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A T ant besišildančios gy.va-A IVI 11\ % Jai ^s’ kuia pašokusi už- niTl&JiiiAK vu kabino uodegą už medžio, o 
Illinojaus moters balsuos. Pati akimirksnyj apsivinio-

. . T1] 9„ , jo apie Baldwin^ kojas ir
, . , liemenį ir pradėjo jį spaust,
birželio. Vakar Illinois vai- jįsaį matydamas, jog bus 
stijos gubernatorius pasira- blogai, suriko pagelbos. Ki
še ant billiaus duodančio tos tas vyras, kuris netoli kirto 
valstijos moterims balsavi- man<a> atbėgo prie jo su kir- 
mo teises. Apie 1,600,000 vįu pamatęs kame daly- 
moterų galės balsuoti. kas, vienu kartu nukirto gy- 

Keturi žmonės mirė nuo vatės uodegą. . Tada jinai 
karščio.7 išsitiesė ir paleido Baldwi-

Tn i i - v ną. Paskui jiedu pribaigė 
)1.rzj gyvatę, kuri pasirodė 11 pė- šp-yt keturi žmones mirė 'j co|iųlilgio ir 5 co‘lių 

nuo kaiščio. usiaudienyj jjj n j. storiausioj vietoj, 
karštis sieke 93 laipsnius, o J J •’
valdiškas oro tėmytojas Jack Johnson pabėgo, 
pranašauja Chicagai dar Washington, 27 birž. Ži- 
didesnį karštį. nomas kumštininkas, ne-
XT . . i .. . gras, Jack Johnson, kuris Nepaprastai smarkus belus ^ese;,iai tapo nuteistaS me-

La i ornijoj. tams kalėjimo, bet dar buvo
Los Angeles, Cal. — 27 d. paleistas, padavus apeliaci- 

birželio. Čia jau antrą die- ją, dabar pabėgo į Canada, 
ną tęsiasi smarkus lietus. Suv. Valstijų valdžia žada 
Šiame metų laike ten,papra- reikalauti jo išdavimo, bet 
štai, veik visai nebūna lie- vargiai ką pelnys, nes jisai 
taus. Jau 35 metai, kaip ten tiesiog iš Čanados žadąs va- 
buvo toks smarkus lietus va- žinoti Europon ir jau dau- 
saros laike. giau į Suv. Valstijas nebe

žada išvyti IVVVV. streiko 
vadovus. Nereikės specijališkų ženk-

Ipswich, Mass. —27 d. lų del pačtos siuntinių, 
birželio. Vakar vakare ne- . Washington, 27 d. birže- 
kurie miesto gyventojai su- H*°- Vyliausis pačtos perdė- 
sirinkę nutarė, kad ateityje, tinis Burleson apskelbė, jog 
prie pirmos progos pasi- nuo liepos 1 dienos nebus 
stengti atsikratyti nuo L W. reikalaujama pirkti tam ti- 
W. vadovų, kurie vadovauja knis krasaženklius dėl pač- 
streikičrius. Susirinkusiejip()S siuntinių (Parcel Post), 
paskyrė iš savo tarpo 75 Nuo tos dienos bus galima 
miestelėnus ir įsakė jiems ant tų siuntinių/ipyt papra- 
prie pirmo viešo pasirody- stus krasaženklius, o tam ti- 
mo suimti IWW. vadovus ir ^rus siuntinių krasaženk- 
gerumu ar blogumu išvežti liūs bus galima vartoti ir 
juos iš miesto. Matysime, unt laiškų ir kitokių antros 
ar jie išdrįs tą padaryti?! trečios klesos siuntinių.

, ‘ 'Pas, be abejonės, bus daug
Audra padare $200,000 parankiau.

i • v lr V^1 nelaimė ant gelžkelio. 
St. I aul, Minn. — 27 birz. Ottawa, Ont., Canada, 25 

Apskaitoma, jog vakaiyks- birželio. Pasažierinis trau- 
cia audra minėtoj valstijoj kinis “Winnipeg Express” 
pndarė nuostolių j $200,000. ant gelžkelio “Canadian Pa- 
Didziausia nuostolių dalis eifiC” iššoko iš relių į upę 
tenka Kasota miestui, kur Ottawa. 10 pasažierių liko 
tapo suardyti milžiniški užmušta ir 20 sužeista.

•ūdų elevatoriai. .. ... ,Mexika arti bankruto.
Californiečiai veja korė- Mexikos finansiškas sto- 

jiečius. vis randasi prasčiausiame
Riverside, Cal. — 27 birž. | padėjime.

Californijos patrijotai da
rosi vis drąsesni, štai jų vė
liau sis šposas: ;
kaimą Hemet atvažiavo bū-lnal Railways of Mexico’; ir 
rys korėjiečiu ar japonie- A. Clark, finansų užžiūrėto- 
čiu (dar neištirta kurių), jas.' Jiedu bijo imti ant sa- 
kurie buvo pakviesti VSS atsakomybę. už bankrū- 
dirbti sodnuose. Jiems išli- ^b kuris, pagal jų nuomonę, 
pus iš trūkio, apstojo juos neužilgo turės įvykti, 
kaimiečių būrys, sugrąžino Gelbėkite Ipswicho strei- 
stotin ir, priverstinai suso- kierius.
dinę į trūkį, liepė važiuotiJš Gavome nuo Ipswicho
čia ir nedrįst daugiau čia streikierių atsišaukimą, ku- 
pasirodyt. Farmeriai, ku- Į riame jie nurodo savo var- 
rie buvo juos nusamdę, da
bar labai suerzinti miestelė-

Dabar Wa-|aukų. 
, smar-1adresu:

League, 
swich, Mass.

Skerdynė Mexikoj.
Iš Mexico City praneša, 

jog sukilėliai užpuolė ant 
miesto Durango ir išskerdė 
tūkstantį gyventojų, nepasi
gailėdami nei moterų, nei 
vaikų. Mexika niekaip ne
gali nusiraminti. Ten revo
liucija po revoliucijai, sker
dynės po skerdynių, plėši
mai, ir kas toliau bus, sunku 
pasakyti.
Areštuos už parodymą kojų.

