimo.

J. Astoro turtai.
Johno Astoro turtai, kuris 
žuvo ant “Titanico”, kliuvo 
sekantiems žmonėms: Vin
cas Astor gavo 68 milijonus, 
Mrs M. Force . Astor—7 mil. )

dol. ir dar keli gavo po kelis 
milijonus.
Nelaimė ant geležinkelio.

Stamford, Conn. Ant New 
York, New Haven & Hartford 
linijos vėl atsitiko nelaimė. 
Užmušta 6 žmonės. Dauge
lis sužeista.

Areštuotas vienas trauki
nio inžinierius.
Municipal iškas telefonas.

Mitchell, S. D. Minėtas 
miestas nutarė paimti į savo 
rankas visas telefono opera
cijas. Tam tikslui paskirta 
$60,000.

Patersone.
Patersono policija vėl pra

dėjo užpuldinėti. 11 d. bir
želio suareštuota 16 pikietie- 
riŲ.

Dabar jau ir Patersono 
biznieriai pradeda reikalauti 
federališko tardymo, "nes il
giau kęsti negalima.

Roosevelto misijos.
Rooseveltas negali gyven

ti be misijų- Neseniai užbai
gė rinkimu misijas, o dabar 
jau traukia į Argentinos so
stinę Buenos Aires, kur skai
tys lekcijas apie Suvienytas 
Valstijas.

Ant Filipinų neramu.
Tautelė “morė” vėl užpuo

lė ant amerikiečiu kariume
nės ir kelis kareivius užmu
šė.

Nėra laisvės žodžio^
Kansas City, Mo. šeši na

riai IWW. areštuoti už lais
vas prakalbas ant gatvių- 
Jnija remia 4, ,500 darbinin- 
tU, užimtu prie namu staty
mo, kuriems kapitalistai ap
skelbė lokautą.
Senato komisija už mo=

Senato komisija, kuri rū
pinasi moterų balsavimo rei- 
<alu, rekomenduoja sena
tui priimti prie konstitucijos 
pataisymą 3 apie suteikimą 
palsavimo teisiu moterims.

Senatorių tardymas
W. Virginijoj.

Senato komisija jau tardo 
W. Virginijos santikius. 
Prieš komisiją stoja daugelis 
mainieriu,’ kurie pasakoja 
apie W. Virginijos baisybes. 
Taip, vienas mainieris papa
sakojo ilgą istoriją apie tai, 
kaip šaudyta į streikierius iš 
apšarvuoto traukinio. Visur 
siautę kazokiškos spėkos, 
curios nepaisė jokiu įstaty
mu.

Pažymėtina, kad senato 
komisija nėra bešališka. Se
natoriai nori kokiuo tai bū
du išsukti iš pinkliu guber
natorių Hatfieldą. Kuomet 
. į šaukė prie tardymo, tai, 
yg ant tu patyčių jisai susi

vėlino ant traukimo. Tos 
priežasties užteko ir jam ne
reikia ypatiškai stoti prie 
nardymo. •

Apgriuvo 11 žmonių.
Dirbant New Yorko “sub

way”, apgriuvo žemė ir paka
sė 11 darbininku.

21 namas sudegė.
Newbury, Vt. Ugnelė čia 

taip smarkiai įsisiautė, kad 
sunaikino 21 namą.
7 užmušti gatvekario ne

laimėje.
St. Louis, Mo. 15 birželio. 

Septynios ypatos užmušta, 
15 sužeista gatvekario nelai
mėje. Žmonės buvo begrįž
tą iš ekskursijos.

Išgėrė 12,000 stiklų.
Chicago. 14 d. birž. Ponia 

Sears reikalauja persiskyri
mo su savo vyru, nes, kaip 
ji liudija, per penkis metus 
savo su juo sugyvenimu, ji
sai išmaukęs 12,000 stiklu 
alkoholiniu gėrimu.
Seniausi dvyniai Naujojoj 

Anglijoj.
Nashua, N. H.' gyvena se

neliai Turrelliai. Tai yra se
niausi dvyniai Naujoj Angli
joj, nes šiomis dienomis jie
du susilaukė pabaigos aštun
to metu kryželio.

jau turi savo skyrius: Vil
niuje—2 skyrių; Valkinin
ke, Naujuose Švenčionyse, 
Labanore, Palūšėj, Kaltinė
nuose, Pivašiūnuos, Rieta
viškiuose—po 1 skyrių.

Apsodino medeliais.
Utenos (Ukmergės pa v.) 

mokyklų vaikai turėjo gra
žią šventę: tai buvo medeliu 
sodinimo šventė. Vaikai su
sodino 1000 medeliu iš abie
ju pusiu kelio, vedančio iš 
Utenos į Veriovkinu dvarą.

Labai gražus ir sektinas 
pavyzdis.

Vis Amerikon.
“Rygos Garsas” sako, kad 

Kauno gub. yra jau daug so
džių, kur belikę 2-3 darbi
ninkai. Visi bėga Ameri
kon.

Ypač padidėjo išeivystė 
šiame pavasary.

Žasliečiai atbunda.
Žasliuose (Traku paviete) 

neseniai buvo pirmas liet, 
teatras. Dabar rengiama 
gegužynė. Smagu, kad at
bunda ir tamsiausi Lietuvos 
kampeliai. 
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Krata.
“Liet. Žin.”rašo:
Nosiedai (Dabravalės vals. 

Naumiesčio pav.) Gegužės 
15 d. šių metu čia atvažiavo 
Driukiu policija su p. J. pas 
ūkininką p. V. Marmą kra
tos daryti: būk tai šautuvu 
jieškoti. Marma nenorėjo 
leisti pas save kratos daryti 
be vietinio šaltyšiaus, bet 
žemsargiai kartu su p. J. va
ru įsiveržė p. Marmos kam- 
bariuosna ir padarė tenai pil
ną betvarkę: išmetė ir sulau
žė daiktus. V. Marmos žmo
nai pasipriešinus dėl daro
mos betvarkės, ją gerokai 
apstumdė ir išsuko ranką. 
Jieškomo šautuvo nerado.

V. Marma, regis, padavė 
skundą vyriausybei, bet neži
nia ar peš ką nors, o tuom 
kartu jo žmonai bloga, nes 
nieko negali dirbti.

Mūsų girios.
“L. Žinios” rašo: Žinome 

visi, kaip apie Kauną yra vi
sos girios iškirstos. Nenuo
stabu, kad už sieksnį beržiniu 
malku reikia mokėti po 35 
rub. Kaune ir tai dar nevi- 
suomet lengva už tokią kai
ną gauti malku kiek reikia. 
Paskutinę savaitę Kauno gy
ventojus nustebino Prūsu 
garlaiviai, kurie atplaukė iš 
Karaliaučiaus, prikrauti puit 
kiu, sausu malku ir nereika
lavo didesnės kainos, kaip 
tos, kuri paprastai mokama 
už malkas. Kauno 
Zysle atgabeno šias 
iš Prūsu giriu, kur 
sėjami ir auginami, 
čiu laiku, kaip mūsų girios 
be atsižiūrėjimo naikinamos.

Kaip vaikėzus “į vyrus 
užrašoma.”

“Rygos Naujienos” prane
ša iš Šakiu:

Mūsų tamsioji jaunuomenė 
verta didelio papeikimo už 
jaunu vaikėzu su degtine ir 
alum į vyrus rašymą. Nuo 
tu keistu užrašu neišsisuka 
net šviesesni vaikinai.

Gėda šakiečiams už tokius 
darbus.

UŽSIENYJ
i ___________________

Komitetas visuomenės 
apsigynimo.

Francijoj vis labiau kįla 
bruzdėjimas. Paryžiuj susi
tvėrė komitetas visuomenės 
apsigynimo. Tasai komite
tas rengia susirinkimus, ku
riuose protestuojama prieš 
bausmes, kurias uždeda val
džia ant protestuojančiu ka
reiviu. Visas tas bruzdėji
mas kilo dėlei valdžios suma
nymo įvesti trijų metu ka
reiviavimo terminą.

Žemdirbių konvencija.
Vokietijoj tik ką užsibaigė 

tarptautiška žemdirbiu kon
vencija, kurioj dalyvavo 300 
delegatu. Sekanti konven
cija atsibus San Francisco 
1915 metais.

Ir Belgija ginkluojasi.
Ir mažutė Belgija smarkiai 

ginkluojasi. Sekantiems me
tams Belgijoj skiriama ka- 
riumenės ir laivyno reika
lams net $62.000.000.

Jeigu kiltu karė visoje Eu
ropoj, tuomet Belgija gintu 
savo interesus.

^okkiečiai sumušė 
francūzus.

Morokkoje kaip neramu, 
taip neramu. Prancūzai nu
stojo 25 užmuštais ir 108 su
žeistais laike paskutinio mū
šio su morokkiečiais ties Ta- 
cela.

Nesiseka francūzams!
Drąsina visuotinu streiku.

Vokietijos socijalistu orga
nas “Vorwarts” talpina 
straipsnį, kuriame sako, kad 
Prūsijos socijalistai iki pas
kutines yra pasirengę kovo
ti už visuotiną balsavimą.

“Vorwarts” grąsina Prūsu 
valdžiai visuotinu streiku, 
kokis buvo Belgijoj.
300 maldininkų prigėrė 

tvane.
Bombay (Indija). — 300 

maldininku, prigėrė tvane 
netoli nuo Palestinos (šven
tosios žemės).
Popiežius pirmas pasvei- 
/ kino.
Rymo popiežius buvo pir- 

masai, kurio atstovai pasvei
kino Vokietijos kaizerį iš 
priežasties 25 metiniu sukak- 
tuviu jojo viešpatavimo. Po
piežius nusiuntęs kaizerio pa
sveikinti savo kardinolą Kop- 
pą.

Toks tokį pažino, ir ant 
alaus pavadino.

Prieš kareiviavimą.
Christ Church (Naujoji Ze

landija.) Čia kilo aštrios 
prieškareiviškos riaušės. 
Kariumenės priešai atakavo 
kazarmes, kur buvo areštuo
ti vaikinai už Atsisakymą da
lyvauti kariškoje gimnasti-

Afrikoj, su vakaru pieme- 
nais ir kitur. Anglijos gud
ruoliai jau pasigamino ir 
“The Roosevelt milk punch”.

