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Ir. vėl istorija apie šnipus.
Rusijos šnipai ir kiti grė- i 

vos paleido šlykščiausias pa
skalas ant drg. Jpno Ozo
lo, redaktoriaus latvių soci- 
jalistų laikraščio “Darbi- ] 
ninkas.”

New Yorko dienraštis 
“Sun” atspausdino atsiųstą 
jam iš Berlyno cablegramą.

• Tenai pranešta, būk tūli lat
vių ir rusų laikraščiai ap
šaukė Joną Ozolį esant ca
ro šnipu, slaptos policijos 
agentu ir išdavėju savo 
draugų. Tasai bjaurus ap
šmeižimas nieku om nepa
remtas.

Visokie provokatoriai ty
čia skleidžia bjauriausias ir 
šlykščiausias paskalas apie 
revoliucijos veikėjus, kad 
drumstame vandeny gaudyt 
žuvis.

Patsai Jonas Ozolis muša 
sekančią telegramą į socija
listų laikraštį “The New 
York Call.”

“Dienraščio ‘Sun’ prane
šimas bjauriausias melas. 
Aš niekados nepardaviau 
mano draugų. Aš naudojuos 
jų užsi tikėjimu ir neapy
kanta rusų valdžios. Aš nie
kuomet netarnavau slaptoj 
policijoj. Aš buvau smarkiai 
nubaustas rusų valdžios už 
veikimą antroj Dūmoj ir da
bartinis manifestas manęs 
nepalietė. Aš ypatingai 
smarkiai kovojau su rusų 
valdžia, kuomet ji reikalavo 
1908 metais Paureno išda
vimo. Pastaruoju metu aš 
kuosmarkiausia kalbėjau 
prieš rusų valdžią kongreso 
immigracijos komisijoj... Aš 
nepaisau, ką šneka apie ma
ne juodašimčiai Rusijoj.”

Toliaus “New York Call” 
plačiai praneša apie Ozolį, 
kuris dabar jau yra Ameri
kos pilietis. Juodašimčiai jį 
apskelbė esant revoliucijo- 

_ nierium, nors antroj Dūmoj 
jisai buvo socijaldemokra- 
tu. Tas vienas jau parodo 
jų bjaurią melagystę.

Ozolis yra narys šalies ko
miteto socijalistų partijos. 
1907 metais jisai buvo iš
rinktas į Dūmą nuo Rygos 
miesto. Sykiu su kitais so- 
cijaldemokratais, jisai buvo 
nuteistas ant 4 metu kator
gos ir bėgo užsienin su tais 
savo draugais, kuriems irgi 
pavyko pasprukti.

Tarpe latvių^ darbininkų 
Ozolis turi vardą puikaus 
agitatoriaus ir publicisto. 
Ištrūkęs iš caro nagų, per 
Finliandiją ir Angliją jisai

* pasiekė Ameriką.
Pirmiausia tas paskalas 

paleido tūlas Rygos laikraš
tis, niekuo neparėmęs.

Turime viltį, kad tarpe 
latvių socijalistų tos bjau
rios insinuacijos neturės jo
kio užsi tikėjimo.
“Laisvės” skaitytojai, pa

dėkite cukcrninkams!
Kaip “Laisvė”, taip ir kiti 

lietuvių laikraščiai, jaUxne- 
sykį minėjo apie labai sunkų 
medžiagišką padėjimą Phi- 
ladelphijos cukerninkų. Iš 
Philadelphijos gauname vis 
baisesnių žinių. Todėl pra
šome visų prakilnesnių savo 
skaitytojų paklabenti drau
gijų duris’ir prabilti susi
rinkimuose dėlei aukų.

Aukas siųskite per “Ko
vą” į Philadelphia.

Nepasilikite kurčiais, nes 
žmonės išties vargsta.

Norėjo suvilioti cuker- 
ninkus.

Mums praneša apie Phi
ladelphijos cukerninkų da
bartinį streiką:
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Puikus radinys.
Fresno, Cal. 22 d. birželio. 

Farmeris Fred Wiliams, be- 
kasdamas šulinį, rado gryno 
aukso meteoritą, kuris ^svė
rė kokia dvidešimts tonų. 
Kaip aprokuoja žinovai, 
farmeris gaus už tą radinį 
dešimts milijonų dolerių.

Telefonų operatorių 
streikas.

St. Louis, Mo. Miss. Lil
lian Miller, prezidentė tele
fono operatorių unijos, sua
reštuota. Streikas jau gana 
seniai tęsiasi. Merginoms 
operatorėms visuomenė už
jaučia, bet randasi gana 
daug skebų.

Hawai.
Hawai salyno gyventojų 

išviso yra apie 200,000. Di
desnė gyventojų pusė, tai 
japonai, chiniečiai ir korejo- 
nai. Vietiniai Amerikos 
žmonės sako, kad su laiku 
Hawai vis vi'ena paklius gel- 
tonveidžiams žmonėms.

Nori žydų karalystes.
Cincinnati, Ohio. 23 d. bir

želio. Čia užsibaigė žydų 
tautiškos partijos suvažia
vimas, kuri vadinasi si j (Muš
tų partija. Amerikos žydai 
sijonistai nori būtinai kel
ties senojon žydų tėvynėn, 
Palestinon. Suvažiavimas 
priėmė panašioj dvasioj su
redaguotą rezoliuciją.

Baisenybės Sing-Sing

Albany, N. Y. Valstijos 
kalėjimų inspektorius*pra
šalino nuo vietos J. Kenne
dy, viršininką Sing-Sing ka
lėjimo. Tai yra pasekme 
tardymo, kuris buvo pada
rytas minėtame kalėjime. 
Laike tardymo paaiškėjo

V

UZSIENYJ
Carukas arti mirties. -

Baigiant ruošti “Laisvę”, 23 
d. birž. išryto atėjo iš Rusi
jos pranešimas, kad Rusijos 
caro sūnus, sosto jpėdinys, 
visai arti mirties. Caras- ma
to vieną išsigelbėjimą pašau
kime daktarų spedjalistų iš 
Vokietijos.

Ypač nuliūdusi carienė. Ji 
sakosi eisianti paskui sūnų į 
grabą.

akušerę Kondratienę, kalt? 
namu, kad norėjusiu užmuš
ti Mikuckio uošvį R.Cecotą. 
Po to teismo nutarimo laik
raščiuose pasklido žinia, jog 
Cečoto giminės pranešę pro
kurorui, kad Teisiu teisėjai 
buvę d-ro Mikuckio papi 
ir kad teismo vyresnybė jau 
pradėjusi dėl to naują bylą. 
Dabar d ras Mikuckis laišku 
į Kauno dienraštį “S. Z. T.” 
užgina taip vieną, taip antrą 
žinelę.
Mokinių vasaros kolonija. 

. Pirmosios Vilniaus vyru 
gimnazijos tėvu komitetas 
taiso šie metai tos gimnazi
jos nepasiturintiems moki
niams vadinamąją vasaros 
koloniją Žaslių miestelyje, 
Traku ap., kur mokiniai ga
lėsią dykai jlsėtis vasaros 
metu.

Daktarų perkėlimai.
- - i . , .... Iš Rozalino, Kauno gub.,tęlegra-Į miV realai, kur persekioji-Į jškeltas daktaras Sketeris j

Papilę; iš Papilės atkeliamas 
į Rozaliną daktaras Maciū
nas.

• i Kauniečiu atstovo Januš-| Naujos draugijos Kauno g. 
v<ųPU- I kevičiaus kalba Durnoje bu- 

_______ Jisai da
vė valdžiai vėjo už amžiną

Sudegino 80 merginų.
St. Peterburgas, 20 birž. Iš 

Kijevo telegrafuoja apie 
baisią tragediją cukraus 
plantacijose. Pritino cuk
raus plantacijose buvo atga
bentos dirbti moterįs, kurios 
pigiau atliko darbą. Aplin
kiniai valstiečiai, keršydami 
už tai, kad per'moteris - nu
stojo darbo, nakties laike pa
degė namą, kuriame miego
jo 80 merginy. Pirm to, mi
nia užbarikadavo duris, kad 
merginos negalėtu išsigelbė-1kŲ bažnyčiai”.

Carbernio kalba Dūmoje.
Pagaliaus ir kun. Laukai

tis prašneko Dūmoje apie lie
tuvių reikalus. Štai kelios 
ištraukos iš tos vergiškos kal
bos: “lietuviai neprileidžia- 
mi prie valstybės tarnavimo, 
netik, kaipo augšti valdinin
kai, bet ir valsčiaus raštinin
kais, policijos antstoliais ir t. 
t.” “Lietuviai katalikai nie
ko iš vyriausybės nereikalau
ja, kaip tik teisingų įstaty- 

I mų lietuvių tautai ir katali-
Pabaigoje 

h* _ savo kalbos p. Laukaitis ža-
Baisios scenos dėjosi gaiš- da ištikimai tarnauti “di- 

ro apimtame name, iš kurio džiai Rusijai”, jeigu ji išpil- 
nebuvo išėjimo. dys tuos kelis p. L. prašy-

80 merginų sudegė. mus
Ministerial ir Dūma. O kur seimas Vilniuje, kur 

St Peterburgas, 16 d. birž. nurodymas į policijos sauva-
“Boston American” praneša |lę, kur bežemių ir mažaže- 
iš Peterburgo 1
mą: Dūmoje, kada finansų Imas svietiškų draugijų?
ministeris kalbėjo apie viso- Atstovo Januškevičiaus 
Idas išlaidas, vienas juoda-1 kalba.
šimtiškas atstovas sušuko:
Tuomet visi Storiai ° ku-1Ralu“ 7’ I Vyriausybė užtvirtino jsta-
luomet visi ministerial, ku- v0 |a]jal zmonlska. Jisai da- .. n
nebuvo Dūmoje, išėjo lau-L valdžiai vėjo už amžiną U -V dr.aug‘?°.s’
kanir pranešė Dūmai, kad lietuviŲ perseįiojimą, jisai
jie niekados nesilankys joje, nurodg į policijos sauvalę ir Jonlskl° estelyJe v‘du™^- 

: m..!: I“J*,™ 4 d v mokyklą; 2) Aleksan-
l kliudymą apsvietos darbo. drovsko>' RaSeiniŲ pav., skai*

Lietuvaites pas Prūsų tymo mėgėjau draugijos; 3)
karalienę. Jonavos skaitymo mėgėjų

“Birutė” praneša, kad draugijos; 4) Kauno kliubo 
Prūsų karalaitės vestuvių iš-P‘Avilys”; 5) Ežerėnų dra- 
kihnėse atsibaladbjo iš Tilžės | mos-muzikos-dainų-literatū- 
kelios lietuvaitės 
ko m juostom.
dovanos.

Tilžės laikrašti

Viso pasaulio sufragistės 
dabar yra susivažiavusios į 
Budapeštą, Vengrijos sosta- 
miestį. Laike svarstymo su
fragistės pasidalino į ramią
sias ir į kariaujančias, kurios 
stato sau pavyzdžiu Anglijos 
sufragistės. Ginčai tarpe ra
miųjų ir karingųjų sufragis- 
čių buvo taip dideli, kad jos 
vos nesuskilo. Tiktai pirminin
kės taktiškumas sulaikė jas 
nuo persiskyrimo,

Iš Londono praneša, kad 
Škotijos sufragistės padegė 
šv. Andriejaus universiteto 
laboratoriją.