Louisville, Ky., 28 birže
lio. čia įsakyta policijai 
areštuoti kiekvieną moterį, 

i kuri nešios naujos mados 
dresę, iš po kurios matysis 
iki kelių kojos. Ta mada 
pirmiausia atsirado Pary-

v

UZSIENYJ
Sufragistės užnuodijo van-

šimtai plėšikų Užmušta ir 
daugelis paimta į nelaisvę, 
kada juos užklupo . chinų 
valdžios kariumenė. Plėši
kai žudė gyventojus ir degi= 
no jų namus. j

RUSIJOJ
Celcy Deau, netoli Brad- 

fordo, sufragistės užnuodi
jusios vandenį, kurį gerdavo 
niesto ir apielinkės gyven
tojai. Laimei, pasisekę tai 
sužinoti, nes pradėjusios 
dvėsti žuvįs. Žmonių niekas 
ienų kentėjo.

Mongolija.
Tarp mongolų nuolat au

gu neapykanta 
sėjimas Rusi j 
giau

Ugniakalnis Vezuvijus 
veržiasi.

niakalnis Vezuvijus šian
dien pirmu sykiu nuo 1896 
metų parodė ženklus išsi
veržimo. Iš jo mušasi lieps
na su dūmais ir jaučiasi len
gvas žemės drebėjimas. 
Taipgi buvo žemės drebėji
mas Pietinėj Italijoj, kur 
sugriauta keletas namų.

LIETUVOJValstiečių byla.
Šiomis dienomis Minsko 

apygardos teismas svarstė 
didelę bylą dėl servitutų.Bu
vo kaltinamas 21 valstietis, 
kad 1912 metais gruodžio 
mėnesyj norėjo varu pasi
imti gr. Potockio Ostrovo 
dvaro servitutus. 2 valstie
čiai nuteisti 8 mėn. ares- 
tantų rotan, 8 kalėjiman nuo 
8 ligi 20 mėnesių ir 11 ištei
sino.

Spaudos persekiojimas.
Paskutiniu laiku nubaus

ta daug laikraščių. Taip ka
detų laikraščiai: “Rieč” ir 
“Sovremennoe Slovo” — po 
400 rub., “Sibirškaja Žizn” 
— 1000 rub. ir Kijevoj su
stabdytas “Golos Truda”.

Odesa.
Odesos rinkimai į miesto 

dūmą. Rinkimus laimėjo 
juodasai blokas. Dešiniejie 
gavo 100 balsų daugiau.
Uždrausta vasariniai kursai

Umaniuje Kijevo mokslo 
apskričio globėjas neleido 
žydų švietimo draugijai į- 
steigti vasarinius kursus 
liaudies mokytojams žy
dams.

Mirties bausme.
Lipovecke, kalėjimo srity

se pakarta šie kaliniai: Moi- 
cečuk, Ivanenko ir Levickis. 
Juos pasmerkė už riaušes 
kalėjime.

Uždraudė “Baltosios Gė
lelės” dieną.

Kijevo gen. gubernatorius 
uždraudė miestuose bei mie
steliuose taisyti “Baltosios 

.ivah xixvuLi vACAo Gėlelės” dieną kovos su džio- 
iš išgąsčio čia pat va Bygos naudai. Leista 

pardavinėti “Baltoji Gėlelė” 
tik pačiam Kijeve. Argi 
jau ir džiova pavojinga da

Rado užmuštą moteriškę.
Plungė, Telšių apskričio. 

Praėjusį mėnesį kunigaikš
tienės Oginskienės dvaro so
de, prūde, rado nužudytą, 
prigirdytą moteriškę. Gydy
tojai apžiūrėję pripažino, 
kad ji buvusi smaugta, muš
ta ir paskui gyva vandenin 
įmesta. Nelaimingoji už 
poros dienų rengėsi važiuoti 
Amerikon. Policija jieško 
užmušėjų ir jau sakosi sura
dusi pėdsaką.

Naujas plentas.
Kaip rašo “Vien.”, pradė

ję tiesti naują plentą iš 
Skaisgirio Bernotavaiv 
Kauno gub. Vyrausybė da
vusi tam tikslui 21,000 rub.

Naujas bankas.
Nuo gegužės 15 d. Mažei

kų ose, Kauno gub. atidary
ta skolinamoji, taupinamoji 
kasa.

Durpių paroda.
Vilniaus ūkio draugija nu

tarė bendrai su Kauno ūkio 
draugija įtaisyti 1914 me
tais Vilniuje durpių ir pievų 
kultui’os parodą. Parodos 
tikslas — supažindinti ūki
ninkus su durpių kultūra. 
Paroda taisoma šešioms 
Lietuvos ir Gudų guberni
joms ir Kuršų bei Lyvų gu
bernijoms.

Aukos oro laivynui.
Gegužės 23 dieną Kaune 

po visą miestą pardavinėjo 
tam tikrus ženklelius ir at
virutes Rusijos oro laivyno 
naudai. Be to dalino lapelius 
apie oro laivyno reikšmę ir 
svarbą. Soduose grajijo ka
ro muzika. Viršuj miesto le
kiojo aeroplanas. Kiek su
su rinko pinigų oro laivynui 
— dar nežinia. Iš padalintų
jų pardavėjams 160 dėžučių 
aukoms dėti, atidarytos bu
vo iki rytojaus tik 50, kurio
se rasta 800 rub.

Lenkai socijalistai mokina 
darbininkus kareiviško 

amato.
“Dziennik Ludowy” pra

neša: Varšavoje socijalis
tai įkūrė specijališkus kur
sus darbininkams,kurie nori 
mokinties kareiviško amato. 
Žinoma tie kursai yra slap
tai vedami. Mokinama ka
riškos geografijos, fortifi
kacijos, rūsų kariu menės 
organizacijos ir tt. Darbi
ninkai veik visoj Lenkijoj 
esą labai susirūpinę prak
tiškais revoliucijos reika
lais.