Alus paniekintas, užtad 
vynas į padanges keliamas.
Darbininkų palocius Lon

done.
Londone greitai bus pasta

tytas vienas iš puikiausiu pa- 
ociu, kuris lėšuos $1.000.000. 

Palociuje bus ofisai uniju, 
politiškos darbininku parti
es ir 1.1. Čia bus laikomos 

visos konvencijos Anglijos 
darbininku organizacijų.
Jūreivių streikas pasibaigė

Rymas, Italija. — Jūreiviu 
streikas pasibaigė, kuomet 
aivų savininkai sutiko, bent 

iš dalies, išpildyt streikieriu 
reikalavimus.

Drąsina paleisią parla-

kaipo

*

Angli-
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Atlantic City, N. J. Earl 
Jones, turintis tik vieną ko
ją, areštuotas už valkiojimą
si be leidimo. Teismas nu
baudė jį ant 20 dol. Baus
mę tuoj užmokėjo ir “užfun- 
dijo” teisėjui cigaru. Pas
kui jisai pasisakė “uždirbąs” 
beelgetaudamas kasmet ne
mažiau $5,000.

Už lotus ir farmas užmo
kėjęs $15,000. Sakosi dar 
užsiubagaus $20,000- ir tuo
met jau ponaus.. ,

Tai bent ubagas! Tiek už
dirbant ne gėda ir ubago 
vardas nešioti.

Prieš du mėnesiu Vokieti
jos valdžia įnešė parlamen- 
;an sumanymą padidinti ka- 
riumenės skaičių. Tam prie
šingi socijalistai4 ir, išdalies, 
cataliku partija, todėl val
džios billius negali praeiti. 
Pritrūkęs kantrybės, Vokie
tijos kancleris pradėjo baidy
ti atstovus, jog valdžia palei
sianti parlamentą. Veikiau
sia, kataliku partija nusigąs 
ir išpildys visas valdžios už
gaidas.

Pakorė 20 žmogėdrų.
Anglijos kolionijoj vakari

nėj Afrikoj pakarta 20 žmog
ėdrų. Jie buvo sudarę slap
tą draugiją po vardu “Lam- 
parta”. Tos draugijos tiks- 
u buvo gaudyti žmones ir 

ėsti juos. Valdžiai pavykę 
susekti tą baisią draugiją. 
20 buvo suareštuota, nuteis
ta ir pakarta. Keli minėtos 
draugijos nariai sėdi kalėji
me.

Tai kokiu esama draugijų! 
Tik telegramose nepažymėta 
ar tai baltaveidžiai, ar neg
rai.

Nori, kad Rusija su-

Ir Egipte yra rusų revo- 
liucijonierių.

Geg. mėn. pabaigoj Alek
sandrijoj (Egipte) suareštuo
tas redaktorius laikraščio 
“Moriak” drg. Aries, žino
mas rusu revoliucijonierius. 
Seniau jisai leidęs savo laik
raštį Konstantinopoly, bet, 
karei kilus, turėjo išten kel
ties. Jojo laikraštis platino 
revoliucijoniškas idėjas tar
pe jūreiviu ir kareiviu.

Caro valdžios šnipai jį ir 
Egipte susekė. Taip-pat 
konfiskuota revoliucijonieriu 
knygynas. Caro valdžia rei
kalauja jo išdavimo.

Kadangi Egipte šeiminin
kauja Anglija, tai Anglijos 
socijalistai užsistoja už savo 
draugą.

Ir kur tu rusu revoliucijo
nieriu nėra! Ir Amerikoj ir 
visoj EurSpoj, ir Egipte, ir 
Japonijoj, 
stralijoj!

Juodoji

ir Chinijoj ir Au-

Bulgarija ir Serbija atida
vė ant Rusijos valdžios ran
čų visus savo kivirčius.

Pažiūrėsime, kaip ta meš
ka juos taikins.

Dalyvaus Panamos 
parodoj.

Rymas, 12 birž. Italijos 
parlamentas nutarė, kad Ita
lijai reikia dalyvauti parodoj 
.San Francisco. Tam tikslui 
paskirta $400.000.

Roosevelto vardas, 
reklama.

Degtinės išdirbėjai 
joje pradėjo vartoti
velto vardą, kaipo atsakan- 
čiausią sau reklamą. Mat, 
Rooseveltas geriąs yyną ir 
pripažįstąs tai reikalingu vi
sur. Juk jis, matote, geriąs 
vyną ir baltamjam name, ir

Pereitais metais Francijoj 
numirė 666 milijonieriai. 
Bet Francijoj gana lengva 
pasidaryti milijonierium. 
Juk milijonas franku ant 
mūsų pinigu, tai nedaugiau, 
kaip $200.000.

Du lakūnai žuvo.
Kuomet mieste Buc (Fran

cijoj) pakilo oran du lakū
nai, vyras ir moteris, tai mo
ters rūbai įsipainioj mašinon. 
Moteris nustojus lygsvaros 
ir iškrito. Abudu užsimušė.

Sirijos vargas. •'
Iš Kairo (Egipte) sėdo lai- 

van 50 sirijiečiu ir iškeliavo 
Amerikon. Jie pasakoja apie 
baisu Sirijos vargą. Sirijie
čiu vis daugiau keliauja A- 
merikon.

Durna ir evan~ 
gelija.

Juodoji Dūma svarstė apie 
išlaidas ant pravoslavu baž
nyčios. Sinodas, kuris yra 
pravoslavu bažnyčios minis
terija, reikalauja per metus 
44 milijonu! Tai vis dėl 
cerkvių ir klioštoriu.

Socijalistas Čcheidze pasa
te karštą prakalbą. Ji^ai 
oasirėmė aht evangelijos, 
nurodydamas, kaip nutolo 
nuo evangelijos rusu popai. 
Tie pakėlė didžiausį triukš
mą ir nedavė socijalistui kal- 
Dėti.

Visi pirmeiviai užstojo so- 
cijalistus ir prasišalino iš Dū
mos ant tos dienos.

Juodieji paskyrė sinodui 
44 milijonus.

Katalikai ir mariavitai.
Netoli Lodziaus (Lenkijoj) 

vėl susipešė katalikai su ma- 
riavitais. Ir vieni ir kiti bu
vo įtaisę savo procesijas. 
Kuomet procesijos susitiko, 
tuomet dėl didesnės dievo 
garbes kompanijos susipešė. 
Daug yra sužeistu. Sužeis
tas ir žemsargis.

Protestas,
Rusu pirmeiviu spauda pro

testuoja prieš naują įst. su- 
munymą apie spaudą, kuriuo 
įvedama jau panaikintoji 
laikraščiu cenzūra. Protes
tuoja ne tik tokie laikraščiai, 
kaip “Dien”, “R. Viedom.”, 
“Luč”, “Trudovoj Golos”, 
“PravdaV “Rieč”, bet ir to
kie, kaip spalininku “Golos 
Moskvy”. Protestuojančiu 
skaičius kasdien auga.
Neleidžia į universitetus.

Valstijos taryba atmetė 
įst. sumanymą, kuriuo ma
noma buvo leisti stoti į uni
versitetus baigusiems reali
nes, komercijines, karines ir 
dvasines akademijas moki
niams. Mat, ir beto perdaug 
esą prigrūsti universitetai!

Mirė redaktorius.
Mirė V. M. Sobolevski, re

daktorius pirmeiviško laik
raščio “Russkija Viedomos- 
ti.” Tą laikraštį velionis re- 
degavo 30 metu.

Panevėžio “Aidas”.
“Aidas” —tai teatrališka 

draugija. Nariu turi apie 
50. Turi savo diktoką cho
rą. Vakaru į metus suren
gia kokia 10. Geriausi Pane
vėžio artistai susispietę ap
link “Aidą”. Klerikalai tą 
draugiją boikotuoja.

Draugiją ypač remia Pa
nevėžio amatninkai. Kuni
gai jau kelissyk buvo mėginę 
pasikinkyti draugiją į savo 
vežimą, bet tas. jiems nepa
vykdavo.
Moterjs išdavinėja vyrus, 

brolius ir sūnus!
Daug dar tamsumo pas 

ietuves moteris. Visur dar 
jos klauso juodosios Maco- 
chu šaikos.

“Liet. Žinių” korespon
dentas sako, jog daug esa
ma Lietuvoj parapijų, kur 
kunigai liepia išdavinėti mo
terims, kas skaito pirmeiviš
kus laikraščius. Ir mo’terįs 
išdavinėja. Užtat kunigai 
Joms “Šaltinį” užrašo.

Ventos kanalas.
Dievai žino, kada pradės 

kasti Ventos kanalą! Šiuo- 
mi laiku jieškoma pątogesnio 
kelio, kad sujungus Nemuną 
su Venta.

Pagal rusu valdžios nuo
monę, geriausias kelias bus 
toks: Nemunas, Dubysa, 
Ventas kanalas ir Venta.

Bet iš kur gavus vandens? 
Geriausias rezervuaras būtu 
Rekijavos ežeras sale Šiaulių.

Vaitas už 106 viedrus 
alaus.

Juk tai ne naujiena Lietu-, 
voj! Antanavo valsčius 
(Marijampolės pav.) rinko 
vaitą. Išrinko senąjį vaitą, 
kuris pastatė 106 viedrus 
alaus. Neišrinko pirmeiviš
ko žmogaus p. Kriaučiūno.

Prūsų Lietuvoj.
‘ ‘Birute” praneša, kad 

pradeda atbusti ir Šilokar- 
čiamos jaunuomenė.

Geg. 25 d. jaunuomenė, 
susirinkus ant Jovarkalnio, 
gražiai praleido laiką, dekla
muodama ir tt.

Žemaičių arkliai.
Žemaičiai vis smarkiau ga

bena savo arklius į Prūsus. 
Ypač daug arkliu gabenama 
per Kalečiskius.
Neleido S. Matulaičio pa= 

skaitos.
Rygos darbininku draugi

ja “Giedra” norėjo surengti 
medicinišką paskaitą. Tuo 
tikslu parsikviesta iš Vilniaus 
d ras S. Matulaitis.

Paskutinėj minutoj prieš 
paskaitą caro bernai uždrau
dė skaityti. Rodosi, čia reik
tu piktinties vien iš carber- 
niu.

Vienok bogomaziškas laik
raštis “Rygos Naujienos” 
piktinasi iš “Giedros”. Tuo- 
mi “R. N.” dar daugiau pul- 
do savo ir be to nupuolusį 
vardą.