Tūlas sufragisčiu šalinin
kas laike arkliu lenktynės no
rėjęs sustabdyti arklį. Jisai 
užmuštas ant vietos.

20 numirs už vieną.
Už užmušimą Turkijos vi- 

ziro 20 žmonių nuteista ant 
mirties. Jie apkaltinti suo
kalbyje.

i Pamišęs mokytojas.
Vienoj Bremeno (Vokieti

joj) mokykloj pamišęs moky
tojas šūviais iš revolverio už
mušė du mokiniu ir vieną sa
vo draugą, mokytoją. Su
žeidė sunkiai keturis moki
nius ir kelis sužeidęs lengvai.

Tas atsitiko katalikiškoj 
mokykloj.

Visi prieš Bulgariją.
• Serbijos jr Graikijos kariu- 
menės jau susivienijo ties 
upe Vardaru (Makedonijoj). 
Bulgaru kariumenė, veikiau
sia, padarys užpuolimą ant 
susivienyjusių graiku ir ser
bu spėkų, kuriems dar atei
na pagelbonjuodkalniečiai.

Iš Sofijos praneša, kad pa
ti viena Bulgarija pasius 
prieš trijų minėtu valstybių 
kariumenę veik trečdalį mili
jono kareiviu. ,

Perkūnas nutrenkė 20 
darbininkų.

Saragosoj (Ispanijoj) laike 
audros 20 darbininku pasislė
pė nuo lietaus tūlame name,į 
kurį po kiek laiko trenkė 
perkūnas. Visi darbininkai 
ant vietos krito negyvais.

jeigu bus užgauliojami. Tūli i 
ministerial norėjo visiškai iš
vaikyti Dūmą.

Gražiu būtu juoku, jeigu 
juodašimtiški ministeiriai iš
vaikytu juodašimčiu Dūmą!
Carukas nesikelia iš lovos.

St.Peterburgas, 21 d. birž. 
Caruko sveikata eina men
kyn. Jisai nesikelia iš lo
vos, 

i

Caras ir juodašimčiai.
Važinėdamas po Kostromos 

guberniją, caras keliosewie- 
tose priiminėjo deputacijas 
nuo juodašimčiu, kurie, pap
rastai, įteikdavo jam kokio 
švento paveikslą.

Caras dėkavodavo juoda-1 
širnčiams ir velydavo ju są-1 
jungai visokeriopos kloties.

Ragana.
Netoli Kijevo viename 

kaimelyj gyveno boba-raga- 
na, kuri laikė savo name 
daug kačių ir apuoku ir nie
ko neprisileisdavo.

Ragana gyveno su tulu 
Gorbatiuku. Staiga tasai jos 
vyras dingo, o ragana pradė
jo linksminties su vaikinais. 
Sodiečiai pradėjo šnekėt, kad' 
ragana nori mirti.

Tiktai atsiradus drąsiam 
policistui, ragana likosi su
imta. Pasirodė,’ kad Gorba- 
tiuką jiužmušusi.

Nemoka algų.
Visi žino, kaip sunkus ir 

nepavydėtinas yra pačto bei 
telegrafo tarnautoju materi
jai inis ir net dvasiškas padė
jimas. Jiems draudžiama 
vesti tuos, arba tekėti už tu, 
kurie netarnauja pačte. Bet 
pasirodo pačtu vyriausybei ir 
to esą permaža. Štai, šio
mis dienomis atstovas Man- 
kovas gavo iš Jakucko pačto 
apskričio tarnautoju prašy
mą išreikalauti, kad vyriau
sybė išmokėtu jiems pridėtas 
algas, kuriu nemokėjo jau už 
1-2 metus.

Ir kaip-tuos darbininkus 
neišnaudoja?...

lietuvis- ros draugijos; 6) Vasiliškio 
t, tai buVo ūkio būrelio, Kauno ap.; 7) 

Žarėnų ūkio būrelio, Telšių 
“Nauja apskričio; 8) Šiaulių ūkio 

Lietuviška Ceitunga” didžiai būrelio; 9) Užvenčio ūkio 
džiaugiasi, kad karalienė būrelio, Šiaulių apskričio; 10) 
meiliai su lietuvėm šnekėjosi. Kamajų ūkio būrelio, Ežerė- 

Juokai ir kvaila! - ' nų apskričio; 11) Viekšnių 

 

' . . ūkio burįlio, kaulių ap.; 12)

Dumia Amerikon. Saduvos% b > šiauliŲ ap>.
“Vilčiai? rašo iš Plungės 13) SubačiŲ ūkio b>> Ukm. 

(Kauno gub.)—Nuo geg. 13 ap.. 14) Kauno malūnų dai*- 
- J d. birž. per Plūngę bjnjnkŲ draugiją (patvirtino 

. 1 e * Tusius 135 išeivių naujaį permainytus įsta-

Visokiais būdais norima 
suvilioti streikieriai. Tuo 
tikslu paleistos melagingos 
paskalos po laikraščius ir 
dalinama tam tyčia plakatai 
ties bažnyčiomis. Bet tas 
nieko negelbsti. Todėl ne
perseniai bosai parsitraukė 
tūlą lenką-redaktorių, kuris 
leidžia laikraštį “Patrijo
ta.” Minėtas kapitalistų 
bernas irgi kvietė visus prie 
pasidavimo ir grįžimo dar
ban, bet turėjo nešdinties 
lauk, net kalbos nepabai
gęs.

Lietuviai laikosi kuodru- 
čiausia. Lenkai kiek silp
niau, bet skebų vis labai 
mažai. Tik pinigiškai esa
me labai suvargę. Daugiau
sia remia tik vietiniai.

Draugai darbininkai, pa
remkite mus kovoj. Aukas 
siųskite per “Kovą.”

R. Merkis.
Nuteisė 4 redaktorius.

Dabar jau atėjo redakto
rių eilė “pakūtavoti”. Seat
tle, Wash., apkaltinti ketu
rių laikraščių redaktoriai 
už įvairius dalykus: vienas 
per smarkiai užsipuolė ant 
teisėjų, kitas ant pavieto vy
riausybės ir tt.

W. Virginijoj tardymas 
pasibaigė.

Senatoriai, kurie tyrinė
jo W. Virginijos darbo 
sąlygas, jau išvažiavo į 
Washingtoną. Galutino nuo
sprendžio dar ligišiol nėra. 
Angliakasyklų ■ savininkai 
reikalauja, kad senatoriai 
išskirtų dar vieną komisiją, 
nes jie būk tai dar turi dau
giau prirodymų, kad karės 
stovį būtinai reikėjo ap
šaukti.

L. Grikštą areštavo.
Ipswich’iuj, kaip mums pra-| bjauri tvarka, kuri jau nuo 
nesą, tarpe kitų IWW. agi- daugelio metu viešpatavo 
tatoriu areštuotas ir L. minėtame kalėjime.
Grikštas. Už jį užstatyta
$400.00 parankos ir pabai- fraukmys hubego nuo 
goj šios savaites atsibus tei- relių.
smas. Jį kaltina už maištiš- Rochester, N. Y. 22 d. 
ką prakalbą. birželio. Penkios dešimtįs
20 užsinuodijo nuo valgio. zmon^ll sužeista,

T . v ° gana sunkiai, kada ekskur-
New York, 20 d. birželio, sijos traukinys nubėgo nuo 

Harlemo hgonbuty staigiai rėliu netoli stacijos Ster- 
susirgo 3 daktarai, 12 sese- ling\ 
ru mielaširdystės ir dar ke- . . .
lios ypatos. Sakoma, jog Liepia plauti visą kūną.
užsinuodijo valgiu. Sveikatos departnientas

Mexikietes maištininkės. Kemden, Ohio, iš-
. , _ . . leido įsakymą visiems gy-

Mexjkietes irgi pradeda ventojams plauti savo kūną.
prisidėti prie sukilėlių. Štai jeigu’ kas nepaklausys to 
jųjų apie 200 taip atsižymė- parėdymo ir tik prausis bur- 
jo mūšiuose su valdžios ka- na> tuomet gaus užsimokėti 
numene, kad valdžia išleido $25.00.
paliepimą naikinti jas viso
mis pajiegomis. . Sudegė bažnyčia.

Veltui tie žmonės savo Harrisburg, Pa. 19 d. bir- 
kraują lieja. Nei patįs ne- želio. Čia sudegė viena iš 
žino už ką. . didžiausių bažnyčių. Baž-

o'O'taaaaa * i • nyčia buvo dar visai nese-$37,000.00 uz koją. nfai pastatyta.
New Yorkas. Darbinin

kas New Haveno geležinke- > Baisi audra.
lio išnetyčių prisilytėjo prie New Yorko ir New Jer- 

. elektriškos vielos, kuri ne- seY apygardose siautė baisi 
buvo apsaugota. Koja dik- audra, kuri pridirbo nuosto- 
čiai apdegė ir ją reikėjo nu- ant milijono dole-
pjauti. Darbininkas užvedė rūj-
bylą ir pareikalavę $100,000 pej^s išsprogdino fabriką, 
atlyginimo uz netekimą ko- , ... . , . . .• s ♦ Ohio valstijoj tūlo mieste-

Kompanija aprokavo, Jl° fabriką išsprogdino pe-
kad bylinėties neparanku ir pes* *{os v.l)ra(^cj?. S^auzti 
kad galinti pralošti, davė sprogstančią medžiagą, ku- 
darbininkui $37,000.00. f1 fabrik(J sandely.

Laike sprogimo žuvo 4 dar- 
Veltui vinčiavos 13 dieną | bininkai.

kiekvieno mėnesio.
Tūlas protestonų kunigas 

pavarde Reinolds paskelbė'| visoj Japonijoj triukšmingi 
savo parapijonams, kad jis 
veltui vinčiavos visus jau
nuosius 13 d. kiekvieno mė
nesio. Tatai daro jis tuo 
tikslu, kad panaikinti žmo
nių prietarą, jog 13 d. esanti 
nelaiminga.

ras.

jV.”

jonu bledies.
Neapolyj (Italijoj) kariška

me arsenale kilo gaisras, ku
ris atnešė 2 milijonu dol. 
nuostoli ų.

Sudegė daugybė namy ir 
ąpielinkėje, kur buvo gais-

Japonija prieš Ameriką.
Pereitą savaitę atsibuvo

• t • • • , • 1 V • •

protesto mitingai prieš Su
vienytas Valstijas. ‘Minia 
šaukė: “Gyvent ar mirt!”

Vienok tarpe diplomatų 
kaip iš vienos, taip ir iš ki
tos puses santikiai kuoge- 
riausi. \

Prūsuose, netoli Moors, 
angliakasyklose užgriuvo 15 
angliakasiu.

Kur neisi, ten rasi nelai
mes su aukomis darbininku 
gyvasties! i

d. iki 3 
nuvarė i 
iš Suvalkų, Vilniaus jr Kau-1 įus^ 
no gub., kurie bėgo slapta ,
Amerikon, bet pasieny tapo Salantuose,
sugauti. Plungiškių taip pat UL. Zin. praneša: Sustab- 
daug eina Amerikon. Kiek- dyti girtuoklystei iki pasku- 
vieną savaitę pas mus išva- P 
žiuoja Amerikon po kelioliką |forna- 
žmonių.