“Klausykit Talmudo”.
Taip pasakė žydų rabinai, 

kurių susivažiavimas atsi
buvo Sedcuose. Rabinai lie
pė pildyti savo avelėms vi
sus senovės prietarus.

Varšavos banditai. ...
Varšavoje, garlaivių sto- 

’ Ityje, šiomis dienomis polici-

ir neužsiti- 
Vis dau- 

atsiranda šalininkų 
trauktis Mongolijai nuo Ru
sijos ir dėtis su Chinija. 
Mongolija andai maloniai 
susiartino su Rusija, poliuo- 
savo Rusijos pirklius nuo 
muito ir tt. Bet Rusija su 
mongolais visai kitaip pasi
elgė, skirdama muitą vi
siems daiktams, gabena
miems Rusijon iš Mongoli
jos. Rusijos autoritetas nu
puolė Mongolijos , akyse. I Holandijos socijalistai lai- Ija/aukė kelių žinomifplėši- 
Pne to daug prisidėjo Rusi- -• rinkimuos kų, kurie turėjo atvažiuot^jos valdininkai Mongolijoj, mejo nnKimuose. čįa garlaiviu «Mars„ At_
rūpindamiesi ne atstovam Amsterdam, 26 birž. Ho- piaukus garlaiviui, banditai 
. amos valstybės, bet savo lo- landijos socijalistai ir Jibe- pamatę policiją ėmė šaudyti.

ralai yra labai nudžiugę, Nušovę mirtinai du miest- 
kuomet jų atstovų skaitlius sargįu įr mirtinai sužeidę 
žymiai padidėjo parlamen- vieną slaptosios policijos a- 
t?: Baugiausia laimėjo so- gentą, be to sužeidę dar vie- 
cijalistai. Pirma jų atsto- na mokinį-keleivį ir garlai
vi! buvo tik 7, dabar jau.bus vį0 tarną, banditai iššoko iš 
ne.t Bįheralai laimėjo.3, gariaivio ir vežimu nuvažia- 
tai įsviso jų bus 37, nes pir- vo miestan ;policija, nor su- 
miau liberalai turėjo 34. Abi keliatą, bet ar tuos — 
sios partijos turės 01 atsto- nežiniii. Be nušautų mirė 
vų daugiaus, negu katalikų (jar vienas iš keliavusiųjų
partija. tuo garlaiviu 22 metų žydas.

Užmušta 18 bulių laike sui>avaLavo širdi
10 VUVllldų oUĮ/<X1<XJ1Z<cvVU oil

Santander, Ispanija, 29 d. Katorgos revizija.
birželio. Čia atsibuvo rekor- Naujasai kalėjimų valdy-1 bartiniai tvarkai ?
dinės bulių muštynės. Žiop- bos viršininkas birželio mė- Juodašimčiai virto anar- 
sotojų buvo prisirinkę net į nesyj žadąs išvažiuoti dary- chistais.
10 000 ir mušis traukėsi 10 ti revizijos į Amūro ir kitas odesas. Juodašimčiai, no- 
valandų. Užmušta 10 bulių, katorgas. Jis* noiąs susipa-Lodami laimėti rinkimus į

o f . v . žiati su dabartine katorgos mįesto Dūma ir apgalėti
Sufragistės užpuolė ant tvarka dėlto, kad rudenyj pįjųneivius, važinėjo po 

miiūsterių žadama įnešti Dūmon nau- pirmeivių kandidatus bei
Londonas, 29 birž. Sufra- jas katorgos sutvarkymo spaustuvių butus ir su gink- 

gistės, po vadovyste mergi- sumanymas. ]aįs rankose — užgriebdami
nos Sulvia Pankhurst,. padą- Pedagogijos ifiuziejus. telefonus, areštuodami ir 
re užpuolimą ant ministerių v_ " * -sumušdami butų savininkus
buto Downing gatvėje, bet Gegužės 2o d. tapo ati- K-eį SpaustUVninkus ar jų tar 
liko policijos smarkiai at- dengtas Rygoje pedagogijos nus, atimdami atsišaukimus 

įmuštos. muziejus, kuris turi didelęhr pirmeiviu kandidatu su-
| vertybę mokslo pasaulyje. rašus.
kaipgi labai naudingas Policija nebesugaunanti 
mokslus einantiems zmo- “dešiniųjų anarkistų”.
n^mS’ Konfiskuota laikraščiai.

Suimti žmogžudžiai. Varšavoj konfiskuota 7
Šiose dienose Rygoje-tapo laikraščiai už patalpinimą 

suimti tiedu žmogžudžiai, telegramų perduotą atstovo 
kurie andai miške dvi mer- Lempickio kalbą apie vidaus 
gaites nušovė. Jiedu prie ministerijos sąmatą. “Ga- 
kaltės prisipažino. Jiedvie- zeta Poranna” nubausta 300 

| ju pravardės: Evinė ir Trei- rub. Konfiskuotas juokų 
val“1 1 laikraštis “Šutek”.

Peterburgas.
Čia sumanyta, kad pro

vincinįoje reikia įsteigti 7 
medicinos fakultetai. Vie
nas jų žadama atidengti Vil
niuje, Minske arba Vitebs
ke. Tam sumanymui prita
ria V. Dūmos ir Tarybos na
riai.

Nauji vagonai.
Kelių ministerija ketina,į- 

vesti naujus prekių vago
nus. Naujieji vagonai galė
sią vežti po 1,800 pūdų (da
bartiniai paveža tik 900 pū
dų). Per tai traukiniai ga- 

| lės vežti daug daugiau.
Visuotinas mokymas.

Pinsko (Minsko gub.) 
miesto taryba nutarė įvesti 
Pinsko mieste visuotinąjį 
mokinimą ir paskyrė tam 
tikslui iš miesto pinigų 63 
tūkstančius rub.; be to nu

bus kur kas patogiau gyven- tarė prašyti iš vyriausybės 
132 tūkst. rub. pašelpos.

niu.
Iškasė senus pinigus.

