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AMERIKOJ
Daktaras Fried manas 

išvažiavo.
Taip nelemtai pagarsėjęs 

ant visos Amerikos žinomas 
daktaras F. Friedmanas, 17 
d. birželio sėdo ant laivo ir 
išvažiavo Vokietijon. Jį pa
lydėjo būrelis jo šalininku. 
Yra dar žmonių, kurie aklai 
įtiki Friedmano vaisiams.
‘imperatorius” atvyko.
New York 19 d. birž. Čion 

pribuvo didžiausias pasaulio 
pasažierinis laivas “Impera
torius”, kuris yra išplaukęs 
iš Hamburgo. Kelionėje iš
buvo šešias dienas ir beveik 
penkias valandas. Vieną 
dieną jisai buvo padaręs ke
lio 556 mylias.

Naujas streikas W. 
Virginijoj.

Charleston, W. Va. Dide
lis bruzdėjimas eina tarpe 
mainieriu New River anglių 
laukuose, , kur dirba apie 
15.000 mamieriu.

United Mine Workers of 
Amerika unija praneša, kad 
sekančią savaitę išeis sįrei- 
kan veik visi darbininkai.

Tokiu būdu W. Virginijoj 
galima laukti dideliu sujudi- 

<mu.

Anglių kompanijos advo
katai, kaip drūti, atakuoja 
senatorius. Vienam senato
riui, kuris norėjo geriau iš
tirti visas sąlygas, tūlas ad
vokatas nesigėdino pasakyti: 
“W. Virginija ir pati žinos, 
kaip valdyties. Nereikia čia 
mums visokiu tardytoju iš 
supuvusios New Jersey vals
tijos”.

Apiplėšė traukinį.
Springfield, III. Trauki

nys Illinois Central Rail
road, einantis iš St. Louis 
Chicagon netoli stacijos Cler- 
narn sustabdydas ir apiplėš
tas plėšiku. Banditai išplė
šė $30.000.

Netoli salų Sable garlaivis 
“Sagamore” miglose perrėžė 
į dvi dalis žuvininku valtelę 
“OlinYpia”. Šeši žuvininkai 
prigėrė, keliems pavyko iš
sigelbėti.

Laivelis “Olimpia” buvo 
išplaukęs iš Gloucesterio prieš 
savaitę laiko.
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III Metai
svarstomas Imu si m as apie 
paleistuvystę, j Atstovai taip 
įsikarščiavo, ’ kad pradėjo 
kumščiomis darbuotis.

Vos nevos pavyko įsikarš
čiavusius politikierius su
stabdyti.

Ateiviai ir sifilis.
Immigracijos biuras nuta

rė prisidėti prie kovos, kuri 
vedama prieš piktąją ligą.

Immigracijos biuras sako, 
kad daugelis ateiviu įvažiuo
ja Amerikon su lytiškomis 
ligomis. Nuo šio laiko ma
noma daugiau pridaboti atei
vius. Bus neįsileidžiami ne 
tik tie, kurie serga lytiško
mis ligomis, 
seniau tomis

Streikuoja

v

UŽSIENYJ Streikuoja ir spaustuvių 
darbininkai. RUSIJOJ LIETUVOJ

bet ir tie, kurie 
ligomis yra sir-

automobilių

menej.
Soloniki, 18 d. birž. Baisios 

naujienos ateina iš bulgaru 
kariumenės. Įvairiose daly
se bulgaru kariumenės siau
čia cholera, kuri kasdien vis 
labiau platinasi. Daugelis 
jau mirė nuo choleros, dau
gelis guli ligonbučiuose.

Iš Petričo pranešama, kad 
bulgaru kariumenė, užėmusi 
tą miestą, išskerdė daugelį

kykloje yra 79 mokinės. Iš
viso lietuviu mokiniu • Mari- 
ampolėj yra 287 lietuviai.

Miškų liga.
Kuliai, Kauno g. Mūsų 

apielinkėje nuo senovės buvo 
užsilikę neapsakomai gražus 
miškai, kurie visą šalį puošė. 
Dabar mūsų mjškus užpuolė 
tokie vabalai (peteliškės),ku
rie rėplinėja po medžiu žievę 
ir gadina medžius. Per pu
santro meto daugybė miško 
paraudonavo, tad kunigaik
štis daug miško pardavė žy
dams. Dabar vietoj pauk
šteliu balsu, mūsų miške čy
pia pjauklai ir tautiški kir
viai. Skaudu ir graudu!

Pilies kalnas.
Vilniaus taryba kitkart pa

skyrė šiek tiek pinigu Pilies 
Kalno griuvėsiams apsaugo
ti, bet ligišiol darbu nepra
dėta dėlto, kad dar negauta 
būtinai reikalingo ciesor. ar- 
chaiologu komisijos sutikimo. 
Šiomis dienomis viešėjo Vil
niuje minėtosios komisijos 
narys p. Romanovas, kuris 
griuvėsiu apsaugojimo suma
nymą pagyręs. P. Romano
vo nuomone, reiktu dar pa
naikinti ir šaudymą per dvy
likę iš armotos nuo Pilies 
Kalno.

Norėjo pabėgti.
Besigydantiejie Vilniaus 

gubernijinio kalėjimo ligoni
nėje kaliniai, norėdami pa
bėgti iš kalėjimo, išlaužė an
dai mūro sienos dalį. Tečiaus 
pabėgti jiems nepavykę, ka
dangi kalėjimo vyriausybė 
laiku pastebėjusią ju darbą.

Vilniaus paroda.
Vilniuje rugsėjo mėn. š.m: 

rengiama smulkiosios šiau- 
rės--vakaru krašto pramoni- 
još paroda. Apie būsiamąją 
parodą žinias platinti ir ra
ginti joje dalyvauti parodos 
komitetas išrinko tam tikrus 
agentus, kurie lankysis po 
visą tą kraštą birželio ir lie
pos m. Vilniaus gub. parodos 
agentais išrinkti p. Rackevi- 
čius ir Okuličas; Kauno gub. 
pp. Pečulionis ir Okuličas; 
Minsko gub. Rackevičius; 
Vitebsko ir Magilevo gub. p. 
p. Kolenda ir Gardino gub. 
p. Ptašinskis.

Atsilankė pas estus.
Kaip praneša “Viltis”, tai 

Dūmos atstovas Martynas 
Yčas lankėsi pas estu tautos 
veikėjus ir prisižiūrėjo prie . 
estu gyvenimo. Estai labai 
džiaugiasi įgiję tokią pažintį. 
Jie norėtu užmegsti artymes- 
nius ryšius su lietuviais, by 
tik šie nesišalintu nuo ju.

Caras dėkavoja.
Kaip jau rašėme, garas, 

grįždamas atgal iš Berlyno 
pro Kauną, buvo išlipęs ne
toli Kauno pažiūrėti sutiku
siu j V jį dragūnu pulko. Da
bar “S. Z. T.” padėjo caro 
įsakymą karo žinybai, kuriuo 
caras dėkodamas Vilniaus 
karo apygardos viršininkui 
ir pulko vyresnybei už gra
žią pulko išvaizdą ir tvarką, 
skiria: visiems tiems pulko 
kareiviams, kurie turi karo 
ordenu—po 5 rub., kurie tu
ri šervonus—po 3 rub. ir vi
siems kitiems kareiviams po 
1 rub.

Tai bent 
prisimaukt.

j 4konvencija Budapešte.
Budapest( Vengri ja). Čio

nais atsivėrė tarptautiška 
konvencija visu kraštu sufra- 
gisčiu. Kongresas atsivėrė 
muzikališkos akademijos sa
lėje. Delegatu pribuvo nuo 
25 tautu iš visu krašteliu že
mės skritulio.

Ponia Carie Chapman Catt 
iš New Yorko, pirmininkė 
konvencijos, nurodė, kaip 
smarkiai pažengė pirmyn 
moterų judėjimas.

Ligišiol moterįs daugiau
sia atsilikusios yra Graiki
joj, Ispanijoj, Japonijoj, Per
sijoj, Turkijoj ir Liberijoj 
(Afrikoje). Taip pat blogai 
klojasi moterims pietinės A- 
merikos republikose, išėmus, 
rasi, Argentiną.

Per paskutinius kelis me
tus moterįs daugiausia lai
mėjo Norvegijoj ir Ameri-

Vaičiūtė ir Mortutė.
Tai dvi mergaitės, kuriu 

pirmoji turi 7 metus, antroji
14. Juodvi šiemet daly

vavo Lietuviu Dailės Paro
doj ir nustebino visus žiūrė
tojus. Vandutės Didžiuly- 
tės paveikslai rodo, kad iš 
jos su laiku išaugs puiki dai
lininkė. Jos paveikslai jau 
seniau buvo rodomi.

Mortutė Krasauskaitė pri
siuntė parodon iškarpytu iš 
popierio įvairiu įvairiausiu 
žmonių gyvenimo atsitiki
mu: čia vaikai gano žąsis, 
ten bulves sodina ir 1.1.

Džiaugtis reikia, kad turi
me tokiu talentingu mer
gaičių.

Krata.
Eglinciškėj (Mariampolės 

pav.) geg. 20 d. žandarai ir 
žemsargiai darė kratą pas 
Mažiuną ir Rinkevičių. Nie
ko betgi nepešė.

Mirė nuo pasiutimo.
JCaltinėnuose (Raseinių p.) 

mirė nuo pasiutimo 20 metu 
vaikinas Juozas Sabauskas, 
kuris tarnavo pas dvarponį. 
Jį apriejo pasiutęs šuo. Dvar
ponis pavarė iš darbo.

Visoj apielinkėj nesusirado 
doro žmogaus, kuris būtu 
pagel bėjęs vykti gydytis. 
Pasiutęs vaikinas mirė bai
siausiose kančiose.

Įsilaužė bažnyčion.
“L. Ūkininkui” praneša

ma iš Naujamiesčio, Pane
vėžio pav.: “visa parapija 
pasipiktinusi. 20 d. geg. ne
žinomi piktadariai išdaužė 
naujosios bažnyčios langus. 
Langai išgrūsta net 23 vieto
se. Geležiniai šriubai su
lankstyti. Suimtos keturios 
įtariamos ypatos.

Nelaimės.
Daukniuose (Panevėžio p.) 

pusbernis nušovė piemenį.- 
Armoniškiuose, ties Liudvi
navu, paraku skaldant ak
menis, užmuštas A. Žukau
skas.
Vilniaus Universitetas ir 

juodašimčiai.
Ir juodašimčiai susirūpino 

Vilniaus universitetu. Jie 
nori padaryti ten rusifikaci
jos lizdą. Ypač tuomi rūpi
nasi Dūmos juodašimčiai.