Šiauliai.
“Ryg. Nauj.” praneša:— 

Vietinėse alinėse alus parsi
duoda labai stiprus. Žmone- 
liai, jį begerdami, ūžia, kaip 
bitės avily. Dirbtuvėse dar
bininkai neperriebiai uždirba. 
Šiemet buvo gana daug strei
kų, bet didžiumai esant ne
susipratusiais, paprastai veik I Stabrovskis atsiuntė parodon 
visi streikai pralaimėti. Su- savo 16 paveikslų (pastelių). 

I sipratusieji darbininkai at- Šiaip jau pastebiamas šįmet 
statomi. parodoje didesnis publikos

4 užsiinteresavimas mūsų dai-
pip e e apą. lininkų veikalais. Vilniaus 

Pavandems, Kauno gub. gubernatorius Verevkinas 
Domskės dvare, šalę kelio nUpįrko jau vįeną iš didesnių 
koplytėlėje jau 8 metai, kaip A. Žmuidinavičiaus paveiks- 
sklepe gulėjo palaidoti. vieti- <<Negrįžš»tvyskupijos val-
mai dvarininkai Dimsai. Da- dytojas Michalkevičius antrą 
bar is geg. 8 i 9 d. tapo^ at- Lo payes dailininko pavelks- 
rastas įsrobavotas nabasnm-k. <<Saulėieidis”. Dailinin
kų ’kapas. Mat auksas ir nu- ko A Varno-Rikerio irgi ne
imi usiam neduoda ramybes. ma^aj paveikslų jau parduo- 
Del d-ro Mikuckio bylos. | ta.

i Kaip žinome, Telšių teis
mas išteisino daktarą Cezarą I šia perkamos juostos, 
Mikuckį ir jo seserį Telšių!kaina ir brangoka.

tinių laiku nieko nebuvo da- 
Salantų lietuviškoji 

inteligentija sirgo kokia tai 
girtuoklystės karštlige.

“Blaivybės” skyriuje yra 
800 nariu, bet skyrius dau
giau paiso katalikybės, negu 
blaivybės.

Dailės paroda.
“L. Žin.” praneša: 

kutinėmis dienomis, žinomas 
mums visiems dailininkas K.

Laudies skyriuje daugiau- 
nors



Prie surengimo “Lais
ves” moterų numerio.

Šiuomi kreipiamės prie vi
sų savo korespondentu, kad 
kyogreičiausia teiktųsi mums 
atsakyti ant šių klausimu:

1) Kokios moterų draugi
jos yra jūsų mieste?

2) Ar yra bendru vyru ir 
moterų draugijų? .

3) Kokios pakraipos minė
tos draugijos ir kiek jose mo
tery?

4) Kuomi atsižymi jūsų 
miesto lietuvės visuomeniš
kame gyvenime (teatruose, 
prakalbose, choruose ir 1.1.)

Atsakymai turi būti kuo- 
aiškiausi. Žinias męs turi
me surinkti iš kiekvieno bent 
kiek lietuviais apgyvento 
miestelio. Žinios bus suvar
totos “Laisvės” moterų nu- 
meryj. Redakcija.

SPAUDOS BALSAI
Apie svetimtaučių pa= 

girinius.
“Pirmyn” (Nil) šauniai 

pajuokia tuos mūsų laikraš
čiu^ ir veikėjus, kurie su pa
sididžiavimu žymi kiekvieną 
svetimtaučiu apie lietuvius 
veptelėjimą. Užtenka ko
kiam nors svetimtaučiui per 
pusę lūpų pasakyti kelis kom- 
plementus p. Gabriui arba 
kokiam nors angliškam laik
raščiui pažymėti chronikos 
skyriuje šį bei tą apie lietu
vius, -tuomet tūli mūsų vei
kėjai “smokavoja” tuos žo- 
delįpš, tarytum, dievai am
broziją.

Juk didžiuma svetimtau
čiu visiškai nepažįsta mūsų 
gyvenimo ir nuo ju pagirimu 
ar papeikimu mums nei šilta, 
nei šalta. Prie “Pirmyn” pa
stebėjimu “Laisvė” pridurs:

.Darbininku demokratija į 
tą dalyką žiūri kitaip. Męs 
jieškome pas svetimtaučius 
darbininkus ne tuščiu kom- 
plementu, bet pritarimo, pa- 
gelbos, išdirbimo pieno bend
ro veikimo ir t.t. Padėkime, 
Lietuvos darbininkai, sykiu 
su visos Rusijos darbinin
kais, turi reališką Baudą, 
kuomet kitu šalių socijalistai 
užtaria juos, padeda jiems ir 
agituoja prieš caro valdžią. 
Tokia svetimtaučiu nuomonė 
yra kompetentiška, tokia 
pagelba yra reališka. Kuo
met New York o socijalistu 
dienraštis žymėjo nutarimus 
Philadelphijos susivažiavimo 
—tuomet tai buvo ne tuš
čios pagyros, bet noras veik
ti išvien, atsiekti tulus prak
tiškus rezultatus.

Čionais jau męs turime rei
kalą ne su visa tauta, bet su 
dalimis tautos, su klesomis.

Ar valia socijalistus peikt?
“Dilgėlės” išmetinėja “L- 

svei”, būk ši nenorinti peikti 
nors ir peiktiniausius socija- 
listu pasielgimus, klaidas ir 
t.t. Nieko panašaus “Lais
vėje” niekados nebuvo. Ro
dosi tos pačios “Dilgėlės”pa- 
gyrė vieną stambu “Laisvės” 
straipsnį, kur buvo nurodyta 
daug blogybių ir ydų pas mū
šy socijalistus.

“Laisvė” nepasidarė sau 
iš socijalistu stabu, kuriuos 
nevalia būtu “rušioti”.

Blogai pasielgs socijalistas 
ar socijalistai—nesibijosime 
juos kritikuoti, nes tai yra 
priedermė kožno soc. laik
raščio.

. Meilės specialistai.
“Darbininku Vilties” ko

respondentas iš Grand Rapids 
praneša apie p. šeštoką, kai
po specialistą meilės klausi
muose. Dabar “Kovos” ko
respondentas iš Kensingtono 
praneša apie antrą meilės 
specialistą...

Raudonoji vėliava ir
Massachusetts bosai.

Verta plačiau pakalbėti apie 
įstatymą, kurį priėmė gegu
žio mėnesyje Massachusetts 
valstijos legislatura. Tasai, 
taip vadinamas “įstatymas 
apie raudoną vėliavą”, praeik 
jisai kokioj nors kitoj šalyj, 
būtu sukėlęs didžiausią pro
testu bangą.

Pas mus gi viskas buvo ra
mu.

Kuomet po billium pasira
šė gubernatorius Fossas 
(Chapter 678 'of the Act of 
1913), jisai skambėjo taip:

1) Jokia vėliava, išėmus 
tautiškąją ar valstijos vėlia
vą, bei vėliavą draugiškos 
svetimos tautos, išėmus dar 
vėliavas pasiuntinysčių,—jo
kia kita vėliava negali būt 
nešiojama parodose šioj val
stijoj.

• 2) Raudona bei juoda vė
liava, vėliavėlė, herbas arba 
ženklas, turintis kokį nors 
užrašą, priešingą organizuo
tai valdžiai, bei burnojantį 
prieš religiją, arba užrašą, 
įžeidžiantį dorą,—negali būti 
vartojama parodose šioj val
stijoj.

3) Jeigu kas nors prasi
žengs prieš tūlą punktą šio 
įstatymo, tuomet jisai gali 
būti suimtas be varento ir 
baudžiamas už kiekvieną pra
sižengimą bausme, nedau
giau, kaip šimtu doleriu, ar
ba kalėjimu, nedaugiau, kaip 
šešiais mėnesiais, arba abiem 
bausmėm sykiu.

Šitas įstatymas sugalvotas 
Massachusetts senatorių. Bet 
senatorių priimtam billiuj 
nieko aiškiai nebuvo pasaky
ta apie raudoną ar juodą vė
liavą. Buvo tiktai abelnai 
kalbama apie uždraudimą 
nešioti ženklus,- priešingus 
organizuotai valdžiai.

Tą punktą apie raudoną 
vėliavą pridėjo žemasai at
stovu butas ir Fossas po tuo 
billium pasirašė.

Socijalistas drg. Morri 1 iš 
.Haverhill buvo įnešęs patai
symą, kad “valia vartoti ša
lę tautišku vėliavų ir vėlia
vas, panašias į tas, kurios 
vartota laike Amerikos revo
liucijos”. Bet socijalisto įne
šimas tapo atmestas.

Massachusetts bosu atsto
vai nei • akim nemirktelėjo, 
pasirašydami po tuo bjauriu, 
prieškonstitucijiniu billium. 
Nekalbant jau apie aiškiai 
matomą billiaus niekingumą, 
jisai dar ir neliogiškas. Jeigu 
valia vartoti vien tautiškas 
vėliavas, tat, vadinasi, ne
valia vartoti ir uniju ženklu, 
vėliavų įvairiu draugijų, pa- 
galiaus net vėliavų išgany
mo armijos (salaveišiu).

Męs manome, kad tas įsta
tymas liksis tik ant popieros. 
Kiekvienas mėginimas bausti 
už vartojimą raudonos vėlia
vos didins pasipriešinimą 
prieš tą įstatymą.

Massachusetts legislatura 
yra viena iš atžagareiviškiau- 
siu. Dar visai neseniai ji 
aiškiai parodė savo parsida
vimą New York, New Ha
ven & Hartford gelžkeliui- 
smakui, pavesdama jam di
desnę dalį Mass, gelžkeliu ir 
gatvekariu linijų. Massa
chusetts valstijos legislatura 
remiasi ant tamsūnu farme- 
riu, ant fanatiku airiu, ant 
pabėgusiu iš .Canados fran- 
cūzų ir, užvis svarbiausia, ant 
darbininku nesusipratimo.

Ar ilgai dar ji remsis? Ar 
negana mums Lawrence’o, 
Hopedalio, Ipswicho, Hyde 
Parko, Bostono gatvekariu ir 
kriaučių streiky?

Tronas bei altorius.
Laikraščiu telegramos jau 

paskelbė plačiam pasauliui, 
kad Vokietijos kaizeris o Prū
su karalius Vilius II triukš
mingai atšventė jubileju 25 
metu savo viešpatavimo. Ne 
tik Berlyne, bet ir visoj Vo
kietijoj patriotiški maršai ir 
ginklu žvangėjimas skelbė 
pasauliui apie Viliaus Hohen- 
zollerno jubileju.

Senojo pasaulio, senu prie
taru šulas laikė ant savo gal
vos karūną ir statėsi dievo 
įgaliotiniu ant žemės, val
dančiu iš dievo pialonės.

Trimitai gaudė, šampanas 
liejosi upe, pulkai kareiviu 
rodė savo ginkluotą galybę. 
Tai buvo karališka šventė ir 
centrališka figūra "joje buvo 
patsai karalių pravadyrius, 
karalių rabinas.

Kataliku ir liuteriu kliras 
pridėjo savo maldų ir gies
mių balsą prie kazarmiy šū
kavimu. Štikas ir kryžius 
dar vieną kartą broliškai pa
sibučiavo ir pasakė, kad ju 
kelias vienodas. Tronas, ku
rį saugoja durtuvai ir alto
rius, skęstantis svaiginančiu 
smilkalu dūmuose, dar vieną 
kartą stojo greta kits kito, 
kaipo artymiausi bičiuliai.