Havana, Cuba. 27 d. birž. 
Casant Guantanamo prie- 
)lauką, darbininkai iškašė 

puodą senų ispaniškų pinigų 
vertės $30,000. Vienok jie 
mažai iš to pasinaudos, nes 
sulyg Gubos įstatymų, pusė 
radinio priklauso žemės sa
vininkui, o kita pusė jį radu
sioms.

Londonas, 28 birž. Jau 
veik visos sufragistės, ku
rios aną savaitę buvo nu
leistos kalėj i man už riaušių 
kėlimą, dabar paliuosuotos. 
Muo pirmos dienos buvimo 
galėjime jos pradėjo badau
ti ir taip nusilpo, kad val
džia, bijodama idant nenu
mirtų, įsakė jas paliuosuoti.

Serbija nori taikytis.
Pora dienų atgal buvo 

pranešta, jog Bulgarijos ka- 
riumenė jau pradėjusi mūšį 
su serbais. Dabar praneša
ma, jog Serbija nori taikytis 
su Bulgarija. Nepasidali
na užgriebtąja nuo turkų

Numirė turtingiausias Eu
ropoj žmogus.

London, 29 d. birž. Čia nu
mirė E. Leveson - Gower, 
kuris savo turtingumu užė
mė antrą vietą pasauly po 
Rusijos carui. Jis turėjo tik 
62 metu amžiaus. Nors ir 
turtingas buvo, vienok neį
stengė nuo mirties išsipirkt

ti.

tai žmortės;
tas gyveninio v 
tai jųjų tarpe tek

mažiau galėsią gerti šampa
no.

Ar tik nepradės ir jie agi
tuoti už panaikinimą kariu- 
menės.

Specijališkas kongresas.
v Bernas, 25 d. birž. Nutar- 

valdžia i ta sušaukti ant 15 d. rugsė-

gingą padėjimą*]r šaukiasi 
prie visuomenės, prašydami 

Aukas šiliški te šiuo 
Ipswich Defense 

P. O. Box 282, Ip-

f;“/'?

. i®.. -•> >—47

, Jai r gręsia ban
krotas. Neseniai atsisakė 
pildyti savo užduotis E.

t___ ; šiandien j | Brown, prezidentas “Natio-
kaimą Hemet atvažiavo bū- nal Railways of Mexico” ir

shingtone laukiama 
kaus japoniečių protesto.
200 tonų kerosino užsidegė.

New York, 28 birželio. — 
Vakar po pietų užsidegė 
stovintis prieplaukoje kero
sino vežiojimui laivas su 200 
tonų kerosino. Padegtas, 
turbūt, per neatsargumą 
kerosinas baisiai sprogo, su
draskydamas laivą ir už
mušdamas penkis žmones. 
Apart penkių užmuštų—12 
dingo ir manoma, jog ir jie 
užmušti arba sudegė. Su
žeistų yra šeši žmonės.

Milžiniška gyvatė veik už
smaugė žmogų.

Lenox, Mass. 27 d. birž. 
Išėjęs į kalnus rinkti kviet- 
kų, Charles O. Baldwin iš 
Housatonic bemaž būtų li
kęs pasmaugtu. Akmeny-1 žiuje ir neilgai trukus ją pa 
nuošė jisai netikėtai užmy-1 sekė ir Amerika.

Nauja mokykla.
Žagarė, Šiaulių apskričio. 

Nutarta įsteigti Žagarėje 
keturiaklesę miesto mokyk
lą. Šį rudenį pradės statyti 
mokyklai savus namus.

(“Viltis”)
Nori muštis.

Ispanijos valdžia surengė 
50,000 kareivių, kuriuos 
siųs muštis su morokkie- 
čiais. Karės šmėkla, mato
mai, negalės išnykti, kol val
džia nenusisuks pati sau 
sprando.

Turčių bėdos.
Berlynas, 27 birž.

džia sumanė padidinti ka- 
riumenę. Todėl tapo įneš
tas billius Reichtage, kad 
dėl palaikymo kariumenės

žeme.
Numirė pirmutine mo

teris gydytoja. !
Tokio, Japonija, 25 birž. 

Čia šiandien numirė pirmu
tinė moteris gydytoja .Rin 
Oginio, turėdama 63 metus 
amžiaus. j♦

Nuteisė šnipą.
Winchester, Anglija, 261 

birž. Čia tapo suimtas Vo
kietijos dantistas William 
Klare. Jį Anglijos valdžia 
apkaltino šnipystėj ir nutei
sė ant 5 metų prie sunkių 
darbų.

W. Klare padarė pienus 
Anglijos povandeninių lai
vų ir pardavė juos Vokieti
jai.

Sukilimas arabų
Konstantinopolis, 28'’ d. 

birž. Jau sukilo prieš Turki
jos valdžią ir arabai. Jų nu
malšinimui Turkijos , .. _
pasiuntė karišką laivą. Vos | jo visų valstijų valdžios at-1 venti arba apsivesti, bet te
tik kareiviai spėjo išlipti įš 
laivo, kaip liko užpulti suki
lėliais. Po ilgo šaudymosi, 
turkai turėjo bėgti atgal į 
savo laivą ir važiuoti namo. 
Susirėmimo vietoj užmušta 
60 turkų ir 40 arabų.

Užmušė 600 plėšikų.
Pekin, 28 birželio, šeši

li tas.
Iš meilės nusinuodijo.

