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AMERIKOJ
J. Ozolis išteisintas.

Pereitame “L.” num. ra
šėme, kad Rusijos juodašim
čiai paleido bjaurias paska
las ant antrosios dūmos at
stovo Jono Ozolio, kuris da
bar yra vienas iš stambiausiu 
socijalisty veikėju Amerikoj. 
26 d. birž. New Yorke gauta 
telegrama nuo atstovo Rusi
jos Socijaldemokratu Parti
jos, kad paskalos, paleistos 
ant Ozolio, yra bjaurus iš
mistas Rusijos reakcijonieriu 
ir kad Ozolis turįs tarpe so- 
cijalistu labai gerų vardą.

Ipswicho streikas.
Ipswicho streikieriu komi

tetas mums praneša, kad 
streikan išėjo 800 lenku ir 
400 graiku. Skebauja 300 
Canados francūzu ir airiu. 
Streikieriai reikalauja pakė
limo algos ant 20%. Streikas 
tęsiasi jau devinta savaitė.

Pradžioje streiko policija 
neduodavo streikieriams iš
eiti nei iš stubu. Streikirių 
reikalai truputį pasigerino, 
kada pribuvo iš Bostono so
či jaiistu advokatas George 
Roewer.

L. Grikštas suareštuotas 
ne už maištišką prakalbą, 
bet už tai, kad ragino strei- 
kierius laikyties vienybėj ir 
nepasiduoti bosams. Apart 
L. Grikšto yra suareštuota 
dar 22 streiko vadovai.

Dabar Ipswichiuj susitvėrė 
tam tikras Defense komite
tas, kuris šaukiasi į visuome
nę, prašydamas streikieriams 
auku. Aukas siuskit šiuo 
adresu:

Ipswich Defense League, 
Box 282, Ipswich, Mass.
“Imperatoriaus” žmones 

grąsina streiku.
“Imperatorius1’ — tai tas 

didžiausias pasaulio pasažie- 
rinis garlaivis, kuris neseniai 
pribuvo į New Yorką. Iš 
Hobokeno, N. J. praneša, 
kad visas tūkstantis žmonių, 
kurie tarnauja ant “Impera
toriaus”, padarė mitingą ir 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama: geresnio mais
to, geresnio guolio ir devy
nių valandų darbo dienos.

Neišpildys to viso - bus 
streikas.

Sukaktuves.
Gettesburg, Pa. 23 d. birž. 

Ant vietos, kur prieš 50 me
tu buvo baisi kova laike na
minės karės, dabar rengia
mas iškilmingas apvaikščio- 
jimas sukaktuviu. Iš visos 
Amerikos vyksta daugelis 
senu karęjviu, kurie dalyva
vo tame mūšyje.

Susivažiuos daugybė re- 
publikos viršininku.

Netik ateivių, bet ir 
išeivių yra.

Kongreso pirmininkas 
Clark atkreipė atydą, kad 
žmonės netik atvažiuoja į 
Suv. Valstijas, bet ir išva
žiuoja į kitus kraštus. Per
eitais metais milijonai Suv. 
Valst. žmonių apleido šią ša
lį, kas yra labai apgailėtina. 
Štai dar visai nesentai, vie
nos savaitės bėgyje, apleido 
Suv. Valstijas 2000 farme- 
rių, kurie persikėlė Canadon.

Kongresas, kaip sako, 
Clark, turi tam blogui už 
akiu užbėgti.

Taip vadinamų piliečių 
darbštumas.

Ipswichiui atsibuvo mitin
gas taip vadinamu piliečiu, 
kurie nutarė piktumu ar gra
žumu prašalinti iš miesto 
IWW. agitatorius.^ Piliečiai 
sako, jog prieš spėką jie turi 
pavartoti spėką.

Pažiūrėsime, kas iš to išeis?
Baisi ekspliozija.

Buffalo, N. Y. Hasted Mi
lling Co. buvo baisi eksplio
zija, vėliau gaisras. Žuvo 26 
žmonės.

%

Nelaime ant Mississippi.
New Madrid, Mo. Laike 

didelės audros ant Mississi
ppi nuskendo valtis “Vea- 
ver”. Ant valties radosi 14 
ypatų.

Kuomet tik gauta žinia, 
kad “Veaver” gręsia pavo
jus, tuojaus nusiusta pagel- 
ba. Išgelbėti pavyko 5 ypa- 
tos. Devyni keleiviai prigė
rė.

Kriaučiai sustreikavo
šį panedėlį Cincinnati, ()., 

išėjo streikan 8,000 kriau
čių. Reikalaujama 48 dar
bo valandų į savaitę. Mokes
tis liekasi toji pati.

Augščiausiaa teismas ir 
spaudos laisve.

Washington, D. C. Pagal 
naujas tiesas reikalaujama, 
kad laikraščiai garsintų, 
kas yra jų savininkais. Prieš 
tai protestavo New Yorko 
dienraštis “Morning Tele
graph,” kuris tvirtino tą 
tiesą esant nekonstitucijine. 
Dalykas, pagaliaus, atsidū
rė augščiausiame teisme, 
kuris išaiškino, kad minėta 
tiesa esanti konstitucijinė.

Garnys pasidarbavo.
Minerwa, Ohio. Nepap

rastai darbštus čia pasidarė 
garniai. Čia gyvena tik 
17 familijų ir štai vieną nak
tį atsilankė garnys: atnešė 5 
vaikučius ir 3 mergaites.
Keistas teisėjo nuosprendis.

Clearfield, Pa. Keistą 
nuosprendį išdavė čia vie
nas teisėjas. Buvo kalti
namas puikios išveizdos 
juodbruvas vaikinas, turys 
puikius garbiniuotus plau
kus.

Teisėjas liepė jam kirpti 
kas mėnesis plaukus per iš
tisus metus, kirpti ligi pli
kės.

Aukso vietovės.
Dawson, Alaska. — Ties 

upe Shushana du žmonės at- 
atrado puikias aukso vieto
ves. Laike kelių valandų 
jie išplovė aukso ant $900.
Nori aplankyti prezidentų 

grabus.
Springfield, Ill. J. Car

penter, 67 metų senelis, nu
tarė pėsčias apvaikščioti vi
sų Suv. Valstijų prezidentų 
grabus.

Pradėjo nuo Lincolno 
grabo Springfielde. Išviso 
jam reikės suvaikščioti 3000 
mylių.

Argentinos mėsa.
New Yorkan pristatyta 

transportas Argentinos mė
sos. Mėsa ta atgabenta ne 
stačiai iš Argentinos, bet iš 
Londono; nežiūrint didelių 
kelionės kaštų, Argentinos 
mėsa yra pigesnė ir geres
nė.

UŽSIENY J
Franci jos prezidentas 

Anglijoj.
Kaipo pasekmė bičiulys

tės Franci jos ir Anglijos — 
yra Franci jos prezidento at
silankymas Londone. Visi 
laikraščiai sveikina su dide
liu džiaugsmu prezidentą 
Poincare.
Bulgarai pasirengę karen.

Vienpa, 25 d. birž. Bulga
rija yra pasirengusi karėn, 
<aip prieš serbus, taip ir 
prieš graikus. 20,000 Bul
garijos kareivių traukia lin
kui Serbijos. Kita dalis bul
garų pasirengusi užpult ant 
graikų ties Salonikais.

Bulgarija atmetusi Rusi- 
j os talkininkystę. Rusija 
juvo pasiūliusi, kad visų ka
riaujančių šalių pirmieji mi
nisterial .susirinktu Peter- 
Yurge.

Geras derlius.
Javų užderėjimas šiais 

netais daugely kraštų labai 
didelis. Taip, Bulgarijoj ja
vų derlius pasirodo esąs 
daug geresnis, negu perei
tais metais. Gerai užaugo 
javai Italijoj ir Japonijoj. 
Blogiau užaugo Indijoj.

Tai tau ir bulių kova!
Almeria, 25 d. birž. Ispa

nijoj yra nuo senovės bjau
rus paprotys — bulių kova. 
Bet, kartais, tos bulių kovos 
abai blogai.pasibaigia. Štai 
ir dabar, keturi buliai, kurie. 
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Policmano buožė — tai Patersono.konstitucija.

buvo vedami į areną, pasi
leido nuo virvių ir, kaip įsiu
tę, pradėjo bėgti gatvėmis. 
Vieną žmogų visiškai už
mušė, kelis sužeidė.

Tris bulius pavyko sugau
ti, ketvirtas prigėrė ežere.
Nauja Danijos ministerija.

Kopenhagen, 26 d. birže
lio. Danijoj susidaro nauja 
ministerija, kurios vadovu 
yra Zahle. Jisai pasakęs 
parlamente, kad norįs pa
taisyti konstituciją laisves
nėj pakraipoj.

Ir numirus šnipui neduoda 
ramumo.

Viennoje neseniai nusišo
vė pulkininkas Rodi, kuris 
prigulėjo prie? kariumenės 
generališko štabo ir buvo 
rusų šnipu. Bet šnipo kūnui 
ir kapinėse neduoda ramu
mo. Giminės nabašninkų, 
greta kurių palaidojo Redlį, 
smarkiai protestuoja ir sa
ko, kad jeigu jo lavono ne
palaidos kitur gražumu, 
tuomet jie iškas iš kapų... 
Nuo kapo nudraskytos visos 
gėlės. i

Redlis nusišovė todėl, nes 
matė, kad jam gręsia amži
nas kalėjimas.

Demonstracija Ispanijoj
Barselonoj (prasidėjo la

bai triukšmingos demons
tracijos prieš Ispanijos val
džią. Mat, Ispanijos val
džia vėl išsiuntė daugelį ka
reivių Morokkon. Barselo- 
niečiai, kurie^ra revoliuci- 
joniškiausiais visoj Ispani

joj, pirmutiniai pakėlė pro
testą.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
Barselonoj buvo net de
monstrantų susirėmimai su 
policija ir kariumene.

žydų universitetas.
Vokietijos studentai - žy

dai išleido atsišaukimą į vi
so pasaulio studentus - žy
dus, kuriame nurodo, kad 
Jeruzalėj būtinai esąs rei
kalingas žydų universitetas.

Keistai norėjo apsivesti.
Berlynas, 25 d. birž. Keis

tai norėjo apsivesti tūlas in- 
žinieris iš pietinės Afrikos. 
Jisai padavė į Berlyno laik
raščius apgarsinimą, kuria
me paj ieško merginos.aMer- 
gina turinti nusitraukti 
krutančiuose paveiksluose, 
kaip ji atlieka namų ruošą.

Atsirado gudri mergina, 
kuri neva išpildė jo norą. 
Inžinieriui patiko jos pa
veikslas ir judėjimai ir ji 
nuvyko Afrikon, bet ten pri
sipažino, kad krutančiuose 
paveiksluose yra ne ji, bet 
visai kita ypata. Inžinierius 
atsisakė ją vesti. Ji užvedė 
bylą ir pralaimėjo.

Ir karaliai turi mokėti mo
kesčius.

Vokietijos Seimo komisi
ja svarstė ar ir’valdonai tu
ri mokėti mokesčius. Soci- 
jalistai ir katalikai reikala
vo, kad valdonai įstatymų 
keliu būtų verčiami mokėti
mokesčius.