Vilius II, tai kariaujantis 
generolas reakcijos, tai apaš
talas viduramžio baudžiavos 
tranu. Jisai dedasi esąs iš
mintingu, kaip Saliamonas, 
tarytum, jojo lūpomis pati 
išmintis kalbanti. Jo balso 
klauso pasaulio reakcijonie- 
riai. Jo žodis svarbus kaip 
dėl Peterburgo caro, taip dėl 
Francijos prezidento, kaip 
dėl Turkijos sultano, taip Ry
mo popiežiui. Jisai moka 
keliauti į šventą žemę Pales
tiną ir išlieti krokodiliaus 
ašarą ties Kristaus grabu ir 
tuom pačiu laiku jisai ištie
sia savo ranką kruvinai ran
kai Turkijos tirano. Jojo 
šeimyniškos “cnatos” taip di
delės, jog viso pasaulio če- 
batlaižiai ryte ryja tuos žo
delius, kurie iškrinta iš jo 
burnos ir išsižioję stebisi: 
“tai tik ir išmintingas kara
lius!”

Taip, Vilius II tiki į savo 
pašaukimą valdyti kitus. Ji
sai tiki, kad alkanu vergu 
gauja tam ir sutverta, kad 
gyventi pasauly, o saulės ne
matyti, kad dirbti, o nieko 
neturėti.

Vilius II yra vienas iš tu 
aniolu-sargu nagaikos ir ka
pitalo valdžios, kuri repiiasj 
ant bjauraus išnaudojimo. 
Jojo tronas stovi puikiame, 
žvilgančiame palociuje; jo 
troną apsupa blizganti auksu 
mundieriai. Auksas ir rožės 
paberta ant jo kelio. Rožių 
ir aukso užtenka ir jo apgy
nėjams.

* **
Toj valandoj, kada trony 

bei altorių šulas šventė savo 
jubileju, iš milijonu krūtiniu 
veržėsi pasipiktinimo ir kerš
to balsas? Tie milijonai vis
ką sutveria, bet nieko netu
ri. Milijonai Vokietijos dar
bininku ir darbininkių tą die
ną prigrąsino Viliui II visuo
tinu streiku, jeigu jisai ir jo 
goveda neišpildys miniu rei
kalavimu. Ne šiandien, tai 
rytoj, ne rytoj, tai užporyt 
—tasai grąsinimas išsipildys.

Sukryžiavę rankas ant sa
vo krūtinės, tie milijonai 
trenks kūjį į šalį ir apskelbs 
kovą ant žūt- būt. Tie mili
jonai drąsiai sako Viliui:—— 
Juk tu apgavikas. Tik užli
pęs ant trono, tu pračiulbė- 
jai apie darbininku tiesas. 
Bet kur jos? Tu davei mums 
švininiu kulky į krutinės. Tu

sakaisi mylįs teisybę! Bet 
tavo teisybė šildo ir tukina 
bajorus ir kazokus, o ne mus. 
Tu sakaisi mylįs dorą, religi
ją, šeimyną! Tai kodėl gi ta
vo religija tėra kazarmiy 
kazematuose, kodėl tavo kry
žius randasi ant armotos, ko
dėl tu nuolat kurstai ugnį 
tautiškos neapykantos?

Šalin tavo religija, tavo 
“cnatos”! Šalin milijoninė 
kariumenė, šalin bajoru val
džia, šalin apšarvuotos kum
ščios dora!...

Milijonai pasaulio darbi
ninku sako, kad Vilius II ir 
jo parizėjai kelia savo puotą 
ant ugniakalnio. Ateis die
na rūstybės, kada keršto ug
nis pradės pleškėti iš ugni
nės krūtinės, kada ugninė 
lava nušluos erškėčius ir 
piktžoles ir prirengs dirban
čiai žmonijai platu vieškelį į 
Viešpaties Darbo karaliją.

Viešpats Darbas nenuvei
kiamas!

Argi bogomazninkai?
(Atsakymas Klajūnui)

Nepridera poetui, kuris 
pats vos tik pradeda arti pir
mą vagą poezijos dirvoj, šok
ti į tokias kritikas su kitais 
vyrais, kurie taip pat pre
tenduoja ant poetu vardo.

“Laisvės”,. N 46 p. Kla
jūnas kad duoda, tai duoda 
vėjo pp. Rutkauskui ir Stri
maičiui. Nesuprantama man 
ta arogantija, tasai drąsu
mas Klajūno. Rodosi, jisai 
pats turėjo suprasti, kad,rei
kalui esant, kas kits gali pa
kritikuoti nevykusias eiles. 
Reikėtų prisilaikyti bent šio
kio tokio, pasakyčiau, parla
mentarizmo, švaresnio apsi
ėjimo.

Tai toksai išlaukinis įspū
dis, perskaičius Klajūno 
straipsnį, p. Rutkausko po
ezijos nemanau ginti, bet 
nematau ten jokio pavojaus 
mūšy literatūrai iš tu jo ra
šymu. Rusų patarlė gerai 
sako: “Kuomi vaikas nesibo- 
vyty, by tik neverktu”. Taip 
ir su p. Rutkausku.

Kamgi tad p. Klajūnas iš
sirengė į kovą su vėjiniais 
malūnais, kaip tas nemiršta
mas Don Kfšotas? Pavojaus 
jokio nėra nuo p. Rutkausko, 
tad kamgi tie neetiški žode
liai, kaip “žaginimas” ir tt., 
kam tas piestu stojimas?

Lietuviu poezijai yra daug 
daugiau pavojaus ir klerika- 
lizacijos mūsų poezijos, iš 
pripažinimo “stulpais” nors 
ir tokiu politiku, kaip L. Gi
ra, Vaitkus ir kiti.

Nepraleidžia p. Klajūnas 
receptu ir atsakymu ligoniui 
eilėmis. Argi tai poezijos 
dirva?

Bet kas jau stačiai keista, 
tai negražus užsipuolimas 
ant p. Strimaičio. Argi p. 
Strimaitis kada nors siūlėsi 
į “poetus”? Niekuomet, o 
niekuomet.

Galima parašyti apskelbi
mą eilėmis, galima juokais 
paeiliuoti kokiame susirinki
me, galima šį tą pabriežti 
eilėmis į juoku skyrių. Ka
me gi čia pavojus, kame čia 
“žaginimas”? Tai paprasta 
nekalta pramogėlė, tai savo
tiškas reklamos būdas. Ste- 
bėties reikia, kaip dėlei tokio 
tuščianiekio p. Klajūnas su
šunka: “Karaul! gorodovoj!”

Norėčiau pasakyti p. Kla
jūnui: poetėli, nusiramink ir 
neskaldyk iš skiedros veži
mo. Gana bus to, kad iš p. 
Rutkausko gardžiai pasijuok- 
sim, o p. Strimaitį paliksim 
ramybėje.

Čiru-viru.

KLAJŪNAS.

KNYGOS REIKŠME GYVENIME.
Knyga! Kaip keistai skamba tas žo

dis tam, kuris nesupranta jos vertės; bet 
kaip jis reiškus.tokiam, kuris ją pamylęs! 
Sakau tai todėl, kad be tam tikro pamylė- 
jimo-pamėgimo-atsidavimo jokis darbas 
netenka savo vertės. Žmogus tik tuomet 
pilnai supranta savo darbo vertę, kada jis 
imasi už jo su pasišventimu. Visokį dide
li ir gerbtini darbai, kurie kada nors buvo 
ir esti atliekami, stojasi ne ačiū molio Mo
tiejams, bet nenuoalsiems gyvenimo ka
reiviams-jieškotojams. Pasišventusį sa
vo jįarbui žmogų niekas neatgrasins nuo 
pradėto. Jis nesigaili paaukauti tam visą 
savo gyvenimą, su jo smagumais ir skaus
mais, ir gyvastį. Pavyzdžiu būtu galima 
privesti visą eilę, bet tuo mes nukryptu
me toli nuo savo temos.

iš nedaugelio atskiru judėjimu-ženkly bei 
garsu-klyksniu. Tie įrankiai, galima sa
kyti, buvo ant tiek netobuli, ant kiek ne
tobulas buvo pats žmogus. Bet laikas 
darė savo. Pirmapradinis žmogus, pasi
didinus jo šeimynai, norinti nenorint buvo 
spiriamas persikelti į kitas tinkamesnes 
gyvenimui vietas. Pakeliui ir naujoje gy
venimo vietoje, prie jau esančiu jo vaiden
tuvėje, prisidėjo dar tūli nauji vaizdai-į- 
spudžiai. Jis jieškojo vis nauju įrankiu 
išreiškimui pastarųjų.

(T. b.)

SOCIJALISTO KALBA DŪMOJE 
APIE DVASIŠKIJĄ.

■ ■ - - ' I...

Pas mus yra nudilusi patarlė: “Iš 
skaitymo nevalgysi duoną”... Su apgai
lestavimu reikia pasakyti, kad męs, dau
giau ar mažiau, dar prisilaikome jos. Ta 
sena, nudėvėta pažiūra ir mūsų pačiu lie
tuviškas nerangumas tolydžio trukdo nau
jojo laikmečio ligą.—Męs esame ne
rangus pri e skaitymo! Tas apsi
reiškia kuoaiškiausia mūsų kultūrinėse or
ganizacijose, kurios užsiima literatūros 
bei apšvietos skleidimu. Pavyzdžiui im
kime “Tėvynės Mylėtoju Draugiją” ir 
“Lietuviu Socijalistu Sąjungą”. Tų dvie
ju organizacijų, jei jau ne tiesiog, tai 
abelnai—-c r e d o yra knyga. Tečiau ar 
daug jos tame atsiekė? Pirmoji dar var
gais negalais laiks nuo laiko išleidžia vie
ną kitą brošiūrėlę, nepriskaitant V. Ku
dirkos raštu, bet antroji jau kelinti mėtai 
skursta su Bebelio “Moteris ir Socijaliz- 
mas” išleidimu. Kame priežastįs to viso? 
- Męs esame nerangus:prie skaitymo! Aš 
ir vėl atkartoju. Knygos tik ten platina
si, kur jos randa sau rinką—skaitytojus! 
Tokio kafro ar hotentoto akyse ir geriau
sia civilizuotos tautos knyga neturės jo
kios vertės. Tuo išsiaiškina priežastis, 
kodėl pas mus taip mažai randasi nors vi
dutiniškai geru knygų, visai jau nekal
bant apie didelius, turinčius mokslišką bei 
istorišką vertę veikalus.

* **
“Jei mūsų žemė, visa gamta, draugi

jos gyvenimo organizacija ir pats žmo
gus su savo slepeninga vėle, nuo pasaulio 
pradžios iki šiai valandai, būtu užsilikęs 
pirmapradiniame pavidale, be jokiu per
mainų; jei kiekvienas žmogus būtu apdo
vanotas su tokiomis dvasiškomis ir fiziš
komis spėkomis, kad jis savo trumpame 
gyvenime galėtu asmeniškai nuskristi į 
neišmatuojamas dangaus erdves, pasiner
ti jūros gelmėse, įsisprausti žemės vidu
ryje, gamtos paslaptyse ir antro žmogaus 
užvis slėpeningiausiuose sielos kampučiuo
se, ir matyt savo akimis, atjaust savo 
jausmais-pajautimais visur ir viską, ir jei 
prie to da žmonija dvasiškai bei morališkai 
būtu ant tiek tobula, kad jai nereiktu 
skelbti jokio mokslo—tada mums nereik
tu nė knygų” (K. Aschman). Tečiau tokio 
absoliutiško tobulumo męs nematome nie
kur. Visuomet, visur ir viskas keitėsi, 
keičiasi ir keisis. Ant kiekvieno žingsnio 
perversmas ir perversmas. Ten, “kur ži
loje senovėje, galbūt, stūksojo augšti, 
sniegu apdengti kalnu milžinai, dabar ža
liuoja gilus kloniai; kur sykį bangavo pla
ti jūra, dabar, galbūt, esti tyrai ar javu 
laukai ir antraip. Klimatas, gamta, me
džiai, augmenįs ir gyvūnai nėra jau tie 
patįs, kurie buvo kitada; net ir pats žmo
gus iš pirmapradinio žvėriui lygaus gyvū
no, kuris vienui vienas ar mažose grupe
lėse klajojo mišku tankynuose, maitinosi 
šaknimis, medžiu vaisiais ir smulkiais gy
vūnėliais—persikeitęs genijališku Europos 
bei Amerikos piliečiu, kuris gyvena dide
lėse ir gerai suorganizuotose valstijose”. 
(K. Aschman).