“Ryto” skyriai.
“Vilčiai” praneša:
Vilniaus gub. lietuviams 

šviesti yra įkurta “Ryto” 
draugija. Minėta draugija

pirklys 
malkas 
medžiai 
tuo pa-
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Kvailiukai

Baisi kelionė į 
Braziliją.

Misslerio laivakorčiŲ kon- 
tora Bremene (Prūsuose) tu
ri išleidusi stebuklingo turi
nio knygų apie Brazilijos ge
rybes. Tos knygos atspaus
dintos įvairiomis kalbomis ir 
uoliai platinamos tarpe tam
siu žmonelių. Gerai žinau, 
kad ypač jos platinamos tar
pe tamsiu lenku, rusu, ypač 
Galicijoj.

Kad nurodyti lietuviams į 
gręsiantį pavoju, noriu pa
pasakoti istoriją 100 rusišku 
valstiečiu, kurie apleido savo 
tėvynę ir nuvyko į tą taria
mosios gerovės šalį, į Brazi-

Koks tai gudrus agentėlis 
pasipainiojo į vieną sodžių 
kur tai Rusijos pietuose. Jam 
pavyko plačiai paskleisti me
lagingu žinių apie Braziliją 
ir išdalinti daugybę Missle
rio kontoros išleistu knyge
liu. Tamsus sodiečiai, kurie 
tik ir besapnavo apie Ameri
kos gerovę, kurie neturėjo 
jokio supratimo, kad ir Ame
rikoj esama visokiu šalių, 
davėsi apsigauti agentui. 
Jie pardavė visą savo men
kutį “skarbą”, pasiėmė su 
savim, kas galima paimti, 
surinko savo vaikučius ir 
žmonas ir leidosi į tą pavo
jingą kelionę.

Jau daug vargo teko jiems 
pamatytu kolei jie dasiekė 
Bremeną. Ginė juos, kaip 
kokią žąsų bandą. Bremene 
apsirgo keli vaikučiai. Rei
kėjo laukti ju pagyjant. Pra
ėjo kokia savaitė, kol juos 
pasodino ant bjauraus laivo 
be mažiausiu sanitarišku pa
togumu. Atsiprašau už su- 
lyginimą, bet turiu pasakyt, 
kad su jais elgtasi, kaip su 
gyvulėliais. Jeigu kas iš
drįsdavo žodį pratarti, tuo- 
jaus susilaukdavo pabaudos.

Laike kelionės apsirgo ir 
numirė 8 vaikučiai, kuriuos 
palaidojo jūros bangose. Pa
laidoję savo vaikučius, prisi- 
kentę pažeminimo ir vargo, 
jie pasiekė Brazilijos sosta- 
miestį Rio de Janeiro. Ant 
karantino pralaikė visą sa
vaitę, paskui gabeno į Poer- 
to Allegro. Išpradžiu važia
vo traukiniu, paskui plaukė 
upe Rio Grande, dar potam 
jojo ant arkliu ir pėsti ėjo. 
Laike tos kelionės karščiau
siame krašte žuvo dar 4 kū
dikiai.

Pagaliaus pasiekė jiems 
paskirtą sodžių.

Gi žiūri, žmoneliai, jog 
vietoj auksinės laimės, apie 
kurią jie sapnavo, žmonės 
likosi atvežti į tikrą pragarą. 
Nameliai menki, moliniai, 
be langu, grindys molinės, 
klimatas nesveikas. Žmonės, 
nepratę prie tokio klimato, 
pradėjo kaip musės kristi.

Tuomet žmonės, dar gy
vais tesilikę^ nutarė bėgti 
Argentinon.

Sunku ir apsakyt, ko teko 
jiems pamatyt toje kelionėje 
į Argentiną, kurią jie pėkš- 
čiom atliko. Toje kelionėje 
.numirė kelios meterįs ir dar 
keli vaikučiai.

Pasiekę sostinę Argentinos 
—Buenos Aires, žmonės, su
sirinkę savo paskutinius 
grašgalius, grįžo namo.

Tuos žmonelius atgabeno 
Brazilijon agentu liežuviu 
miklumas ir ju pačiu tamsu
mas. Su tuo galima kovoti 
tik atsakančiai sutvarkius 
iševiams pagelios organiza
ciją, kuriai visuomet kliudė 
rusu valdžia. Tūkstančiai 
žmonių bėga Amerikon be 
mažiausios nuovokos apie tą 
“aukso šalį”. }Jie papuola į 
agentu pinkles, kurie juos 
atsakančiai apskuta. Bostonietis.

Tokiu būdu užsibaigė vie
nas begėdiškas išnaudojimas 
Amerikos visuomenės.

D ras F. Matulaitis.

Vienintelis vaistas gelbėti 
išeiviams, kaip jau augščiau 
sakiau, tai visuomeniškai 
sutvarkyta pagelbos orga
nizacija.

J. Europietis.

Kvailiuku skaičius vis eina 
didyn. Dorišku supuvėliu 
skaičius metas į metą kįla su 
pasibaisėtinu greitumu. Pa
žiūrėkite į išblyškusius gat
vės vaiku veidus, pažiūrėki
te į ju liesus kūnelius, įsigi
linkite į tą atmosferą, kurioj 
gyvena, ir jūs suprasite, ko
kis pavojus gręsia visuome
nei.

Didmiesčiuose, kaip Pary
žiuj, Londone, Ryme, kur 
kasmetai stoja “ant liosu” 
jauni vaikinai, pastebiama, 
kad fiziškas ju sudėjimas 
metai į metus eina menkyn. 
Skaičius tu, kuriuos negali 
priimti kariumenėn, vis au
ga.

Prieš mus stoja klausimas: 
kągi galės padaryti dėl labo 
žmonijos tūkstančiai sveiku 
žmonių, jeigu prieš juos stos 
milijonai dvasišku ir kūniš
ku supuvėliu? Ar tik nenu
eis ant vėjo visos pastan
gos patobulinti žmoniją?

Ant to klausimo čia neat
sakysime. Lai patįs skaity
tojai tą apsvarsto. Mums 
rūpi klausimas, kodėl taip 
yra.

Daktaras Maksimilijanas 
Schlapp, vedėjas New Yorko 
biuro, kuris tyrinėja nesvei
kus vaikus, sako:’ “Didžiau
sias procentas kvailiuku tar
pe vaiku, kaip tai pastebėta 
laike paskutiniu dešimtme
čiu, yra tiesioginė pasekmė 
persidirbimo ir galutino su
sinervavimo motinu, dirban
čiu f abrikose.”

Per vienus tik metus d ras 
Schlapp ištyrinėjo 800 vaiku 
ir persitikrino, kad dažniau
sia kiekvieno nesveiko vai
ko motina buvo fiziškai 
suardyta ir dvasiškai iškrik- 
dinta.

D ras M. Schlapp stačiai 
sako: “Dešimtis metu fabri- 
kos darbo daro didžiumą mo
terų neatsakančiomis dėl šei
myniško gyvenimo, kaip iš 
fiziško, taip ir iš protiško at
žvilgio.”

Žinoma, ir fiziškai silpna 
moteris gali gimdyti vaikus, 
bet tie vaikučiai tiks dau
giausia tiktai į kategoriją 
kvailiuku.

Vienok minėtas daktaras 
anaiptol nesako, kad kiek
viena moteris, kuri dirba fa- 
brikoj, turi gimdyti nesvei
kus vaikus. Mat, darbas 
darbui nelygus. Jeigu dir
bama gerose sąlygose ir ne- 
perdaug, tuomet toksai dar
bas sveikatai neužkenkia. 
Kaip moteris, taip ir vyras, 
abudu privalo dirbti. Nei 
vienam, nei kitam neišpuola 
dykaduoniauti. Bet jeigu 
darbas per sunkus, jeigu mo
teris ištisomis valandomis 
turi stovėti prie mašinos, o 
aplinkui gaudžia pasiutęs 
ūžimas, tuomet jos sveikata 
tirpte-tirpsta. Jos nervai 
naikinama, jos gyvastingu
mas pakertamas, jos poilsis 
trumpas ir neramus. Tuo
met jinai negali turėti svei
ku ir drūtu vaiku. Vaiku
čiai išauga silpnais ir neaky
lais ir busimoji gentkartė 
darosi doriškai iškrikusia.

Kasgi daryti? Moterimis 
turi rūpinties valstija, pas
kirdama pensijas. Turi rū
pinties jos pačios, kovoda
mos už geresnes darbo sąly
gas.

Kriaučiai, tai del 
jūsų!

Draugas J. Jakimavičius 
mums praneša iš Brooklyno:

“Nors jau seniai pasibaigė 
kriaučių streikas, bet streiko 
atbalsiai ir šiandien tebe
skamba. Drg. Dominikas Pa
škevičius per streiką buvo 
suareštuotas už pikietavimą. 
Už tai teismas jį nuteisė ant 
trijų mėnesiu sunkaus darbo. 
Męs visi linksminomės, lai
mėję streiką. O jam kas?... 
p. J. Augūnas, unijos delega
tas, buvo jį atlankyti. Ne 
juokas būti prie sunkiųjų 
darbu: rankos nusilupę, barz
da neskusta. Bet jisai sako: 
“Man yra linksma ken
tėti už visu reikalus, 
už bendrą dėl mūsų 
darbininku idėją!” Bet, 
sako, kaip kalba, tai ašaros 
bįra iš akiu”.

Perskaitykite, kriaučiai, 
tuos žodžius ir atsiminkite, 
kad šiandien laisvoj Ameri
koj šimtai žmonių ragauja 
kalėjimo barščius vis už tą 
pačią darbininku idėją.

Kas yra ta darbininku idė
ja? Laisvė darbo ir laisvė 
politikos! Kiekvienam pri
guli jo darbo vaisiai! Dirban
tiems žmonėms priguli vis
kas. Išnyksta policijos buo
žių galybė, išnyksta milijo
nierių valdžia!

Ar aišku dabar? Bet kad 
taip būtu, reikia kovoti, rei
kia šviestis, reikia glaustis 
prie socijalizmo idėjos.

Męs su gailesčiu tu
rime pasakyti, kad di
džiuma kriaučių nėra 
laisvais žmonėmis. Dau- 
gelis kriaučių dar yra 
įsisegę į fanatiku ka
pucinu skvernus.