Ryga, 23 gegužės. Kara-
V1 . .. . .liaus miške iš meilės nusi-

uzdeti ant visų karaliaus gi- nuocĮijo Juozas Sarpeckis 
mimų tam tikrus mokesčius. ir ^arijona Jarošiūniutė. 
Bilhus tapo priimtas., ląigi prįe jiedviejų rado laiškelį,

I kuriame parašyta, būk jiedu 
.......... nusižudę iš nelaimingos 

meilės.
Geg. 26 d. abudu tapo iš

kilmingai vienoje duobėje 
palaidoti. Tėvai ir giminės 
nusižudžiusiųjų — gailiai 
raudojo, žmonės kalba, 
būk jiedu taip karštai mylė
josi, jog norėję draugėje gy-

Nakvoti prieglauda.
Vilniaus miesto pavargė

lių Globos biuras apskaitė, 
kad čia jos suruošta pavar
gėliams nakvot prieglauda 
naudojosi per. 8 mėnesius 
7030 žmonįu/ , Dauguma 
priegtąudos reikalaujančių, 

metę papras- 
s. Nere- 

mhtyti 
žmones, baigusius augėles
nius mokslus, arba muzikos 
mokytojus, žiauraus likimo —* 
į gyvenimo bedugnę įstum
tus. Čia nakvodavę visi tarp 
savęs pažįstami ir sudaro, 
tarsi vieną šeimyną.

Lan ky t o j ams besidaugi- 
nant, Pavargėlių Globa rū
pinasi įgyti didesnį butą, 
nor ir miesto pakraščiuose. 
Už nakvynę toje prieglau
doje mokama po 5 kapeikas. 

(“Lietuvos Žinos.”)

stovus, kad pasikalbėti apie 
savitarpinę sutartį Apart 
to, tas suvažiavimas turės 
padaryti nutarimą, nuo ke
lių metų senumo vaikai gali 
būt priimami į fabrikas. 
Manoma rūpinties ir apie 
tai/kad uždraūsti vaikams 
dirbti ilgiau, kaip 10 valan
dų į dieną.

vai neleidę.
žada pasportus panaikinti.

Kaip praneša rusiški laik
raščiai, tai valdžia rengiasi 
panaikinti dabartinę pas- 
portų tvarką. Taip, kad at
eityj tenaitiniams piliečiams

Nelaimingi atsitikimai.
Gruzdžiai, Kauno guber

nijos. Račių sodžiuje pešty
nėse tapo primuštas Stas
kus, kuris ant rytojaus pasi
mirė. Grikiškis, įtartas už
mušime, tupi kalėjime.

Kebių sodžiuje 3 ūkinin
kai besipykdami uždegė 
triobas, kurios sudegė ligi 
pamatų. Dabar be pastogės 

I gali be baimės pyktis...



*

Indijonų likimas

Aš paklausiau:
—Kaip tamstai vardas? 
Ji gurkštelėjo arbatos: 
—Man kaip vardas?

SPAUDOS BALSAI Vaikų vergija
Daug kalbama apie panai

kinimą vaikų darbo, bet ma
žai kas daroma. Skaičius 
vaikų, dirbančių sunkius fa
brikų darbus, ne tik kad ne- 
simažina, bet smarkiai au
ga. Nors buržuazija tan
kiai gražiais žodeliais mums 
papasakoja apie artimo 
meilę, apie kultūros kėlimą, 
bet dėlei pelno ji pati paver
gia tūkstančius mažų vaike
lių ir visiškai sunaikina jų 
sveikatą troškiose dirbtuvė
se.

Darbininkų klesos šven- 
kad pasipriešino I šiaušia pareiga yra gelbėti ;iai. Tie žmones! L • * v , . •

Draugo” koresp. sako, kad aū-I tiškoS Vergijos.’ Jeig7U męs 
nkamos plėšikams. Ir Drau- . , °, - , inorime, kad musų vaikai bu

tų narsiais kariautojais už 
lietuvių draugijos ir pavieniai. Taip I lluuc\V .UZ darbo _ ŽniOniU 
niekinti, plėšikais vadinti pasišventu- gei’OVę, tai turime rŪpintieS,

Tautos išgama.
Kada Lewistone,-Me. per 

vienas prakalbas rinko au
kas surengimui pabėgimo 
kelių sibiriečių, tuomet iš 
tos priežasties vienas 
“Draugo” korespondentas 
pranešė, jog rinkta aukos 
Kokių tai plėšikų iš Siberijos 
išliuosavimui..

“Keleivis” piktinas pana
šia “Draugo” koresponden
cija, sakydamas:
--^Draugo” korespondentas plėšikais 

vadina revoliucijonierius, kurie likosi 
ištremti Sibiran, kad troško Lietuvai 
liuosybės, už tai, T 
kruvinojo caro valdžiai. . . ~
kenčia už savo šalį, už lietuvių liuosy- SaVO Vaikus iŠ po kapitalis- 
bę... ‘T _ " ' . • - '
kos renkamos plėšikams. .. ____
go” redakcija talpina tokius dalykus 
su mielu noru.

"Prieš tai turėtų užprotestuot visos Į liiinsvhe 
lietuvių draugijos ir pavieniai. Taip ux’j ................................------------
Šiniu, kad jųsveikata būtų apsąin
šies Rusijos juodašimčiai. Lietuvos gota, kad Jie išaugtų SVeikl 
gi, ypač lietuvių laikraštis, neturi tie- fiziškai, nes tik sveikame 
tai męs žiūrime į jį, kaipo į išgamą, kūne randasi Sveikas pi'O- 
savo tautos priešą.”