Vienok šiandieninis Europos bei Ame
rikos pilietis visus nūdienu pragumus ir 
kultūrą įgijo ilgoje, sumanioje ir neatlai- 
džioje gyvenimo kovoje. Nuo kanibaliz
mo iki žmoniškumo, nuo barbarizmo iki 
civilizacijos!—tai ilgas žmogaus pastango
mis, kentėjimais ir džiaugsmais išgrįstas 
plentas, ant kurio stovėdamas šiandieną 
jis sli pasididžiavimu žiūri į savo darbo 
vaisius.

* **
Kuomet žmogus pradėjo atsiskirti nuo 

kitu gyvūnu, vos tik pradėjo plėtotis jo 
dvasiškojo gyvenimo regratis—jis jieško- 
jo įrankiu, kad išreikšti atjaustą, matytą, 
girdėtą. Tie įrankiai pradžioje susidėjo

Nuo Red .--Paduodame ištraukas ifi 
draugo Čecheidzės kalbos Rusijos Dū
moj. Už tą kalbą jisai buvo išmestas 
juodašimčiais iš Dūmos ant penkiy 
posėdžiu.

Gerbiami V. Dūmos ponai! Dvasiški- 
jai, taip sakant, pavesta rūpintis mūsų 
dvasios reikalais; jinai moko mus, kad kū
nas mirštantis, o dūšia nemirštanti ir, kad 
ant šios žemės, męs, taip sakant, esame 
svečiai. Pagal dvasiškijos mokslą šis gy
venimas yra tik prisirengimu prie kito, 
užgrabinio gyvenimo. Kasgi mus ruošia 
prie ano gyvenimo? Suprantama, dvasiš- 
kija ateina pagelbėti mum mūsų žemės 
kelionėje. Toji kelionė, gerbiami Dūmos 
nariai, yra sunki, nes mūsų kūnas, kaip 
dvasiškija sako, veda mus prie visokiu pa
gundų : vieni iš mūs mėgsta pavalgyt gar
džiai, kitas nori namus nusipirkti, trečias 
mėgsta išsigerti, ketvirtas gundosi duto- 
mobiliu įgyti. Kuomet pagundos męs 
apimti, tuomet ateinadvasiškija mus gy
dytu ir ramintu ir atsimindama, kad tikė
jimas be geru darbu yra kaipir numiręs, 
dvasiškija duoda mums gerą pavyzdį to 
gyvenimo, kuris veda j dangaus karalystę. 
Paimkime Kristaus žodžius: “lengviau 
kupranugariui perlįsti per adatos skylelę, 
nekaip turčiui įeiti į dangaus karalystę”. 
“Visi tikintieji lai randasi vienybėj ir vi
sa, kas reikalinga, lai būna bendra”—mo
kina apaštalas. Ir štai, ponai, patvirtini
mui tu paliepimu Maskvos arcivyskupas 
gauna ąlgos 6000 rubliu, valgiui (stalavu) 
8000 rubliu, nuo Čudovo vienuolyno 6.000 
rub., nuo Traicės Sergijaus lavros 12.000 
rub., nuo Yvero koplyčios 45.000 rub.— 
taigi viso labo mūsų gerasis Maskvos ar
civyskupas gauna 82.000 rubliu. Peter
burgo arcivyskupas gauna algos 5.000 r., 
stalavu 4.000 rb., nuo Nevos Lavros 250. 
000 rub. Taigi išviso 259.000 rub. Na
bagai Kazaniaus ir Vladimiro vyskupai 
gauna tik po 40.000 rb..

Toliaus, gerbiami Dūmos nariai, pri
siminkim žodžius Jono Auksaburnio: “gė
rybės mano nuo velnio pąeina”. Patvirtini
mui tu žodžiu 245 cerkvės turi kožna iki 
500 dešimtiniu žemės, 50 klioštoriu turi 
daugiau nei po 500 dešimtiniu, 14 kliošto
riu turi daugiau nei po 1000 dešimtiniu ir 
15 klioštoriu turi daugiau nei 1500 dešim
tiniu. Visos tos žemės kaštuoja 116 mili
jonu rubliu, o pelno neša iki 4 milijonu 
kasmet.

Toliaus, gerbiami Dūmos nariai, męs 
žinome, kad būna karės, peštynės, bylos, 
teismai, nes yra nuosavybė. Todėl šven
tas Klemensas mokina: “apsisaugokime, 
broliai, valdyti daiktus, kaipo nuosavybę 
ir nemylėkime jos”. Patvirtinimui tu žo
džiu Solovecko klioštorius turi 66.000 de
šimtiniu, Kožeoru kliošt. turi 24.000 de
šimtiniu, Sarovo—26.000 deš. ir 1.1.

“įgykite dvasios šventos palaimini
mą”— sakė šv. Serafimas iš Sarovo. Ir 
štai, kad išpildžius jo norą Peterburgo klio- 
štoriai turi 266 kiemus su namais, Kijevo- 
114 panašiu kiemu su namais, Maskvoje 
908 namus. Tie namai neša didelę randą. 
Pridėkite prie to, kad daugelis klioštoriu 
užlaiko užeigos namus ir viešbučius, atsi
minkite taip pat, kad daugelis klioštoriu 
užvedė tikrą kapitalistišką ūkį su tikra 
darbo eksploatacija ir jūs sutiksite, kad 
ŠV/. Serafimas turi geru pasekėju.

(Pabaiga bus)

i

Didvyris.
Epigrama.

Didvyris! genijus! tveria jis, tveria...
Ką gi? — paklausite jūs.
Popiera rašalą geria, tik geria...
Sako—istorija bus.
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TIK VYRAMS

28

20c.
... 20c.

20c.
.. 20c.

Naujos Mados

GRAMOFONAI 
$20 vertes mašiną 

atiduodu tik už $17

.......... 20c. 
prasikaltė- 

10c. 
50c. 
50c. 
15c. 
15c.

JŽAN’GA UZDYKA.
461 Sixth Avenue, near 28th Street, 

New York.

y.

Dar delei savamokslių Korespondencijos

Paaiškinimas

HM

3

Ir vėl esu priverstas užim
ti šiek - tiek vietos tūliems ne
susipratimams išaiškinti, ku
rie kilo dėlei mano straipsnio 
apie savamokslius, tilpusio 
“L.” N40. I mano straipsnį 
atsako p. Filantropas.

Išpradžip p. F. spėlioja, 
kaip aš, Br. Dėdė, mokslą 
įgijau. Girdi, “jį, 'Brooklyno 
Dėdę, po prievarta nustūmė 
mokyklon, po prievarta pri
krėtę į jo galvą mokslo...”

Man išsirodo, kad aptari
mui klausimo apie savamoks
lius nėra jokio reikalo žinoti, 
kaip įgyjo mokslą p. Filan
tropas ir Brooklyno Dėdė. 
PanaŠŲS nukrypimai nuo 
svarstomojo klausimo tik su
erzina diskusantus/

Savo straipsniu aš visai 
nesistengiau prirodyti, kad 
kiekvienas dipliomuotas in
teligentas jau pilnai išsilavi - 
nęs ir jog visame kame yra 
nuoseklus ir sistematiškas. 
Mano straipsny apie tai nie
ko nerašyta ir aš veik pilnai 
sutinku su p. Filantropo nuo
mone, kurią jisai išreiškė “L.” 
N43 apie didžiumą svietiškos 
ir dvasiškos inteligentijos. 
Kas dalyvauja darbininku ju
dėjime, tas turi tiek ir tiek 
progų pamatyti didžiumos 
inteligentu čebatlaižiavimą.

Pavyzdžiu savamoksliams 
aš statau ne “dipliomuotus”, 
bet tuos inteligentus, kurie 
įgytąjį mokslą panaudoja dėl 
tolesnio lavinimosi. Čia p. 
Filantropas sako teisybę.

Savo straipsniu aš tik at
kreipiau atydą į ydas sava
moksliu, nors ir pripažinau, 
kad, keliant mūsų kultūrą, 
jie sulošė didžiausią rolę. Ar 
gi čia įžeidimas?

Ir patsai p., F. sako, kad 
reikia protaut liuosai be už
baigos. Iš to aišku, kad rei
kia mokinties, lavinties, įgyt 
nauju žinių. To kaip tik aš 
ir norėjau nuo savamoksliu, 
kuomet nurodžiau į ju ydas, 
kurias, veikiausia ir p. F. 
mato kasdieniniam, gyveni
me. Ne didžiuotis viena kita 
įgyta žinią, bet plėšt savo ži
nojimą toliau - - ve mano pa
tarimas.

Tai ko ir ginčyties?
Brooklyno Dėdė.

ypač kalbėtojus reikia gerbti už jų triū
są, bet apie minėtą kalbėtoją kaip 
męs, 'taip ir veik visi socijalistai turi 
išsidirbę labai aiškią nuomonę, kuri 
jums Šiandien, rasit, nesuprantama, bet 
su laiku suprasite.

Stasiui Dyburiui (Chicago). Nuo tų 
ligų pas mus nėra vaisty. Ar tie bur- 
dingieriai su dideliais pilvais—mums ne
rūpi.

B. Bobrauskui. Smagu girdėti, kad 
raštelis jums patiko. Didžiuma mergi- 
ny išties taip elgiasi, kaip jūs rašote.

Pušiniui. Talpiname anksčiau gautą.

laužta ranka ir visas labai 
sudaužytas; kaunietis.

Sužeista: Motiejus Petru- 
lionis, suvalkietis, vargiai be- 
išgis ir Juozapas Maginskas, 
suvalkietis, nėra perblogiau- 
siame padėjime.
' Juodu kasė grabę pagal 

gelžkelio apie 12 pėdu gylio.
Trįs mūsų broliai vaitoja 

ligonbuty.
A. Gudauskis.

Medicine Hat Alta, Can.
Vietinė soc. kuopa 8 d. bir

želio parengė diskusijas te
moje: ar moterįs pavergtos? 
V. Užkuraitis gynė moterų 
pusę, o K. Rugienius prieš.

Diskusijos buvo gana pa
vyzdingos, nes kaip moterų 
apginėjas, taip ir jo oponen
tas stengėsi, kaip galint, ap
ginti savo pusę, o ypatingai 
moterų apginėjas ne tik ką 
statė teisingus argumentus, 
jet vietomis gana juokingus. 
Ir galu gale susirinkusiejie 
pripažino jam tiesą. Disku
sijos tęsėsi apie 3 vai. laiko. 
Toj pačioj vietoj atsibus dis
kusijos 6 d. liepos, 2 vai. po 
pietų temoje: kokią naudą 
atneša patrijotizmas? J.Žeb
rauskas gins patrijotizmą, o 
V. Užkuraitis prieš. Mel
džiame visus lietuvius atsi
lankyti. Ji.