Vienas draugas, kuris dir
ba Bostono šapoje, praneša 
mums, kokios' kalbos dabar 
eina tarpe kriaučių. Štai jums 
paveikslėlis, ką kalba tie 
kriaučiai, kurie nieko nepa
simokino per streiką ir ku
riuos galima tik pavadinti 
kapucino švogeriais: «

“Po šimts balu su tais ci- 
cilikais! Ką tie parmazonai 
mums padėjo? Męs patįs vis5 
ką išlošėm. Kaip nekentėm 
sočijalistu, taip ir nekęsim. 
Jie nori bažnyčias išgriauti. 
Cicilikams nerūpi darbinin
ku reikalai”.

Žinoma, ne visi kriaučiai 
taip bliuznija, bet daug yra 
tokiai, kurie panašiai kalba. 
Jiems niekas daugiau nerū
pi, tiktai bačkutė ir supuvu
sios kantičkos, bei kunigu 
gaspadiniu filozofija.

Sugėdinti reikia tokius vy
rus. Jie neverti paguodonės.

Visuomenė šelpė kriaučius, 
šelpė iš širdies. Daugiausia 
agitavo socijalistai ir šiaip 
jau laisvi žmonės. Kapucinas 
už juos nei vieno pamokslo 
nepasakė. Buvo net tokiu 
vietų, kad katalikiškas fana- 
tikėlis bjauriai išjuokdavo 
vaikinus, kurie rinko aukas 
streįkieriams.

Argi jūs to nematėt, ne
girdėjot?

Šiandien štai nors ir drg. 
Paškevičius sėdi kalėjime. 
Jį pasodino kalėjiman ka
pitalizmo sistema ir 
jums reikia prieš ją kovoti.

Todėl męs šaukiamės į vi
sus dorus kriaučius pradėti 
apšvietos darbą, pradėti su 
siprasti, ghausties prie soci- 
jalistu partijos, glausties prie 
laisvu draugijų, dalyvauti 
visuomenės gyvenime.

Šalin kapuciniškas fanatiz
mas! Jisai mums atneša tik 
policmanu buožes, jisai pa
laiko vergiją!

Užbaiga Friedmano 
avanturos.

GYVENIMO BANGOS.
(FANTAZIJA)

Beabejonės, kiekvienas 
šiandien yra girdėjęs apie, 
daktarą Friedmaną ir jo gy
duolę nuo džiovos.> Jis pa
sigarsino per laikraščius, jog 
atradęs gyduolę nuo tos li
gos. Netik galįs išgydyti li
gonį, bet apsaugoti sveikus 
įčiepijimu. Laikraščiai iš- 
būbnino tą jo išradimą po 
visą pasaulį. Vienas milijo
nierius ,New Yorke pasiūlė 
jam milijoną doleriu, jeigu 
jis išgydys jo jaunikaitį, ser
gantį džiova. Friedmanas 
sumanė pasipinigauti iš ame
rikiečiu. Su didele iškilme 
atvyko į Ameriką. Laikraš
čiai būbnijo apie tai, kaipo 
apie didelį atsitikimą. Val
stybės atsiuntė savo užkvie- 
timus. Špitolės atidarė sa
vo duris, Iš kitos pusės val
džia paškyrė komisiją, kuri 
turėjo daboti gydymo pa
sekmes ir pagarsinti rezulta
tus. Pirm, negu pasirodė 
tas raportas, Jau susitvėrė 
sindikatas gydymui džiovi
ninku. Įdėta milijonai do
leriu. Pats Friedmanas ga
vo ant syk pusantro šimto, 
tūkstančiu doleriu. Atidarė 
Friedmano institutus po vi
sas valstijas. Kada atsida
rė pirmas Friedmano institu
tas New Yorke, Dr. Connell, 
porto sveikatos užveizda, nu
siuntė laišką sveikatos kdmi- 
sijonieriui Lederle, kad su
stabdytu veikimą to institu
to, pakol nebus prirodyta,, 
jog jo gydymas nėra kenks
mingas. Valdžios tyrinėto
jas atrado, jog Friedmano 
ligoniai nepasitaisė, bet prie
šingai- daugelis susirgo sun- 
kiaus, negu galima buvo ti
kėtis paprastose aplinkybė
se. Ten, kur džiovos buvu
si užimta viena plaučiu pusė, 
po įleidimui gyduolių, džiova 
ūmu laiku išsivystė sveikoj 
plaučiu dalyj. Taip, kad 
įleidimas gyduolių paskubi
no ligos procesą. Tokiu bū
du daugelį ligoniu be laiko 
nuvarė j kapus. Visas rei
kalas išrodė, kaip paprastas 
apgaviku darbas. u

Išgarsino po laikraščius, 
sužadino , ligoniu viltį, ir 
žmonės, ' netekę sveikatos, 
grūste grūdosi, nešė pasku
tinį centą, kad tik gauti pa- 
gelbą ir gavo mirtį. Fried- 
manui buvo duota pilna pro
ga parodyti pasekmingumą 
savo gyduolių, bet jis to ne
parodė, elgėsi, kaipo papras
tas apgavikas, suvylė žmo- 

. nes, o pats, žinoma, prisipy
lė sau kišenius žmonių sun
kiai uždirbtais centais. Svei
katos užveizda tuojaus išlei
do nuosprendį, kad būtu už
drausta vartoti gydymui gy
vas'džiovos bakterijas. Už 
valandos laiko Friedmano 
institutas New Yorke užda
rė savo duris. Pats Fried
manas, kuris buvo Provi
dence ir turėjo važiuoti į 
Woonsocket, nevažiavo ir iš
reiškė savo pasiryžimą grįžti

Prieš baisu ir uoluotą kalną, iš bedug
nės ir miglotos pakalnės-—lipa minios žmo
nių. Žmonės panašus į kauluotą giltinę. 
Veidai išblyškę, lūpos neapdengia dantų, 
akįs įdubusios, liemens liesi ir tįk skūra 
apsitempus ant kaulu.

Jie lipa prieš baisųjį kalną, klumpa, 
keliasi ir vėl klumpa. Minioj girdisi ne
aiškus, bet suprantamas balsas — “Prie 
tikslo!”

Jie išdžiūvusioms rankoms ir ilgais' 
pirštais stveriasi už uolu viršūnių, bet uola, 
vandens lašu pagraužta—lūžta ir su vie- 
sulišku greitumu ritasi pakalnėn, nulauž- 
dama kitas uolu viršūnes ir jos trina li
pančią prieš kalną liaudį: žmonių, kaulai 
trata, girdisi vaitojimai ir pačioj bedug
nėj girdisi gergždžiantis balsas—“Ach. 
Viešpatie!”

Ant pat kalno, puikiai apdengto gam
tos turtais—linksminasi saujalė žmonių, 
ju veidai gražus, rankos švelnios ir pa
puoštos auksu. Aplink juos stovi gink- 
luočiai ir gina kalno viršūnę. Ginkluočiai, 
pamatę, kad išdžiūvus ranka užsikabina 
ant paskutinės uolos ir jau tuoj dasigaus 
ant kalno—kerta kardais per pirštus, o 
nelaimingasis, krisdamas į bedugnę, su
šunka—“Prakeik tas likimas!”

Kalno viršūnės gyventojai linksmina
si, šoka, dainuoja, skamba kanklės ir link
smai gaudžia šilku stygos. Ju tarpe gir
disi aiškus balsas--“Gyvenk ir link
sminkis, žmogau!”

Iš antro šono kalno, per erškėčiais ir 
dagiais apaugusią pakalnę—grumiasi mo
terų minios: jos apkaltos retežiais, ap
krautos dideliais ryšuliais ir kūdikiais ant 
ranku. Jos lipa, retežiai žvanga, lenda 
per erškėčiu krūmus, kurie rėžo ir bado 
jas. Pailsusios meta kūdikius į pakalnę, 
puola kniupščios, pakelia rankas augštyn 
ir sušunka—“Nebausk mane, pone!”

Iš trečio šono kalno, per gilu smilty
ną—lipa vidutinio amžiaus žmonės, bet jie 
lipa labai keistai: jie breda per smiltis, 
dejuoja, šaukia viens kitą pagelbon, bet 
nei vienas to šauksmo negirdi. Jie breda 
lenktyniuodami ir kenkdami viens kitam. 
Jie visi skęsta smiltyse ir skandina viens 
kitą, kol visi nepaskęsta šaukdami— 
“Turtu, turtu!”

Iš ketvirtos pusės kalno, per didelį 
purvyną, triukšmingai breda minia žmo
nių, su ginklais rankose. Jie lipa, puola, 
mosuoja ginklais ir širsta. Bet kalniniai 
ginkluočiai atjudina kraštą kalno ir palei
džia ant ju. O jie žūdami sušunka—“G el- 
bėkim tautą!”

Nuo rytu pusės, kur saulė šviečia ir 
šildo, eina minia žmonių. Ju veidai .iš
blyškę, bet pilni drąsos ir energijos. Mi
nia apsiginklavus įrankiais ir šviesiais ži
buriais. Ji kirviais kerta erškėčiu krū
mus, griauna uolu viršūnes ir pripildo lo
mas. Minia dirba be perstojimo, pasimai
nydami vieni kitus. Ji taiso lygu kelią 
apie kalną, vis augštyn vingiuojantį.

Paskui šitą minią seka būriai žmonių, 
bet jie neprisideda prie to sunkaus darbo: 
vieni tik žiūri, kiti vadina kvailiais ir lie
pia tiesiog lipti, kaip lipo ir lipa milijonai 
žmonių, o yra ir tokiu, kurie liepia nežiū
rėti į juos ir rodo į dangų.

Į juos nuo kalno mėto akmenimis, dre
bia purvais ir laido vilyčioms, bet jie ne
paiso to, varo savo darbą pirmyn, gailisi 
viens kito ir gelbsti netik savuosius, bet 
visus be skirtumo.

Jie šaukia visus prie darbo ir rodo 
pienus, kuriais tikrai pasiekia kalno viršū
nę, bet ju mažai kas klauso... Jie dirba 
ir šaukia—“Į darbą, draugai!”

Senas Vincas.

“Šaltinio”, “Vilties” ir t. t. — “Lais
vė” visuomet atsineša prie žinių iš Lietu
vos kritiškai.

“Laisvės” skyrius iš Lietuvos pripil
domas:

1) Savo korespondentu pranešimais(ką 
žino ir “Ūkininkas”).