Darbininkų tamsumas.
Šiauliuose, kaip praneša 

“L. Žinios” broliu Nuroku 
odų dirbtuvėje dirba 200 dar
bininku, kurie neperblogiau- 
sia uždirba. Iš ju nei vienas 
neskaito laikraščio. Šalę 
dirbtuvės yra kelios aludės, 
kurios išimtinai užsilaiko iš 
odininku. Daugelio darbi
ninku šeimynos neturi ko pa
valgyti, nes odininkai viską 
prageria.
Lietuviai mokiniai Mari- 

ampolėj.
“Aušrinė” praneša:
Vidutinėse Mariampolės 

mokyklose mokinasi: vyru 
gimnazijoj 326 mokiniai, tar
pe kuriu 156 lietuviai. Bre- 
veriutės merginu gimnazijoj 
išviso 198 mokinės, tarpe ju 

□ t lietuvaičiu 52.
. I “Žiburio” keturklesėje mo-

atsistatydina.
St. Peterburgas 18 d. birž. 

Suvienytu Valstijų pasiunti
nys prie rusu caro p. Curtis 
Guild, atsistatydina nuo vie
tos.
X, T,Šešiems mirties bausme.

Varšava.—Mietelyj Lipo- 
wiec buvo pirmu *^dar sykiu 
kariškas teismas. Teisė ka
linius, kurie šį pavasarį bu
vo norėję pabėgti iš vietinio 
kalėjimo. Jie buvo užmušę 
kelis užveizdas ir pasiekę jau 
kalėjimo kanceliariją. Bet 
kareiviams pavyko juos su
rakinti. Kariškas teismas 
nusprendė šešis iš ju pakarti.

namu.
Iš Vienos pranešama, kad 

Bulgarija susitarė su Serbija 
ir Graikija atleisti dalį savo 
kariumenės.
Žemės drebėjimas Buk 

garijoj.
Sofia, 18 birž. Iš senovės 

Bulgarijos sostinės praneša
ma, kad ten buvo didelis že
mės drebėjimas, kuris išar
dęs visą miestą. 97 žmonės 
užmušta ir 200 sužeista.

Francijoj.
Atstovu name vėl buvo di

delės diskusijos dėlei valdiš
ko sumanymo pailginti ka
reiviavimo terminą iki 3 me
tu.

Socijalistas Vaillant pasa
kė: “palauksime rinkimu. 
Lai per rinkimus patįs žmo
nės pasisakys, ko įie ___ .
Bet Vaillanto nieks nepa
klausė.

Premjeras Barthou 
kė: “Vokietija padidino savo 
kariumenę iki 870.000 karei
viu ir męs negalime^tsilikti”.

1

Censtakavos vienuolyną 
vėl apvogė. Išvogta 
brangus paveikslai.

Matomai, Macochai 
neišsiveisė.

Detroit, Mich.—-17 d. bir
želio sustreikavo 1000 darbi
ninku, kurie dirba Studerba- 
ker dirbtuvėje, išdirbančio  j 
automobilius.

Jie reikalauja, kad algos 
būtu mokamos kas savaitę, 
t Bosai skundžiasi, kad tai 
viską esą sukėlę I.W. W. agi
tatoriai.

Šiaučių konvencija.
Montrealy, Canadoj, da

bar titsibūna didžiulė šiaučiu 
konvencija, kurioj dalyvauja 
250 delegatu iš įvairiausiu 
Amerikos kraštu.

Nuskendo laivas.
Ant ežero Superior nu

skendo garlaivis “Jeose Spal
ding”, kuris buvo prilioduo- 
tas geležies rūda. Laike 
miglos ant jo užplaukė kitas 
laivas.

in d i j o n es pa rd u oda.
Hibberg, Minn. Oskaras 

Perel nuteistas amžinau ka
lėjiman už • prekiavimą’ indi- 
jonėmis. Tąją begėdišką 
prekybą minėtas vyras varė 
kelis metus ir tai visiškai 
viešai. Buvo susitvėrusi tam 
tikra gauja, kuri prisivilio
davo indijones ir paskui jas 
pardavinėdavo. Perelis in
dijones tūlą laiką laikydavo 
namie, paskui nugirdydavo 
ir parduodavo į paleistuvys
tės namus.

Pagaliaus, nabagą betgi 
nuteisė.
Apvogė “biedną” vyskupų.

St. Louis, Mo. Kataliku 
vyskupas J. Ryon iš Altonos 
pranešė policijai, kad jį esą 
apvogę ant gelžkeliostacijos.

“Biednam” vyskupui išė
mė iš kišeniaus $4.000, auk
so kryžių ir dar gana daug 
mažesnės vertes brangeny
bių.

Venecueloj neramu.
Iš Venecuelos praneša, kad 

ten esą labai neramu. Val
džiai pavyko susegti suokal
bis. Areštuota tūlas, gene
rolas ir daug aficieriu.

Suokalbininkai norėjo nu
žudyti prezidentą ir apšaukti 
naują valdžią.

Naujas Friedmanas,
Chicagoj radosi naujas 

Friedmanas, tūlas daktaras 
Duket. Jisai ir neva išradęs 
kokius tai vaistus prieš džio
vą. Bet kiek žmonių gydė... 
tiek ir mirė.

Dabar lauksime lietuviško 
Friedmano.

nori”.

pasa-

Londonas, 17 d. birželio.— 
Septynios sufragisčiu vado
vės nuteista kalėjiman už ga
dinimą nuosavybės.

Ispanai keršyja.
Alkucemas (Morokko).— 

Ispanai baisiai keršyja nekal
tiems arabams už savo nepa
sisekimus. v

Tankiai daroma užpuoli
mai ant beginkliu arabu. 
Tiktai vienas šuvinys nuo 
laivo “Regina Regęnte už
mušė 19 kareiviu ir 60 su
žeidė.
Didžio viziro užmušėjas

keli

dar

katorgą.
Žinomas Francijos socija- 

listas drg. Pressense pereitą 
žiemą apvažinėjo daugybę 
miestu Francijos, Šveicarijos 
ir Belgijos laikydamas pa
skaitas apie baisenybes Ru
sijos katorgos. Žmonės 
skaitlingai lankydavosi ant 
tu paskaitų. Dabar Pressen
se išleido knygą francūzu 
kalba.

Niekur vietos neduoda.
Rusijos universitetuose ir 

šiaip augštesniose mokyklo
se, kaip žinoma, labai dažnai 
būna riaušės ir studentu val
džia neglosto. Todėl Rusi
jos studentai ir apskritai be
simokinanti jaunuomenė bė
ga mokytis j užsienį. Ten ir 
mokslas daug geriau sutvar
kytas ir jaunuomenės nie
kas nepersekioja, nevaržo. 
Tačiaus atvykusius iš Rusi
jos studentus, daugelyj vietų 
užsienyj, ypač Vokietijoj-- 
pradėjo persekioti, varžyti. 
Tarp vokiečiu studentu ir ru
su atsitinka net peštynių. 
Būna tai dėlei tautiškos ne
apykantos, o taipogi dėlei 
pavydo ir kitu priežasčių. 
Visur bloga besimokinančiai 
Rusijos valstybės jaunuome
nei -ir namie ir svetur.
Už vieną minutę 105 rub.

V. Dūmos užlaikymas į 
metus kaštuoja arti 4 milijo
nai rubliu, 
darbavimos 
105 rublius, 
ma turi ir
neatėjusiejie į posėdį moka 
bausmę. Beto, Dūma par
duoda sulaužytus per triukš
mingus posėdžius rakandus 
—kėdės ir stalus. Pernai už 
tokius aplaužytus rakandus 
Dūma paėmė 700 rub.

Suėmė buv. atstovą.
Pietų geležinkelio stotyje 

Bobrinskaja žandarai suėmė 
buvusįjį V. Dūmos atstovą 
Miliarenką (dešinysis), įtaria
mą, kad pasivogęs cukraus. 
Geležinkelio policija suseku
si, kad iš vagono išvogta 
cukrus ir padarius kratą, pas 
jį rado 6 pūdus cukraus. »Jis 
suareštuotas ir uždarytas į 
policijos kalėjimą.

Atlantiką. ,
Berlynas 18 d. birž. Gar

siausias Vokietijos lakūnas 
grafas Zeppelin nutarė šią 
vasa’ą lėkti ant orlaivio iš 
Vokietijos į New Yorką. 
Grafas sako, kad jeigu bus 
tinkamas oras tuomet ke
lionę padarys į tris paras.

Jisai pasitars dar su Prūsu 
valdžia.
Ponia Pa n k h urs t miršta.

Londonas, 18 d. birželio. - 
Anglijos sufragistės smarkiai 
susirūpinusios, kad ju vado
vė ponia Pankhurst vos ne
miršta Holloway kalėjime.

♦Ją pasodino kalėjiman, 
kuomet ji norėjo dalyvauti 
laidotuvėse sufragistės Da
vison. \
Francijoj gimimų skaičius 

paaugo.
Pagal valdišką raportą gi

mimu skaičius Francijoj 1912 
m. šiek tiek pasididino. Su
lyginus su 1911 metais gimė 
18.000 daugiau.

Išviso 1912 metais 
760.000.

Konstantinopolis. - Būrys 
policistu ir kareiviu pradėjo 
čionais formališką kovą su 
įtariamuoju didžiojo viziro 
užmušime. Jojo pavardė Zia. 
Laike susidūrimo su policija 
jisai sunkiai sužeistas ir da
bar randasi ligonbuty.

Kuomet policija priėjo prie 
jo namo, tuomet prasidėjo 
smarkus šaudymas iš namu. 
Zia buvo užsibarikadavęs ir 
šaudė be pertrūkio į policiją. 
Mūšys tęsėsi kelias valandas. 
Pagaliaus, policijai pavyko 
įsiveržti naman. Zia tuo jaus 
areštuotas. Tame name bu
vo dar kelios ypatos. Jos 
taip pat areštuotos.

Rodosi, kad užmušimas vi
ziro neišgelbės Turkijos. Vis- 
tiek jai gręsia galutina sui
rutė.

gime.

Vėl

Įjįiriiįrihii-<< wr

Milfordas 18d. birž. Mies
tas atsisako duoti streikieriu 
susirinkimams savo svetainę. 
Streikieriu dvasia pradeda 
pulti. Greitu laiku laukia
ma pribūnant ponios Flynn 
ir Haywoodo.

Kaip praneša, streiklaužiu 
vietas daugiausia užima ar
mėnai. k

Užmušta 14 yankių.
Washingtonas 19 d. birž. 

Keturiolika . Amerikos karei
viu užmušta ant Filipinų lai
ke paskutiniu dienu mūšio 
su laukine tautele Moros.

Toji tautelė jokiu būdu ne
nori pasiduot amerikiečiams.

Politikieriai susipešė.
Springfield, Ill. Illinois 

valstijos atstovu bute buvo

šiuose.
Londonas, 18 birž.- Atsto

vu namas antrame skaityme 
perleido billiu apie atskyri
mą bažnyčios nuo valstijos.