Lawrence, Mass.
Birž. 15 d. L. S.. S kuopos 

Lawrenco ir Haverhillo bend
rai surengė pikniką. Buvo 
paimta kempė Columbia 
Club, bet turbūt per keno- 
nors įskundimą policijai, dar 
dviem dienom pirma pikniko 
kempės savininkas tapo areš
tuotas už išdavimą kempės 
ant šventos dienos.

Greitu laiku tapo paimta 
kita kempė, bet apgarsint 
jau nebuvo laiko, nors ženk
las ir buvo padarytas ant tos 
vietos, vienok didžiuma žmo
nių nesuradę grįžo namo. 
Meldžiame atleisti.

Sykiu su pikniku buvo ir 
prakalbos. Kalbėjo drg. J. 
Smelstorius. Pirmiausia nu
rodė, kaip naudinga yra žmo
gui pasilinksminimas, kurio 
kapitalistiškam surėdyme 
vargu kada nors gauti. To
lesnei kalbėjo darbininkiško
je dvasioje. Kalbėjo gana 
aiškiai ir visiems supranta
mai, už ką publika dėkavojo 
delnu plojimu.

Nors įžangos nebuvo, bet 
kadangi žmonių buvo gana 
daug, tai pelno abiejoms kuo
poms po keletą doleriu atliks.

Vakare atsibuvo L. S. D. 
prakalbos. Kalbėjo drg. S. 
Michelsonas. Pirmiausia iš
gyrė L.S.D., kad yra laisva 
nuo bausmių ir ragino kiek
vieną prisirašyti. Gaspadi- 
nėms liepė nepriimt ir ant 
burdo tokiu žmonių, kurie 
nepriguli prie bent kokios 
nors pašelpinės draugystės. 
Ragino prisirašyt netik prie 
draugysčių, bet ir prie šios 
šalies, idant išsirinkt sau ge
rus valdininkus, t. y. socija- 
listus.

Nors lietuviu Lawrence 
yra apie 5000, bet ant pra
kalbu buvo tik kelios ypatos. 
Kur jie laiką praleidžia, tai 
nesunku įspėt.

L. S. S. 64 kp. vėl rengia 
didelį pikniką ant liepos 4 d., 
kampėje Country Club.

Steponas Večkys.

PAJIEŠKOJIMAI
/^•Pajieškau draugų Simono ir Jono 
KancielaviČių. Pirmiau gyveno Wor
cester, Mass.

Malonėsite atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą

A. Vaičiulis
1.3 River St., N. Walpole, N. H.

Pajieškau draugo Juozapo Pivoriū
no, Kauno guh., Ežerčnų pav., Ska
piškio valsčiaus, Biliūnų sodžiaus.

P. Naujokas
P. O. Box .304 Jerome, Ariz.

MŪSŲ AGENTAI.
A. M. Metelionis, 500 So. Clinton st. 

Collinsville, III.
J. Klinga, Gardner, Mass.
P. Dedynas, Worcester, Mass.

“LAISVĖS” REDAKCIJOJ GALIMA
GAUTI ŠIOS KNYGOS:

Čenstakavo.,. Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................. 15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuii- 
tai ...................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽIN YSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį..............................................  15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c.
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems .............. 15c.
NAUJOS KANT1ČKOS arba politiš

kos giesmės............................ 30c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys...........................15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimelis iš revoliucijos lai
kų................................................ 15c.

TĖVYNĖS LAUKUOSE. Jovaro raš
tų rinkinys.............................. 10c.

BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS. Juo
kingas apsakymėlis................   10c.

SOCIJALDEMOKRATV PAŽIŪROS 
ir reikalavimai........................ 10c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga.

PRASIKALTIMAI ir 
liai................................

“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas

Daugelis musu merginu, jbesivaikydamos paskui sportelius, užkliūva į tokias vietas, 
kur būna apsvaigintos ir suterštos. Lietuvaites, apsisaugokit nuo tokio 4‘good time”.

Paterson, N. J.
Jau suvirš 4 mėnesiai kaip 

tęsiasi streikas Patersono au
dėju. Dabi.r kapitalistiški 
laikraščiai garsina, kad strei- 
kieriai grįžta darban. Tai yra 
melagingos žinios. Jos lei
džiamos tuo tikslu, kad su
klaidinus darbininkus. Kad 
tos klaidingos žinios nesipla- 
tintu, todėl lietuviai streikie- 
riai išrinko presos komitetą, 
kuris pranešdinės teisingas 
žinias.

Mažesni savininkai jau no
rėtu taikyties, bet negali, 
kadangi visą pramoniją kont
roliuoja didžiosios kompani
jos. Nekurie iš mažesniu 
kapitalistu jau netsubankru- 
tijo.

Streikieriu padėjimas ap
verktinas, nes pragyvinimui 
reikalingi daiktai reikia pirk
ti, o nėra už ką. Jeigu šei
myna gauna tris kvortas bul
vių—to turi užtekti bent per 
tris dienas. Nekurie strei- 
kieriai stačiai badauja.

Kapitalistams pagėlbon 
ateina valdžia, kurios žiau
rumas stačiai neapsakomas.

Manome, kad lietuviška
visuomenė ateis mums pagel- 
bon. Presos Komitetas.

k

Binghamton, N. Y.
LSS. kuopos nariai buvo 

nutarę lavinties kalbėti, tai
gi birželio 15 d. buvo pirmas 
bandymas kalbėti.

Kalbėjo: J. Vėžis, A. Pali- 
lionis, P. Brazdžionis (skaitė 
savo prakalbą) ir J. Bučins
kas. Temas visi turėjo skir
tingas, bet kalbėti nelabai 
sekėsi, kadangi dar buvo tik 
pirmas bandymas. Klausy
tojais buvo tik kuopos nariai? 
Ant sekančio susirinkimo ir
gi pasižadėjo keliatas drau
gu kalbėti.

Galimą tikėtis, jeigu tik 
draugai lavinsis, tad ant to- 
liaus galės geriaus kalbėti.

Tame pačiame susirinkime 
kuopa išrinko 4 draugus pa
rinkti auku Patersono strei- 
kieriams. Rinkėjai eis per 
stubas.

Ant 21 d. birž. kuopa ren
gė teatrą. Lošė “Dėdė At
važiavo”. Toje pačioje die
noje turėjo susirinkimą Lie
tuviu ;Kliūbas, kur tapo pa
skirta $5.00 iš iždo dėl Phila- 
delphijos streikuojančiu cu- 
kerninku ir susirinkusieji na
riai suaukavo $2,30, kurie 
sykiu bus pasiusti.

Buvo įnešta, kad Kliubas 
prisidėtu prie Imigrantu Šel
pimo Sąjungos, mokant po 
20 c. į metus nuo nario. Bet 
įnešimas likosi atmestas. 
Turbūt kliubiečiai nenori su
prasti reikalo. Juk tai, ro
dos, naudinga.

Viską girdėjęs.
Lewiston, Me.

Birž. 6 d. atsibuvo koo
peracijos susirinkimas. Ant 
susirinkimo nebuvo svarsto
ma nieko rimto, o vien tik 
užsipuldinėta ant korespon
dentu. Ant vieno draugo 
jau veik buvo ir ypatiškai 
užsipulta. Kaip matyt, ne
kurie Lewistono lietuviai ne
myli teisybės.

Nemanykite, kad pavyks 
korespondentus sustabdyti. 
Jeigu turite ką nors prieš 
juos—tai rašykite į laikraštį.

Naujas Korespondentas.
Pittston, Pa.

Mūsų pirmeiviai jokiu bū
du negali sugyventi su kuni
gu. Pirmą nedėldienį šio 
mėnesio jisai vėl iškeikė 
Pittstono knygyną, išvadin
damas jį žalčiu lizdu. Mat, 
į knygyną pareina tokie laik
raščiai, kaip “ 
“Laisvė” ir kiti.

gelis, net balso nesiprašę, 
pradėjo plūst ant valdybos. 
Valdyba buvo priversta nu
tilti. Ir tik tuomet aprimo 
rėksniai, kuomet peržengė 
įstatus ir išpildė savo noj*ą.

Tą viską Rožytė užtyli, 
nes tas duotu progą kitu 
miestu lietuviams pamatyti 
montelliečiu “pavyzdingu
mą”. Rožytei privalėjo ap
rašyti taip, kaip buvo, o ne 
dailinti savaip!

P. M. Balsys. .
Mano atsakymas P. M. 

Balsiui. Jūs rašote, kad fi
nansų raštininko raportas ne
sutiko su kasieriaus raportu. 
Tiesa, keliais doleriais pas 
aną buvo daugiau, bet ant 
pabaigos susirinkimo rašti
ninkas atsiminė klaidą. Pa
žiūrėjęs antru kartu į kny
gas, tai ir surado kasieriaus 
teisybę. P. Balsys sako, kad 
Stankaus raportas nepriim
tas su padėka. Turiu pasa
kyti, kad raportas priimtas 
didžiuma balsu su gausiu 
delnu plojimu. Nesuminėsi 
gi vieno-kito veptelėjimo! 
P. B. rašo, kad valdyba ne
buvo išrinkta slaptu balsavi
mu. Valdyba išrinkta slap
tu balsavimu ir tik ant pa
baigos, pirmininkui nuilsus, 
leista nominuoti viešai, bet 
balsuota slaptai. Taip yra 
ir protokole. Rožytė.

Spring Valley, III.
16 d. birž. pasimirė Apo- 

lionija Kucinskienė, vos tik
tai susilaukus 34 metu. Su 
vyru pragyveno 7 metus. Pa
liko dideliam nubudime vyrą 
su dviem,mažais vaikeliais.

Velionė buvo laisvu pažval- 
gU, visu mylima. Giminėms 
ir draugams ačiū už dalyva
vimą laidotuvėse.

Jau antri metai, kaip čia 
gyvena Deksnis. Išpradžiu 
sakėsi neužgauliosiąs socija- 
listu, bet dabar (o ypač po 
kapucino apsilankymo), visai 
nesiliauja niekinęs socijalistu

Keli draugai, susitarę, nu
ėjo pas kun. ir uždavė jam 
tulus klausimus religijos da
lykuose. Tai jisai pasakė: 
“per jauni esate”.

Bažnyčioje, mat, galima 
visaip išmislinėti, bet priro
dyti kad reikia, tai nemoka.

Lempos Sargas.
Springfield, III.

Pastaruoju laiku čia atsiti
ko kelios nelaimės prie dar
bo. Jokūbui Lamsargiui nu-

, Bridgeporto socijalistūms 
reikėtų daugiau subrusti.

Vyrukas.
Minersville, Pa.

Birž. 11 d. persiskyrė su' 
šiuom pasauliu OnaNaikelie- 
nė. Mirties priežastis—po 
palagu. Prieš mirtį įsakė 
savo vyrui auginti vaikučius 
laisvoje dvasioje. Kada bro
lis, p. Plečkaitis iš Mahanoy 
City siūlė jai kunigą, tai ji 
pasakė: “Jeigu ir parveši, 
brolau, kunigą- tai uždary- 
kie mano kambario duris, 
kad aš jo nematyčiau”.