RUSIJOJ LIETUVOJ
Iš Peterburgo Į Paryžių.
St. Peterburgas, 25 birže- 

io. Garsūs francūzu lakū
nas Muline padarė puikią 
kelionę ant orlaivio iš Pary
žiaus į Peterburgą. Jis per
lėkė 1,600 mylių. Ypač sun
ku buvę lėkti nuo Varšuvos 
iki Peterburgo, ne's tuomet 
siautė audra. Dabar Muline 
grįžšta atgal. Jisai lėks pro 
Revelį per Baltąsias jūres į 
Švediją, o vėliaus į Paryžių. 
Ta nepaprasta kelionė pri
traukia prie savęs akis viso 
pasaulio.

“Velnią” nušovė.
Kaime Ozerno (Sibire) 

buvo toks atsitikimas: tūlas 
ūkininkas su savo žmona iš
ėjo į svečius ir paliko namie 
vaiką ir mergaitę. Praėjus 
kiek laiko, kas tai beldžiasi į 
duris. Vaikučiai įsileido. 
Pasirodė, kad tai esąs “vel
nias” su barzda ir ragais. 
Mažieji nusigando ir spruko 
polovėn, bet “velnias” jYios 
ištraukė. Klausia: “kur tė
tis pinigus deda?” Išsigan
dęs vaikas pasakė: “rūsyje.” 
“Velnias” ir nulipo ten. Ta
da vaikas nučiupo revolverį 
ir šovė. Ant šuvinio balso 
subėgo žmonės. Pasirodė, 
kad tai sodžiaus starasta 
buvo tuo velniu.

Kalinių riaušės.
Maskva, Butirkų kalėji

mas. Naudodamies tuo, kad 
kalėjimo sargai, kalėjimo 
vidun eidami, turėjo būti be 
ginklų, kaliniai sumanė pa
bėgti iš kalėjimo. 20 kalinių 
sutarė užpulti ir užmušti 
kelis kalėjimo sargus, apsi
vilkti jų rūbais ir tuo būdu 
išvesti iš kalėjimo kitus kali
nius. Jie pasmaugė du sar
gu miriop, o 3 tik prismau
gė. Vienas tų prismaugtų
jų atsipeikėjęs pakėlė triuk
šmą. Atbėgo kareiviai. 
Pradėjo šaudyti. Sužeisti 4 
kaliniai. Kaltininkai kali
niai traukiami karo teis
man.

Neprisišaukia teisino.
Kiti bėga nuo teismo, o 

dalyvavęs japonų karėj ge
nerolas Martynovas jau se
niai reikalauja, kad jį teistų 
už tai, jog jis aprašė augštų
jų valdininkų vagystes arba 
nerangumą per karą. Ta- 
čiaus išrėdyti valdininkai 
teisman jo netraukia, bijo
dami, turbūt, kad tas gene
rolas teisme dar daugiau jų 
darbeliu aikštėn neiškeltu.

Nuskendo daug galvijų.
Saratovo gub. buvo dideli 

potviniai. Nuskendo daug 
galvijų. Tik viename so
džiuje nuskendo apie tūks
tantį avių.

Paskola mongolams.__
Rusų vyriausybė paskoli

no Mongolijos vyriausybei 
Urgoje 2 milijonu rublių. 
Rusija neimsianti už tai iš 
mongolų jokių palūkų. Ji 
gavo tą paskolą remdamos 
savo sutarties su Rusija. 
Mongolija, mat, sutiko pasi
rašyti po šia sutarčia tik ta 
sąlyga, kad Rusija paskolin
sianti tuo du milijonu.

Peterburgo universitetas
1912 metais Peterburgo 

universitete buvo 68 profe
soriai, 163 privatiniai docen
tai ir 90 lektorių. Studentų 
buvo 7,283 ir 173 vadinamie
ji gošpitantai. Iš to skai
čiaus katalikų buvo 589. Stu
dentai lankė: teisių skyrių 
3,668, fizikos - matematikos 
skyrių 2805. Mažiausiai tu
rėjo klausytojų rytų kalbų 
skyrius, nes tik 127.

Universitetui laikyti išlei
sta buvo 1,486,588 rubliai.

Bjaurus advokato pasi
elgimas.

Iš tikrų šaltinių mums 
praneša.

Z. Aleksos bylai gana 
daug pinigų buvo surinkta 
Amerikoj. Keli apkaltinti 
toj byloj, būdami turtinges
ni, pasisamdė sau advoka
tus. Neturtingiejie gi visu- 
pirmu, kreipėsi prie žinomo 
advokato Kaune, kuris savo 
laiku dar buvo neva socija- 
listas. Jam buvo pasiųsta 
300 rublių.

Laike teismo pasirodė, 
kad su kitais advokatais ne
buvo atsakančiai susitarta 
ir, padėkime, Aleksa, pas
kutinėj m i nu toj prieš teis
mą likosi visai be advokato.

Tad minėtam kauniškiu! 
advokatui kliuvo visi tie 300 
rublių, kurie pagal teisybę 
turėjo būti paskirstyti tar
pe kelių advokatų.

Dabar, kada keli ištrem
tieji Sibiran nurodė kauniš
kiu! advokatui, kad jisai pa
ėmęs kelių advokatų dalis, 
bent kiek sugrąžintų—tasai 
nedavė nei atsakymo. Se
niau advokatai labai mažai 
teinidavo, gindami prasi
kaltėlius prieš valdžią. Da
bai1, mat,reakcijos laikai, 
tai lupa, kiek gali.

šventas biznis.
“Liet. Ukin.” praneša iš 

Rymšės (Ežerėnų pav.).
Čia vaikščioja koks tai 

pagyvenęs žmogelis ir par
davinėja skambalėlius, ku
rių kaina po 2 rub. už kiek
vieną. Skambalėlis esąs 
labai reikalingas tai valan
dai, kada žmogus skirsis su 
šiuo pasauliu. Tada, reikia 
skambinti ir kalbėti “sveika 
Marija”, Tuomet dūšia 
stačiai drožia į dangų.

Senis sakosi gavęs tuos 
skambalėlius nuo paties šv. 
tėvo.

Geri kamarotai; vienas 
kito vertas.

Cukriniai burokai.
“Šaltinis” praneša, kad 

Kauno gub. pradėta sodinti 
cukrinių burokų. Jeigu pa
sirodys geri, derlus, tuomet 
žadama jų daugiau sodinti 
ii' įkurti Kaune cukraus 
dirbtuvę.

Mainosi laikai.
“Šaltinis” rašo, kad apie 

Stakliškę (Trakų pav.) žmo
nės liaujasi taip girtuoklia
vę, kaip seniau. “Šaltinis” 
sako, kad ypač jaunimas 
esąs palinkęs prie blaivybės.

Išgama.
Kretinga (Telšių pav.) 

Gegužės 22 d. tūlas Klimau- 
skas išgėdino to paties kai
mo 12 metų mergaitę ir kuo
met ji nustojo žado, atnešęs 
įmetė tčvaii!s. Tėvai atvedė 
kunigą, bet jau negalėjo su
sikalbėti ir neatgavus žado 
už poros valandų pasimirė. 
Žmogus - gyvulis buvo suim
tas, bet uždėjo 2,000 rublių 
kaucijos ir paleido. Gegu
žės 24 d. gyvulio auka tapo 
palaidota. Dabar bus teis
mas.

Gegužės 25 d. Kretingso- 
dyj nuo ugnies supleškėjo 10 
sodybų: 4 pilni ūkininkai, o 
kiti trobelninkai.

“Varpininkai.”
Varpininkais vadinasi tie, 

kurie “Varpą” įkūrė. Varpi
ninkai inteligentai buvo la
bai pasitikėję ant aušrinie-. 
čių, vadinasi ant pirmeiviš
kos Lietuvos jaunuomenės, 
bet pasirodo, kad ten nesu
radę didelio prijautimo.

Apie tai “Laisvei” prane
ša iš kompetėntiškų šalti
nių.



LAISVE

SPAUDOS BALSAI

Čia gimusios merginos.

Kapitalistiškos parodos.

Esperanto.
dirbti-

Į kelis 
i klausi- 
Baltru- 

(apie 
apgarsi-

Tai kaip gi?
Visi, be išimties, laikraš

čiai atsiliepia apie socijalis- 
tiškų laikraštininkų susivie- 
nyiimą.

“Dilgėlės” sako lūpomis 
savo leidėjo drg. A. Baltru- V ♦ Y • 1saicio:

“Mūsų laikraštininkai... nori su
tverti ideališką susivienyjimą, bet 
apie ekonominius savo reikalus bijo ir 
užsiminti.”

, Tai vienas punktas, para
šytas dešine ranka.

Tame pačiame “Dilgėlių” 
N-ry yra dar ir ve kas:

“Sakyt, kad Jokio biznio’ čia nėra 
(tai yra susivienyjime socijalistiškų 
laikr.) — tai muilinimas sau akių, 
taip, tik sau, nes kiti vistiek netikės 
tam ‘čystam idėjiškumui’.”

Tai antras punktas, kai
ria ranka parašytas.

Tai kasgi dabar? Ar tas 
'“Keleivis”, ta “Kova”, tas 
“Pirmyn”, tas “L. Žurnalas” 
ir ta “Laisvė” tik padangė
mis skrendanti idealistai, ar 
tai gudrus biznieriai? —

“Tėvynė” tiktai pamini, 
kaipo faktą, apie susitvėri- 
mą soc. laik. draugijos. “V. 
L.” pyksta. Sako: “Jie, gir
di, su mumis nenori švariai 
polemizuoti!” Su kuo? Su 
gulinčia bėda? “Draugas“ 
išvadžioja, kad socijalistiški 
laikraščiai, susivienyję, ga
lės varyti smarkesnę agita
ciją. “Draugas” turi teisybę.

Męs susivienyjom visų- 
pirm, kad atsakančiai! su
tvarkius savy tarpius san ti
kins. Vaisiai to jau matyt. 
Be abejonės, laikui bėgant, 
reikės aptarti ir tulus prak
tiškus klausimus, apie ką 
jau buvo užsiminta, 
panašius praktiškus 
mus nurodo ir drg. 
šaitis “Dilgėlėse” 
spaustuvių darbus, ;
nimus etc.) Bet... norint, 
kad tie geri norai įsikūnytų, 
reikia eiti ir padėti tvarky
tis, dirbti, o ne ištolo žiūrint 
komanduoti.

Nabagė “Mokslo Draugija”.
Kunigai sumanė per “Vil

tį” sumesti 100,000 rublių 
kuniginių draugijų fondan.

Chicagos “Lietuva” sako, 
nors ir iš principo neprijau- 
čianti klerikalizmui, vienok 
mato tame kunigų sumany
me naudą. “Lietuvai” gaila, 
kad kunigai užmiršo apie 
“Mokslo Draugiją.”

Oi... dar daug “Lietuvai” 
reikės gailėties. Kunigai at
stūmė nuo savęs net tokį ra
mų žmogų, kaip Basanavi
čius, jie užmiršo apie “M. 
Draugiją”, jie atakuoja 
Šiaulių “Varpą,” Panevėžio 
“Aidą,” “Mariampolės Ūki
ninkų Draugovę.”

Tad remkite kunigus dar 
jaugiau, kol jų skvernai ir 
jus pačius, ponuliai iš “Lie
tuvos, nenušluos!

Juodoji filosofija.
“Šaltinis” (N 20) skelbia?

“Bažnyčia visad draudė ir draudžia 
skaityti priešingus tikėjimui raštus ir 
net už skaitymą, gręsia atskyrimu 
nuo bažnyčios. Jėzus Kristus pasakė: 
‘kas neklauso bažnyčios—tegul būna 
kaip muitininkas ir stabmeldys.’ Baž
nyčios valdžia Ryme negali peržiūrė
ti visų tūkstančiais išeinančių knygų 

• ir laikraščių... todėl palieka tą nuo
žiūrai vyskupų...”