2) Nuosavia apžvalga, kuri rašoma 
pasiremiant ne tik ’lietuviu, bet lenku, ru
su ir latviu laikraščiu pranešimais. Reika
le visuomet esti pažymima, jog tai imama 
iš vieno ar kito laikraščio. Labai tankiai 
prie žinios prikergiama ir kritikos paste
bėjimas. Šita nuosavi apžvalga vedama 
vienos tik “Laisvės” ir išdalies “Dilgėliu”.

3) Tiktai maža dalelė Lietuvos ir Ru
sijos chronikos stačiai perspausdinama iš 
kurio bent laikraščio, kuomet kiti Ameri
kos laikraščiai perdėm viską perspausdina. 
Dažniausia ir ten nurodoma šaltinis, nors 
kartais atsitinka ir praleisti, kas, beabejo- 
nės, ne taip jau svarbu, nes kokia nors, 
padėkim, žinutė iš Rusijos nesufabrikuota 
gi “Ūkininko”, bet paimta iš Peterburgo 
Telegrafo Agentūros pranešimo.

Tai tiek turėjom pasakyti. Mums iš
sirodo, kad ypatingai “Lietuvos Ūkinin
kas”, kaipo pirmeiviu laikraštis, turėtu 
džiaugties, kad “Laisvėj” vedama Lietu
vos ir Rusijos gyvenimo apžvalga tikrai 
demokratiškoj dvasioj, ir jog “L.” sutei
kia lietuviams amerikiečiams nefalsifikuo
tą supratimą apie Lietuvos gyvenimą.

Aš išėjau į pievužę
Aš išėjau į pievužę, 

Kur daug gėlių buvo.
Margos gėlės tyliai verkė, 

Ašarėlėms sruvo;
Ir ju ašaros tos gailios

Įstabiai žibėjo;
Jose didis sielvartėlis

Spindėte spindėjo.
Žmonės vargšai, žmonės broliai 

Ir taip verkti moka,—
O jei juokiasi, tai skausmas , 

Lydi juju juoką.
Iš senovės jie dejuoja,

. Iš senovės rauda,
Atsiminę tėvu skundą, 

Savo didžią skriaudą.
Kaip prisimepu aš žmones -

Ir man liūdna tampa...
Kad galėčiau, tuojau lėkčiau 

Į gimtinės kampą.
Tenai darže mergužėlės)

Tenai savo kaime
Apdainuočiau sunku būvį, 

Vargdienio nelaimę.
Gal ir man ramiai širdužė

Tada sutvaskėtu,
Gal ir vargšas savo dalį

x Labiau pamylėtu;
Gal bent kiek perstotu skausmas

Širdį laužęs, pliekęs...
Apdainuočia,—juk tai toksai 

Dainininko siekis.
Zigmas Gėlė.

* * ,*

l

Nutruko.
“Kova” deda antgalvį:

“Vaiku Klraugijėlės; skaity- 
mo-rašymo mokyklos; negei
stini kalbėtojai”.

Apie draugijėles pranešta, 
apie mokyklas pranešta, o 
apie kalbėtojus nutrūko... 
Antgalvis yra, o po antgal- 
viu tuščia. Tai kasgi tie ne
geistini kalbėtojai?

Priversti esame pasakyti kelis žodžius 
“Lietuvos Ūkininkui”. .Vilniaus pirmei
viu laikraštis užmetė mums, jog tarpais 
“Laisvė” imanti žinelių iš “L. Ūkininko”, 
nepažymėdama, iš kur imanti.

Turime griežtai pasakyti Vilniaus 
laikraščiui, jog “Laisvė” yra vieninteliu 
Amerikos laikraščiu, kuris nuosekliausia 
(iš pirmeiviško atžvilgio) nušviečia Lietu
vos gyvenimą, ir tuom pačiu laiku kuo- 
mažiausia perspausdina žinių iš Lietuvos 
laikraščiu. Kuomet tokie laikraščiai, kaip 
“Vienybė”, “Katalikas” ir “Lietuva” 
spausdina ilgiausias kaleinas visokid ko
respondencijų iš “L. Ūkininko”, “Ži^iiu”

Atsakymas “Liet. Ūkininkui”.

Aš širdužę dainiaus turiu,
Šiaip ar taip kalbėsi: 

Biskį jinai suliepsnoja,
Bėgu į šlamesį, 

Į šlamesį pinaviju, 
| šlamesį miško, 

Iš už kurio andai saulė
Taip širdingai triško.

iAš varguoliu dainininkas:
Pamatau berželį, 

Tuojau giedu ir dainuoju
Jojo skurdžią dalį.

Seniau jis linksmai kugždėjo
Su marga pievuže,— 

Dabar verkia ir raudoja,
Susikrimtęs ūžia.

Aš dainelių sėjikėlis—
Tai kiekvienas žino: 

Uždainuosiu—visi lekia
Į daubas beržyno.

Jaunos mergos gėles renka,
Su bernais juokauja, 

O berniokai josna meilę
Beria pilna sauja.

Zigmas Gėlė.
(“Aušrinė”)
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Madų klausimas.

su tuo sap- 
ir nerūpėti, 
palyginimas

kuri§ net plakatus 
ties bažnyčia da-

per balsus, 10 balsy prieš 4 
pripažinta, kad galima. Žmo
nių buvo daug. Reiškia, kad 
žmones žengia pirmyn. La
bai smagu.

pamaldų kaišioja 
“Draugą”. Dabar

4

-v

Idealas kožnos moters—pa
sekti paskutinę madą. Pra
žiopso j imas tūlos mados, ar
ba negalėjimas įsitaisyti sau 
drapany, kokiy reikalauja 
mada, daugelį mūšy sesučiy 
vos tik neapmarina.

Mūsų mados ir jy pritai
kymas man išsirodo, kaip tos 
kopėčios, kurias Izaoko sū
nus Jokūbas matė sapne. 
Juo augščiau prįe dangaus, 
juo tos kopėčios puikesnės. 
Su kožnu laipteliu žemyn, ar
čiau prie žemės—nyksta dan
giška grožybė. Kaip ten bu
vo, kaip nebuvo 
nu, mums gali 
Gana to, kad 
atsakantis.

Augštesniosios klesos mo
teris veik visą savo ' gyveni
mą praleidžia, vergaudamos 
madoms. Vidutiniškosios kle
sos moters, kuriy vyrai irgi 
nemažai uždirba,godžiai seka 
milijonierky pavyzdį. Dar
bininkiškos klesos moterįs 
tankiai, kaip galėdamos, ma
žina savo išlaidas, kad tik 
perdaug neatsilikus nuo ma
dos.

Dabartinėms madoms aš 
esu priešinga, norints aš vi
sai neagituoju už senovę. 
Man irgi nepatinka tokios 
moterįs, kurios savo skrybė
lę ant galvos, kaip kokį me
daus korį, užsirioglinusios. 
Man irgi nepatinka apsileidu- 
sios, apdribusios moterįs. 
Tarp lietuviy yra "dar gana 
daug tokiy motery.

Kaip reikalingas švarumas 
visame kame, , taip reikalin
gas švarumas ir apsirėdyme. 
Mada tuomi gali būti gera, 
kad ji tankiai yra paranki. 
Išnykimas visokiy bereika- 
lingy suvaržymy, didesnis 
prisitaikymas prie prigimties, 
taf mados nuopelnas.

Bet mūšy dieny mados, 
kaip tai sakoma, “iš didelio 
rašto išėjo į kraštą”. Profe
sorius Sargent viename Chi- 
cagos susivažiavime pasakė 
teisybę, kad visos mados at
gabenamos iš Europos. Tan
kiai kas ten pripažįstama ne
tinkamu, neatsakančiu, tuo- 
jaus prigyja Amerikoj. Pa
ryžiaus mada, kaip saulės 
spinduliai, nušviečia visą pa
saulį. Kas metai jos maino
si kelis sykius. Tą nuolatinį 
mady mainymąsi tyčia palai
ko didelės firmos, kurios pi
la į savo kišenius milijonus. 
Profesorius Sargent sako, 
kad Amerikos moterįs turė- 
ty sekti chinietes. Anaiptol 
nereikia sekti chiniečiy ma
dą, bet tiktai metodą, prisi
taikant vienodumo. Reikty 
nustatyti tūla mados forma, 
o paskui, laikui bėgant, da
ryti pagerinimus. Tas vis
kas turėty atsibūti povaliai, 
ne taip, kaip dabar, kada vis
kas bėga šuoliais.

Amerikoj jau randasi gana 
daug motery, ^kurios supran
ta tą reikalą ir agituoja už 
mądos vienodumą. Šitas ke- 

• lias, mano misle, būty ge
riausias, nes tai vidurinis ke
lias. Nereiktu tuomet kas 
keli mėnesiai mainyti madą, 
ir nebūty zokoninkiy vieno
dumo. Būty pastovi mada, 
kuri tobulintysi, esant reika
lui.

Jauna Chicagiete.

Aukso mintįs.
Męs auklejam vaikus, bet 

ir vaikai auklėja mus. S. M.

Iš mokytoju geriausiai mo
kina ne tas, kuris mokyčiau
sias, bet tas, kuris turi di
džiausią intaką į mokinius.

. Rote.

g

W Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-3 vakare. 
@ Nedėliomis iki 3 vai. po pieC

Mokytojas privalo būti ge
ras auklėtojas, nes tik tuo
met mokykla turės reikšmę ir 
palaimą. Fallenas.

Mokykla”.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

Pas mus naujy sumanymu 
netrūksta, dygsta, kaip gry
bai po lietui. Mat, dabar pas 
mus nauju sumanymu sezo
nas. Dalis ty sumanymu gal 
yra ir verta įgyvendinti, bet 
yra ir tokiy, kurie nors ir 
gražiai skamba, bet tušti.

Vienas iš tokiy sumanymu 
buvo ir pp. Jurgelioniy—su
organizuoti Chicagos inteli
gentus. , Susirinkimas atsi
buvo pas p. Jurgelionį. Pri
sirinko inteligentu ir inteli
genčių pilna stubelė. Ponia 
Jurgelionienė paaiškino su
šaukto susirinkimo tikslą. 
Branduolys to sumanymo 
skambėjo maž daug taip:

“Aš pati jaučiuosi einanti 
kvailyn (Jurgelionienės žod.), 
dėl tos priežasties, kad ne
gaunam pasikalbėti su kitais 
Chicagos inteligentais”.