Nabašninkė buvo dora, 
prakilni įr laisva moteris. 
Mylėjo skaitymą, lankėsi į 
prakalbas ir teatrus, niekur 
neatsiliko su aukomis ir šva
riai užlaikė namą.

Velionė turėjo 37 metus. 
Palaidota ant protestony ka
piniu su laisvom apeigom. 
Daug žmonių palydėjo na- 
bašninkę į amžino pailsio 
vietą.

Lai bus jai lengva šios ša
lies žemele.

A. J. Banučauskas.
Montello, Mass.

Negeistina, kad tūli mūsų 
korespondentai neatsižiūri į 
pačią svarbiausią savo už
duotį—teisybę. Štai, kad ir 
“L.” N 46, Rožytė aprašo 
Brocktono Liet. Tautiško na
mo draugystės metinį susi
rinkimą sako: “Buvo išduo
ti raportai valdybos. Viskas 
pasirodė tvarkoj. Paskui 
gavo padėkavonę senoji val
dyba už gerą tarnavimą”.

Taip nebuvo. Kadangi fi
nansų raštininko raportas 
nesutiko su kasieriaus ir ta
po atidėtas ant toliau. Pa
dėka vonių už gerą tarnavi
mą, taipgi nebuvo. Kada 
pirmsėdis H. Stankus, išdavė 
raportą, parodydamas tūlas 
klastas 1912 metu valdybos, 
tai visuose kampuose šaukė: 
“įsidėk į kišenių! Siusk į 
“Keleivį”! Pasiturėk sau!” 
Buvo ir tokiu, kurie dar 
“geriau” patropijo. Argi 
tai yra padėka už žmogaus 
pasišventimą ir triūsą čielu 
metu?! Vėliau, kada reikė
jo rinkti nauja valdyba, 
pirmsėdis paaiškino, jog pa
gal- draugystės įstatus, val
dyba renkasi slaptu balsavi
mu. Kas iš to išėjo? Užte
ko vieno nario “nurodymo”, 
jog slaptas balsavimas yra 
nepraktiškas ir tuomet dau-

Nežiūrint kunigo barniu, 
knygynas kįlą. Apšvieta 
ir teisybė vis vien turės pa
imti viršų. M. L.

Easton, Pa.
“Laisvės” N 47 tilpo ko

respondencija, apšmeižianti 
mano nabašninkės moteries 
atmintį. Nieko panašaus į 
korespondento aprašymus 
nebuvo. Aš turiu ir liudi
ninkus.

Todėl prašau patalpinti šį 
mano pranešimą, kuriuom aš 
atšaukiu minėtą korespon
denciją.

Jums gero velijantis
Povylas Lokauskas.

Nuo red. Korespondentas, 
kuris bus patėmytas netei
singu žinių pranešime, 
tos “Laisvėje” negaus.

Chicagos chronika.
14 d. birž. “Aušros” sve

tainėje atsibuvo baliukas aš- 
tuoniems mokslaeiviams pa
gerbti, kurie užbaigė mokslą. 
Publikos buvo mažai. Nesu
sirinko nei trečios mokslaei- 
viu dalies. Rengėjai, vei
kiausia, neapsvarstę parengė 
šį vakarėlį.

Nedaug svarbu, kad nepri
buvo saliūniški inteligentai, 
bet svarbu, kodėl taip mažai 
moksleiviu pribuvo? Rasit, 
todėl, kad įžanga jiems bu
vo perbrangi (50 c.).

Programas buvo menkas, 
apart kumpio ir agurku. 
Kalbėjo P. A. Butkus apie 
patentuotus moksleivius. Po
liaus prabilo p. K. Jurgelionis, 
patėmydamas, kad mokslas 
negali būt patentuotas, nes 
diplomas tai ne patentas. 
Dr. Rutkauskiūtė kalbėjo 
apie gyvenimo mokyklą. Pa- 
galiaus kalbėjo užbaigusieji 
inokšlą. p. Šlekis, užbaigęs 
teisiu skyrių, bandė kalbėti 
apie valdžios istoriją. Jisai 
sakėsi patėmijęs, kad Chica
go j reikia būt 25 lietuviš
kiems advokatams.

Drg. A. Petraitis gerai nu
rodė, kad baigusiejie moks
lą, nepasiliktu dabartinės 
tvarkos pilioriais.

■ Anupras.
Bridgeport, Conn.

15 d. birž. socijalistu sve
tainėj kalbėjo drg. A. Žilins
kas iš Meriden, Conn. Pra
kalba buvo paprasto darbi
ninkiško turinio ir gana aiš-

Keleivis”, ki. Žmonių buvo labai ma
žai, gal keli desėtkai.

vie-

Gerbiamoji Redakcija:—
46 tame numeryje jūsų lei

džiamo laikraščio “Laisve” 
prie straipsnio “Literatiški 
Bogomazninkai” išnašoje N1 
pasakyta: “Rutkausko para
šytas ir Ilgaudo išleistas li
teratiškas šlamštas”. Šitas 
dalykas yra grynas melas ir 
autorius paraše tą prierašą, 
be abejo, su intencija įžeisti 
mane ypatiškai ir mūsų spau
stuvę. Todėl prašau redakci
jos tą dalyką viešai atšaukti. 
Tas raštelis, apie kurį kalba
ma minėtame straipsnyje, 
nėra mūsų spaustuvės išleis
tas ir męs tokiu dalyku išlei
dimui neimame. Jis yra tik
tai mūsų spaustuvėje atspau
stas ir išleistas paties auto
riaus. Męs prie jo išleidimo 
nieko neturime ir nenorime 
turėti.

Apie minėto raštelio lite
ratišką vertę ne mūsų reika
las spręsti ir nesprendžiame. 
Tiktai męs norime pasaky
ti aiškiai ir tikrai, kad mū
sų spaustuvė neužsiima 
išleidimu literatišku šlamštu 
ir niekuomet neužsiims. To? 
kiu raštu autoriai turi kreip
tis į kitas išleistuves.

Su tikra pagarba
J. Ilgaudas.

Švenčiausia laikraščio ko
respondento priederme — ra
šyti vien teisybę ir nepanau
doti laikraštį ypatiškiems rei
kalams; nuo melagingu žinių 
nukenčia ir laikraščio garbe 
ir korespondento vardas.

Redakcijos atsakymai.
L. Grikštui. Apie Ipswichio streikų 

męs veik kiekvienam numeryj praneša
me, taigi mūsų skaitytojai žino, kame 
dalykas. Aukų reikale galite atsišauk
ti ne jūs, bet streikieriu išrinktas tam 
tikras komitetas.

Lietuvos Demokratui ^De Kalb, III.) 
Apie minėto kalbčtojaus prakalbą ga
vom dvi priešingas viena kitai kores
pondencijas. Nenorėdami ginčų ir tu
rėdami omenyj LSS. suvažiavimo iš
reikštą valią, jūsų korespondencijos ne
talpinsime. Esame tos nuomonės, kad

“K1BIRŠT1S ŠV1ESS.”..........
“GIEDROS KALENDORIUS.”

Taipgi galima gauti šie puikus pa
veikslai ;
‘TASKUTIMS STREIKAS.” 
“BLAIVININKU PUOTA.” ..
“K A PITA LIZMO SI STEM A.”
“MEDIS NEDORYBES.” ------

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

“LAISVĖ,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

I mano Tautiečius:
Jus ir jūsų draugai esate nuo 

širdžiai užkviečlami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš 
laikau parodų dailės ir skulp- 

j\' tu ros darbų, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su išvaizdinlmn 
švairlų k u no dalių kaip sveikų 
taip Ir sergančiu.

Jus čia galite studiuoti žmo
nijos giminės kilmę Ir Išsllanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, Ir 

ma ytl Indomiausius gamtos išgamas; taipgi 
n a va t n u mus ir pabalsuollus.________________

/Vienų valandų praleisti tarpe grupjų šitų 
pastcbetiniĮ Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą j galvų čielam gyvenymuĮ.

Jtįs čia galite studiuoti pasekmes ligų ir 
ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodinėja bei 
atsakinėja ant bile kokiu kltfasimu- v Atvira 
kasdieną podraug su Nedčldienlais Ir Šventa
dieniais, nuo 8-nlų Iš ryto iki Vidurnakčiui.

Aš užlaikau Columbios gramofonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gied^a labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali 
laikyti -kelis metus. Kiekvienas rekor
das kainuoja tik 75c.

Jeigu norit turėti gerą gramofoną, 
tai tuojaus rašykite pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku ui pi
giausią kainą. Jeigu norit mano Ka
talogo, tai atsiųskit štampą už 2c.,'aš 
nusiųsiu jums didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasit visokių mažinu su 
triūbomis ir be triūbų. Jeigu reikia 
gražių gromatų, galite gauti pas ma
ne tuziną už 25c., 6 tuzinus už $1.00. 
Taipgi galima pas mane gauti Grob- 
lewskio liekarstvas. Apart to užlaikau 
puikiausius laikrodėlius ir/ reikalui 
esant, pristatau į namps.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY GRANECKAS, 

Essex st., Athol, Mass.
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingai.

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

Garsių Lietuviški^- Lenkškų Vastų

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

25c., 50c.

Bartašių, Agentą
261 Broadway, So. Boston, Mass 

arba
558 Broome St., New York City

TEISINOlAUSIA 4 r>rT,Il"'lZ A
IR GERIAUSIA A M I I H K A

LIETUVIŠKA 1 11-žlYn

Šiemet Harvardo univer
sitetą pabaigė 1,015 studen
tu. 16 studentu gavo ypa
tingus pažymėjimus.

Po ekzamenu ant bankie- 
to, dalinant diplomus, kalbė
jo keli socijalistai—studen
tai. Jie puikiai išaiškino, 
kad Harvardas nėra vienu 
tik turčių vieta. Ten randa
si jau daug laisvu studentu, 
kurie nori pagelbėti darbi
ninkams.

Švento Kazimiero (S. L.) 
draugija 22 d. birželio atlai
kytame mitinge paskyrė 
Labdarystės tautiškam na
mui $300. Labai gražu ir 
pagirtina.

25 d. birž. 7 vai. vakare 
Dahlgren sveitainėje bus 
prakalbos naudai tautiško 
namo. Prakalbas rengia 
Labdarystės draugija. Kal
bės: L. Prūseika, S. Michel- 
sonas ir J. Smelstorius.

Neužmiškite atsilankyti.

23 d. birž. Steponas Bo- 
rauskas mirė ant elektriš
kos kėdės už nužudymą su
augusios moteriškės.

Policistas Ch. W. Miller, 
kuris nušovė R. P. Shea, 
areštuotas ir kaltinamas 

-užmušime.
Apie jį jau pranešėme 

pereitame “L.” N-ry.

Šiemet Bostono publišką 
mokyklą pabaigė 6,864 vai
kai ir mergaitės. Tai bus 
124 mokiniais daugiau, negu 
1912 metais.

22 d. birželio nusinuodijo 
visiems 
viams
John E. Nolan. Jisai išgėrė 
nuodų per apsirikimą, ma
nydamas, jog tai degtinė.

So. Bostono lietu- 
žinomas graborius

22 d. birželio So. Bostono 
socijalistai turėjo išvažiavi
mą į Blue Hill. Išvažiavo 
apie 60 ypatų, bet paskui 
dar atvažiavo iš Cambridge, 
taip jog susidarė 100 žmo
nių, kurie žaidė per ištisą 
dieną visokius žaislus. Vai
kinai turėjo ir diskusijas 
ant temos: Ar socijalistai

Vieni darodinėjo, jog gali
ma pripažinti, bet kiti sake, 
kad ne ir tie laimėjo.