Vai draudžia jie, drau
džia! Ir nieks iš tų draudi
mų neišeina, bet... skęstan
tis ir už britvos griebiasi.

Visai neseniai lenkų vys
kupai pasakė, kad tie, ką no
ri lygaus balsavimo, esą 
parmazonai. Jie, žinoma, ir 
pasirėmė ant Kristaus. Ir 
tampo jie tą Kristų į visas 
puses.

Kur Rymas, o kur Krymas...
Vilniškė “Viltis” praneša 

sekančią, labai ypatingą ži- 
. nią: “Bostono mieste pra

dėjo eiti naujas lietuvių lai
kraštis ‘Pirmyn.’ Eina kas 
antra diena. Redaktorium 
pasirašo Povilas Gričaitis”.

Še tau, Jurgi, ir devinti
nės. Jau neatskiria Rymo 
nuo Krymo... kaip sako tas 
lenkiškas priežodis.

Ot, jeigu reiktų aukų nors 
ir tai pačiai “Saulei”—tuo
met netik kad atskirtų Bos
toną nuo Baltimorės, bet ne
užmirštų nei mažiausio mie
stelio.

Vilniaus laikraščiai vi
suomet turi kokias tai ypa-

tingas pretenzijas ant mūsų 
amerikiečių. Jie mėgsta 
juokties iš amerikiečių neva 
paviršutiniškumo. Bet pa
tiem,s jiems amerikiečių lie
tuvių ' gyvenimas visai ma
žai terūpi, nors čia gyvena 
į pusę milijono lietuvių, 
nors čia yra daugybė orga
nizacijų, nors Amerikos lie
tuvių laikraščiai daug ge
riau pastatyti, negu Lietu
vos laikraščiai.

įtai kad ir minėta “Vil
tis” paduoda žinelę. Argi ji 
neparodo, kad tam laikraš
čiui ne galvoj net geografi-

Kadangi darbininkų klesa 
pradeda vis labiau susiprasti, 
tai ir kapitalistai priversti yra 
pagalvoti, kokiu būdu apmui
linti darbininkams akis. Tu
štiems žodžiams mažai kas 
benori tikėti, todėl reikia pa
rodyti jiems kokie pavyzdin
gi darbai. Ir, ot, patogiau
sias būdas parodymui tokių 
pavyzdingų darbų yra paro
dos. Surengia kokią nors pa
rodą, viską pagražina, išpu
čia taip, kad darbininkas žiū
ri tik ir stebisi, kaip visa tas 
puikiai sutaisyta, kaip gražu 
ir pavyzdinga!

Iš laikraščių mums yra ži
noma, kad pastaruoju laiku 
tankiai rengiama parodos, 
kad parodyti darbininkams, 
kaip jie, kapitalistai, “pavyz
dingai” šeimininkauja. Tokia 
paroda neseniai atsibuvo Jer
sey City, N. J. Kiekvienas ir 
mažiausios vertės darbas bu
vo padailintas ir pastatytas 
viduryj salės, kad tik labiau 
patrauktų žiūrovo atydą. 
Daugybė senų ir naujų mie
stų pienų, fotografijų nuo 
švariausių gatvių ir puikiau
sių namų, kuriuose, žinoma, 
gyvena tiktai turčiai, buvo 
surengta čiela eilė. Bet gy
venimo blogoji pusė, tie drau
gijinio organizmo spuogai 
buvo slepiama, visai neparo
doma arba įstumta į kampus 
taip, kad niekas negalėtų jų 
patėmyti. Vienok kartais ne 
viskas taip pavyksta, kaip 
norima. Taip buvo ir dabar. 
Kiekvienas, kuris tik plačiau 
mato, galėjo patėmyti ir tai, 
jog visas dabarties draugijos 
organizmas yra ant tiek pa
gedęs, kad to negali paslėpti 
joki pagražinimai ir tušti 
daiktų išpūtimai. Pavyzdžiui, 
salės kampe, kaip praneša 
vienas buvęs toj parodoj, sto
vėjo mierų skyrius. Ten bu
vo galima matyti visokias 
mieras, kokios yra vartoja
mos vaizboje. Ir tėmykit, 
kaip jos “pavyzdingai” pada
rytos! Bulvių miera su dviem 
dugnais, pieno miera su uu- 
beltavomis sienomis, svarai 
irgi su tam tikrais įtai
sais dėl apgavimo pirkė
jų. Gal skaitytojui, kuris dar 
nėra varęs taip “pavyzdingo” 
biznio, bus neaišku, dėlko 
reikalingos mieros su dviem 
dugnais? Ogi dėlto, kad ap
sukti pirkėjus, visai jiems 
nematant ir nežinant, kad 
perkant gauti didesnę mierą. 
Ar reikia pavyzdingesnės 
tvarkos! Viskas rymo ant 
apgavystės ir išnaudojimo. 
Tačiau, kada socijalistai nu
rodo, kad reikia įvesti tokia 
draugijos tvarka, kuri pada
rytų galą visoms apgavys
tėms, kuri iš pat šaknų išrau
tų visą dabartinį piktą, dau
gelis to nemato ir todėl gina 
kapitalistiškąjį surėdymą.

Toliau parodoj metėsi aky- 
sna tas faktas, kad darbinin
kais apgyventose vietose vieš
patauja didžiausias nešvaru
mas, siaučia visokios ligos. 
Ant tamtikros lentelės buvo 
paženklinta raudonu tašku 
kiekvienas apsirgimas. Pasi
rodo, jog tam mažam mieste
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per paskutinius 4 metus džio
va mirė 5,003, plaučių užde
gimu 5,620, bronchitu 742 ir 
difterija 736 darbininkai. 
Reikia dar pažymėti, kad li
gos visai nesimažina, bet di
dinasi. Praeitais metais džio
va sergančių skaičius ant pu
sės pasididino. Iš to gali būt 
aišku, kad valdžia visai nesi
rūpina apie sulaikymą ligų. 
Jai nėra pinigų dėl žmonių 
reikalų, nes reikia išduoti di
džiausios sumos užlaikymui 
policijos ir šnipų. Miesto val
džia išleidžia per metus gy
ventojų sveikatos apsaugoji
mui tiktai $122,000, apšvie
tus reikalams—$326,000, bet 
miesto policijos užlaikymui 
net $701,000!

Užvis bjauriausias reginys 
visoj parodoj, kuris užėmė 
geriausią vietą salėj, buvo 
policijos skyrius. Prikrauta 
visokių žudymo įrankių, ku
rie primena tikrą inkviziciją: 
revolveriai, įvairių rųšių buo
žės, grandiniai, įvairus sig
nalų aparatai ir t. t. Apart 
to buvo naujausio išradimo 
geležinė kamera, turinti 2 pė
das pločio ir 4 ilgio, kurioj 
malėsi kapitalistiškos drau
gijos gyva auka... Ir dauge
lis “gerų” patriotų negalėjo 
atsistebėti, kaip viskas “pui
kiai ir pavyzdingai” sutvar
kyta.

Viskas buvo, trūko tiktai 
kartuvių...

Ot, štai jums ir kapitalis
tiška paroda ir, jei norit, vi
sas dabartinės draugijos par 
veikslas! Na, o socijalistai 
sako: “gyvenimas yra neti
kusiai sutvarkytas, reikia jį 
sugriauti ir jo vieton pasta
tyt naują”. Dabar jūs, nors 
ir nebuvę parodoj, galit ma
tyti, jog viskas {tvarkyta 
kuonopuikiausia...

Barabošius.

tų puiku, kad būtų viena 
tarptautiška kalba, kurią 
visi žinotų šalę savo gimto
sios kalbos? Kiek tuomet lai 
ko ir prakaito sutaupintum, 
kiek parankumo būtų gyve
nime, kiek smagumo kelio
nėse, kuomet nereikėtų vel
tui kvaršinti savo smegenis!

Ar nesiras tarp lietuvių 
inteligentų, kas suorgani
zuotų būsiančius esperanti- 
stus ?

“Laisvės” Draugas.

Apie “esperanto 
ną tarptautišką kalbą jau 
senokai buvo minėta “Lais
vėj” ir neperseniai “Kelei
vy j”. Randasi lietuvių,
kurie norėtų mokintis tos 
kalbos, bet nėra rankvedė- 
lio*) Tuo tarpu, pas svetim
taučius esperantistų vis 
daugiau randasi. Net Chi- 
nijoj yra esperantistų.

Laikraštis “Esperanto” 
praneša, kad pereitais me
tais Chinijoj įsikūrė espe
rantistų draugija. Draugi
ja išpradžiu veik visai ne
turėjusi pinigų. Dabar jau 
turinti 400 narių ir laikraš
tyj “Min-Li-Pao” yra tam 
tikras esperantistų skyrius.

Šveicarijos sostamiestyj 
Berne esperanto kalba mo
kinasi pačtos valdininkai.

Daugely j Vokietijos mies
tų esperanto mokinasi 
pačtos valdininkai, fotogra- 
fistai ir tt.

Franci jo j, viename pieti
niame mieste esperanto mo
kinasi kareiviai, rodosi, 300 
kareivių. Tame pat mieste 
esperanto mokinasi ir viso
se mokyklose mokiniai.

Genujoj (Italijoj) uosto 
darbininkams įrengta espe
ranto kursai.

Tarptautiškas chemikų 
kongresas, kuris atsibuvo 
pereitų metų pabaigoj Bos
tone, patarė visiems chemi
kams mokintis esperantų 
kalbos, kad paskui, ant atei
nančio susivažiavimo, gali
ma būtų skaityti pranešimai 
esperanto kalboje.

Keli Anglijos universite
tai išsiuntinėjo moksliškus 
pranešimus kitiem universi
tetam, parašytus anglų, lo
tynų ir esperanto kalboj.

Madrido universitete į- 
vesta 
kursai.
ženklai esperanto kalbos 
progresavimo. Argi nebū-
' *) Rodosi yra — tai kun. A. Dam
brausko, iš Kauno, parašytas vadovė
lis esperanto kalbos,, kurį, veikiausia, 
galima gauti didesniuose knygynuo- 

‘ se. — Red.

esperanto
Tai vis
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KLAJŪNAS.

KNYGOS REIKŠME GYVENIME.

Keli vaikinai, kuomet 
man su jais teko kalbėti apie 
užvedimą ženybinio gyveni
mo, pasakė: “Su kuo, su 
kuo, bet jau su čia gimusia 
niekuomet nesiženysiu. Jo
kios šeimyniškos laimės su 
jomis negali būti. Gi tai 
tikros vėjavaikės, pletkinin- 
kės ir prie viso to negra
žios.” ..

Tokių vaikinų gana daug 
yra ir, reikia pasakyti, jų 
manyme ir prirodymuose 
yra labai daug teisybės. 
Tiesa, teko matyti kelias 
čia augusias merginas gra
žiai, padoriai užaugintas, 
kurios moka davadnia pa
šnekėti ir turi supratimą 
apie šeimynos reikalus, na
mų švarumą, moka su nepa
žįstama ypata padoriai pa
sišnekėti ir į sienas nesika- 
bina. Bet tokių merginų 
čia nedaug yra.

Kas tame kalbas? Argi 
prigimimas? Argi ir anglų 
merginos yra tokios vėja
vaikės? Man rodosi, kad čia 
kaltas išauginimas. Išaugi- 
nimas vaikučių pas Ameri
kos lietuvius stovi ant že
miausio laipsnio. Didžiuma 
mūsų tėvų labai mažai su
pranta apie šios šalies gyve
nimą, papročius ir tt. Lietu
voje, mažu, jiems ir užtektų 
išminties užauginti kūdi
kius. Tenai tas atliekama 
senovišku, visiems žinomu 
būdu, bet Amerikoj viskas 
kitaip, kitoks būdas, kitokie 
įpročiai.