Kuomet paskutinis LSS. Ant kiek darbininkų vai- 
suvažiavimas Philadelphi- kai yra išnaudojami kapita- 
joj nutarė, kad Revoliucijos Mistiško surėdymo, parodo 
Šelpimo komitetas turi ben- mums raportas Berlyno ke
drai veikti su LSDP, atsto- misijos, kuri rūpinas apsau- 
vais ant Amerikos, tuomet gojimu vaikų sveikatos. To- 
tasai pats laikraštis, paša- ji komisija sako, kad viena- 
kė:. “Vadinasi, žmonės dės me tik Berlyne randasi 3527 
pinigus, o jais valdys įgalio- vaikai, kurie dienomis lanko 
tiniai komiteto, apie kurį re- mokyklą, o rytais ir vaka- 
tas težino nei kur jis yra, rais užsidirba sau duoną fa- 
nei ką jis veikia”. brikose. Komisija tvirtina,

Minėtas šlamštas gerai kad nekuriose fabrikose už- 
žino, kad tiek Revoliucijos 11 k ii. i (Iii ia n t n c t t j m c tų 
Šelpimo kom. nariai, tiek L. vaikučius. Apart to, dar 
S. D. P. atstovai ne patįs sa- tūkstančiai vaikų užsiima 
ve išrinko, bet išrinkti or- pardavinėjimu laikraščių ir 
ganizacijų ir veikia su at- darbu krautuvėse.
skaita. Taip yra su vaikų išnau-

Ką pasakius ant panašių dojirnu V okietijoj. Bet pa- 
galvijišku pasielgimų? Lie- kapstykime Ameriką, čia 
tuviai turi suprasti, kad nė- m§s atrasime dar didesnes 
ra jiems išganymo pas pil- baisenybes. Nors Suvieny- 
vūzus ilgaskvernius, kurie tų.Valstijų tiesos ir drau- 
jau seniai Kristaus mokslą (^ia vaikų darbą iki 15 me- 
ir jo kančias išmainė ant dole-1 °S
rių. Renkant dolerius, penint 
savo pilvus ir auginant gas- 
padines, — jiems rūpi tik 
meilė ir taukai, o Kristaus 
mokslas jiems tik pi-idėčkas 
dėl apkvaišusių žmonelių 
mulkinimo.

pas kirgizus avį “nuperka” dėl kinematografo (krutan- 
už tavorą, vertės 20 kapei-Įčių paveikslų).
kų ir priegto kirgizas tą avį 
turi dar maityti per visą žie
mą. Sibire apie Altajų už 
arbatos skrynutę prekėjas 
gauna 2 veršiuku arba 1 avi
ną. Arba prekėjas už tavo
rą, vertės 1 rub., “:

Apie Chicagos davatkų 
klioš torių.

p. Kaupas, (tas pats, kurį 
Pittstono parapijonai turė
jo išguit laukan, kaip kokį 
pastumdėlį), rado dabar šil
tą vietą šalę Chicagos da
vatkų klioštoriaus ir, atsi- 
dėkavodamas už tai, “Šalti
nio” N20 kelia į padanges 
vadinamas seseris, pasida
vusias šv. Kazimiero globai. 
Jisai pasakoja, kuomet ir 
koks kunigas pridėjo savo 
juodą ranką prie minėto 
klioštoriaus.

Tame klioštoriuje jau yra 
63 davatkos. Ponui Kaupui 
net seilės varva, kada jisai 
-pasakoja:

“Seserų choro giedojimas 
saldus ir už širdies grie
biąs.”

Dievulėliau! Ir kąipgi ne
griebtų. Ponai kunigai vi
suomet buvo dideli specija- 
listai kas link jautrios 
dies.

Lietuviškas davatkas 
lios airės muštravoja. 
sirodo, kad airiai moka ne 
tik bomauti, bet ir pamokyti 
lietuviškas davatkėles.

Ot, kada renkamos aukos 
kokiam dykaduonių lizdui, 
tuomet tik duokit šian pini
gėlius !

šir-

Pa-

.nėra pildomos. Čia darbo 
sąlygos taip bjauriai yra pa
statytos, kad tėvai, skurdo 
spiriami, padidina savo vai
kams metus, atima juos iš 
mokyklų ir išsiunčia į dirb
tuvę. Vaikų darbas apmo
kamas kuopigiausiai. Ir 
sunkų darbą dirbdami, jie 
daugiau neuždirba, kaip tik 
ant puoduko pasaldintos ka
vos ir šmotelio duonos. Ir 
ar galima stebėtis, kad prie 
tokių sąlygų iš 1500 darbi
ninkų vaikų tankiai atran
dama tik vieną pilnai svei
ką? Kiti gi serga jei ne fi
ziškai, tai protiškai.

Vokietijoj beveik kasinė
tai atiduodama į pataisos 
namus ir pasodinama į ka
lėjimus suvirs 100,000 prasi
žengusių vaikų. Jeigu už 
tokius pat prasižengimus 
būtų baudžiama ir Ameri
kos vaikai, tai didesnę jų 
pusę reiktų sukimšti į kalė
jimus.

Vienok ne vaikus męs tu
rime bausti, bet tuos kapita
listiško surėdymo šulus, ku
rie išplėšė tų vaikų sveika
tą, sunaikino jų protą ir pa
liko juos be jokio aprūpini
mo.

- Vadovu tos ekspedicijos 
buvo paskirtas daktaras J. 
K. Dikson, kuris jau penkio
lika metų tyrinėjo indijonų 
gyvenimą ir turėjo tarp jų 
gerą vardą. Pirmiaus jau jis 

nuperka” Į buvo apkeliavęs visą Ame- 
veršiuką. Tas veršiukas lie- kos šalį, kur tik yra apgy- 
ka pas sibirietį užaugti, ventos vietos indijonais.Toj 
Veršiukas auga apie 3 me- kelionėj jis padarė 8.000 my- 
tus .ir palieka bulium, kuris lių, atsivežė 1,600 nutrauktų 
pagal vietines kainas vertas puikių paveikslų ir daugiau, 
nemažiau, kaip 20 rublių, kaip 16,000 pėdų ilgio au- 
Prekėjas gi tą bulių “nusi- dėklo dėl krutančių paveiks- 
perka” už 1 rublį. Ir taip lų, kurie mums jau ne sykį 
daro ne žydai prekejai, bet teko matyti teatruose, 
krikščionys. Vietomis pasi- Atvežtuose paveiksluose 
taiko dar šlykštesnis apga- jam pavyko parodyti visas 
vimo būdas. indijonų gyvenimas, visi jų