Tam priešinosi liordu na
mas.
Visuotinas streikas Mi

lane.
Milane (Italijoj) apšauk

tas visuotinas streikas. Veik 
visos miesto dirbtuvės užda
rytos. Vaikštinėja tiktai 
vienas-kitas gatvekaris.

Krakovas (Austrija)?- 
Miestely Burštyn lenku val
stiečiai smarkiai sujudo prieš 
žydus. Valstiečiu minia už
puolė ant žydu krautuvių. 
Žydai gynėsi, kaip įmanyda
mi; trįs valstiečiai sunkiai 
sužeisti.

Tiktai pribuvus žanda
rams, pavyko sustabdyti 
riaušininkus. Areštuota 18 
ypatų.

Princas Salaz ud Duole 
gegužės 18 d. išlipo su kariu- 
mene Milaipe, Langerudo 
apskrityj ir patraukė linkui 
Rešto. Buvo mūšis tarp 
princo ir valdžios kareiviu 
vadovaujant gubernatoriui 
Emire-Asadui.

Viena atstovu 
minutė kaštuoja
Tačiaus V. Du- 

pelną: atstovai

galės degtinės

s-.v .. v- Y į.
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Saulės” agitatoriai 
Škotijoj.

“Rankpelnis” N10 rašo:
“Neseniai mūšy kunigai Vasiliauskas 

ir Norbutas išleido atsišaukimą į Škoti
jos lietuvius, kad šieji aukauty savo 
sunkiai uždirbtus skatikus “Saults” na
mams statyti Kaune. Tame atsišauki
me lapės žodžiais nupasakojama, kaip 
Rusijos valdžia persekiojo Lietuvą, kaip 
uždraudė spaudą. Bet Lietuva, esą, ne
galėjo kentėti tokį prispaudimą... jinai 
priešines caro valdžiai, kėlė revoliuci
ją!.”

Ar jūs girdėjote? 1 ‘Saulės” 
apaštalai su pagarba atsilie
pia apie revoliuciją! Čia jau, 
turbūt, koksai nors šuniukas 
palaidotas, kad juodieji apa
štalai taip laisvai prašneko. 
Jie nori gauti pinigu! Ve; ka
me dalykas. Lietuvos pra- 
baščiai nenori atidaryti savo 
mašnu'net saviškei “Saulei” 
paremti.

Klerikališka taktika pasi
rodo labai lanksti esanti. Ji 
taip lanksti, jog męs su lai
ku dar išgirsime, kad “Sau
lė” pakels revoliuciją, o p. 
Olšauskas bus Lietuvos re- 
publikos prezidentu...

“Rankpehjis” gerai daro, 
kviesdam^sškotijos darbi
ninkus nei peno neduoti juo
diems agitatoriams. Tuomi 
jisai parodo, kad jam rūpi 
platus Lietuvos reikalai.

“Vaikai... ša!’’
“Vienybė Lietuvninku” pa

sakoja smulkmenų apie Ry- 
mo-Kataliku seimą Brookly- 
he.

Pasirodo, kad kunigai ne
myli kun. Struckaus. Jie kliu
dė jam pavažinėti po Penn- 
sylvaniją su agitacijos reika- 
kalais. Mat, tasai kunigas 
esąs kiek laisvesnis.

Kuomet delegatai norėjo 
ištirti visą dalyką ir salėje 
pakilo triukšmas, tuomet at
sistojo kun. Milukas ir pra
tarė tik kelis magiškus žo
džius: “Tai ne jūsų dalykas. 
Tai vyskupo dalykas!”

Ir delegatai, kaip maži 
vaikai, baubu pagązdinti, pri
kando liežuvius.

Kur gi savarankiškumas? 
Kur gi nors šešėlis demokra
tiško valdymosi?

Sląstos

a žuvininkams taip: nuo

bet jam, 
pabaigti 

jo žmona

Kiek turi metų? 
-1892.
Kur gimei?
Troboje.

Ar priguli į pašelpines draugijas? 
Ne jūsŲ biznis, ar šnipui esat”.

Kas mokina kitus, mokina ir save ne 
dėlto, kad kartodamas sustiprina savo ži
nias, bet užtat, kad mokindamas turi ge
rą progą atsižvelgti į mokinamus dalykus.

Mokykla

Kur akjs?
—Kur akįs?—klausia “Tė

vynė” S.L.A. nariu ir sako:
“Tankiai i centrą atsiunčiama iš kuo- 

py tokie dokumentai, kad jy ir pats Sa
liamonas nesuprasty”.

Aplikacijų blankos kartais 
taip išpildomos:

“Klausimas: Kada gimei?
Atsakymas: Kauno gubernijoj.
Kl.:-
Ats.
Kl.-
Ats.
Kl.
Ats.

Žodžio laisvė.
Kapitalistiškas laikraštis 

“Evening Sun” rašo:
“Vienu iš didžiausiy blogu my dėl val

džios yra nepažabojama laisvė žodžio, 
jeigu ta laisvė apsireiškia begėdiškame 
tiesy paniekinime”.

Kame gi tiesu paniekini
mas? Ar kritika policmanu 
ir prezidento? “The Evening 
Sun” išreiškia norą, kurį turi 
visi kapitalistai: apsiginti 
nuo kritikos socijalistiškos 
laikraštijos.

Išduotas Rusijai.
“Strahdneekui” praneša iš 

Londono, kad politiškas Ru
sijos pabėgėlis Adamovičius, 
kurį caro šnipai susekė išlei- 
dinėjantrevoliucijonišką laik
raštį, jau išduotas rusu val
džiai.

Anglijos ministerial bėdą 
verčia ant Turkijos, būk ši iš
davusi.

Žinoma, Adamovičiui grę- 
sia didelė bausmė.

Dėl viso ko pranešame, kad 
išduotasis Adamovičius tai 

i ne tas, kuris buvo “Rankpel- 
Vnio” redaktorium.

Kad vedusio žmogaus gy
venimas yra pilnesnis iš dau
gelio atžvilgiu, tą jau veik 
visi žino. Todėl apie tas že- 
nybos geras puses aš ir ne
kalbėsiu. Nurodysiu tik vie
ną ženybos svarbą, kuri, ra
si, dar ne kiekvienam žino
ma.

Dr. Dammer, pasiremda
mas savo ir kitu tyrinėji
mais, tvirtina, kad vedę žmo
nės ilgiau gyvena. Pagal jo 
apskaitliavimą, tai per vieną 
metą mirė nuo kiekvieno 
tūkstančio sekantis skaitlius 
žmonių: nevedusiu vyru nuo 
20 iki 30 metu senumo 8 pro
centai, vedusiu gi tiktai 5,9 
proc.; nuo 30 iki 40 metu se
numo mirė nevedusiu 16,7, 
vedusiu tik 9,5 proc.

Šitos skaitlinės aiškiai pa
rodo, kad vedusieji ilgiau gy
vena. Ir visai nestebėtina. 
Normališkas lytiškojo geidu
lio užganėdinimas smarkiai 
veikia ant visos nervu siste
mos.- O nervai—tai svarbiau- 
sis organizmo centras. Žino
ma, reikia pastebėti, kad ne 
visi ir vedusieji prisilaiko 
normališkumo, daugelis iš
krypsta iš gamtos nurodytu 
rybu, todėl kartais ir ju ner
vai greičiau suįra. Mat, nė
ra geru visiškas atsisakymas, 
bet dar kenksmingesnis ly- 
tiškasai palaidumas. Žmo
gaus sveikata, visas jo gyve
nimas esti pilnas ir normališ
kas tik tuomet, kuomet žmo
gus supranta gamtos įstaty
mus ir stengiasi ju prisilai
kyti.

Apart to, reikia paminėti 
ir tai, kad ženyba gerokai 
pagelbsti išsisaugoti nuo pro
tišku ligų, šitą faktą mums 
patvirtina daugelis žymiu 
daktaru. Visuose beprotna
miuose randasi daug dau
giau nevedusiu, negu vedu
siu moterų. Nevedęs žmo
gus lieka perdaug tuščias, 
jam labai sunku surasti kokį 
nors gyvenimo tikslą, jis lie
ka vis labiau nervuotas ir ne
užganėdintas, todėl pasidaro 
didesnis nervu įtempimas, 
sujudinimas, kas blogai atsi
liepia ant proto.

Deja, ne visi tą svarbą su
pranta. Yra daug žmonių, 
xurie visai nenori apsivesti. 
Geriau sutinka per visą sa
vo gyvenimą paleistuvauti, 
negu apsivesti. Mat, perka
moji meilė nereikalauja jokio 
tvirtesnio ryšio, su kuriuo 
rišasi ir dalis rūpesčio, tai 
kam imti ant savo pečiu be
reikalingą jungą! Žinoma, 
aš čia nekalbu apie tuos, ku
rie negali apsivesti dėl kokiu 
labai svarbiu priežasčių. Bet 
tokiu nėra jau taip daug.

Jei jie žinotu, kad tiktai 
apsivedus galima rasti tikrą 
gyvenimo siekinį, kad tik ve
dę žmonės gali išties švariai 
ir gamtiškai gyventi, tai tuo
met nebūtu nei tiek daug 
priežasčių, kurios neleistu 
apsivesti.

“Kiekvienas žino, — sako 
didis rusu rašytojas ir filoso
fas Tolstojus, — kad jis nori 
valgyti, kuomet badas kan
kina, bet ne kiekvienas žino, 
jog jo pareiga yra apsivesti 
ir pradėti doriškai augti ir 
plėtotis”.

Vienas žmogus negali at
sakančiai augti dvasiškai, 
nes tiktai susijungdamas su 
priešingos lyties ypata jis 
gali link to eiti ir įtverti tik
rą žmogaus esybę.

Barabošius.'

“Saule” apskųsta.
“Keleivis” sakosi sužino

jęs, kad Mahanoy City einan
ti “lietuviška gazieta” “Sau
lė” esanti apskusta daktaro 
Stankaus iš Philadelphia, Pa.

Jieškos dingusio 
sausžemio.

Nuo senu senovės laiku 
žmonijoje užsiliko miglota 
atmintis apie pasakišką saus- 
žemį, apstatytą daugybe tur
tingu miestu, puikiu maldna- 
miu, dvaru, ir apie galingą 
tautą, kuri tuose miestuose 
gyveno. Žmonės nuo seniau
siu laiku kalba apie kokią - 
tai baisią katastrofą, kuri 
ištiko tą sausžemį su visais 
jo gyventojais ir turtais, — 
apie baisią okeano audrą, ku
ri vieną naktį viską milžiniš
komis bangomis užklojo. Se
novės gi filosofai ir rašytojai 
tiesiog tvirtina, jog ju pro
tėviai jūreiviai matė tą saus- 
žeml ir prekiavo su tenykščiu 
tauta, kuri savo užtarėju 
skaičiusi dievą Atlantą; to
dėl ir tą šalį vadipahia At
lantida.