Vaikai, nebūdami atsa
kančiai pamokintais, pasi
daro, kaip tie plėšrus žvė
riukai; juos išaugina gat
vė, jie pasisavina visus blo
giausius gatvės įpročius.

deda didžiuoties. Žinoma, 
nei bernukai, nei mergaitės, 
lankę pradinę mokyklą, ne
turi tikro supratimo apie 
apšvietą, švarų užsilaiky
mą.

Visai kas kita pas daugel 
vokiečių, finų, anglų. Tenais 
vaikai dabojami, tenais te-' 
vai daugiau gali vaikus pa
mokinti, tenais tankiai iš
auga švarus žmonės. Būda
mi jaunais yra gana triukš
mingi, bet, suaugę, surimtė
ja.

Musų gi čia augę vaikai 
ir ypač merginos (nesakau, 
kad visos, bet dauguma ir 
tai didelė) neatneša savo 
pasielgimais jokio surami
nimo. ApšVietos dirvoje 
tokios merginos irgi nie- 
kuom nepasižymi. Palaidu
mas žodžio, čiauškėjiriias, 
balamutnas charakteris, ne
turėjimas jokio supratimo 
apie žmonijos reikalus—tai 
ve kas galima pasakyti apie 
daugelį čia augusių mergi
nų.

Tankiai tokios merginos 
tik dėlei savo netikusio bū
do, kuris yra pasekme neti
kusio išauklėjimo, negali su
silaukti švaraus ir padoraus 
vaikino.
' Ar nevertėtų tat toms 

merginoms susiprasti ir pa
galvoti apie savo ateitį? 
Taip einant, labai pigu pri
lipti prie galo liepto.

O. Adomaitienė.

ta bei nužudyta... Už ką?! Sveikas neju
čiomis sušunki. Ir tamstos morališka nea
pykanta puola ant tų, kurie vardan krikš-

(Pabaiga.) . Į čionybės, artimo meilės, sėjo nepalaimą,
Didesnio kalno išreiškimui^ jie turėjo kerštą ir mirtį.

naują gestą-ženklą, reiškiantį, kad tas yra Kas tą visą tamstai pasako? Žmonės, 
didesnis, negu anas kalnas, kurį jie vos pra- kurie anuomet gyveno, seniai jau po že- 
ėjo, kad tos vietos jam geriau patinka, negu mių. Nuo to laiko praslinko metšimčiai; 
anos, kurias jie paliko ir tt. Taip laikui be- gentkartės sekė viena po kitos, laikai keite- 
gant augo ir plėtojosi žmogaus dvasiškasis si ir dingo. Net gabiausis tamstos senelis 
)ei protiškasis regratis. pasakorius nieko apie tą negali sveikam pa-

Vienok žmogus nepasikakino jau įgy- sakyti. — Tą visą pasako — knyga!
;u; jis stengėsi vis prie naujo, dar neįgyto. Tą patį galėtume pasakyti ir apie dai- 
Draugijiniam gyvenimui progresuojant ir liąją literatūrą. Dailioje literatūroje žmo- 
keičiantis—žmogui nepakako vien gestų, gus gali įgyti neišsenkamą šaltinį lavinimui 
blyksnių. — Laiko ergą suteikė jam kalbą, bei tobulinimui savo dvasios. Gete, Šileris, 
Jis ėmė išreikšti savo mintį ne gestu ar Dostojevskis, Tolstojus, Ibsenas ir kiti su- 
dyksniu, bet žodžiais, sakiniais. Bet ir pa- teikė ir suteikia mums didelius ir neužmirš- 
staroji jį nepakakino. Pasakytas neilgai tinus dailės darbus, iš kurių, lyg iš ano ste- 
užsilaiko žmogaus atmintyj; gentkartė, ki- būklingojo fontano saulėtoje dienoje sklei- 
ta—ir viskas dingsta užmiršties jūroje, ar- džiasi milijonai vandens dulkių-raselių ir 
ja, jei ir užsilieka, iškraipytas, padailintas w 
arba dar labiaū sukoneveiktas. — Jis įieš
ko j o įrankio, su kurio pagelba .ir be jo as
meniško prisidėjimo būtų galima išreikšti 
savo mintis, užmanymus ir darbus kitam 
žmogui. Pirmutinis iš tų įrankių žmogui 
buvo paveikslinis raštas. Dar ir šiandien 
tokį paveikslinį raštą vartoja tūlos miški
nės tautos. Tečiau ir paveikslinis raštas, 
dėl savo nepraktiškumo, nepakakino au
gančių žmogaus reikalavimų. Žmogus pa
tobulino jį: jis pasigamino sau truputį ge
resnį raštą—hieroglifus. Su hieroglifų pa
gelba žmogus galėjo kur-kas lengviau iš
reikšti savo mintis kitam. Vienok laikui bė
gant ir hieroglifai paseno. Kada draugiji
nis gyvenimas pradėjo sparčiai žengti į 
priešakį, senieji egyptiečiai, augant pramo- 
nijai, buvo spiriami išrasti naują tobulesnį i (Pabaiga.)
rašymo būdą: hierališką raštą. Bet ir.hie- “Neimkite su savim nei aukso, nei sida- 
rahskas rastas toli gražu nebuvo dar tobu- bro neįgį vario už pajuostės”, mokino Kris
las. Jame buvo dar uzsihkusios paveiksh- tus savo mokinius. Čionai, gerbiami V. Dū
mo rasto liekanos. , Jis reikalavo tobulini- mos pOna^ mūsų pravoslaviška bažnyčia, 
mo. lą atliko femkieciai. Jie galutinai at- maSų vienuoliai, mūsų dvasiškiai taip elgia- 
mete paveikslimo rasto liekanas ir įvede kac| reįkįa įįk stebėties. Netiktai auksą 
ypatingus ženklus—raides. Fenikiecių rai- ^eį sįdabrą, bet ir varinį grašį jie nededa už 
dės irgi buvo nevisiškai parankios. 1 ne jų saVo priejuostės. Ir kad mane negalėtumėt 
tobulinimo stojo graikai. Vienok, kas gi*ai- apšaukti melagiu, tai aš jums pasakysiu, 
kam nepavyko, tą atliko romiečiai. . Męs ka(| vjsa Įa gėrybė dedama į bankas. Prieš 
galime būti dėkingi jiems uz dailų ir smagų 50 metų 116 klioštorių turėjo bankuose veik 
skaityti lotimską alfabetą.* milijoną rublių, kaipo amžinų įdėlių. Tuo

~ . _ .' ' , ' v tarpu, prieš 25 metus tu amžinu idėliu ban-
I erbegę visame trumpume žmogaus koše buvo jau suvirs 8 milijonai rublių. Ka- 

pirmyneigą, męs ir vėl sugrįzsime prie savo pitalai Aleksandro-Nevskos lavros siekia 
temos. Męs žinome, kad žmogui daug kai- trečdalio milijono, Valaamo klioštorius ir 
navo, kol jis daėjo iki spausdinto^ žodžio, tiek pat, o kapitalai Traices-Sergijaus vie- 
Nors trumpai pamatuosime to žodžio— nuolyno daug kartu didesni.
knygos reikšmę šiandieninio civilizuoto Sinodas užmoka valdžiai mokesčiu nuo 
žmogaus gyvenime. — “žmogaus vienbutis savo turtu 142—422 rubliu.
gyvenimas, kuris apibudina patriarchališką Evangelija sako: “Nesirūpinkite ir 
laikmetį—taip vadinamus ‘senuosius gerus neskelbkite, kas mums valgyt ir gert, kuo- 
laikus’—jau seniai paskendęs pasakų vals- mį rėdyties, nes tuo rūpinasi stabmeldžiai, 
tijoje. " Dabar kiekvienas atskiras asmuo Tėvas jūsų dangiškasis žino ko jūs trokšta- 
materijališkais ir idėjiškais ryšiais sujung-|te.” Pildydami tą prisakymą 1902 metais 

pravoslavų kunigai surinko tik už vienas 
krikštynas pustrečio milijono rublių. Nuo 
palaidojimo numirėlių pravoslavų kuni
gams teko suvirš 9 milijonai rublių. Nuo 
jaunavedžių tais pat metais gauta 4 milijo
nai rublių.

Argi tai neišeina pagal Kristaus žo
džiu, kad nereikia nei sėti, nei akėti...
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Pravoslavų dvasiškija tais pat metais 
surinko cerkvių ir klioštorių “blešinėse” 
suvirš 6 mil. rublių.

Dabar jūs paklausite manęs, kokiems 
tikslams suvartojama tie, taip dideli pini
gai. Aš jums pasakysiu, kad 1902 metais 
pravoslavų dvasiškija užlaikė visoj Rusijoj 
248 ligonbučius, kur gydėsi 2,824 ligoniai.

Tai matote, kaip pildomas Kristaus 
prisakymas: ligonius gydykite, raupuotus 
priglausk! te...

(Sulyg ty žodžiy Dūmos juodašimčiai jo kalbą pertraukė).

žavi žiūrėtoją — skaitytoją savo niauso- 
mis. Dailioji literatūra (ne dekadentiška) 
švelnina žmogaus jausmus, ji taip sakant, 
augina žmogaus antrąją pusę ir veda jį lin
kui pilnybės.

Todėl, kam brangi pažanga, kas nori ir 
laukia geresnės ateities sau ir visai žmonių 
draugijai, pagalios, kas tiki Į tą ateitį — 
baigdamas savo rašinėlį — vienintelį nuo
širdų patarimą galiu duoti: skaitykime lai
kraščius ir knygas — tobulinkimės!

(Referatas, skaitytas nekurios drau
gijos literatiškame vakare.)

SOCIJALISTO KALBA DŪMOJE 
APIE DVASIŠKIJĄ.

kalbos 
aiškus

Konstantino Jasiukaičio 
apysaka.-

Sekančiame “Laisvės” nu
mery męs nutarėme pradėti 
spausdinti didesnę mūsų ta
lentingo beletristo K. Jasiu
kaičio apysaką “Griuvė
siuose.”

Manome, kad minios mū
sų skaitytojų prielankia: 
pasitiks naują “Laisvės” 
bendradarbį, kuris skaitan
čiai visuomenei yra plačiai 
žinomas.

c v ■
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tas netik su savo nacija, bet su visa žmoni
ja. Geležinkeliai, telegrafai stengiasi pa
daryti žmogų tikru viso pasaulio piliečiu.” 
(J.Steklov.) — Šiandieninis žmogaus dva
siškas ir protiškas regratis toli gražu perei
na viduramžinio karvedžio feodalo gyveni
mo regratį. Tik vienoje dienoje šiandieni
nis civilizuotas žmogus ima dalyvavimą vi
same margame pasaulio tautų ir tautelių 
gyvenimo sūkuryje, apie ką viduramžių de
spotas nė manyt negalėjo. Kokie ryšiai 
šiandieninį žmogų taip jungia su visu pa
sauliu? — Spausdintas žodis — knyga! “Iš 
ryto atsikeldamas ir peržiūrėdamas laik
raštį, civilizuotas žmogus dvasioje ima da
lyvavimą veik visur. Jis skaito apie Rusi
jos Dūmą, Prūsų landtago, Francūzijos 
parlamento debatus, apie atsitikimus visuo
se pasaulio kraštuose: apie mūšį Marokoje, 
Šiaurinės Amerikos bankų krachą, pastarą
ją Žioreso kalbą, pastarąjį Viliaus II toastą, 
žemės drebėjimą pietinėje Italijoje, San 
Francisco ir kitur, apie peštynes Ungarijos 
parlamente, sensacijonališką žmogžudystę 
Paryžiuje ir tt.” (J. Steklov.) Dar daugiau 
—jei tamsta esi organizuotas darbininkas, 
supranti savo klesos reikalus, — tamsta 
skaitai apie tūlą nekurios išdirbystės strei
ką čionai ar toli antrame pasaulio krašte. 
Jų reikalavimai — didesnės algos, organi
zavimosi laisvės. Tamstos simpatija bus jų 
pusėje! Jų laimėjimas, jų džiaugsmas bus 
ir tamstos džiaugsmu, pralaimėjimas — jų 
ir tamstos nusiminimu, žodžiu, tamsta esi 
tampriais ryšiais surištas su vispasauliniu 
gyvenimu. Tą viską daro spausdintas žo
dis — knyga!