Sibire prekejai, mainyda- apsiėjimai ir įpročiai, bet 
mi smulkius tavorus ant vieno jis negalėjo ant pa- 
veršiukų, ištikrųjų gauna veikslo nuimti — tai indijo- 
ištisas kaimines. Jei parda- nų seimo.
vėjas blogai užaugina ver- Visuomet indijonai su- 
šiuką arba visai jo neužau- šaukdavo atstovų suvažiavi- 
gina (gali nustipti), tai pre- mus, ant kurių apkalbėdavo 
kejas su teismo pagelba iš- savo tautos reikalus, ‘kaip 
ima iš “pardavėjo” ne tą su- kovoti su baltveidžiais ir tt. 
mą, kiek verti jo duoti tavo- Panašus seimai būdavo ne 
rai arba veršiukai, bet kiek vien tik tuomet, kuomet in
vert! suaugę galvijai. Teis- dijonams gręsdavo kokis 
mai, žinoma, padeda prekė- nors pavojus, bet ir ramiam 
jams apmauti tavorų pirkę- laike jie tą darydavo.
jus, kurie, neturėdami pini- Paskutinis ir ramus indi
gų, viską perka už veršiu- jonų kongresas buvo 1877 
kus; veršiukai pas juos lie- metuose. Nuo to laiko jau 
ka pinigais. jie neįstengia sušaukti dau-

1860 metais, teismas na- giau jokio savo kongreso, 
grinėjo vieną bylą: tūlas O kuomet jau nebuvo jokio 
prekėjas pardavė vienam si-1 kongreso, tai didžiuma pra- 
biriečiui 1 \ z ...............
kurios pagal kainas buvo I pindami savo tautos 
vertos 28 kapeikų. Sibirietis |ląis 
tas skarutes nupirko už ver
šiukus, bet savo laiku jų ir 
neatidavė prekėj ui. Pagal 
prekėje išskaitliavimą iš tų 
veršiukų turėjo privisti 81 
galvijas. Tiek jų ir pareika
lavo per teismą. Teismas, 
kaipo tikras apgavikų talki
ninkas, išnešė nutarimą, 
kad tas sibirietis už tavorą, 
gautą nuo prekėjo, pasta
ram j am turi užmokėti 81 
bulių. Ir taip, už 28 kapei
kas su teismo pagelba liko | plotuose 
nupirktas 81 bulius.

Dabar pasakykit man, ar | kuri . yra aplieta kraujy Ne
žydai sukčiai, ar prekejai?

Z. Aleksa.

KOSTANTINAS JASIUKAITIS.

GRIUVĖSIUOSE

voverių skurutes, | dėjo gyventi ramiai, nesirū- 
; reika-

i, o tik rūpindamiesi ypa- 
tiškais reikalais — kaip pra
gyventi.

Ir štai, kuomet pribuvo 
po vadovyste Diksono eks
pedicija, kad nuimti paveik
slus jų kongreso, tai indijo
nai jau žinojo Diksoną, kaip 
pirmiau buvusį tyrinėtoją 
jų gyvenimo.

Pranešus Diksonui ekspe
dicijos tikslą, vadovai indi
jonų nutarė sušaukti savo 
seimą Montano valstijoj, 

s prie upės Little 
Big Horu, greta su ta vieta

Gudrus prekejai

Uždraudė išleidinėti - 
“Pasiuntinį”.

“Lietuvos Žinpse” randa
me sekantį pranešimą:

"Kauno gubernatoriaus kanceliari
ja N335 nuo 18 geg. 1913 m. pranešė 
man, kad leidinėti ir redaguoti dva
siško laikraščio "Pasiuntinio” Radvi
liškyje Panevėžio apskr. Kauno gu
bernatorius neleidžia.

"Taigi "Pasiuntinys” daugiau ne
beišeis. — Kitų laikraščių meldžiame 
šitų laiškų perspausdinti.”

"Buv. red.-leidėjas "Pasiuntinio” 
Kun. šepetys.”

Mat “Pasiuntinys” nepū
tė į valdžios dūdą," kaip tai 
daro Vilniaus “Viltis” 
su Seinų “Šaltiniu,” todėl 
liko uždraustas.

ir

Lietuviai kaimiečiai žy
dus skaito sukčiais. Tas 
priklauso nuo to, jog lietu
viai kasdieniniame savo gy
venime paprastai susiduria 
su žydais prekėjais. Prekys
tė gi, jei nori gerai savo rei
kalus vesti ir prekėjams ge
rą pelną suteikti, be apga- 
gavimo beveik negali ap
sieiti. Ir visų tautų prekė- 
jai paprastai apgavikais 
lieka. Net žydiški prekejai 
nemoka taip gudriai apgau
dinėti, kaip kitų tautų, nes 
žydiški prekejai neturi taip 
geros dirvos, šlykščiausi 
prekėjų darbeliai apsireiš
kia tenai, kur prekejai susi
duria su žemos kultūros 
žmonėmis, kuriuos apmauti 
labai lengva ir kurių neap
gina joki įstatymai.. Kad su
sipažinti su prekystės šlykš
tumais, gana vien dirstelėti 
į prekėj ų darbelius Sibire ir 
Vidurinėj Azijoj.

Vidurinėj Azijoj prekejai

Amerikos indijonų liki
mas yra apgailėtinas. Gali
ma sakyti, kad jau artinasi 
jų paskutinės dienos. Su
prantama, nereikia manyti, 
kad tai jie, kaipo žmonės, 
visai išnyks. I?et, kaipo tau
ta, kuri buvo viena iš nar
siausių kovoje su baltvei- 
džiais — išnyks, nors pats gi 
skaitlius indijonų ir paaugo. 
Paskutinis apskaitliavimas 
parodo, kad nuo 1880 metų 
indijonų priaugo nuo 256,- 
129 iki 307,913 žmonių. Nors 
skaitlius jų pakilo, bet tau
tiškumas, įpročiai ir narsu
mas išnyko.

Indijonų kova buvo gana 
ilga ir sunki. Jie kovojo per 
ištisus tris šimtus metų su 
baltveidžiais , kurie be pasi
gailėjimo juos naikino. Pa
galios, indijonai tapo-galuti
nai pavergti baltveidžių.