Atradus Ameriką, Kolum
bo laiku mokslinčiai nuspren
dė, jog tai ir yra ta senoji 
Atlantida. Bet praėjo keli 
šimtmečiai ir tas tikrinimas 
dingo. Dabar žmonija vėl 
pradėjo rūpinties apie dingu
sią Atlantidą.

Neperseniai iš Liverpool’io 
išvažiavo moksliška ekspedi
cija į Caribbean jūrą jieško- 
ti palaidotu po jos vandeniu 
turtu- Patirta, kad tenai yra 
daugel vandeniu užlietu se
novės miestu. Manoma, jog 
tai ir bus ta dingusioj! šalis, 
apie kurią mini senovės pa
davimai.

’ Ekskursija vadovauja ži
nomas anglu tyrinėtojąs Ber
nard Mickham, kuriam pasi
sekė surinkti tam tikslui ne
mažą kapitalą nuo anglu ir 
meksikiečiu finansistu, ku
riuos jisai užtikrina, jog be 
abėjonės pavyks surast jū
roj palaidotus turtus.

Pirmiausia tos ekspedicijos 
priežasčia buvo tas, kad Yu- 
catąno*) pakraščiu žvejai, 
žyėjodami toli juroje, tankiai 
štraukia tinkluose dailiai ap
dirbtus akmenis, keistas va
zas, auksinius ir sidabrinius 
branzalietus ir įvairius kitus 
daiktelius, kas parodo, jog 
tenai randasi apsemtas mies
tas arba ir keli miestą!. Pa
tys žvejai, Maya giminės in- 
dijonai, skaito save ainiais 
kažkokios senos, galingos ra
sės, kuri gyvenusi ant dide
lės salos ir sykiu su sala vie
ną naktį dingusi. Jie rūpes
tingai renka visus jūroje ran
damus daiktus, skaito juos 
šventais ir niekam nenori ju 
pardavinėti. Klausiant indi- 
jonu, iš kur tie daiktai atsi
rado, jie atsako, kad tai ju 
protėviu dovanos. Mickham, 
sulyginęs daugybę faktu ir 
surinkęs tos šalies legendas, 
įsitikrino, jog po Caribbean 
jūros vandeniu guli skaitlin
gi numirę miestai, palaikai 
prifeš kelis tūkstančius metu 
dingusios civilizacijos.

Mickham’s tyrinėjimus pa
tvirtino vengru profesorius 
Monsonje, žinomas archeolo
gas ir geologas, kurio tyrinė
jimai davė veik tokias-pat 
pasekmes, kaip ir anglo, nors 
jisai tuomet nieko nežinojo 
apie kito tyrinėjimus.

Neseniai abudu mokslinčių 
susivažiavo, pasidalino su
rinktomis žiniomis ir nutarė, 
kad veik neabejotinai pasi
sektu sužvejoti iš paskendu
siu miestu dailos ir istoriš
kus, o lygiai ir ekonomiškus 
turtus.

Į Yucatano pakraščius ta
po pasiusta išpradžiu maža 
ekspedicija su inžinieriais ir 
tyrinėtojais, kurie, ištyrę ir 
išmieravę gilumą, patvirtino,

*) Yucatan (ištark—Jukatan), — tai 
didele pussalė Vidurinėj Amerikoj, ji ry- 
tūs nuo pietinio Meksikos krašto. 'Te
nai randasi daugybė senovišką miestų 
griuvėsiai, iš kuriy matyt, jog senovėj 
tenai gyventa augštai civilizacijoj paki
lusios tautos. S. 

jog jūrių dugnas tenai leng
vai pasiekiamas su dabarti
niais įrankiais.

Viskas nurodo, jog tenai 
buvo seniausia kultūra, gal
būt, net augštesnė už Egyp- 
to kultūrą. Mickham neabe
joja, jog jam pasiseks ištirti 
senosios Atlantidos likimą. 
Vienok jisai dar turės priro
dyti, kad ta užtvinusioji 
sausžemio dalis yra tas pats 
pasakiškas sausžemis, kurį 
senovės gyventojai vadino 
Atlantida, nors visos legen
dos nurodo, būk jis tikrai 
buvęs kur tai į pietvakarius 
nuo Europos. J. Stropus.

(Iš "I’r. i L.”)

Kaip jau sakiau, gana daug indi jonų. 
Lenku nei vieno. Nors mažai, bet yra 
juodkalniečiu, chorvatu ir kitu pietiniu 
slavu.

Randasi ir trįs lietuviai*. Buvome ke
turi, bet giltinė išplėšė iš mūsų tarpo po
nią Mockevičienę, kuri 26 d. geg. apleido, 
šį pasaulį, palikdama vyrą su kūdikiu. 
Velionė paėjo iš Veiveriu miestelio, Sena- 
pilės pav.

Lai bus jai lengva šaltosios Aliaskos * 
žemelė.

Visoj Aliaskoj žiemos laike yra 15 lie
tuviu; vasaros gi laike daugiau, nes va
žiuoja ten, kur auksą kasa.

, Bet apie tai kitą-syk.
Ketchikan, Aliaska.

F. Dulskis.

Kaip reikia kūdikiai 
maudyti?

Kūdikio kūnas labai daž
nai susitepa. Nuo nešvaru
mu ant jautrios kūdikio ode
lės ima rasties visokie niežai 
ir prasikasymai, skauduoliai 
ir šašai. Kad to nebūtu, rei
kia švarumo daboti.

Tankiai motynos mėgsta 
maudyti savo kūdikius iki 
šešių savaičių kasdieną. Pa
skui iki 5 6 mėnesiu maudo 
juos kiek rečiau; apskritai, 
neužmiršta bent kiek dažniau 
maudyti iki metu. Vis tai 
gera. Bet negera, jei vai
kus, ir net ką tik gimusius 
kūdikius maudo pirtyse, ka
me be to jie dar vanojama 
karštomis vantomis, anot 
priežodžio: “šiluma kaulu ne
laužo”, Po tokio maudymo ir 
vanojimo vaikai dažnai ap- 
tenka puškais, o paskui ir vi
siškai nususa, nuvotija. Ėet 
tu pušku ir vočių niekuomet 
neturi tie vaikai, kurie mau
doma atsargiai, tai yra vidu
tiniai įšildytam kambaryj ju
ros kempine, pamirkyta ty- 
ran šiltan vandenėlin, net be 
muilo, jo vietoj kiaušinio try
nį vartojant. Taigi išeina, 
kad puškai atsiranda ne patįs 
iš savęs, bet iš netikusio mau- 
dymę.

Nelaimė pasidaro dar di
desnė, jei puškams atsiradus 
kūdikis visai nustojama plau
ti, saugojantis, visiškai be 
reikalo, “kad voties į vidų 
nesuvarius”. Kūdikis, pali
kęs nemaudytas, guli neretai 
nešvariuose, storuose, dažnai 
iš nudėvėtu \marškiniu skar
malu padarytuose vystykluo
se; ant jo kūno atsiranda 
taip daug mėšlo ir nešvaru
mu, kad puškai dar labiau 
pasididina, šlampa, virsta iš
tisomis votimis ir skauduo- 
liais. Nieko panašaus nėra, 
pradėjus maudyti kūdikį nuo 
pat gimimo dienos.

Visuomet reikia maudyti 
drungnam vandenyje, nepri- 
dedant jin nei šarmo, nei ko
kiu žoliniu, nei degtinės. 
Maudyti reikia kuogreičiau- 
sia.

Muilo, lunku, šeriu vietoje, 
kurie maudant dažnai varto
jama, geriausia juros kempi
nė arba švari avies vilna, ar
ba nors ir švari minkšta mar
škonė skiautelė.

Be paprastu maudynių, rei
kia dar kūdikis mazgoti kiek
vieną kartą jam susidarius.

Be didžiojo maudymo, rei
kia dar dažnai plauti kūdi
kiui akis, kad švariai jas už
laikius. . Nesirūpinant akiu 
švarumu vaikams dar kūdi
kiais tebesant, vėliau jas daž
nai taip skauda, kad vaikas 
visiškai apanka. Iš šimto ak
lu jū, tik’ dvieju-trijų aklu te- 
gemama; kiti visi apanka 
dėlto, kad nesirūpinama ju 
akimis kūdikiais tebesant.

Antrais metais pradedant, 
kolaik vaikas paaugs, reikia 
jis maudyti bent po vieną kar
tą? savaitėje, nes kitaip jo kū
nas apsineša dulkėmis ir vi
sokiais purvais, iš kuriu pa
skiau _ atsiranda visokie ša
šai, gėlimai ir t. t.

“Sveikata”.

Nuo redakcijos. Neseniai 
męs davėme progą savo skai
tytojams susipažinti su Ar
gentina. Manome, kad ne 
vienas “Laisvės” draugas bei 
draugė žingeidaus patirti šį 
bei tą apie tolymąją Aliaską, 
kur taip pat esama lietuviu.

Šioje apžvalgoje aš noriu supažindinti 
“Laisvės” skaitytojus su Ketchikano dis- 
triktu (apskričiu,) Vėliaus pranešiu ir 
apie kitas vietas.

Ketchikano prieplauka guli atstu nuo 
Seattle, Washingtono valstijoj, 650 myliu, 
pietrytinėj Aliaskos daly. Iš Seattle’o rei
kia važiuoti 54 valandos.

Klimatas sveikas, nors ir drėgnas. 
Šalčiu žiemos lake taipgi nėra, nes retai 
kada pasitaiko sniego. Sniego daug tik 
ant kalnu. Tenais tas sniegas niekad ne
išnyksta. Dirbamos žemės nėra, kadangi 
iš visu pusiu didžiausi kalnai'su akmeni
nėm uolom. Žemdirbystei tokios vietos 
neatsako.

Kas puošia Aliaską—tai amžinos gi
rios. Ju užteks dar ant keliu šimtmečiu. 
Kapitalistai jau beveik užbaigė kirst Wa
shingtono girias, tai dabar dauginasi 
Aliaskon. Visur jau pristatė lentų pjo- 
vyklu.

Aliaskos girios dar valdžiai tepriklau
so. Lentų pjovyklos moka randos už tūk
stantį .pėdu $4, o jeigu pirksi tūkstantį 
pėdu, tai reiks užmokėti $40.

Ketchikano gyventoju skaitlius yra 
2,500; iš ju trečdalis indi jonai. Smulkes
niu žinių suteiksiu apie Ketchikaną: čia 
yra vienas bankas, viena ligoninė, du kote
liai, dvi mėsinyčios, trįs saldainiu krautu
vės, trįs laikrodžiu krautuvės, trįs “drogg- 
štoriai”, keturios barzdaskutyklos, du kru
tančiu paveiksiu teatru, dešimts saliunu 
ir tiek jau krautuvių, trįs bažnyčios, Uvi 
mokslainės, du automobiliai, keli dakta
rai, keli advokatai.