Eikime toliau. Tamsta sklaidai istori
jos puslapius; tamsta esi geras krikščionis 
katalikas. Ir ką? Prieš tamstos akis atsi
skleidžia praeities vaizdai: katakombos... 
pirmųjų krikščionių kankinimai... Brr! 
tamstą nukrato šiurpuliai ir, sveikas, su lai
mingu nusišypsojimu sušunki: “Ak, kaip aš 
laimingas, kad gyvenu šiandien!” Ir tam
sta perbėgi.minčia savo gyvenimą: sveikas 
turi puikią modernišką bažnyčią, žėrinčią 
auksu, išpuoštą visų šventųjų paveikslais, 
kurioj be baimės gali pasimelsti savo die
vui; tamstą niekas nepersekioja: gali dary
ti viską, ką sveiko sąžinė diktuoja. Esi vi
sų gerbiamas — dar daugiausia — tamstos 
mokslas yra išaiškinamas veik visose vi
suomeniškose įstaigose, pradedant nuo pra
dinės mokyklos ir einant augštyn. Ar svei
kas mainytum tą visą ant katakombų? !Tik- 
rinu — ne.

Imkime antrą pusę. Tamsta esi atejis- 
tas. Prieš tamstą stoja kitas vaizdas: In
kvizicija... Baltramiejaus naktis... Šimtai 
ir vėl šimtai tūkstančių supūdinta, sudegin-

Smagu, kai saulutė ant regračio kranto 
Padangę su burviska puošia varsa, 
Kaip mirga ir tryška ant pievų rasa,— 
O, kiek įkvėpimo tuomet jauti švento!...

Smagu.
Smagu, kad išaušo pavasario rytas: 
Čirvena iškilęs augštai vyturiuks, 
Į lauką su kaimine ei n’ piemenukas, 
O regratis šėma migla apdraikytas...
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Tu, rodos, kiekvieną myluotum, aps’tver- 
[tum...

Net šaltąjį kapą, kurs mieg amžinai;
Ir, rodos, jei bent sugebėtum—tenai 
Nors kibirkštį vieną to jausmo įžertum.— 

Klajūnas.

Man vis skauda širdį.
(Ii “Lietuvos Ūkininko“)

Man vis skauda širdis, 
Kad tamsioji naktis 
Apkabinusi laiko pasaulį, 
Kad ilgai taip rytuos 
Nesirodo aušros, 
Kad skaisčioji neužteka saulė.

Man vis skauda širdis, 
Kad šaltasis šiaurys 
Ir dabar vis neliaujasi pūtęs, 
Kad mus spaudžia vargai, 
Kad tarp mūs’ vien vaidai, 
Ir kad pajiegos mūsų menkutes.

Man vis skauda širdis, 
Kad sunki dabartis 
Rodo ateitį vėl da baisesnę, 
Kad geidimai žmonių: 
Viešpataut’ ant kitų, 
Kad neturi jie siekių kiltesnių.

Vaidilos
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Metavone už griekus.

Korespondencijos

U

Apie nieką taip nekalbėjo 
Aleksandrovo bažnytkiemyj 
kaip apie Antaną Fomičių. 
Rodos, jis buvo tokis, kaip ir 
kiti: žili, susivėlę plaukai, 
ant pečių sermėga, o ant ko- 
Ž’ų vyžos. Nelaimėse visi 
:reipdavosi prie jo, prašant 

patarimų. Nors kartais 
tie jo patarimai ir neišeida
vo ant gero, vienok jis vis
tiek gaudavo kad ne bute
liuką, tai nors ačiū.,

—Na, kaip sau norite, 
Antanas turi slaptybes, — 
kalbėjo kaimynai.

Jis žydų neapkentė visa 
savo širdžia, nes jie ir revo- ; 
liuciją kelia ir visokius blo
gumus dėl krikščionių dirba , 
ir net patį krikščionių dievą 
jie užmušė. Antanas visą 1 
savo gyvenimą keršijo žy
dams, kuomi įmanydamas. 
Net visai apielinkei žinomas 
Mauškė krito nuo jo rankos. 
Vienok su Mauškės duktere 
Estera jisai elgėsi už tai ki
taip: nešė žydelkaitei viską, 
kas tik jam po ranka pakliū
davo. Jau net visos bobos 
pradėjo tarškėti, kad senis 
žydelkaitę pamylėjo ir tiek.

—Kurgi ne, senio ir vy
žos traukia prie mergų, y- 
pač jaunų, — sakė bobos.

Vienok Antanas su žydel- 
kaite ženytis nemanė ir gir
dėti tokias kalbas jam buvo 
nemalonu. Bet kitokios iš
eigos nebuvo. Antanas 
jautė, kad jo gyvenimo die
nos jau suskaitytos. Jo są
žinę graužė sunkus griekai, 
nuo kurių pasiliuosuoti ga
lėjo tik per gerus darbus.

—Juk žmogus ne gyvulys 
ir nors paskutinėj valandoj 
reikia susivienyti su dievu, 
— mąstė sau Antanas.

Su paprastais griekais 
jam ne tiek daug buvo rūpes
čio. Savo gyvenime jisai už
mušė penkias gyvates. Pa
prastai už vieną gyvatę bū
na atleista keturiasdešimts 
griekų. O jis užmušė ne 
vieną, bet penkias. Keturios 
mažesnes, bet už penktą, be- 
abejonės, dievas atleido 40 
paprastų griekų ir vieną 
smertelną. Tokia didelė gy
vatė, tai ne baikos. Taip, 
jis žino, kad vienas smertel- 
nas griekas jam atleista, tik 
nežino, kurį prie to priskai- 
tyti: ar tą, kad vogė arklius 
pirmoj dienoj Kalėdų, ar 
aną, kad šventintu vandeniu 
girdė vištas, kad kiaušinių 
nelietų. Kunigas jam buvo 
uždavęs tokią pakūtą: at
lankyti šventą žemę, arba 
kitatikį prikalbinti prie 
krikščionybės. Antano vi
sa viltis buvo žydelkaitėj 
Esteroj. Ji nesišalino nuo 
Antano ir klausėsi jo pa
mokslų. * * *

Spalio mėnuo. Estera at
bėgo pas Antaną uždusus. 
Jos akįs iš džiaugsmo žėrė
jo, bet ji buvo taip susijudi
nus, kad negalėjo nei kalbė
ti. Antanas nušoko nuo pe
čiaus, 3 kartus persižegno
jo ir ištarė kelis žodžius iš 
psalmės: “Aš prie tavęs, 
dieve, artinuos”. Jis manė, 
kad jo maldos liko išklausy
tos: Estera krikštysis ir jo 
sąžinė liks liuosa.

—Balandyte, eisime tuo
jaus bažnyčion... Ką?

Estera lyg susimaišius 
kalbėjo:

—Ne, ne, klausyk! Mani
festas, laisvė, konstitucija... 
Dabar męs visi lygus, visi 
broliai ...

—Kaip tai?... Žydai lygus 
su mumis! Šalin su tokiais 
manifestais! Mirtis žy
dams!...

Antanas tuojaus surinko 
liuosų “revoliucijonierių” 
prieš konstituciją, apsigink
lavo kuolais, kirviais ir pir
miausia nutarė daužyti mo
nopolį.

—Griekas dievo dovaną 
laistyti— kalbėjo Antanas, 
—Tik žydai daužo ir laisto. 
Pasidalinkime ir išgerkime.

Už pusės valandos degti
nė buvo išgerta.

—Ant žydų! — sušuko vi
si prisigėrę.

Prasidėjo žydų skerdynė 
ir plėšimas. Estera, pama
čiusi Antaną, puolėsi prie jo 
maldauti susimylėjimo. Bet

veltui. Už valandos laiko 
ji gulėjo su perskelta galva, 
apnuoginta ir sugėdinta...

Antano sąžinė likosi liue
są, nes mirštanti Estera li
kosi apkrikštyta, nors ji to 
nenorėjo.

J. Rėdą.

Nashua, N. H.
Pas mus yra neseniai susi

tvėrusi LSS. 192 kuopa. Pa
kol kas silpnai gyvuoja. Štai 
man teko lankyties su reika
lais Lawrence ir būti ten ant 
socijalistų pikniko (Jisai ap
rašytas ‘‘Laisvėj” korespon
dencijoj iš Lawrence. Red.). 
Smagu buvo ten laikas pra
leisti. Ten buvo ir prakal
bos, ir žaidimai ir deklama
cijos.

Kodėl to viso pas mus nė
ra? Antanas Tekorius.

Rumford, Me.
Neseniai buvo parengtas 

LSS. 156 kuopos vakaras su 
visokiais pamarginimais. Da
bar vėl nutarė parengti pra
kalbas. Kalbėtojum bus 
drg. Michelsonas. Daugu
mas labai laukia prakalbų, 
kurios atsibus 5 iri) liepos.

Čionais randasi 3 lietuviš
kos draugijos: dvi laisvos ir 
viena bažnytinė. Daugiau
siai darbuojasi socijalistai ir 
kliubas.

Švento Roko draugystė 
miega, užsidengus kapucino 
ploščium. Nueina ant mi
tingo: “Šv. Rokąu, melskis 
už mus” ir pradeda barties.

Taipgi turim puikų lietu
višką beną, kuris dažnai 
mus palinksmina.

Darbai pas mus eina gerai. 
Dobiliukas.

Detroit, Mich.
Vienas iš geriausių mūsų 

miesto kampų, tai žiurkakai- 
mis, apgyventas lietuviais ir, 
iš dalies, lenkais. Tik lietu
vius, ten gyvenančius, neva
dina žiurkėmis, ale lietuviš
kais indi jonais. Merginas 
gi vadina civilizuotoms bež
džionėms, vienok jom pilnai 
pritiktų žiurkių vardas, nes, 
kaip žiurkės, trinasi per va
karus ir šventomis dienomis 
su girtais gatvių arba saliū- 
nų šlamštais. Tos merginos 
bijo šviesos taip, kaip žiur
kės. Jos ištolo bijo laisva
manių žmonių ir vaikinų.

Čia kas mielą subatvakarį 
arba nedėldienį yra mušty
nės. Štai nelabai seniai pas 
tūlą M. buvo didelės krikš
tynos. Kad buvo rudžio ir 
kitokių prismokų, nereikia 
nei sakyti. Bet tarpe kry
žiokų atsirado keli bedieviai. 
Tuomet kryžiokai sumanė 
įrašyti į kruvinos mūkos 
škaplierius tuos kelis bedie
vius, bet išėjo atbulai. Duob
kasiai patįs įgriuvo į duobę, 
viršų paginė bedieviai.