Buvo svarstymai, diskusa- 
vimai, kaip tą nelemtą ligą 
- kvailybę išgydyt, bet, deja! 
Pasirodė, kad be operacijos 
neišgydoma.

Inteligentai išsiskirstė, su
manymas dingo, o liga pasi
liko liga.

Kitas yra “svarbus” suma
nymas įkurti darbininkišką 
savaitinį laikraštį, bet tas 
sumanymas, manau dings, 
kaip ir pirmasis, nes tūli sa
ko, kad minėtas laikraštis, 
esąs nereikalingas, kad jau 
męs ir taip, ty laikraščiu tu
rime iki valiai.

Eina gandas, kad liepos 
mėnesyj pasirodys juoky bei 
satyros laikraštis “Šakė”, 
kuris bus ultra-liberališkas. 
•Kviečiami geriausi bendra
darbiai, kaip Butėnas ir kiti.

Vėl yra naujai susitvėrusi 
bendrovė, katrą leis laikraš
tį “Veidrodis” sykį į mėnesį. 
Skiriamas scenos reikalams, 
kuris žada pasirodyti »apie 
naujus metus.

Šiomis dienomis užbaigė 
mokslą K. Gugis—technolo- 
gijos inžinierystę (jis yra vie
nas iš žymiausiu veikėju tarp 
Chicagos socijalisty), Šliakis

advokatūros, Petrulis— 
pharmacią, Tananevičius— 
daktarystės, Petraitis 
Draugelis—dantistais.

M tis.

ir

Brooklyn, N.Y.
7 d. birž. M. Petrauskas su 

pagelba Scenos Mylėtojy cho
ro' statė Me Caddin Memorial 
svetainėj dvi operas: “Faus
tą” ir “Šienapjūtę”. “Faus
tas”, rodosi, tik pirmu sykiu 
pasirodė ant lietuviy scenos. 
Lietuviams tasai garsiausias 
pasaulio veikalas kaip ir nė
ra žinomas. (Apie Faustą 
vėliau kiek plačiau bus “L.” 
pranešta. Red.) Tik gaila, 
kad toks puikus veikalas ne
buvo perstatytas pilnoje sa
vo čielybėj. Buvo paimtas 
mažas šmotelis to veikalo, 
būtent scena, kada Mefisto
felis atjaunina Faustą, trokš
tantį pažint visas gyvenimo 
slaptybes, nors ir save patį 
reikia parduoti. Reikia 
nyti, kad Faustas buvo 
komas tik dėl reklamos, 
toji scena nedavė jokio
nesnio supratimo apie visą 
veikalą.

“Šienapjūtė” pavyko ge
rai. Ypač gerai pavyko dai
nos su orkestros pritarimu.

Publikos buvo mažai, tik 
apie 400 ypaty. Apskritai, 
vakarėlis buvo smagus.

** *
LSS. 19 kuopa, 8 d. birž. 

turėjo draugišką išvažiavimą 
girioj. Suvažiavo apie 100 
žmoniy

ma
lki
nes

Streikieris.
Kewanee, III.

6 d. birž. vakar čia bu
vo baisi audra su perkūni
ja ir ledais. Ledai krito dy
džio, kaip vištos kiaušiniai, 
kurie padarė ant daugelio 
tūkstančiu nuostoliu. Vėt
ra apvarUį daug trioby, iš
laužė medžius, nutraukė te
legrafo vielas.

Net bažnyčia nebuvo ap- 
Turėjo užkandžiu lenkta, išmušta 7 didieji lan- 

ir gėrimy. Ant vietos suda- gai, kurie kaštuoja po 25 
ryta mažas programėlis. Pir- dol. Tai vis, turbūt, todėl, kad

Laisvė
numušy viedro nuo galvos, 
tai dzie būtau uždusis.

Tai matot, brolučiai, kap 
yra su velnio apsėstu bobų. 
Sarmata kam ir pasiskūsc, 
kad boba davė kailin, o čia, 
bracia, gavau pliekc daugiau, 
negu nuo dzidelio vyro.

Bet dar to neužteko. Per 
sapcynes dzienas pači nepri
ėmė gule ir nedavė nieko esc. 
Maicinausi Raulo seliuni cik 
alum ir klemšais. Su valgiu 
dar ciek to, bet dzidziausia 
bėda tai nakciu su miegu: ot 
negali be pačios užmige ir ga
na. Turėjau klupscias prieš jy 
prisiekė, kad nigdi neginčy
siu, kad vyru turi būc viršus, 
tai cik tep susigadzinom.

Dzevaž, jei cik būtau žino- 
jis, kad moteres an vyru jo- 
dzis, tai kai gyvas būtau ne- 
siženinis!

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

Plieno karalius Carnegie, kuris sakosi esąs ramybes apaštalas, drožia į karę prieš japonus.

miausia “Aido” choras po 
vadovyste L. Eremino sudai
navo keliatą daineliy. Po 
tam tęsėsi deklamacijos ir 
monologai.

J. Šukys pakalbėjo apie L 
SS. VII Suvažiavimą. Žais
ta įvairys lietuviški žaidimai.

Apskritai, visi buvo užga
nėdinti ir laiką praleido drau
giškai. Gerai būty, kad 19 
<uopaz tankiau parengty to
nus pasilinksminimus. Tuo
met jaunuomenę galima bū- 
ty atpratinti nuo visokiy tuš
čiu mėtymy pinigu ant 
“beachiy” ir tt.

Jupiteris.
Sioux City, la.

29 d.geg. sustreikavo Cuda- 
chy Packing Go. darbininkai. 
Nuo 7 vai. ryto išėjo streikan 
suvirš 900 žmoniy. Sustojo 
dirbę ir neįleido nieko, vie
nok kai-kurie, kaip gyvuliai, 
įsiveržė. Už tai gavo apkul
ti. Apkulta taip pat ir 7 
sirijonkos, kurios dabar ser
ga.

Streiklaužiavo ir keliatas 
lietuvaičiy. Čia paminėsiu 
vienos pavardę Dechkus. Ki- 
ty vardai dar, gerai nesuži
nota.

31 d. geg. daugelis 
riy jau sugrįžo dirbt, 
pakėlė mokestį ir jie 
kė leiberiy, kurie reikalavo 
po 1 c. ant valandos dau
giau. Tie bučieriai, kurie 
sugrįžo, buvo pasitikti su 
alaus bačkutėmis, bet vė
liaus susigėdo ir liovėsi dir
bę, pakol paprasti darbinin
kai nelaimės.

Darbininkai 
si. • Mitingai 
būva laikomi, 
tendentas gąsdino visuš, vie
nok nieko nepešė.

5 d. birž. vakare, kompa
nija išpildė darbininky rei
kalavimus. Darbininkai ga
vo po 2 c. ant valandos, o 
bučieriai tą, ko reikalavo.

6 d., birž. visi stojo dar
ban. Visur buvo baisi ne
tvarka: mėsa 
kūtės voliojasi, 
buvo išgertos.

bučie- 
Jiems 
nelau-

tvirtai laiko- 
labai tankiai 

Nors super i n-

smirda, bač-
35 bačkutes

bažnyčią užrašėm vyskupui...
1 d. birž. čia atsibuvo pui

ki lietuviška veselija. Kad 
griežė, tai griežė ant armoni- 
ko, o retkarčiais ir iš revol
verio iššovė.

i

Gardner, Mass.
Birž. 7 d. 26 Gardnerio lie

tuviai ir vienas rusas važia
vo į Worcester! su tikslu na- 
turalizuotis. 20 ypaty gavo 
pirmas pilietiškas popieras ir 
6 padavė peticijas ant gavi
mo antry. Liudininkais bu
vo J. Yvonaitis ir A. Nali- 
vaika.

Naturalizavimu lietuviy 
ypač rūpinasi vietinė LSS. 
kuopa. Ji užlaiko tam tiks
lui savo atstovą V. Yvonaitį. 
Jisai suteikia visus patari
mus ir reikalingas informa
cijas. Laiks nuo laiko bus 
rengiamos panašios kelionės 
į pavietinį miestą su tikslu 
gauti popieras. Iškaščius ap
mokės proporcijonališkai tie, 
kurie nori tapti piliečiais.

Taigi Gardnerio lietuviai 
naudokitės ta proga.

1 d. birž. soc. kuopa nuta
rė kaip galima tankiau reng
ti koncertus, nes žmonės 
juos labai mėgsta. Re
žisierium paskirtas D. Klin- 
ga.

“L.” Korespondentas.
Norwood, Mass.

Birž. 7 d. LSS. 133 kuopos 
buvo statoma ant scenos ko
medija “Piršlybos”. Akto
riai saVo roles atliko kuopui- 
kiausiai. Žodžiu sakant, te
atras nusisekė gerai ir publi
ka jautėsi pilnai užganėdin
ta. Po tam buvo šokiai ir 
lekiojanti krasa. Ant išlai- 
mėjimo buvo bukietas, kurį 
laimėjo Z. Levetskiūtė. Pub
likos buvo pusėtinai. 

8 d. birž. LSS. 133 kp. at
sibuvo mėnesinis susirinki
mas ir nutarėme parengti 
pikniką, kurio dar niekad 
nor-woodiečiai nerengė.

Piknikas atsibus 4 liepos, 
Dean svetainėj, o apie sve
tainę yra labai lygi pieva. 
Labai tinkama vieta dėl pik
niko.

Turiu pasakyti, kad Nor- 
woodo lietuviai labai smar
kiai sujudo darbuoties: pirm
eiviai nori pastatyti tautišką 
namą, kuriame darbininkai 
galėtu savo reikalus apsvars
tyti, o parapijonai organi
zuojasi statyti avinyčią, kur 
galėtu savo aveles švelniai 
apkirpti. Negana to, suma
nė suorganizuoti ir įkurti 
kooperatyvišką valgomu 
daiktu krautuvę. Tam tiks
lui 8 birž. buvo parengę prą-

kalbas. Kalbėtojai prastai 
ir nesuprantamai aiškino 
apie kooperacijos reikalus, 
mat parapijonai bijosi pa
kviesti gerus kalbėtojus.

Bizūnėlis.
Brighton, Mass.

Birž. 8 d. buvo vestuvės T. 
K. Čiuberkio su J. Vaškyte. 
Kadangi abudu jauniejie bu
vo laisvi, tai šliūbą ėmė ci
vilišką; kas dar įdomu, tai 
tas, kad ne jauniejie ėjo pas 
teisėją, bet teisėjas pas jau
nuosius.