Yra dar taip vadinama žuvu šaldiny- 
čia, kuri priklauso Bostono piniguočiams, 
tai yra New England Fish Co. Nevienas 
tat lietuvis bostonietis valgo Aliaskos žu
vis.

Viename tik Ketchikane į metus su
šaldoma žuvi^virš 4,000,000 svaru. Mi
nėta kompanija turi savo šaldinyčias dar 
ir kituose miestuose.

New England Fish Co. turi savo lai
vus, kurie žvejoja kiekvieną dieną vien 
tik ypatingą žuvu veislę, taip vadinamą 
“holibut”, nes tai yra brangiausia žuvis. 
Kompanija užlaiko ir savo žuvininkus, ku
riems moka po I Į cento ant svaro.

Ketchikaną užlaiko žuvininkystė,, nes 
aplinkui randasi virš 20 kenariu.

Darbas traukias tik vasaros laike, 
apie 4 mėnesius. Prastiems darbinin
kams mokama po $75 ir burdą ant mėne
sio. Beto yra dar apie 1,000 žuvininku, 
kurie žvejoja, kada tik yra ramus vanduo. 
Vasaros laike žuvininkai yra labai išnau
dojami kompanijų. Kompanijos turi taip 
vadinamas “traps” sląstas, kuriose gau
doma žuvis šimtais tūkstančiu. Papras
tiems žuvininkams negalima ranku darbu 
atstovėt prieš naujus išradimus, 
kaštuoja apie $10,000.

Tąs sląstas * išrado švedas, 
kaip ir kitiems išradėjams, teko 
savo amžį varge. Jam mirus,
skundė kompaniją, bet gavo tik $200 at
lyginimo. Av^ii ne juokai.

Kenarės
5 iki 10 svaru žuvu—gauna nuo 12 iki 15 
centu.

Pabaigoj birželio žuvįs pradeda ner
šė ti. Tuomet jos milijonais bėga į upes. 
Nereikia nei meškerės, norint žuvu prisi- 
gaudyt.

Ko-ko, bet žuvu mums niekad nepri
trūksta. Reikale ir moterįs su vaikais 
pagauna.

Daugelis žmonių Aliaskoj gyvena iš 
medžioklės. Už žvėrių odas daugelis pa
sipinigauja. Indijonai daugiausia šaudo 
meškas, vilkus ir kalnu avis. Baltieji 
žmonės daugiausia gaudo sląstuose lapes, 
šaudo antis, žąsis, briedžius, kuriu čia ne
trūksta. Briedžius parduot nevalia. Dėl 
savęs nušaut galima 6 briedžiai į metus.

Dabar papasakosiu šiek- tiek apie gy
ventojus. Žuvininkai veik visi švedai, 
norvegai ir finai. Prie žuvininkystės di
džiuma ju yra papratę iš mažens. Pasta
ruoju laiku tuomi pradėjo versties ir ame
rikonai. Turiu pasakyti, kad švedai ir 
norvegai čia baisus girtuokliai. Jau sep
tinti, metai gyvenu tarpe švedu ir blaiviu 
žmonių tarpe ju nematau.

Kad vilnis į vilnį užkliuvo, 
Suvirpo, sprogo, sublizgėjo, 
Ištriško, dingo—bet nežuvo, 
Nors išnešioja sparnai vėjo 
Dulkę ištriškusiu lašeliu;— 
Jie grįždami perlais raselių 
Žemei suteikia grožę, gyvybę, 
Akiai linksmybę, kūnui stiprybę.

Taip ir męs, vaikomi likimo, 
Draugus sutinkame ant kelio, 
Sutrenkdami sroves jautimo 
Paskleidžiame dulkę lašeliu: 
Geismu, džiaugsmu, vilties ir meilės... 
Ir nors vėl dingstam, kaip vilnis, 
Padidintais įspūdžiais laimės 
Jausmus sieloj sukels mintis 
Ir didins dvasios geismu t.virtyną, 
.Kuris pasauliui laimes gamina.

J. B. Smelstorius.
* *

*

Vai, tik vieną teturime męs - .
Vien darbą begalį...
Nepalaimą, skurdo versmes—
Sielvartu—ašarų dalį...

Vai, tik vienas paskirtas yrmums 
Nuo lopšio ik’ grabo: 
Pastumdėliu rolė, žiaurums 
Darbdavio pikto—nelabo.

Vai... bet vieną gi žinome męs, 
Kad ateitis mūsų!
Atminkit: už nūdienu sielvartus męs 
Teisdariais būsime jūsų.

13-V-1913. Klajūnas.

Vokietijos Socijaldemokratijos 
jubilejus.

23 d. gegužio šių metu Vokietijos So- 
cijaldemokratija, ta didžioji pasaulio par
tija (netik socijalistiška, bet ir abelnai), 
šventė savo 50 metu jubileju-

23 geg. 1863 metais Leipzige įsikūrė 
Visuotinas Vokietijos Darbininku Susivie- 
nyjimas. Pirmame susivažiavime dalyva
vo 12 delegatu nuo 11 miestu, kurie at
stovavo 600 organizuotu darbininku. Su
važiavimo sušaukėju bdvo garsus agitato
rius ir organizatorius Ferdinandas Lassa
lle. t

Visuotinas Vokietijos Darbininku Susi- 
vienyjimas buvo klesinė darbininku orga
nizacija, kuri pirmutinė žengė socijalistiš
kos praktikos keliu.

Šiandien Vokietijos socialdemokrati
ja, atsižvelgdama į savo praeities kovą, 
perkentusi žiaurius speciališkus įstatymus 
prieš socijalistus, su pasididžiavimu gali 
žiūrėti nevien į praeitį, bet, pilna drąsos, 
gali žengti ateitin.

Suorganizavusi milijonus, išauginusi 
galingą laikraštiją, susijungusi drūtais 
ryšiais su unijomis, turėdama visą eilę 
puikiausiu vadovu kaip parlamente, taip 
laikraštijoj, taip unijose,—jinai neprivalo 
bijoties nakties šmėklų. ,

Lietuviai darbininkai gali daug ko 
pasimokinti pas vokiečius ir visupirm iš- > 
tvermės bei taktiškumo. Vokiečiai soci- 
jalistai jau pradeda prieiti prie tos kata
likiškos minios, prie kurios lietuviški so- 
čijalistai ir turi mokėti prieiti.

A. Žųt-Būtis.
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—Norėčiau, Rožyte, aš ta
vęs paklausti, kada tu ma
nai ištekėti? Jau beveik lai
kas būtų. Tavo draugės 
viena po kitai išteka, o tu, 
matomai, pasiliksi senmerge. 
Ot, jeigu tu man pavestom 
tą biznį aš tau tuoj kavalie
rių pajieškočiau.

—Nesirūpink, mama, gali 
sau galvos nekvaršinti. Ateis 
laikas ir be tavęs ištekėsiu. 
Aš noriu pasirinkti tinkamą 
vaikiną, kurį mylėčiau.

Vai, Rožyte, tinkamo 
vaikino negausi iki sūdnai 
dienai. ; Reikia gauti by ko
kį, nors ir griaumedį; paskui 
jį aptašykie, apšvarinkie 
tai bus tikras caca. Gi, Ro
žyte, pagal pačių cicilistų 
mokslą išeina, kad reika 
žmones į susipratimą vesti. 
Tai kamgi vesti susipratusį. 
Vely ištekėk už nesusipratu- 
sio, paskui suagituok jį ant 

• savo kurpaliaus?
—Žmonės, mama, sueina 

poron ne dėl agitacijos, bet 
dėl užsiganėdinimosavo dva
sios ir kūno reikalų. Dva
sios gi ir kūno užsiganėdini- 
mą gali gauti tiktai gyve
nant poroje su mylimu žmo
gum, o ne su kokiu stuobriu.

O aš tau sakau, Rodyte, 
kad tavo kaulus greičiau var
nai išnešios, nekaip tu šioj 
gadynėj gausi tinkamą jau
nikį! Tie soči jai istai neveda 
daugiausia. Jie sako, kad 
jiem sąlygos nepavelyja.. Jie 
tik sau sportauja ir labai jau 
cnatlyvi. O aš mėgstu vai
kinus, kurie nėra unaringi: 
ot sau ir šnapsuką išgeria, ir 
pasimerginėja, ir senam žmo
gui į ranką pabučiuoja ir į 
bažnytėlę nueina. \ Tokį vai
kiną aš tau ir pripĮrščiau, o 
tų visų filosofų aš Inekenčiu. 
Mat, juos paibeliai! Tie ci- 
cilistai... tik pastatę savo au
sis, išvertę akis, lyg 
liūs, ir senauja, kaip 
kios biblijos skaito.

— Tai tau, mama, tinka 
. vaikinas, kuris ir išgeria, ir 
pakortuoja ir su tuščia galva, 
kaip su puodyne, bile tik ji
sai į bažnytėlę nueina. Tur
būt, mama, tavo apetitas ki
toks. Aš gi tokio skonio ne
turiu. Tikros meilės su to
kiu vyru negali būti. Begir
tuokliaudamas, dar sau pa
kaušį persiskels. Jisai mo
kės rudį siurbti, kortuoti, 
namie parėjęs, rėkauti, o 
apie rimtus šeimyniškus da
lykus nieko neišmanys. -Ai
tu žinai, mama, kad girtuok
lių šeimynose pirmais metais 
miršta 25 procentai vaikų. 
Taigi veltui, mama, apašta
lauji. Kaip aš pati sau pa
siklosiu, taip ir išsimiegosiu.

--Su manim, Rožyte, ir 
taip buvo. Kada tėvęliai, 
dieve duok jiem dangaus ka
ralystę, varė mane už tavo 
tėvo, tai staugiau, kaip pa
šėlusi. Ot, rodosi, žeme pra
sižios ir gana. O paskui ap
sipratau, apsipašiau ir sugy
venome gerai. Reikia tik tą 
tavo ožį išmušt iš tavęs, tą 
upartumą.

—Neišmuši, mama, tu ma
tai, kad tavo pamokslai taip 
mane šildo, kaip pernykščių 
metų sniegas. Ar tu man 
šneki, ar tu man barški— 
visviena. A

—0 aš tau duodu žodį: 
neklausysi manęs, tai visa 
sūdžiusi, kaip raganiuke ar
ba, kaip tos Anglijos sufra- 
gistės. Andai mačiau pik- 
čerį, tai tokios sustipėlės, lyg 
būtų tris dienas nevalgiusios. 
Nėra pas tave nei meilės, nei 
nieko.