Kada po batalijai atbėgo 
policija, tai reikėjo jau ir 
daktaro. Vienam kryžiokui 
iš to greitumo daktaras pri
siuvo išvirkščiai lūpą. O dar 
blogiau, kad minėtas peštu
kas už savaitės turėjo apsi
vesti. Tikra koronė, iš ku
rios ir kapucinas neišgelbėtų.

Bet dar mažmožis. Tie 
bedieviai nebuvo socijalis- 
tais. Neišpuola vyrukams 
landžioti po tokias vietas, 
nes prie ko pritapsi, tokiu ir 
tapsi.

rie ant panašių susirinkimų 
muštynes iškelia.

10 vai. visi unijistai mar- 
šavo. Benas visą laiką grie
žė marselietę, kas pakėlė 
maršuotojų dvasią. Marša- 
vime dalyvavo ir kontrakto- 
rius P. Juškauskas; kuris 
streiko laike pirmiausia su
sitaikė. Smagu, kad žmo
gus bent ant senatvės persi
ėmė darbininkiška dvasia ir 
garbė jam už tai.

Turiu paminėti dar ir gim
nastų kliubą. Keli metai at
gal buvo netikęs kliubas, da- 
bargi pradeda smarkiai kryp
ti gerojon pusėn ir apsieina, 
kaip visi apšviesti žmonės. 
Šiamia piknike labai dorai el
gėsi.

Linkėčiau gimnastikos kliu- 
bui kloties ir ant. toliaus. 
Jauni vyrukai, drąsiai rašy- 
<itės prie kliubo ir neužmirš
kite galvoti apie sočijalistiš- 
ką įdėją.

V. Z. Žilinskas.
Vandergrift, Pa.

Prašau jūsų, kaipo vakaro 
vedėjas, atitaisyti klaidas, 
kurios įsiskverbė pavardėse 
dalyvavusiųjų programo iš
pildyme (“L.” N48).

Turi būti: programo išpil
dyme dalyvavo: J. Vištinis, 
A. Raketaitė ir F. Kemežiū- 
tė.

Su pag. K. J. Bizauskas.
Nuo red. Prie progos pri

mename visiems korespon
dentams :rašykite kuoaiškiau- 
sia pavardes ir šiaip jau pa
vadinimus gatvių, svetainių 
ir tt.

Elizabeth, N. J.
Mūsų gimnastikos kliubas, 

nors pagal sąnarių skaitlių ir 
nedidelis, bet pažiūrėjus į jo 
veikimą, reikia pasakyti, 
kad tai darbšti ir naudinga 
draugijėlė. Vienas iš svar
biausių kliubo sumanymų, 
tai sumanymas statyti sve
tainę. Nors kitos draugijos, 
įsikabinusios į kunigėlio 
skvernus, tam ir neprijaučia, 
bet jeigu gimnastikos kliu
bas ir toliau taip varys savo 
darbą, tuomet vaisiai bu 
dideli.

Ant liepos 6 d. jie rengia 
pikniką ir didelę ekskursiją. 
Pelnas bus skiriamas svetai
nės pastatymui. Vietinis ga
nytojas užuot paaukavęs 
kiek tam tikslui, reikalauja 
sau atlyginimo, kitaip, girdi 
darysiąs konkurenciją. Gim- 
nastikiečiai dar neužmiršo, 
kaip tas prietelis išvadino 
juos indijonais ir padarė 
taip, kad neturtingai dar 
draugystei esant, reikėjo už
simokėti $30.00 valstijai tak
sų. Tai buvo už laikymą ba
liaus prieš visų šventę.

Todėl, vyrai, nenuliūskim 
ir varykim savo darbą to
liau. M. F. T.

minimą. Publika buvo su
šaukta žodžiu. Tai dar pir
mu sykiu čionai atsibuvo to- 
kis vakarėlis.

Laike vakarienės K. Po- 
bedinskis ir J. Vitkus pasa
kė po trumpą prakalbą apie 
chorą ir kvietė rašytis į jį. 
Deklamavo šeškevičia ir 
čečkauskiutė; Beišinas pa
pasakojo gražių jokių. Ur
bonienė sulošė monologą 
“Sufragistė.”

Turiu pasidžiaugti, kad 
; au merginos ir moterįs 
pradėjo kartu darbuotis. 
Tik apgailėtina, kad čia jų 
mažai yra.

Merginoms čia yra daug 
vairių darbų ir mokestis 

nebloga.
Nevedęs.

Worcester, Mass.
Birž. 22 d. buvo privatiš- 

<as piknikas varde LSS. 
tuopos. Žinoma, be rudžio 
neapsiėjo, nors nekurios 
draugės ir draugai buvo 
;am priešingi. Nors rudžio 
štuštino kelias bačkutes, 

bet viskas atsibuvo geroj 
warkoj. Draugai gražiai 
žaidė ir dainavo.

Drg. M. Dusevičia buvo 
gavęs laišką nuo L. Prusei- 
tos dėlei parinkimo aukų 
teliems sibiriečiams. ’M. 
Dusevičia keliais žodžiais 
paragino publiką prie aukų. 
Aukas rinko drg. J. V. A. ir 
S. Bakanauskas. Aukų su
rinkta $10.65.

Nors pikniko vieta buvo 
prasta, betgi visi labai už- 
ganėdinti.

Nuskurėlė.
• Gilbertville, Mass.
Čia lankėsi kapucinas. 

Žmonės labai nusistebėjo 
pirmu sykiu tą padarą pa
matę. Jisai uždraudė žmo
nėms pėtnyčioj valgyti mė
sos, iškeikė bedieviškus lai
kraščius, nes, girdi, vieno 
aikraščio leidėjas esąs žy

das. O keikdamas pijokus, 
pasakė, kad gerai padarytų 
dabartinis prezidentas, kad 
kiekviename mieste ir mies
tely nors po vieną pijoką pa
lieptų pakarti.

Žmonės dabar turi juokų 
iš tų kvailų prakalbų. Kas- 
ink laikraščių, tai mums vi

sai nerūpi, kas leidžia laik
raštį, žydas, kunigas ar vel
nias, bile tik mums laikraš
tis patinka.

Kas link korimo pijokų, 
tai vertėtų jau pradėti nuo 
mūsų prabaščių. Tie užvis 
daugiausia maukia, tik, ži
noma, 
nūs.

Tai knyga garsaus vokie
čių dramaturgo, poeto ir be
letristo. “Audėjai” pridera 
prie geresniųjų tvarinių 
Hauptmano “Audėjai” lie
tuvių kalbon jau seniai buvo 
rengiamasi versti, pagalius 
tai atliko p.J. Laukis. Kaip 
ir visos p. Ilgaudo išleistos 
knygos, “Audėjai” daro ge
rą įspūdį.

Receptų Knygele.. Sutai
sė R. Gzell. Išleista E. St. 
Louis, Ill. Spauda „Teisy
bės.” 1913 m. Knygelėj tel
pa gana daug įvairių medi
ciniškų patarimų.

Henry Džiordž, Kova su 
Skurdu. Vertė F. Milašau- 
skas. Kaina 15c. So. Bos
ton, Mass. Turtu ir spauda 
Milašausko. Antroje dalyje 
minėtos knygelės yra L. N. 
Tolstojaus “Nejaugi taip 
reikia?”

Manome, kad išvertimas 
H. George’o knygelės, ir tai 
dar taip menkai atliktas iš
vertimas, jokios naudos mū-

gyvuoti, nes čia yra - taipgi 
keli veiklus žmonės, kurie tą 
darbą padės palaikyti.

Kunigėlis savo paskuti
niame pamoksle nupeikė sa
vo parapijomis,kad tie prieš 
jį juda, nieko jąjn į akis ne
są darni. Taigi, katras iš 
jūhų nepadaro klaidų, tai at
eikite ir parodykite mano 
klaic , kaip visi, taip ir jis 

 

gali parodyt. Bet viską no
ri teisingai, sakydamas, jei
gu jis ką prieš ką turi, sta
čiai pasako. Atsisakė jis 
taipgi nedėlinę sumą už pa
rapijomis laikyti, kad tie, 
einant per mišias rinkti cen
tų, nė dolerio nesumeta, o 
suma juk tik ir laikoma už 
parapijonų sveikatą, už tų, 
kurie meta centus. Tai jis 
ištirsiąs ir paskui sumą lai
kysiąs tik už tuos, kurie ją 
užpirks, arba, nesant “orde
rio,” atlaikysiąs jis už savo 
“menką” sveikatą.

Visų Draugas.
Butte, Montana.

Čia galutinai susitvarkė I sų visuomenei neatneš. Su- 
81 kuopa LSS., susidedanti painioti išvedimai, supainio- 
iš 10 narių. Nors sunku bu- toj formoj atlikti — labai 
vo įvykinti sumanymą, vie- mažai prisidės prie pralavi- 
nok jis tapo įkūnytas keliais nimo proto.
susipratusiais draugais. “Teisybė” N2. (už.sausį, 

Jau turime ir charterį, tik | vasarį, kovą,) Išleidžia drg.

Oliveris Twistas.. Vertė
Parašė gar-

daug buvo nesusipratimų Rutkus.
tarpe narių kuopos. Man C”----- . _
rodosi, kad męs esame toli Jonas Kmitas.
nuo saviškių ir būdami čia sus anglų apysakorius Char- 
keliese, turime vienybėj gy- les Dickens, išleido “Drau- 
venti, o ne pešties. --

Praėjusiais metais čia pa
simirė B. Kazlauskas iš Pa-1 kyšime,_ kad ta knyga Pa
nevėžio pav., Pakražių par. puoš musų raštiją. Dicken-

John Miller žuvo kasyklo- sas buvo puikus žmogaus 
se; suvalkietis. sielos žinovas ir toks reališ-

Jeigu kas nori gauti pi a- kas apysakorius. Ligišiol 
tesnes žinias, lai kreipiasi: męs, lietuviai, neturėjome 
W. Chapas, 145 E. Cherry jokių Ch. Dickenso veikalų, 
st., Butte, Mont. Knyga didelė, 520_pusla-

Darbai čia yra vario ka- pių. Kaina nepažymėta.
syklose. Už 8 valandų dar- Tūkstantis nakčių ir vic- 
bo dieną moka $3.75. Jeigu na. Arabų pasakos. Savo 
kas nemoka dirbti ant ma- laiku jau papeikėme pirmą 
šinos, tai darbas gana sun- tų pasakų rinkinį. Tą pat 
.ku gauti. galima pasakyti ir apie ant-

Lietuvių čia yra 4 šeimy- rąjį, nors pasakos, pačios 
nos, pavienių 18. Tarpe sa-| savaimi, yra užimančios, 
vęs nėra meilės.

gas." Nors Oliverį Twistą ir 
“Draugas” išleido, bet pasa-

puikesnės rūšies vy-

Statement of the ownership, ma
nagement etc. of |

“Laisvė”, published semi-weekly at 
242 W. Broadway, So, Boston, Mass., 
as required by the Act of August 24, 
1912.

Editor Leonas Pruseika.
Managing Editor Joseph Neviackas.
Business Managers: Joseph Walutke- 

wicz and John Naudžius.
Publishers: Joseph Neviackas, Joseph 

Walutkewicz, John Naudžius, Vaclav as 
Zaperiackas, Vincent Paukshtys, Vin
cent Jakshtys and Leon Pruseika,

Owners: Joseph Neviackas, Joseph 
Walutkewicz, John Naudžius, Vaciavhs 
Zaperiackas, Vincent Paukshtys, Vin
cent Jakshtys and Leon Pruseika.