Tas, žinoma, sukėlė daug 
kalby tarpe tamsesniy mūšy 
broliy, o ypatingai tarpe 
moterėliu.

Įnešus vienam draugui su
manymą parinkti auky po
litiškiems kaliniams, visi su
tiko ir sudėjo $8.50. Nors 
tas šiuose laikuose jau nepir- 
miena, bet pavyzdėlis yra 
pagirtinas ir sektinas.

Esperantisto.
San Francisco, Cal.

LSS. 72 kuopa savo susi
rinkime, 1 d. birž. apsvarstė, 
kad yra reikalinga suorgani
zuoti vakariniy valstijy LS 
S. rajoną. Čia randasi ketu
rios kuopos, dvi Wash, ir dvi 
Cal. ir joms susiorganizavus 
į vieną rajoną, bus galima 
vesti pasekmingesnė agitaci
ja tarp lietuviy.

• Čia lietuviai pradėjo spar
čiai daugintis. Jau ir kuni
gai pradeda atsiysti savo 
agentus, kad apžiūrėty, ar 
negalima būty pradėti statyt 
bažnyčią lietuviams. Jau, 
esą, galite užlaikyti kunigą!

LSS. 7-2 kuopa išsiuntinėjo 
laiškus į minėtas kuopas, 
kviesdama organizuoti rajo
ną. Draugai, gavę laiškus 
nesivėluokit su atsakymu.

Mūsų kuopos susirinkimai 
atsibūna pirmą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, pas drg. 
J. Bolinskį, 906 Silver Ave., 
pirmą vai. po piety. Geisti
na, kad visi “Laisvės” skai
tytojai atsilankyty.

L. Adams.

Birž. 8 d. R. Baltrūno na
muose kuvo paskaita: “Tie
sos paslaptis bei stebuklai 
gamtos”. Skaitė R. Baltrū
nas.

Po to p lė S. Baltrūniūtė 
deklamavo eiles “Pirmyn”, 
savo užduotį atliko labai ge
rai, ką reiškė delny plojimas.

S. Baltrūniūtė, viena iš 
veikliausiy merginy mūšy 
tarpe. .

Ant galo buvo diskusijos, 
temoje: “Ar galima skaityti 
visokias knygas ar jie”. Po 
trumpo ąpkalbėjimo, perleista

Mergina.
Rockford, Ill.

Darbai vidutiniškai eina. 
Pribuvusiam iš kitur darbas 
gana sunku gauti. Unijy jo- 
kiy nėra. Didžiuma darbi- 
ninky paskendę tamsumoj.

Lietuviy yra gana daug. 
Turime savo parapiją ir rudą 
kunigą, 
draudžia 
lint.

Laike 
žmonėms
mūšy jaunimas nutarė neš- 
ties “Kovą”, “Laisvę” ir 
“Keleivį” ir dalinti žmo
nėms. Žiūrėsim ką kunigas 
sakys.

8 d. birž. tapo parengta 
piknikas Simano Daukanto 
draugijos. Mat, mūšy mies
te nėra rudžio nei degtinės, 
tai važiavo net į Wisconsino 
valstiją, kad gaut alaus ir 
degtinės. Kada gerai įsi
traukė, tai pradėjo broliškai 
sveikinties plotomis ir akme
nimis. Kada7 neteko plyty, 
tai pradėjo stalus ir suolus 
skaldyti. Po piknikui kiti 
tik į trečią dieną parsirado 
namo. Tai vis kataliky dar- 
jeliai.

Kapucino Švogeris.
E. Vandergrift, Pa.

31 d. geg. dr-ja DLKVK. 
buvo parengusi baliy, ant 
kurio buvo dikčiai svečiy. 
Visi švariai linksminosi ir ra
miai užsilaikė. Rengėjai tu
rės pelno.

Kadangi apie drg. Baltru
šaičio prakalbas “L.” jau mi
nėta, tai nurodysiu, kad pro- 
gramo pamarginimuose pasi
žymėjo: Jonas Wistinis, A. 
Rakelaitė, J. Česnulevičiūtė 
ir M; Česnulevičiūtė, P. Ke- 
miažulė, P. Janušas, A. Pipi
ras, Kibildis ir Pratkionis.

Pronis.

Juokų kąsneliai.
Ridzikas apie sufragistes.

Tfiu... Skradzej žemy tos 
sufragistes! Visur jos predė- 
jo siuse, nelyginanc amaro 
kliudzytos.. Išrozo dūko cik 
bedzievės, bet dartės jau ir 
katalikes aievaras apsėdo. 
Jau ir katalikės predėj šū
kaut?: “mes nenorim vyram 
vergauc! Mes norim būc ly
gios su vyrais!” Pondziau tu 
šventas, cik kibą jau prieš 
sūdnu dzieny! Na, cik jūs 
pamislykit, kap gi boba gali 
būc lygi su vyru> kad pac 
dzievas ju kitap sutvėrė? Kur 
vyras, tai, bracia, ne šonkau
lis!

Anydzien, bracia, pareinu 
namo ir žiūrau, kad pirkcia 
nešluota, večiarija nevirta, o 
mano pači sėdzi ir gazietu 
čitoja. Aš, bracia, nieko šlek- 
to nemislydamas, gražiai už
klausiau :

—Koky tu čia velniy eito
ji? Vyrk večerijy greičiau!

—Išsivyrk tu pac, — atkir
to ji. Aš tau — sako ji — 
daugiau nenoriu vergauc!

Žodzis po žodžio ir mudu 
susibarėm. Aš jai sakau, kad 
vyru turi būc viršus, o ji sa
ko, kad motery. Aš, bracia, 
neiškentis, nusijuosiau dziržy 
ir drožiau jai dzvi per pečius. 
Ogi kad pribėgs ji, bracia, 
prie lancynos, kad predės 
laisc in mani puodais, bliū- 
dais, an galo kad griebs 
viedry su karštais pelanais, 
kad maus man an galvos, 
rėkdama: “te, tau, zlydūke, 
vyry viršus!”

Aš, bracia, nei nejutau, 
kap acidūriau an stryto. Ir 
jei vaikai akmenais nebūty

Protinga moteriške.
P a t i: — Ar girdėjai, Jo

nai, kad ta bjaurybė Raulu- 
vienė pabėgo nuo savo vyro?

Vyras: — A a, tai pro
tinga moteriškė! Kodėl tau 
niekad tokia gera mintis ne
ateina j galvą?... >

Jis ne vyras.
Šeimininkė (pamačiusi 

įsiveržusį į jos kambarį plė
šiką):—Kaip tu, valkata, drį
sti eiti į mano kambarį, a?

-Plėšikas:-- Tamista 
ant manęs taip nerėk, nes aš 
neesmi tavo vyras.

Svirplys.

PAJIEŠKOJIMAI
PajieŠkau sau patogios merginos, ku

ri turi kiek turto ir yra apsipažinus su 
mokslu, nuo 17 iki 24 mėty senumo. Aš 
esu 24 mėty, gerai apsipažinęs su moks
lu, vartoju keletą Raiby ir turiu gerą 
pragyvenimą. Merginos, mylinčios do
rą ir gražy gyvenimą—drąsiai atsiliep
kit per laišką Šiuo adresu:

Chas Steraitis, 397 Trombly Ave. 
Detroit, Mich.

Forničiai parsiduoda.
Geras, gražus, pigus ir drūtas forni- 

čis ant pardavimo. Norinti pirkti, ma- 
lo ėkite ateiti:

V. Serkus, 206 F St., So. Boston.

Tiktai skaitykit!
Linksmas 8 metinis Balius, parengtas 

D. L. K. Keistučio draugystės, atsibus 
Subatoj, 21 d. birželio (June) 19į13 m. 
l-verett Hali prie, Washington ir Winter 
gatviy, Norwood, Mass.

Balius prasidės (i vai. vakare ir trauk* , 
sis iki vėlai nakčiai. (

Širdingai kviečia KOMITETAS.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

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

“L.” Administracija.

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”, 
šiai”, 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siys- 
kit Money Orderiais šiuomi

‘ ‘Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys-

242 Broadway, So. Boston, A^ass.
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VIETINES ŽINIOS
Massachusetts^ legislatū- 

ra, nepaisant gubernatoriaus 
Fosso veto (uždraudimo),vis- 
tiek perleido billiy, sulyg ku
rio daugelis.mažesniy gelžke- 
liy ir gatvekariy linijų vaka
rinėj dalyj Mass, valstijos, 
atiduodama ant praryjimo 

- didžiamjam New York, New 
Haven ir Hartford gelžkeliui.

Brightono draugijos “Vie
nybės” ekskursija ant laivo 
“Loretta” 15 d. birž. pilnai 
pavyko. Vieny tik suaugusiu 
žmoniy, neskaitant jau vai
ky, buvo 214. Publika buvo 
slisirinkus iš Brightono, iš 
Cambridge’iaus, iš So Bosto- 

. no ir kity aplinkiniu miesty.
Visi likosi pilniausiai užga
nėdinti. Linksminosi labai 
gražiai, nors būta žmoni y 
įvairiausiomis pažvalgomis. 
Pelno “Vienybei” ,rodosi, tu
rės likti?O Tvarka visą laiką 
buvo tikrai pavyzdinga. Gir
tu žmonių nebuvo matyti.
Gražiai vedama “Vienybės” 

draugija, po šiai ekskursijai 
įgys dar didesnę žmoniy sim
patiją.

Pinigus siusk it

PIRMYN”
o

o

o
o

TRIS OE3ROS KNYGOS:

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

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

MEILES KARŠTLIGE
meilę..........................................................  JlOu.

Imant visas trišakiu, atiduodam už 60c 
IjičIoh ženkleliais Aiuo ndresu.

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

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
mokslų klausimais, tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50 
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md.

u
Didžiausias
Darbininkų
Sąvaitinis KOVA”

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

n

Reporteris.

Steponas Borauskas, nu
teistas ant mirties, ir sėdin
tis Charlestowno kalėjime, 
prieš mirsiant panorėjo 
matyti elektrišką kėdę, 
kurios jis mirs.

Tai yra jo didžiausias 
skutinis noras.

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA"
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

idėja.

paduoda žinias iš viso svieto.

pa- 
ant

pa

Labdarystės Draugija 
tarė ant 25 d. šio mėn. nau
jai nupirktoj svetainėj Daih- 
gren Hali parengti prakal
bas.