— Bet tokios meilės, kaip 
tu nori, meilės prie rudžio 
bačkutės aš negeidžiu. Aš 
nenoriu būti mergina, kurią 
tu siūlytum ant rinkos.

Senovėj, kąip* mums yra 
žinoma, buvo vartojama trįs 
pajiegos: pajiega vandens, 
vėjo ir vergų institutas'. Dvi 
pirmos pajiegos labai mažai 
buvo išnaudojamos, nes žmo
nių protas arba, geriau pasa
kius, žmonių pajiega, negalė
jo teisingai tas dvi pajiegas 
užkariauti, per tai visur nau
dojosi trečiąja pajiega—ver
gais. Vergai lengviau gali
ma buvo suvaldyti, negu 
vanduo ir vėjas.

Kadangi senovėj visur pir
mą vietą užimdavo vergų pa
jiega, tai ir galybę pajiegos 
skaitydavo vergų skaitlium. 
Pavyzdžiui: penkių vergų 
pajiega, 10, 20, 100 ir tt.

Laikui bėgant, pradėjo pa
jiegos vienute skaityti arklių 
pajiegą. Arklio pajiega yra 
priimta sekanti: vidutiniškas 
žmogus, dirbdamas viduti
niškai 10 valandų į dieną, 
padaro vieną dešimtą dalį to, 
ką gali padaryti arklys, arba 
aiškiau pasakius—10 darbi
ninkų, dirbdami 10 valandų 
į dieną, atlieka vieno arklio 
darbą. J

Kuomet tapo panaikintas iš- 
skaitliavimas vienutės pajie
gos vergais ir priimta arklinė, 
tuomet visų tnašilių energija 
tapo apskaitoma arklių pa
jiega.

Bet dabar kįla klausimas, 
kaip galingą dabartinė mūsų 
pajiega ir ar galima ji būtų 
išskaitliuoti vergų pajiega, 
kaip tai pirmiau buvo daro
ma?

Kad geriaus galima būtų 
suprasti, męs turime pada
ryti palyginimą.

Senovės jūros milžinais bu
vo laivai Erono Syrakuzie- 
čio, kurių įtalpa buvo 2,700 
tonų vandens ir 20 eilių (ja- 
rusų) irklų. Dabartinis jūros 
milžinas, kuris išplaukė per
eitą savaitę iš Hamburgo 
Amerikon, yra “Imperator.” 
Jisai turi ketvirtdalį versto 
ilgio, įtalpa 65,000 tonų van
dens, pajiega mašinų 70,000 
arklinių pajiegų, gali vežti
4.100 keliauninkų ir turi
1.100 patarnautojų. Jeigu 
pradėti dabartinio milžino 
pajiegą apskaitliuoti senoviš
kai, tuomet būtų: varomoji 
pajiega- 700,000 vergų pa
jiegų; kad išdirbti su seno
vės įrankiais visas mašineri
jas, reikalinga būtų 70 dirb
tuvių, kiekvienoj po 10,000 
darbininkų. O kur dar kito
kie daiktai? Taigi męs aiš
kiai matom, kad tokios pa
jiegos sendvėj rastis negalė
jo.

Jeigu dabar atsikeltų se
novės mokslinčius, o dabarti
nis inžinierius demonstraty- 
viškai .pradėtų jam rodyti 
dabartinę pajiegą, tai tas iš- 
tikro pasakytų: čia jau sap
nas! Negalimas daiktas, kad 
būtų tokia mašina, kurią ga
lėtų varyti 700,000 vergų!

Bet jeigu dabartinis inži
nierius parodytų projektą 
persiduodančios elektriškos 
pajiegos, lygios 250.000 ark
linių pajiegų nuo vandenpuq- 
lių upės Zambezi ant 1,QOQ 
verstų, ir jeigu jis parodytų; 
ant pieno, kad per nikelinį
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Darbininko moteris skaito apskelbimą, kur vasaros karščiuose galima būtu atsi-I-amas, kad jo niekas nebijo, 
kvėnti tvrn oru ir save bei kūdikius išmaudyti atvirose jūrėse. Kaip malonu! Bet pa. o prie to, dar pajuto, kad jį 
mačius kad kiekvienos dienos pragyvenimas tokiose vietose kainuoja $5.00, atsidūsėja lš cia_ rengiasi įsmufyt—tai 
ir taria pati sau: “Ne dėl mūšy ta puiki vieta, jūra ir tyras oras”...

vielą momentališkai perlekia 
2Ą milijono vergų su visais 
savo įrankiais, maistu ir bu
tais, tai, beabejonės, senovės 
mokslinčius pripažintų, kad 
tai velnio pajiega, nes žmo
gus be velnio pagelbos nega
li tokią pajiega valdyti. Su
prantamas daiktas, kad žmo
gaus dirbantis protas, nesu
prantamas miegančio kapu
cino protui ir išrodo jam vel
niška pajiega.

Bet aš dar noriu pasakyti 
kelis žodžius apie abelną pa
jiegą, kokia yra vartojama 
pasauly'dabartiniame laike.

Mechaniška pajiega, var
tojama dabartiniame laike 
žmogaus protu, susideda iš 
225 milijonų arklinių pajiegų 
arba 2] milijardo vergų, dir
bančių pasaulyj. Bet reikia 
atsiminti, kad visame pasau
ly dabartiniame laike yra ap- 
skaitliuojama tik 1A milijar.- 
do žmonių! Ir jeigu męs viso 
pasaulio gyventojus prista- 
tytum vien tik prie mašinų 
sukimo, o kitus visus darbus 
atmestume į šalį, tai toli gra
žu negautume tos pajiegos, 
kokia dabar randasi.

Nors yra sakoma, kad 
gamtos pajiega didelė, vie
nok žmogaus proto pajiega- 
daug didesnė! Gamta per ke
lis milijonus amžių davė že
mei tik 11 milijardo žmonių, 
o žmogaus protas per pusant
ro šimto metų suteikė dau
giau, kaip dusyk veikėjų! Ir 
kas svarbiausia, kad šie vei
kėjai yra nemirštanti—am
žini! V. Paukštys.

\ Providence, R. L
Šiame mieste lietuvių yra 

apie 500 šeimynų ir tiek jau 
pavienių, bet apšvietimas la
bai žemai stovi. Girtuoklys
tė puikiai gyvuoja. Čia yra 
dvi pašelpinės draugystės D 
LK. Gedemino ir Šv. Jono 
dr-ja. Taip pat yra ir LSS. 
197 kuopa, bet dar silpnutė, 
turi vos 13 narių iš tokio di
delio skaičiaus lietuvių.'

Mat, jeigujcuopa prisiląi- 

kytų prie skystimėlio, tuo
met būtų daugiau narių.

Jau vely nerašysiu apie tai, 
kas buvo. Dabar tik reikia 
švariai užsilaikyti ir darbuo
tis, o su laiku bus vaisiai.

DLK. Gedimino draugija 
gana daug darbuojasi ant 
apšvietos dirvos, rengdama 
prakalbas.

30 d. gegužės viršminėta 
draugija turėjo balių ir teat
rą su monologais ir deklama
cijomis. Buvo lošta “Sale- 
mono Sapnas”. Lošime da
lyvavo: J. Šunskis, J. Bauža, 
J. Mickus, K. Šunskis, A. 
Sutkaitis.

J. Šunskis su Mickum atli
ko monologą: pasikalbėjimas 
kareivio su aficiėru.

Deklamacijas sakė Mickus 
ir Bauža. Viskas puikiai pa
vyko. Artistai kuogeriau- 
sia atliko savo roles. Provi
dence’o lietuviai ir dabar te
bemini tą vakarą ir laukia 
daugiau.

Gražu, gražu, gedeminie- 
čiai!

Tik negražu Providence’o 
jaunuomenei, kad nepriside
da prie to prakilnaus darbo. 
Dauguma jaunimo praleidžia 
laiką smuklėse. Ar tai gra
žu jauniems vyrams trinti 
barą alkūnėms.

Štai senelis Sutkaitis 55 
metų, o dalyvavo teatro loši
me. Garbė jam, už tai gė
da jaunimui.

Kaip girdėt, ant “labor 
day” rengiama LSS. kuopos 
gražus vakaras: bus balius 
ir teatras. Prasidės 2 vai. 
po piet ir trauksis iki 12 vai. 
nakties. Teatras prasidės 
nuo 8 vai. vakare.

LS§. 197 kuopa mano su
rengti prakalbas, kur bus 
pakviesti garsus kalbėtojai. 
Būtų geistina, kad kitos 
draugystės ant 31 d. rugpjū
čio nieko nerengtų.

Providence’o Valkata.
Lafayette, Colo.

Mūsų mieste jau nuo 1910 
metų tęsiasi baisi kova 
su kapitalu.*’ Nežinia, kada 
užbaigsim streiką. Lietuvių 
čia randasi 13 šeimynų ir 3 

Laukiama geresnių pasek
mių.

Čia turiu pasakyti, kad jau 
lietuvius lenkiški biznieriai 
perdaug išnaudoja, nes lie
tuviai negali gerai įsigyven
ti, tuoj ar tai bankrūtija, ar 
tai tyčiomis uždaro savo što- 
rus, surinkę kelis dolerius. 
Bėgyje dviejų savaičių užsi
darė du, bet vienas lietuviš
kas lenkas. '

Jeigu lietuviai nebūtų, taip 
sakant, snaudžiančiais, tai ir 
kooperaciją sutvertų ir gerai 
gyvuotų, bet dabar nežinią.

Linkėtina geriausių pasek
mių.

Balius, kurį rengė trįs 
draugystės ant savo piemens 
galvos, ir kuris neįvyko dė
lei neatėjimo muzikantų— 
atsibuvo iš naujo, 14 d. birž. 
Bet žmonių labai mažai at
ėjo, nes vieni nežinojo, kiti 
bijojo šilumos, o treti tušti
no bačkutes ir saliūnuose ba
rus parėmę laikė. Bet kur 
mūsų lietuvaitės buvo, kad 
baliuj buvo galima ant pirš
tų susl^aityt?... Nejaugi ir 
jos padeda bačkutes tuštyti? 
O juk jų čia yra.

! ' Kunigėlis per savo pa
mokslą, kaip jis dabar pats 
prisipažino—prižadėjo, dar 
savo pirmose dienose, iš- 
šaukt vardais visus bedie
vius, manydamas tokiu bū
du juos atgal sugrąžinti prie 
bažnyčios, arba, kurie jau 

įnegrįžš—iškeikt. Bet maty-

pasakė, kad to nedarys ir 
vietoj keikti, pradėjo gražu- 

pavieniai. Visi stipriai lai-1tokius, prie pasitaisymo 
kosi prie U.M.W. of A. prašyt. Tas jau mums aiš- 

Kiekvienas gali suprasti kiai parodo, jog keikimu 
mūsų didelį vargą. nieko gero sau nepadarys,

Y. Rasonis. tik dar labiau žmones prieš 
save sukels.

Lowell, Mass. Ar nepradės jie jau ką
Tarpe vietinių lietuvių ki- nors naudingo, vietoj savo 

lo užmanymas tverti koope- keiksmų, per pamokslus pa- 
raciją valgomų daiktų užlai- sakot. (Nelaukit. Red.) 
kymui. Nors greitu laiku, | Visų Draugas,
bet prisirašė prie jos jau apie 
33 žmonės. Tik nežinia, ar 
visi jie sutiks, kada reikės 
pinigus mokėt.