Paj ieškau Bučerio
Kuris kalba lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Darbas ant visados. Atsi- 
šaukit greitai šiuo adresu:

JOHN PUTCZKUS
500 E. 3rd St.. Wilmington, Del

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins "“Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskiriino 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

ves” skaitytojų, kurių 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.

Administracija.

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

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

,, į Rotterdamą 
June 7 j Hamburg iš

$33.00
31.00 

Boston

10 į Rotterdamą 35.00 
10 į B rėmą, Express,

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

Norėdami ką nors daugiau 
sužinoti, adresuokit pas

Telefonas Bell Dleklnson 37-57 w.DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Tikras Hetuvys sako taip: jeigu 
Betgi, tai kreipkis tiesiog pttH tei- 
singą daktarą, o tikini tenai aptu
rėsi tęĮsingąpagidbąsavo ligoje. Ne-' 
niėtlk savo sunkiai uŽprocevotus 
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreip
kis ypatigkai arba laišku tiesiog 
pas daktarą IgnobiStankų, o aptu
rėsi teisingą pagelbą. Jis gydo vi
sokias llgąs :vyri], moterų ir vaikų. 
Ligas kurias jau yra nebegalima, 
išgydyti su lėkarstomis, gydo su 
pagalba elektriko ir darymu ope
racijų. Dr. Stankus turi savo loc- 
ną I’rlvattską Sanntorlją, 
kur priima Ir užlaiko visokius ligo-

LAIVAKORTES
Parduodam į Europą ir iš Euro
pos ant visą liniiy ir už pigiausią 
kainą. Tuos keleivius, kurie va
žiuoja į Ameriką, aš imu į čia iš 
pat gyvenimo vietos ir pervedu 
per rubežiŲ liuosai be jokių užru- 
Dežiniu pasporty. Išvažiuojan
tiems iš Amerikos į Rusiją parū- 
pinam konsulio paliudijimą dėl 
pervažiavimo liuosai per rubežią.

Siunčiam PINIGUS į 
visas svieto dalis. Taipgi išimti
nom visų viešpatysčių pinigus. 
Iškolektuojam Pinigus, sudėtus 
kitose Amerikos ir Rusijos bati
kose. Visada kreipkitės pas:

go
Telephone So. Boston. 845 M

; DR. F. MATULAITIS
; 495 Broadway
; SO. BOSTON, MASS.
j Valandos:
1 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
» Nedeliomis iki 3 vai. po piet.
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Dr. Igu. Stankus civiliškoj formoj. ...
niiiH, Čionai randan! vhokios gydtiolC’H (lekaraton) kokion tiktai 51a ant. 
svieto; vhokios elektriškos mašinos su pageliai kurią y>a galimu matyti 
visus žmogaus kaulus.

DAUG YBftS PAPftKAVON1 Ų.
Už išgydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padčka- 

vončs talpinasi su pavelijimu pačių pacijentų. Aš Juozapas Gudauskas, 417 Chesnut St., 
Newark, N. J. ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui už prisiuntimą gyduolių nuo 
sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir abelno nusilpnėjimo. Nuo 
pirmos dienos pajutau, kad nuo jųsų gyduolių teisingai sugrįsta mano sveikata ir daugiau 
gyduolių ncbercikalauju. Vietoje padėkavones aš nepatingėsiu atverti savo burnoypricš 
savo draugus ir pažįstamus. Aš Juozapas Šnllinskas, 670 So. Pleasant St., Kenosha, Wis. 
ištariu ačiū savo draugui Jonui Šaltinskui už patarimą kreiptis prie d-ro Ignoto Stankaus. 
Aš likaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. Juozapas Vinkcviče, 40 Cross St., 
Boston, Mass, širdingai dekavoju Dr. Stankui už išgydymą manęs nu o skaudėjimo galvos, 
sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. Tamstos vardą garsinsiu visur 
Bostone tarp lietuvių. Ona Marsauskienė, 2 Hutchinson St., Jobstbwn, N, J. likos išgydy
ta nuo nervų ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu laki.lalį kraują su ni< /ėjimais aut viršaus 
kūno. Adele Bagdonas, I*. O. Box 95, Puritan Pa. likos išgydyta nuo slinkimo plaukų. Jonas 
Saurusaitis, 3’06 Stanfford St., Pittsburgh, Pa., mane išgydė Dr, „Stankus nuo išbėrimo 
spuogais ant ve.do, (LYDO IAGAS.

Nuo skaudėjimo sirenų, sąnarių rankų ii kopj, skaudėjimo pasini 
kaulų, — reumatizmo, - nuo visokių kraujo lij'.ų, ■ užkiei 
spuogų ant veido ir kūno, -užkietėjimą ir nediibimą vidų 
dervinių, — slinkimą plaukų, skaudėjimą g '.Iv

gas neuralgijos ne,
sunkaus kvėpavimo•

Visuomet kre

Dr. Įgnatius Stankus,
1210 South Broad Street, Philadelphia, P.

Ofiso valandos: 15 ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ii vakarais nuo 7 iki H vai.
Nedeliomis nuo iki 11 vai. ryto ir nuo I iki 4 valandai po pietų.
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Rusiškai-Amerikoniška Agentūra
187 Ames St., " nffiyčioTl’i MONTELLO, MASS.

PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šioš 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

nusipirkti pigiai ir gerus for 
ničius, tai ateikite pas mus

BENJ. CANNER
336—338 Broadway,

So. Boston.

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

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA!

25c. 
50c.

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

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo -* I
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skauaėiimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaįkų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Piėmų Drabužiuose - 
Rožės Bahamas - 
Kinder Bahamas ...
Bobriaus Lašai ...
Svelnintojas .... 
Kraujo Valytojas - - - I
Nervų Ramintojas - - - I
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - - - i
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesnė) - !
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

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

take care of Yourself
Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinki; 
muskulai ar kiloki slogų ženklai neineis 

sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERI

C 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klast.avimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras if mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

1 Richter'io I'illos yru 'g- ros mm viduriu 
sukietėjimu. 25c. ir -boc. ’

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00
$1.25

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

$1.(0
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. PtM A MAIN f»TH.. PLYMOUTH. PA

Telefonas Richmond 2212G 
„ 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

2 Mano ofise galite susikalbėti vi- .
> sose kalbose. •
f VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
4 Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak. j

Sergančioms moterims.
Sesute.—

Aš esmių motere. 
turi iškentėti.

i

,, IX 1 t IK I JI II 11 

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

iodi3L, kad ta knyga del labo vlsuome* 
išduobi, tai kiekvienas jų apturės visu! 

doviniu!,kuris t ik atsiųs keletu štampų už pri-

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šilų apgarsinimų Ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117Walnu! st., Philadelphia, Pa.

TŪMYK1T VYRAI IR MOTERIS! K:i<l 
sergi, Jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, kad trumpam 
laike galėtum iSsigydyt, tai atsišaukiu prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos
lietuviškoj kallxij. Rašyk. Ateik.

Oliso valandos kasdien 10 iš ryto iki t po 
pietų. Nedai. liti 3,o Utar. ir l’ėtn. vakare nito 
d iki 8.

Kątik išėjo iš po spaudos
nauja knygelė 32 puslapių

ADOMAS
ir JIEVA

SU PAVEIKSLAIS
Kiekvienas žinome seną pasaką apie 
musą pratevius, vienok šita nauja 
pasakaitė geriaus išaiškina ir paveik
slais nurodo sutvėrimą ir gyvenimą 
pirmąj ą žmonią.— Labai užimanti ir 
žingeidi kiekvienam.

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

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

- I RĮM OHROH KINVOOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokią dainelią. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas jilanetas. Su paveikslėliais..........................:

MEILES KARŠTLIGE
meilę.....................................................................................2()c.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit, pačtos ženk lėliais šiuo adresu.’

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

’"'50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiąsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokią auksoriškįi daiktą. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsą kataliogas 
perstato didžiausią Auksorlškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
s tūboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviką.

q Reikalaukite tuojaus.

I P Tumiln 822 Washington St. .j.a . i urnim, BOSTOIN. ima«s:

■ta

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes
tai visada pirk pas 
G. BARTASZIŲ 

Dabartiniam laike iš Hamburgo j Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. Adre
suokit šiaip: GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N..Y.

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

ta n iz t n p n c n

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

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo aplo vyrų ir moterų lytiškų gyveninių ir 
aiškiai, atvirai teip išdė-tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoki kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kalfT laimingai 
gyventi. Uion vislių negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knyltų atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruola puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimųsu visokiom.s puslaptyls’inis.

Apie MEILŪS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo. .

YPATINGAI serganti, nusihmėjj;, sukliu- 
rj;, pasigadiiiį'per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsįsonėjusionds ir užsikrėtusiomis ligo- 
mis, šilojo knygoje atrasite t ikrų rudų.

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA O ŪSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.

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

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

ta

Ar nori pirkt Šipkartę?

WILLIAM 1-. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas F. J. Kinaliauskas

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston <»O5

LIETUVIŠKAS

Advokatas

PraŠom atsilankyti i mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgcliunas
233 Broadway, So. Boston.

iSF DAKTARAS
Vienatinis mus tautos 

Medicinos P r<> f <• sor i u s 
M>h suchusetts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tomykl 
Neik jieškot many in ap- 
ti<’ka ant kampo po mano 
uffisu, bet lipk vienais 
trapais a'tgštyn iš num. 
7 Parim-nter Si, Durys 
mano ofiso nuteptus bal
tai, u viršui ju ant lentos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 0 iki 9 vai. vakare

Samdome darbininkus
dėl geležinkeliu, Canadon 

fabriku ir farmy.
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston,Mass.

R NOR
gauti DYKAI <ivi gerai Bitu
kas ir Katalioga visokiu goru 
magiszku srtuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la- 

„rti nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na iraiszku adresu, o ašį tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas szlukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. S Z L ĮKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union he., CHICAGO, ILL.Žinau, kiek moteris 
Jeigu kenti nuo baltųjų 

antdrapanių, nupuo
limo arba atitrūki
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 pigini. Tuojaus 
rašyk aprašydama savo skausmus ir j- 
dek 2 c markę atsakymui. Adresuokit:

✓ MRS. A. S. HON, 
South Bend, Ind. Box L. V

Sučedyk savo sveikatą irpinigus

Athol, Mass.

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

Telephone Richmond 1967-R.

§ Pabaigusi kursą Woman* Medical , 
College, Baltimore, Md. A

y Pasekmingai atlieka savo darbų prie 2 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs Ir 5

x pagelbą in vairiose moterų ligose. 2
| F. Stropiene, BR™D'wiY |
* SO. BOSTON, MASS. W

rime 
ir prirenka
mo Akinius

I i. S. STOINIE 
Akių Specijalistas

399 a Broadway ggįgjį 
arti K Street

i

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rūbus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pa
gal naujausių madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosimi ir padarau kaip naujus. Visą darbų 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miwteliu, 
kurie prisiunčia audimų del siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrų tau
tiety o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK, 
48 Exchange St

Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimip “ 
sę laiko su mažais i: 
dais ir laiko gaišimu. 
Visada gatavas;šiluma' 
reguliuojama; gali pro- 
syti lauke ar viduic; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted SI. Dept.4 Chloago, III

h Akušerka
B S *