Signed by Joseph Walutkewicz,
Business Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this 26th day of June, 1913.

Signed Anthony Ivaszkevicz,
Notary Public.

My commission expires in 1919.

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

“LAISVĖS” REDAKCIJOJ GALIMA 
GAUTI ŠIOS KNYGOS:

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes 
arba kruvini Doniazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................15c.

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c.
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

kos giesmės.......................... 30c.
PASLAPTIS. Puikių dialogu Jr mo

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

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

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

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

SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽIŪROS 
ir reikalavimai...................... 10c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga.

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

“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas.
“KAS IŠGANYS LIAUDJ.” ...
“KIBIRŠTIS ŠVIESS.” ...........
“GIEDROS KALENDORIUS.”

Taipgi galima gauti šie puikus pa- w 
veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS.”
“BLAIVININKŲ PUOTA.” ..
“KAPITALIZMO SISTEMA.”
“MEDIS NEDORYBĖS.” ....

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

......... 20c.
prasikaltč-

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

20c.
.. 20c.

20c.
,. 20c.Maršrutas po Illinois val-

Gardner, Mass. I __ s t! j ą. ..
Birželio 11 d. buvo IWW. , plūgasX 1 ruseika, re- 

kuopos susirinkimas. Brisi- ! a P.^?sv?s ’ aP.a” 
rašė keli nauji nariai. Se- P':,South J. ln?01s valstiją 
kantis susirinkimas bus 9 d. agitacijos tiksiu. Čia gy- 
liep. toj pačioj finų svetai- vu?-ia nur°. Peį’ei^o metų X 
nėj. Susirinkimai bus Į*ajonas Liet. Soc. Sąjungos, 
laikomi kas antra seredaJ3a“a. maršrutą, sutaisytą 
7:30 vakare. X rajono LSS: valdybos, L.

LSS. 89 kuopa yra nuta- Pj.u?^ka pradės nuo Sprin- 
rusi laikyti paskaitas, dis- ^ieJ(^0’ (^9 d. birželio.)
kusijas, prakalbas ir tt. ant Paskutinę prakalbą pasakys 
Green Wood kalno kiekvie- Harrisburge.
vieną nedėldienį po pietų. I B.us aplankyta Sios vietos: 
Tas bus daroma per visą va- Springfield, Auburn, 1 ay- 
sarą. 15 d. birželio atsibu- %V1 *?’ Pana, Benk 1, Mary- 
vo pirmos diskusijos. Te- Colmsville, St. Louis, 
ma buvo: “Ar išnyks alginė k. ^t- Louis, Herrin, John- 
vergija socijalizmo gady- jton City, Chffoi’d, Benton, 
nėj.” Viršų paėmė tie, ku- Barl‘ls.^ur^ Georgetown, 
rie prirodynėjo, kad išnyks. ^l)rin^

X Rajono LSS Sekr.
J. Kačergius.

Mano prierašas: norint 
_____  ' i manim laike 

Tasai vaikinas nei | mnršruto, pntogiausia per 
drg. J. Kačergių (1716 Ma
theny avė., Springfield, Ill.) 

_ L. Pruseika.

TIK VYRAMS
I mano Tautiečius:

JH Jus ir jūsų draugai esate nuo- 
iįll širdžiai užkviečiatni aplankyti 

mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. V., kur aš 
laikau parodą dailės ir skulp- 

į\' turos darbų, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su Išvaizdlnlma 
švairlų kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

Jus čia galite studluotl žmo
nijos giminėj kilmę ir Išsilanks- 
tymą nuo lopšio iki grabui, ir 

ma ytl indomiauslus gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabaisuolius.

Vienų valandą praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtą į galvą čiclam gyvenymuj.

Jus čia galite studluotl pasekmes ligų ir 
Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodinėja bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimu. vAtvira 
kasdieną podraug su Ned'čldienlals Ir Šventa
dieniais, nuo 8-nlų Iš ryto iki Vidurnakčiui.

Ne pijokas.
Lowell, Mass.

Birž. 19 d. atsibuvo ant
ras kooperacijos tvėrimui 
mitingas. Žmonių prisirin
ko vos tik apie 15 ir tai nors 
buvo po pirmam mitingui 
išrinkti ir ragintojai, kad 
atsilankytų tie, kurie pirma 
laiko buvo padavę savo pa
vardes, jog nori kooperaci
jos, bet ir tie jau neatėjo.

Susirinkusieji pasikalbė
jo; buvo ir kunigas, pajuo
kė lietuvius, kad tokie nie
kam netikę — vien tik bač
kutes tuštint.

Taip tai sumanė vietiniai 
lietuviai sutvert kooperaci
ją. Pakalbėsiu aš čia ir 
daugiau apie tai. Nekurie| 
tokie sumanė sutvert koope-1 
raciją. Kur tik pasisukę, 
kokį sutikę, sako, prisirašyk 
prie kooperacijos, nepasa
kydami, ką tas žodis reiškia. 
Žinoma, kas do sunkumas 
žmogui vardas paduoti... 
Kada tapo šaukta susirinki
mas, prisigrūdo pilna sve
tainė, bet kada pasakė, kad 
čia Šeras kaštuoja $5, tai 
pradėjo visi skirstytis, vos 
apie 10 tik pasiliko.

Tokiame dalyke reikėjo 
pakviest gerus kalbėtojus, 
kad pilnai ir aiškiai dalyką 
būtų perstatą. Bet kaip 
vietiniai lietuviai visada bi
jo prakalbų, taip ir čia bu
vo — nekvietė jokio kalbė
tojo.

Dabar mano sutvert soci
jalistų kuopą, tam tikslui 
yra kviesti kalbėtojai, taip
gi mano, kad išeis kas nors, 
nors čia tas labai sunku bus 
taipgi.. Bet vistiek randasi 
čia žmonių, kurie turi norą 
ir prigulės. Galima tikėtis, 
kad sutverus kuopą, galės

Puvo dar ir antra tema.
“L.” Korespondentas.

E. Arlington, Vt.
Kėdžių dirbtuvėje vienam. . _

vaikinui mašina nuspaudė 2| sa
pirštu. r____ ______  __
prie kokios pašelpinės drau
gijos neprigulėjo. Kolei ne
buvo jokios pašelpinės drau
gijos, tai lietuviai, būdavo, 
dejuoja, kad reikia sutverti 
tokią draugiją. Dabar, kai 
susitvėrė kuopa SLA., tai 
pasirodė jos priešais, kurie 
praminė ją bedieviška. Na... 
ir daugumas tiki jų išmis- 
lui, bijo prigulėt prie pašel
pinės draugijos.

Šita nelaimė su minėtu 
vaikinu lai bus mums per
sergėjimu, kad reikia prigu
lėti į pašelpinės draugijas. 
Nereikia, broliai, klausyti, 
ką pliauškia koks skysta
protis.

t Mažutis.
Thomas, W. Va.

17 d. birž. O. M. atbėgo į 
krautuvę savo tėvo. Tenais 
buvo kelios moterįs, kurios 
atėjo kę tai nusipirkti. O. 
M. pradėjo vyti jas laukan. 
Pasirodė, kad esanti pami
šusi. ,

Proto sumišimą gavo nuo 
nedoro gyvenimo. ' - 

Jonas Romunda.

JŽANGA JJŽDYKA.
461 Sixth Avenue, near 28th Street, 

New York.

Naujos Mados

GRAMOFONAI
$20 vertės mašiną 

atiduoda tik už $17

“ -..Vi.'--. ■ ■ ■ ■... ■ r,..

Žalias Uosis.
Brooklyn, N. Y.

14 d. birž. atsibuvo pikni
kas 58 skyriaus preserių uni
jos. Žmonės gražiai links
minosi: vieni šoko, kiti dai
navo visokias lietuviškas dai
nas po atviru dangum. Vis 
kur organizuoti žmonės, tai ne 
Šv. Juozapo garbintojai, ku-

Montello Naujienos.
Pereitais metais prieš rin

kimus miesto valdybos neku- 
rie neišmanėliai smarkiai 
agitavo už demokratus. Sa
kė, tuomet gatvės bus patai
sytos. Bet dulkės, kaip rū
ko ant viso Ames st., taip 
rūksta. Net bjauru, jokios 
tvarkos nėra. Išeini juodoms 
drapanoms apsivilkus, tai 
pareini baltoms.

Ant šaligatvio netik kac 
moterįs nepastumia vaikų 
vežimėlius, bet ir vyrui sun
ku tas darbas atlikti.

Piliečių kiekvienais metais 
pas mus auga, kaip grybų po 
lietaus. Visi moka po 2 dol., 
o gatvės kaip/ nebrukuotos, 
taip nebrukuotos.

Kur dingo jūsų prižadai 
ponai demokratai?

Rožytė.
Milwaukee, Wis.

Birž. 14 d. Milw. Lietuvių 
darbininkų choras buvo pa
rengęs šeimynišką pasilinks

NAUJOS KNYGOS.
Audėjai.. Gerhardo Ha- 

uptmano penkių veiksmų 
veikalas. Vertė J. Laukis. 
Chicago, Ill. 1913 m. Turtu 
ir spauda J Ilgąudo.

PAJIEŠKOJIMAL
Pajieškau pusbrolio Jokuho Klina- 

vičiaus, Vilniaus- gub., Trakų pav., 
Miškadvarčių kaimo. Rodosi seniau 
gyveno Brooklyn, N. Y. Turiu labai 
svarbų reikalą.

H. Vinskiutė,
48 School st., S. Hodley Ealls, Mass.

Pajieškau Agotos Kalvaičiutės, Su
valkų gub., Vladislavovo pav., Bifotų 
kaimo. Atvažiavo Amerikon 1913 m. 
Taipgi pajieškau draugo E. Kuro, Su
valkų gub., Galinių kaimo. Malonės 
atsišaukti, nes turiu svarbų reikalą.

A. Kuras, 
Box 315, Vandergrift, Pa.

Pajieškau savo dėdės P. Adomavi
čiaus iš Smilgių kaimo. Taipgi pajieš
kau pusbrolių P. čeikiaus ir A. Ungu- 
riuko ir pusseseres V. GriškauČiutės. 
Visi paeina iš Suvalkų gub. Meldžiu 
atsišaukti.

P. Bartnikas,
1318 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Pajieškau savo pusbrolių Antano ir 
Vilimo Urbų, Suvalkų gub., Simno pa
rapijos. Seniau gyveno apie Pitts
burg, Pa.

J. Klutikas,
1523 W. Capital avė., Sprinfield, 111.

Meldžiame visų tų “Lais
vės” 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- 

1 tinėjimą sulaikyti.
į “L.” Administracija.

n!! lĮIĮ h
Z 'iz?11!
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Aš užlaikau Columbios gramofonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainele. 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 už pi
giausią kainą. Jeigu norit mano ka
talogo, tai atsiųskit štampą už 2c., aš 
nusiųsiu jums didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasit visokių mašinų su 
triūbomis ir be triūbų. Jeigu reikia 
gražių gromatų, galite gauti pas ma
ne tuziną už 25c., 6 tuzinus už $1.00. 
Taipgi galima.qjas 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 Maas.

BaPHwWW'



VIETINES ŽINIOS
25 d. birž. Dahlgren sve

tainėj atsibuvo didelės pra
kalbos naudai lietuvių tau
tiško namo; prakalbas su
rengė Lietuvių Labdarystės 
Draugija. Kalbėjo L. Pru- 
seika, S. Michelsonas ir J. 
Smelstorius. f Pirmininka
vo Stanys. Publikos buvo 
gana daug.