Štai, 15 d. birž., po pa- 
jnokslo, kunigas - pagarsino, I VgS ispaniškas miestas. Nuo 
kad pradeda tvertis koopera- ]aii<u užsiliko daug žymių 
cija ir kad visi susirinktų po- įr patsai vardas—aniuolų
bažnytinėj svetainėj. Jis pa- miestas—tą patį liudija. Ca- 
tare yisiems-Jietuviams prie lif Or ni jo j daugybė miestų 
to pristoti. Anot jo, reikia praminta šventųjų vardais, 
įsrinkti žinomą, gerą, katali- rpaį vįs ispaniškos įtekmės 
kišką komitetą, kuris “tei- pėdsakas.
singai” ir “sąžiniškai” vestų U t / ,• -ii -i- • • Los Angeles gana smar-visą reikalą, nes, girdi, jei- , . . , feTZ , .7 i - iT z i, kiai kila. Kada 1902 metais gu kokis kitas, (suprask, be- v J v. , . ,.v.* . ., \ \ , .’ .. as pribuvau čion, tai daugdieviškas-komitetas) tai gali , , . w. \ . A 6., i y . dar buvo tuščių piečių. Apy-visą reikalą sugadinti. Jei- . V•i u i o. n-*i • gardos visai nebuvo apgy- gu viskas bus katalikiškai & . a r i • • •, . . 1 . . ventos. Aplinkui riogsojovedama, tai ir kunigėlis pn- . . . , , . , > • •

• v , ’ ? L . kalnai, daubos ir kloniai,sizada remti, bet jei ne, tai kT , ’. j , , ,- . . J Nekunuos kalnus dabar nu-is jo nei tikėtis negalima L - • - jZv.J ,. ° . .. kasė ir tenai dungsogal.ma suprast! kad jis hoteliai T 
ir boikotuotų). Bet žmones ••v . . , . . varles savo orgijasis to juokiasi. , L v. j. .• _ . , i.i kele, šiandien stovi

Teisybę pasakiusi jeigu rQmai 
kunigas padės, tai i J viskas Užud j k ina b 
eis maždaug geriau, nes tar- TZ. , . . . .r r • i u • x gyn. Kiekvienas stengiasipe musų lietuvių labai tas & . r v _ , ,i , v ,. v nusipirkti loteų žemes, kad butų sunku padaryti, o ypač . \ . .. ’ > ., , , T i • f k. pasistatyti sau namą, betkada dar pats kunigas imtų L , . . , . . Ki -i • -i*.- tie lotai kasmets eina bran-keikti ir peikti.

_ . . . gyn«. Žmonės susirinko į skiepą. Uždarbiai, kaip kriau- 
yiem ėmė tyciotis,sakydami, čiams, seniau ir buvo geres- 
kur męs senus štonmnkus Dabar jau nekas, 
dėsime, kibą pjausime? Tuoj Alianskas.
ėmė visi eit lauk, taip kad 
tik, rodos, vienas prisirašė. Youngstown, Ohio. 
O kurie buvo pirm susirinki- “L.” jau pranešta apie 
mo prisirašę, tai tik 10 atė- peštynes, kurios buvo 7 d', 
jo. Bet darbąs pradėta va-1 birž. Muštynės buvo nebet- 
ryti: išrinkta kasierium p. 
Šaka ir trįs board-direkto- 
riai; nutarė eiti po stubas, 
kalbint naujus ir prisirašiu
sius, kad neatsisakytų, taip 
"gi ir rinkt serus (šėras $5), 
sykiu pranešant visiems, kad 
sekantis susirinkimas atsi
bus už keturių dienų po šio.

kokios, net gatvekariai turė
jo sustoti. Tik gaila, kad 
nei vienas nebuvo šaltojoj. 
Tuomet būt buvus pilna 
4‘garbė”. Mat, policijos tuo
met visai nebuvo. 10 minu- 
tų prieš lietuvi y (daugiausia 
tautiečiy) muštynes atsitiko 
žmogžudystė lenkų tarpe.

inkas Čelugia visą suba- 
tos dieną (6 d. birž.) jieškojo 
priekabių ir su visais vaidijo
si. Smuklėje jisai norėjo 
muštis su tulu Robertsu, bet 
tapo išmestas. Kada Ro
berts ėjo namo, tai tik išėjus 
iš smuklės Čelugia stvėrė Už 

bertš 
šovė tiesiog į galvą ir Čelu
gia už kelių valandų mirė.

Užmušėjui nežinia kaio 
bus. Visą laiką jisai buvo 
gero pasivedimo žmogus.

Tai prie ko priveda gir
tuoklystė. Lai šita tragedi
ja persergsti ir lietuvius peš
tukus, nes ir su jais kartais 
gali taip atsitikti. A. Ž.

Pittsburgh, Pa.
“L.” N 47 buvo padaryta 

didelė klaida pranešime apie 
nelaimingą mirtį a. a. Ber
nardo Pauleko. Buvo pasa
kyta, kad jišai paėjo iš Kau
no gub.

Turi būti: Bernardas Pan
iekas paėjo iš Liškuvos par., 
Panaros kaimo, Suvalkų gu
bernijos. Lietuvoj paliko tė
vą, Amerikoj 4 pusbrolius.

Prašau giminių ir pažįsta
mų tart amžiną atilsį. Kas ’ 
nari platesnių žinių, prašau- 
atsišaukti:

A. Paulekas, 33 Orr St.
Pittsburgh, Pa.

Montello, Mass.
Mūsų mieste tarp vilniečių 

iš vienos pusės, ir tarp su
valkiečių ir kauniečių iš ki
tos—yra didelis skirtumas. 
Santikiai tarp jų irgi nelabai 
geri. Vieni vadinas kaziu- 
kais, kiti bedieviais. Skir
tumas apšvietoj labai dide
lis. Iš kauniečių su suval
kiečiais daugybė priguli prie 
socijalistų kuopos ir kitų 
draugijų. Prie tautiško na
mo beveik visi yra prisidėję, 
peštynių ir areštų atsibūna 
retai. Gaspadinės taipgi už
silaiko pusėtinai švariai. Pas 
vilenskius to nerasi. Iš jų 
tik keli ir priguli prie soci
jalistų kuopos. Suareštavi
mai ir peštynės pas juos pa
prasta.
Štai praeitoj savaitėj vienas 

vaikinas, kurio vardas Šile- 
mas, perskriodė pilvą kitam 
vaikinui peiliu, už ką dabar 
sėdi kalėjime. Moterįs jų 
labai nešvarios/ Ant gatvių 
išeina plikomis krūtimis, pri- 
sirišusios vaikus prie pilvo 
su skepetomis ir basos vaikš
čioja. Jos taip apskretusios, 
kad net grybai gali augti.

Argi nelaikąs būtų pames
ti tuos tamsius lietuvių pa
pročius, nes svetimtaučiai 
dideliai juokiasi.

Rožytė.

iš smuklės Čelugia s 
gerklės. Tuomet

l’ajieškau savo draugų P. Montuno - 
ir K. GlarbeviČiaus, Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pasv.etėnų miestelio.

M. Januškevičius,
P. O. Box 174,

Duquesne, Pa.

l’ajieškau savo brolio Juozo Smal
akio, Kauno gub., Kamajų miestelio. 
Pirm gyveno Afrikoj, dabar randasi 
Amerikoj. Turiu svarbų reikalų.

Jonas Smolskis,
41 Lowell st., Rochester, N. Y.

Pajieškau brolių Jono ir Antano 
Bugių, Kauno gub., šaulių pav. Se
niau gyveno Newark, N. JL Meldžiu 
atsišaukti.

A. Bugis, s
137—24 st., Detroit, Mich.

l’ajieškau draugo Juozapo Kripai- 
čio, Kauno gub., Šiaulių pav., KurSe- 
nų Vagzalo. Malonės atsišaukti ar
ba kas žino, pranešti.

St. Čekanauskas, 
224 W. Broadway, S. Boston, Mass.

I ______________________

Pajieškau pusbrolio J. Augulio, 
Kauno gub., Račepėnų kaimo. Pir
miau gyveno Waterbury, Conn. Taip
gi pajieškau A. Kručio, Kauno guo., 
Neujų kaimo., pirmiau gyveno Le
wiston, Me.

A. Jakštis,
307—4-th st., S. Boston, Mass.

l’ajieškau savo giminaites E. Gri- 
naitės, Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Šapalų kaimo. Girdėjau, kad jau ap- 
sivedus.

J. Balčiūnas
115 South st., Athol, Mass.

Pajieškau L. Paulausko, A Mikolai- 
čio, J. Miedelio, A. Stango, J. Genio,
A. Valulio. Visi Kauno gub., Šiaulių 
pav., Dievindonių kaimo.

Ig. Antanaitis
Box 458, Westville, Ill.



Galvos Skaudėjimas

,,
,7

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS

r '

Visose aptiekose reikalaukit Se
veros vaistų ir neimkit jokių kit- 
tų. Jeigu jūsų aptiekorius nega
li jų parūpinti, parsigabenkit sta
čiai nuo mus.

Yra nekenksmingos, o veikia 
maloniu Liudu.

(Kaina 25 centai)

226 Broadway, kamp. c st.
5 SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Severos Plotkeles nu Galvos
Skaudėjimo ir Neuralgijos 

(Severn’s Wafers for Head
ache and Neuralgia)

12 dėžutėje už 25 centus.

261 Broadway, So. Boston, Mass, 
arba

« 558 Broome St., New York City

yra įsigrįstantis. Prašalin- 
kit jį imdami

TEISINGIAUSIA A OT’ir’IZ A
IR GERIAUSIA A H I I F* K A

LIETUVIŠKA *** 1 llulXrY

LAISVE

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA

GEORGE BARTASZ1US
558 Broome Street%

NEW YORK CITY, N.Y.