Labdarystės Draugiją rei
kėtų visiems remti. Socija- 
listy kuopa irgi svarstė apie 
parėmimą idėjos tautiško 
namo. Nutarė, kiek išsiga
lint remti, nes socijalistai 
galės įnešti į Labdrystės 
Draugijos veikimą gaivinan
čią sriovę.

Agituokit visi už tautišką 
namą!

nų-

*
.^99 1815 E. Moyamensing Avė. 

IVOVcL PHILADl iLPHIA, PEJINN’A.

g s v
J

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas 
gerų laivu: 
May 31 į Liepojy

keleto

May 31 į Liepoju $33.00 
,, ^į Rotterdamą 31.00 

June 7 į Hamburg iš Boston 
$35.00 

10 į Rotterdamą 35.00 
10 į Bremą, Express,

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

))

> t
,, _ . ...
Norėdami ką nors daugiau 

sužinoti, adresuokit pas

261 Broadway, So. Boston, Mass 
arba

558 Broome St., New York City

TEISINGIAUSIA < IVT*ir'll'IZ A 
IR GERIAUSIA Ari Ik K A

LIETUVIŠKA ■*** * llulYZA

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

"50.000 Kataliogų DYKAI!

Kątik išėjo iš po spaudos
nauja knygelė 32 puslapių

ADOMAS
ir JIEVA

SU PAVEIKSLAIS
Kiekvienas žinome seną pasaką apie 
musų pratėvius, vienok šita nauja 
pasakaitė geriaus išaiškina ir paveik
slais nurodo sutvėrimą ir gyvenimą 
pirmųjų žmonių— Labai užimanti ir 
žingeidi kiekvienam.

Prisiųsk mums 10c arba dešimtu
ką į konvertą, o tuojaus prisiusime 
tamistai šitą naujĄ knygelę.

J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St. Chicago, ill.

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATAL1OGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis sv-ieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
B tūboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. I Reikalaukite tuojaus.

I P ThIThIa 822 Washington St. «*•! • 1 UlllUa, BOSTON. MASS:

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir’daugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. KctliTU 125&. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
24 2 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Kas nori

l

Z

3
3

š

1i • r* 'A-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS •

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,

nusipirkti pigiai ir gerus for- 
ničius, tai ateikite pas mus.

BENJ. CANNER
36—338 Broadway, 

So. Boston.

Sergančioms moterims.
Sesute. —

Aš esmių motore.
turi iškentėti.

Žinau, kiek moteris 
Jeigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuo
limo arba atitiūki
mo motes, esi ne
vaisinga, turi skau
smingus ir neregu- 
liariškus perijodus, 
reumatizmą ar kito
kias ligas, pabandyk 

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

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

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA'.
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

S

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

ę Telefonas Richmond 22126 
.. 2787-.1

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori slysti

Laivakortes

t
1

jf

1

Daktaras Stankus civiliškoj formoj

tai visada pirk pas 
(i. 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. Adre
suokit šiaip:

GEORGE BARTASZ1US

N

SANKROVA

pi

25cRailroad

Ar nori pirkt Šipkartę?jimo pečių,

*

Vi-
75c.

va- ejnno
*4

DAKTARAS

$1.25

10c.
10c.

$3.50 
50c.

$2.00
$2.00

$50

c
RJ

u 
3

>N

3

K'
,C
O

už išgydymų nuo

A.G. Groblewski
COR. I'.I.M & MAIN SIS., PLYMOUTH, PA. 
SAVININKAS lit FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų— Lenkškų Vastų

WILLIAM I-. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincą* E. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston O05

LIETUVIŠKAS

Advokatas

5 M

LIETUVIŠKAI 
LENKIŠKAI 
RUSIŠKAS

Vienatinis mus tautos
Medicinos Profesorius 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingaigydau ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik jieAkot mane in ap
tiek:) ant kampo pu mano 
offisu, bet lipk vienais 
tropais a'igštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o viršui ju ant lentos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
O f fiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo Į iki 2 po 
piet ir nuo l> iki 9 va), vakare

Ketverge, 19 d. birželio, 
7:30 vai. vakare, po N 339 
Broadway, atsibus Lietuviu 
Ukėsy Draugijos susirinki
mas.

7 d. birž. LSS. 71 kuopa. 
Cambridge turėjo koncertą. 
Viskas nusisekė kuopuikiau- 
sia. Tai buvo paskutinis 
koncertas šiame sezone.

Publikos buvo gana daug 
ir užsilaikė ramiai. Atsilan
kiusiems buvo dalinama už 
dyką “Kova”.

Vardu kuopos visiems at
silankiusiems, tariu širdingą 
ačiū. B. A. S.

Smagu pagirti So. Bosto
no lietuvius, kurie pradeda 
vis tankiau nedėldieniais iš
važiuoti į Franklin Parką.

Štai 15 «d. birž. Franklin 
Parke buvo matyties* daugy
bė lietuvišky šeimyny. Tai 
yra smagus ir blaivas laiko 
praleidimas.

Užtad Bostono lietuviai 
neatsitraukia nuo armonikos 
ir bačkutės. Didžiuma j y pa
skendus girtuoklystėj. Reik- 
ty svarstyti ir galvoti, kaip 
pakėlus Bostoną.

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
naujink nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

Administracija.

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS

558 Broome Street
NEW YORK CITY, N.Y.

Tiktras lietuvys, baigęs mokslą 
stelto universitete. Buvo miesta- 
vu daktaru Indlanapolyj, Ind. ir 
specijallskal mokinosi New Yorke 
Didžioje Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt pavojin
gas liga5 Po įgijimui didžio dak
tariško mokslo, Dr. Stankus irengO 
savo locną Sanatorium (nami
nį ligonbutį), kur užlaiko visokius 
ligonius del gydymo ir darymo o- 
pe racijų.

Gydo Ilgias: •
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strčnu, kojų pečiu, nuo visokiu 
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimą Ir nedirbimą vidin iu, iš
bėrimą, niežėjimą i r augimą ant vei
do ir kūno visokiu spuogu, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos 
skaudėjimą, širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu 
ligas, neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykiiną, negalėjimą miegoti ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų Ilgas, skau
smingu ir nerėguliarišku mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo . Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, sniegenų, moterų ir vyru gimdančiu or
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu ir gerklės.

PADĖKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonas Šaltlnskas, 926 Jenne st., Kenosha, Wis , ištariu širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui už išgydymą manęs. Dabar prašau Tamlstos išgydyti 
ir mano draugą Juozapą Šaltinskį nuo išbėrimo spuogais ant kūno.

AŠ Adelė Bagdonas, P. O. Box 95, Puritan, Pa., pasakysiu tikrą teisybę, 
kad Jusu gyduolės man nedaug gero padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku, 
išnaikino pleiskanas ir sustabdo niežėjimą galvos, o kas link užuuginlmo plau
ku, tai aš nieko nenumanau.

A. J. Juskaitis, 511

Perkant žiūrėk, kad butų ta murkė, 
o gaubi teisingai.

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

Av., Brooklyn, N. Y., išreiškiu 
s-tankui už išgydymų nuo skaudė- 
ir sunkaus kvėpavimo. Da turiu 
uis negu pirma.
Cradon, Wis. ir Pranas Grablaus- 
Tgai dėkavojatne daktarui Stankui

Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj. Dr. Stankus duoda < 
tarišką rodą ir ekzatninavojinią dykai ypatiškai ir per laišką, 
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj, 
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS,
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA. 

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir
karais nito 7 iki 8. Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4.

‘Look Gut? You’d better
take care of Yourself

(1 nl vos skaudėj imas, gerkles sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis

: sunkų padėjimą jeigu vartosi

n Dr. Richter’io
r PAIN-EXPELLERI
ijV sulyg to, kaip yra nurpdyta ant pake- 

lių; 25c. ir 50c. už bonkų. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir Jdastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
F. AD. RICHTER & CO., 2t5 Pearl St., New York.

Riebu r'io Pillės yra geros nuo viduriu 
hukiotūjiino. 25c. ir 50c. ’

VISIEMS ATHOL’Y J ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK,
Athol, Mass.48 Exchange St

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

n n iz t n p n c <<

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS

25c. 
50c.

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

Egiutero No. 1. 
Egi u te ro No. 2. 
Zmijec.znik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linnnentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalirno Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos
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 Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Baisumas - 
Kinder Baisumas -
Bobriuus Lašai - - -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
I’amada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

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

ALB. G, GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN STS.. PLYMOUTH, PA*

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.
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parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

ŽITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
ISsigydyti, bet teip-pat labui gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokinu ir kaip ubo visokių ligų 
apsisaugoti. / ■

KNYGOJ „DAKTARAS‘7)abai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai telp išdėstinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterel 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. C'ion viską negalima aprašyti, bclYik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA llllustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais Ir apie žmogaus kūno su- 
bttdavojimų su visokiom,s paslaptybėmis.

Apie. MEILES DALYKUS „Daktaras" 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigading per Jaunystės klaidas ir^vaTgi- 
narni visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite t ikrų rodų.

JEI sergi ant. kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekursUts, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras”, nes didelės daugybes 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė. '

TODĖL, kad tu knyga del lalat visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už prl- 
siuntlmų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teipl

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

TEMYK1T VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, Jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pugellMts, kad trumpam 
laike galėtum iSsigydyt, tai atsišaukto prie 
Profesionališko Daktaro, l’li. M, Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 1 po 
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
ii Iki 8.

Vyno, Visokių Likierjų, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Eliaus 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 prisiųsiin orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

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

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston

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

Telephone Richmond 1967-R.

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliy, Canadon 

fabriku ir fanny. -
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston,Mass.

AR NORI
(rauti DYKAI dvi jreras setu- 
ktis ir Knlaliotra visokiu Keru 
niHK’iszku szluku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

imi nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeiąu lain, tai atsiusk*savo pil
na ir aiszku adresa, o asa tuo
jau* ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

325^ Union Ave., CHICAGO, ILL.

—----------- ---------------
Sučedyk savo sveikatą irpinigus 

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 nu 
tinai reikalingas.Rašyk 
apie plafesnias žinias. 
Agent geras uždarbis

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

J Akušerkai
Pabaigusi kursą Woman* Medical 

College, Baltimore, Md. &
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5t 
pagelbą i n vairiose moterų ligose. 2

F. Stropiene, BROADWAY $ 
SO. BOSTON, MASS. 5

*