Visi kalbėtojai karščiau
siais žodžiais išrodinėjo,kad 
įgijimas Dahlgren svetainės 
j lietuvių rankas, yra vienas 
iš svarbiausių atsitikimų 
Bostono lietuvių gyvenime. 
Tai stačiai istoriškas atsiti
kimas, didžiausias žingsnys 
pirmyn mūsų kultūriškame 
kilime.

Už svetainę reikia įmokėt 
iki 1 d. rugpjūčio 7 į tūkst. 
dolerių. Ligišiol, sykiu su 
dovanotais draugijomis pi
nigais, yra suvirš $4,000. 
Taigi ūmiausiu laiku reikia 
gauti dar $3,500. Visos pa
miegos, visos išgalės turi būt 
įtemptos, kad nepaleidus ši
tos svetainės iš savo rankų. 
Kiekvieno bostoniečio yra 
švenčiausia priedermė pa
remti idėją tautiško namo, 
agituoti už ją. Nei vienas 
lietuvis, kokių pažiūrų jis 
nebūtų, neprivalo atsjlikti. 
Vyrai ir moteris, seni ir jau
ni, turi ateiti pagelbon.

Jeigu tik kiekvienas išpil- 
dis savo priedermę, tuomet 
namas bus mūsų!

Laike prakalbų sukolek- 
tuota 130 dol., rodosi, dar 
suvirš.

Reporteris.

• Sibiriečių šelpimo draugi
ja rengia ant 29 d. birž. eks
kursiją ant garlaivelio. Lai
velis išplauks lygiai 10 vai. 
ryte nuo prieplaukos “Sum
mer street Bridge” ir plauks 
į kokią nors salelę.

Manoma, kad ekskursan
tai galės gražiai pasilinks
minti. * Laivas paimtas ant 
visos paros. Bus žaidžiami 
įvairus žaislai.

Tikieto kaina *50c. Neuž
mirškite, kad visa nauda eis 
gelbėjimui ištremtųjų Sibi
ran.

Pagalinus, kriaučiai nuta
rė panaikinti “štukinį” dar
bą. Tame yra didžiausias 
nuopelnas lietuviškų kriau
čių, nes jie tuomi daugiau
sia rūpinosi.

Geistina būtu, kad kriau- 
ciai ir daugiau kuomi rūpin
tųsi.

Cambridge’iaus teisėjas 
nuteisė tūlą vežėją pasimo- 
kėti $10 Už tai, kad tas per
daug kankino savo arklį 
darbu. Buvo ir liudininkai,

LAISVE

Užkietėjimas 
pas Vaikus

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

Severos Laxotoną
(Severn’s Laxoton) 

Kaina 25 centai.

Kūdikiai
dažnai turi skaudėjimu ir 
traukiojirrjŲ. Neatidėliok i t 
duoti vaikui

Severos Raminančių

(Severn’s Soothing Drops) 
reguliariai tokiuose atsitiki
muose. Tas vaistas greitai 
suteiks mažiuliui palengvini
mų ir drauge sustiprins. Yra 
visiškai nekenksminga ir ne
užlaiko vidurių.

Kaina 25 centai.

Užkietėjimas pas

Jeigu negalite kasdien po vie
ną kartą atsilankyti išeina
moje vietoje, tai reiškia, kad 
turite užkietėjimą. Pagel
bėk i t tuom, imdami

Severos Pigulkas 
Kepenims

Yra nekenksmingos, o veikia 
maloniu bildu.

(Kaina 25 centai)

Galvos Skaudėjimas
yra jsigrįstantis. Prašalin- 
kit jį imdami

Severus Plotkeles pu Galvos
Skaudėjimo ir Neuralgijos 

(Severn’s Wafers for Head
ache and Neuralgia)

12 dėžutėje už 25 centus.

Visose aptiekose reikalaukit Se
veros vaistŲ ir neimkit jokių ki
tų. Jeigu jūsų aptiekorius nega
li jy parūpinti, parsigabenkit sta
čiai nuo mus.

W. F. Severą Co;
CEDAR, RA PI DS. IOWĄ )

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

BENJ. CANNER
336 -338 Broadway,

So. Boston.
kurie patvirtino teisme, jog 
minėtas vežėjas išties bepa- 
sigailėjimo elgdavosi su gy-

nubaudė jį ant 
bet kaip bus su 
Kuomet teisėjai 
kapitalistus už

Teisėjas 
$10. Gerai, 
žmonėmis? 
ims nagan 
tai, kad pas juos persidirba 
darbininkai?

Nenumesk, kolei važiuosi ant pikniko!

DIDELIS PIKNIKAS!
Rengia Sv. Kazimiero R. K. Draugyste.

* South Boston, Mass.
Subatoje, 5 Liepos--July, 1913 m

CALEDONIAN GROVE, PRIE SPRING St
WEST ROXBURY, MASS.

Piknikas prasidės 10 valandą ryte ir trauksis iki vėlai 
nakties. Šokiai prasidės nuo 12 vai. dieną.

PAS/KRGA: Kam paranku, tai galima važiuoti Dudley St. iki eleveite 
riui, o vėliau eleveiteriu važiuoti iki Forest Hills, tada paimti karąsu užraš 
“Charles River, West Roxbury’’ ir važiuoti iki pat daržui. Galima važiuoti ir 
Dover St.; nuo Dover St., reikia paimti eleveiti'rį ir važiuoti iki Forest llil 
nuo Forest Hills paimti karą ir važiuoti iki pat daržui.

Visus užkviečia atsilankyti KOMITETAS.

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA A B-* I I |< K A 

lietuvi Aka 1 llulXrY
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptiekti Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut''per laiš
kus, o aš prisiusią per expreuą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

ę SO. ĮJOS TON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Telefonas Richmond 22120
,, 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Mano ver Street

BOSTON. MASS.
Mano ofise galite susikalbėti vi

sose kalbose.
VAI,ANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte

Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

Feeling ”Fi f’Every Day
Influenzos arba irmo- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr. |[ 
Riehter’io

Pain- 
Expeilerj 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų*

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINE VYRAI

Vardan ir pavardė

Adresas

St«'jtas

i

a

<u 
CL

Garsių Lietuviškų — Lenkškų

-IVM

>N

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

Vastų

DYKAS 01 EL WR075c.

10c.
10c.

$3.50 
50c.

*
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Perkant žiūrėk, kad buty ta marke, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiv, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

e v

AD. RICHTER & C0„ 215 Pearl Street Now York
Rlelitor'io Congo T’illės yra geros nuo 

viduriu sukietėjimo. 25c. ir juc.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
4<>5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12 2 dieną ir nuo 7- 9 vakare.
Nedeliomis iki 3 vai. po piet.
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AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas 
gerą laivą: 
May 31

keleto

$33.00
31.00

į LiepojŲ 
Į Rotterdam ą
Hamburg iš Boston 

$35.00 
Rotterdam^ 35.00 
B rėmą, Express,

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

Norėdami ką nors daugiau 
sužinoti, adresuokit pas

June 7

10
10

261 Broadway, So. Boston, Mass, 
arba

558 Broome St., New York City

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25e. 
25c. 
25c.
25c. 
25c. 
25č. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepy Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy 

,, nuo Kirmėliy dėl suaugusiy
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis -
Skilvio Lašai - - - -
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure“ arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Panauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plauky Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas ... 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - - -
Groblevskio Pleisteris

(Košta volo) ...
Pomada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inksty Vaistas (mažesne) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbut.o $1.25 
GyduolčSjir Mostis nuo Parky 

ir Niežy -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

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

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

$1.00

$1.25

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

$1.00 
25c.

$2.00
$2.00

$50

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COM. RI.M A MAIN WTS.. PLYMOUTH. PA -

Serga n č i om s m oteri m s.
Sesute.

Aš esmių motore, 
turi iškentėti.

Zimm, kiek moteris 
Jeigu kenti nuo btiltyjŲ 

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

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

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

50,000

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamC 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syfill, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tizina, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pairėlbą tuos knygos. Ji i ra krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus si aptikės, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu rnokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitįsti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokant ir paėta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk jioiums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 3(>G 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimlnui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man

Laivakorčių ir pinigu siuntimo agentūra:
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti

Laivakortes
tai visada pirk pas

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. Adre
suokit šiaip: 0

GEORGE BARTASZIUS
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parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

DR. AL Z1SELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass 

Telephone Richmond 1067-R.

AR NORI

Dept.4

A

$

fe

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjo, stiklių- 
Tį‘, pasigadiiiį* per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis

G'

laike galėtum Išslgyilyt, tai atsišaukto prie 
Profesionališko Daktaro, l*li. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj.Hašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto Iki t po 
pietų. Nedėl. liti 3, o Utar. Ir l'ėtn. vakaro nuo 
t! iki S.

IODEL, ltatl ta knugn del labo vlsuome- 
išduota, tai kiek vienas jų apturės visai 

doviniai,kuris Uit atsiųs keletu štampų už pri- 
.siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teipt

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

TEMYK1T VYRAI IR MOTERĮSI Kad

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

y to.
Chloago, III

DAKTARAS
Vienatinių mus tautos 

Meiiii'inos 1‘ r<> f e s o r i 11 
Massachusetts valst ij.r 
Jau arti 18 metu, kaip a 
pasekmingai gydau ir at 
lieku o|>eraeijas. Tėmj k 
Neik jiesl.ot mum.1 in ap 
tieka ant kampo p<> man

Imk

261W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

558 Broome Street
NEW YORK CIT Y, N.Y.

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

u iz n p n c u

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

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apio vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai toip išdėstinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir motore! 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskių negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
slinkais paveikslais ir apie žmogaus kūno su-

mis, šilojo knygoje .įtruslte tikrų rodą.
JEI sergi imt. kokios nors ligos, tai pir

miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy-

ž.pioniųA iturie tilt perskaitė šitų knygų, i

-

...... ...................................... ..- - - - - - - - —- - - - - - - - - - i

Kątik išėjo is po spaudos
nauja knygele 32 puslapių

ADOMAS
ir JIEVA

SU PAVEIKSLAIS
Kiekvienas žinome seną pasaką apie 
musiĮ pratėvius, vienok šita nauja 
pasakaitė geriaus išaiškina ir paveik
slais nurodo sutvėrimą ir gyvenimą 
pirmąją 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. Halsted St. Chicago, Ill,

J50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. Musy kataliogas 
perstata didžiausią Auksorišky Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

T P Tmnilfj ^22 Washington St.
J.i . 1 Ulillld, IJOSTOIX. MASS:

Ar nori pirkt Sipkartę?
r —
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Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivų 
siunčiame pinigus į visas 
lis svieto.

K. Ytirgoliunas
233 Broadway, So. Boston

Daktaras . 
1 iki 2 pu

Telephone So. Boston 605

LILI UX IŠKAS

Advokatas
WILLIAM I'. J. HOWARD

Lietuviška pavardė buvo 
' incus I". J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Samdome darbininkus
dėl geležinkelių, Canadon

Employment Office
43 Portland st., Boston, Mass.

gauti DYKAI dvi gera* setu- 
kas ii Katalioga visokiu geru 
miigiszku sr.tuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o neeilini kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresą, o ase tuo
jaus ta Katalioga ir tassetukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

\ 3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.
VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Koshimeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus 

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

P. BUZEWICK, 
48 Exchange St Athol, Mass. The J. Ilgaudas Novelty Co

1841 So. Halsted St.

j Akušerka
Pubaiirvsl kursą Womans Medical 

College, Baltimore, MJ.
PnsekminRfti atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodu Ir 
pagelbą invairiose moterų ligose.

F. Stropiene, BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.