RNKXUa

Ar nori pirkt Sipkartę?

tyt knygy „Daktaras“, nes dideles daugybės 
žmoiiiiį, kurie tik perskaitė Sitį knygį, išsi-

■ liti

<2 ’ (o- -- - - - - W

WII.LIAAL l\ J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

tineas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

SS- • DAKTARAS
Vienatinis mus tautos 

Medicinos P r o f <• s o r i u s 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti IK metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Temj k! 
Neik jieškot manę in ap- 
tieka ant kampo po mano 
offisu, l.et lipk vienais 
(repais aiigštyn 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 (J iki 9 vai. vakari*

VIETINES ŽINIOS.
17 d. birž. atsibuvo balius 

draugystės Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus. Nepaisant 
to, kad tos draugystės prie
šininkai net ant gatvių agi
tavo, kad niekas neitu i mi
nėtos draugystės balių, vie
nok balius buvo skaitlingas 
ir pelno bus gana daug.

Baliuj buvęs.

Daug dabar kalbama apie 
nušovimą tūlo Ralph P. Shea 
policistu Milleri/ Mat, Shea, 
sykiu su kitais ybrais triukš
mingai elgės J ant gatvės, 

praeivius iružkabinėdami
patį Miller į. ^Vienok, kada 

 

policistas Mj^eris pirmu kar
tu šovė į g 
išsiskirstė.

jo šaudęs
gantį Sh
kad jo

ir jisai^fynėsi. Shea gi gi- 
minėsJrliūdininkai tvirtina 

atb 
bu

dą, ji tuojaus 
Įleistas nenusto- 

nušovė jau bebė- 
Policistas sako, 

y bei gręsė pavojus

.Sakoma, kad Miller is 
eštuotas.

8 d. birž. teisėjas Burke 
ubaudė 17 pieno pardavėju. 

Vienus nubaudė už tai, kad 
neturi leidimo pardavinėti, 
kitus už pardavinėjimą neti
kusio pieno. Didžiuma ju 
pasimokęs po $10.00. x

Kas gauna netikusį pieną 
verta skystis.

Pranešu, jog Lietuviška koope" 
ratyviška Banka atsidarys į trumpą 
laiką ir kurie norite pradėti pirkti Še
rus arba prisidėti prie organizavimo mi
nėtos BANKUS, malonėkite paduoti sa
vo antrašus pas:

A. 1VAŠKEVIČ
315 W. Broadway So. Boston, Mass.

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

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

>,
$33.00 

į Rotterdamą 31.00 
June 7 į Hamburg iš Boston 

$35.00 
10 j Rotterdamą 35.00 
10 į Bremą, F^xpress,

6 paras $40.00 
14 į Liepojy tiesiog33.00 
17 į Bremą Expr. 40.00 
28 į Antwerp Expr.35.00 
28 į Liepojy 35.00 

Norėdami ką nors daugiau 
sužinoti, adresuokit pas

Naujos Mados

GRAMOFONAI
atiduodu tik už $17

neprivalo būti užleistas. Ji
sai sukelia kitas svarbesnes 
ligas. Duok vaikui

Severos Laxotoną
(Severn’s Laxoton) 

Kaina ?5 centai.

Kūdikiai $
dažnai turi skaudėjimų ir 
traukiojimy. Neatidėliokit 
duoti vaikui

reguliariai tokiuose atsitiki
muose. Tas vaistas greitai 
suteiks mažiuliu! palengvini 
mą ir drauge sustiprins. Yra 
visiškai nekenksminga ir ne
užlaiko vidurių.

Kaina 25 centai.

Jeigu negalite kasdien po vir
iui kartą atsilankyti išeina 
moję vietoje, tai reiškia, kad 
turite užkietėjimą. I’agel- 
bekit tuom, imdami

Severos Pigulkas 
Kepenims

W.F.StVERACo
CEDAR RAPIDS. IOWAI . -   * * - • ... v _

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai 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 prisiųsiu per expresą.

Telefonas Richmond 22126
2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

PIRMYN’’
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 $1.5(1
* Užsieniuose $2.00

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

Out? You’d better 
take care of Yourself’'

(Ialvos skaudėjimas, gerkles sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinki; 
muskulai ar kiloki slogų ženklai neiueiš 

; sunkų padėjimu jeigu vartosi

j

Dr. Richter’s©
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už Lunką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ii musų v<t la .
P. AD. RICHTER <& CO;, 215 Pearl St., New York.

Riehter'io Pillės yra e ros nuo viduriu 
sukiotėiimu

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

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

MEILES KARŠTLIGE
meilę....................................................... ............................... 2< >u.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c 
l’iniKiis siusk it pučtos ženkleliais šiuo adresu.

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

50.000 Kataliogų DYKAI!
l’fisiųsk už 3c stniiip'ą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATAL10GĄ LAIKRODŽIŲ, 
ZI EDŲ Jr visokių auksor'iškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Musų kataliogas 
pri stato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
šluboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.
I P Tmnila 822 Washington St.

LAIVAKORTES
Parduodam j‘Europą ir iš Euro- 
po.s ant visų linijų ir už pigiausią 
kainą. Tuos keleivius, kurie va
žiuoja j Ameriką, aš imu j čia iš 
pat gyvenimo vietos ir pervedu 
per rubežiy liuesai be jokių užru- 
bežinių pasporty. Išvažiuojan
tiems iš Amerikos j Rusiją parų- 
'pinam konsulio paliudijimą del 
pervažiavimo liuesai per rubežiy.

i u ličiam PINIGUS į 
visas svieto dalis. Taipgi išimti
nom visy viešpatysčių pinigus. 
Iškolektuojam Pinigus, sudėtus 
kitose Amerikos ir Rusijos ban-

Rusiškai-Amerikoniška Agentūra
MONTELLO, MASJ».

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAIi i

KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie bud am 5 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena lė tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na pragaišti ėpeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nilomusč, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pag< Ibą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptiben, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami už prastus, 
imve-rtės, vaistus iki koiaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kent, ti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSA1 DYKAI. 
Męs užmokam ir puėta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 3oG 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

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

Vardas ir pavardė.......

Adresas

S teitas

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siysti

Laivakortes
tai visada pirk pas 
G. BARTASZIŲ 

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

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

DOVflNfli-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau-

greit išsigydyti, lygiai ta knyga

DAKTARAS“
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti-

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokinu kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bot teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokią ligų 
apsisaugo! i.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo upio vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM BUIKŲ KALENDORIŲ.

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

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

Telephone So. Bostųn <d>5

LIETUVIŠKAS

Advokatas
juill'

išom atsilankyti j mūšy

YPATINGAI serganti, nnsiiiniėjį.*, stiklių-

Kas nori

daryli, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskijt negalima, aprašyti, bet lik

mis, šilojo knygoje atrasite (ikrtj rodį.
JEI sergi aid kokios nors ligos, tai pir

miau no kai p kreipsies prie koltio nors gydy-

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

V A I.A N DOS: Nuo h iki 10 va), ryte
Nuo 2 iki 3 ir nito 7 iki 8 vak.

ė)

V

ŠI TA KNYGA illiustrimta puikinis moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
bmlavojimį su visokiom,s paslaptybėmis.

Apie MEILfcji* DALYKUS „Daktarus“

tamistai šitą naują knygelę.

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

š csmitt motere.

R NORI

MS
,\( Mirta■U: ..........

As užlaikau Columbios gramofonu 
su lietuviškomis dainomis, kurias i:' 
gieda labai gražiai ir aiškiai. Ari 
abiejų pusiu yra kitokia dainelė. Rt 
kordai yra padaryti stipriai ir ga 
laikyti kelis metus. Kiekvienas rekot 
das kainuoja tik 75c.

Jeigu norit turėti gerą gramofoną, 
tai tuojaus .pašykite pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausią kainą. Jeigu norit mano ka
talogo, tai atsiųskit šthrnpą už 2c., aš 
nusiųsiu jums didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasit visokių mašinų su 
triubomis ir bfl triūbų. Jeigu reikia 
gražių gromatų, galite gauti pas ma
ne tuzinu už 2--»e., 6 tuzinus už $1.00. 
Taipgi galima pas mane gauti Grob- 
lewskio liekarstvas. Apart to užlaikau 
puikiausius laikrodėlius ir, reikalui 
esant, pristatau j namus.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY GRANECKAS, 

28 Essex st., Athol, Mass.

<u kenti mi<> baltųjy 
antdrnpanių, nuptio 
limit arba atitruki 
mo motes, esi ne 
vaisinga, turi skali 
sutingus ir neregu 
liariškus perijotlus, 
reumatizmą ar kito
kias ligas, pabtmdyk 

Naminį gydymąsi, kuriuo išsigy-

Kątik išėjo is po spaudos
nauja knygele 32 puslapių

ADOMAS
. ir JIEVA

SU PAVEIKSLAIS

tęs ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliŲ, Canadon 

fabriku ir farmy.

mano
dysi pati namie ir visai pigiai. Tuojaus 
rašyk aprašydama savo skausmus ir į 
dėk 2 c markę atsakymui. Adresuoki!: 

i
MRS. A. S. HON,

South Bend, Ind. Box 1.. V.

V Telephone So. Boston. 845 M
I DR. F. MATULAIT IS 5
* . „ 22 rt
e s 

0

iniisiį protėvius, vienok šita nauja 
pasakaite geriaus išaiškina ir paveik
slais nurodo sutvėrimą ir gyvenimą 
pirmųjų žmonių.— Labai užimanti ir 
žingeidi kiekvienam.

Prisiąsk mums 10c arbadešimtu-

Einploynient Office 
! 43 Portland st., Boston,Mass.

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 
ją nusiperka. Ktilnti 
Reikalaukit:

“LAISVE”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

405 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.' į|
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. rė

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

BENJ. CANNER
336—338 Broadway,

So. Boston

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rublis. 

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

P. BUŽE WICK,
48 Exchange St Athol, Mass.

TODĖL, kad ta knyga del Ihbo visuome
nes išduota, tu i kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris lik alsius keletu štampų už pri- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, Iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teipt

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

TEMYK1T VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelitos, Itatl trumpam 
laike gulėtum išslgydyt, Irti atslšaukle prie 
l’rofeslbnališko Daktaro, l’h. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdieiv-10 iš ryto iki I po 
pietų. Nedėk iki 3,o Utar. ir 1‘ėtn, vakare nuo 
d iki 8.

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

Telephone Richmond 1967-R.

gauti DYKAI dvi geras setu- 
kas ir Katųlioga visokiu geru 
tnagiseku setuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir iiiszku adresa, o ase tuo
jaus ta Katnlioga ir tas setukas 
tau nusiusiu lhkai. Adresuoki

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

1 3250 Union Ave., CHICAGO, III.

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

The J. Ilgaudas Novelty Co. .
1841 So. Halstad St. Dept.4 Chicago, IIP

AKIS
apžiū

rime
ir prirenka-
ine Akinius

Akių Specijalistas
399 a Broadway ggg™ 

arti E Street
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| Akušerka]
Pabaigusi kurKU Woniana Medical

College, Baltimore, MJ. <
Pasekmingai atlieka savo darbą prie j 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

F.Stropiene, BROADWAY | 
SOjliOSTON. MASS.