Pavergus indi j onus balt- 
veidžiams, rodėsi, kad jau 
jų likimas visai kritiškas. 
Ir jeigu jie visai tapo neiš
naikinti, tai galima ištarti 
ačiū baltveidžiams, kad jie 
suprato savo žiaurumą, su
prato, kad jie elgiasi daug 
žvėriškiau, negu vadinamie- 
jie “puslaukiniai” indijonai. 
Tuomet jiems davė liuosą 
pasaulyj kampelį žemės, kur 
jie galėjo gyventi ir mirti ir 
suteikę tokią “mielaširdys- 
tę”, sušuko: “Atgal, at
gal !”.

Tai toks likimas patiko in- 
di jonus, kuomet baltveidis 
kulturnešis įsiveržė indijo
nų apgyventon žemėn ir 
tuoj pradėjo juos “civilizuo
ti” su pagelba degtinės nuo
dų; pradėjo užkrėsti juos 
limpančiomis ligomis ir tam 
panašia “kultūriška” sėkla.

Kad visai neišnyktų, iš 
mūsų atminties ta narsioji 
indijonų tauta, vienas ame- 
rikietis-milijonierius Rod- 
manas Wanamaker išsiun
tė ekspediciją, kad nuimti 
paveikslus iš jų gyvenimo

kovojant su baltveidžiais ir 
kur 25 dieną birželio 1876 
m. tapo užmuštas generolas 
Kester su savo draugais.

Atstovai susirinko į pa
skirtą savo vietą, apsirėdę 
tautiškais drabužiais, su 
įvairiais kariškais ginklais 
kokie tik buvo vartojami 
per visus laikus, atsinešė 
taipgi kariškus marškinius 
ir kepures. Amerikoniška 
ekspedicija prisijungė prie 
jų.

Viso susirinko daugiau, 
kaip šimtas atstovų. Buvo 
paduotas ženklas ir atsidarė 
posėdis.

Kadangi indijonų atsto
vai suvažiavo iš įvairių Suv. 
Valstijų dalių, tai ir įvairios 
jų buvo kalbos. Tuomet pir- 
mininkas-vadovas paaiški
no visiems suprantamoj kal
boj (ženklais), tikslą jų su
važiavimo, kad bus nutrauk
ti paveikslai, kurie pasiliks 
atmintimi ant visados ir tt. 
Prasidėjo prakalbos. Visi 
kalbėjo ženklais, tik vieni 
be jokių žodžių, o kiti rody
dami ženklus, lydėjo juos 
savo žodžiais, nors jų niekas 
nesuprato.

Atliko visas savo kongreso 
ceremonijas, pavalgė pietus 
ir vėl išsiskirstė į visas Suv. 
Valstijų šalis, iš kur buvo 
atvykę.

Tai toks yra likimas drą
sios ir stiprios rasės, kovo
jusios per 300 metų su balt
veidžiais.

Kaipo žmonės — kįla savo 
skaitlingumu, bet, kaipo 
tauta — baigia visai nykti, 

švenčioniškis.

žino, ką dirba.
Kaip tik Rooseveltas lai

mėjo bylą, tai bravorininkai 
tuojau pradėjo gaminti gė
ralus: “Roosevelto degtine”, 
“Roosevelto vynas” ir tt. 
Mat, žino, kad jis tos “dievo 
dovanos” daug suvartoja, 
todėl reikia jį pagerbti. Da
bar Rooseveltui būtinai pri
sieis ir vėl apsirgti drugiu, 
kad daugiau 
nes, ir tokiu būdu atsilygin
ti už pagerbiijną

išgerti degti-

L
Šit ką papasakojo mano pažįstamasis:
Į Putriškius aš atvažiavau kovos pa

baigoj.
Apsukiau kambarius — tuščia, kaip ir 

visuomet: nė žmogaus, nė rakandų, vien 
plikos sienos. Tiesa, buvo šis-tas naujas, 
ko Putriškiuose man dar neteko matyti — 
ogi: blizgėjo išplautos parketinės grindįs, 
popieriai ant sienų — sulopyti, sudoroti, nė 
dulkių, nė vortinklių, oras tyras, lengvas, 
turbut, neseniai langai buvo atidarinėti.

Mano kambarys ir pasipuošė — sunku 
bepažinti paniurusią lindynę! Ant langų 
gardinos ir štorai, susivokė reikąlingiausie- 
ji rakandai, rasi ir neperbrangųs, bet svei
ki, netrūko nė vieno sąnario. Malonu, jau
ku !

Užsukiau valgomanjan kambarin— 
tan pragaran, kaip męs jį vadindavom. 
Baisu, kas čia visuomet dėdavos: visur pur
vas, visur šiukšlės! Ant grindų iššaudyti 
patronai, surūdiję peiliai ir šakutės, nu- 
griaužti kaulai, išlaužytomis kojomis kre- 
sės, pakulių gniužtįs, seni, supurdalyti laik
raščiai, stiklų, torielkų šukės, atspurusios 
virvės galas, vyriškio batas be kulnio arba 
išplerusi moteriška tupelė, ant taukuotos 
kušietės padriekti suprakaitavę marški
niai... Kambario ištisas savaites nešluoda
vo. O dabar nieko panašaus — visame pa
vyzdinga tvarka! Ant palangių dargi gėlės 
vazonuose.

Man besistebent, pakštelėjo koridorio 
durįs ir kambarin, it viesulas, įskrido mer
gaitė. Pripuolusi prie manęs, ji šuktelėjo:

—Ponaiti, žin...! — ir ant pusiaužodžio 
užsikirto, užtraukė dvasią: kaip prasižiojo, 
taip ir sustingo nebesusičiaupusi. Iš po ne
storų, gražiai išlenktų lupų kišojo dantų 
galai — balti, kaip baltas šilkas. Juodos 
akis nemirkčiojo — buvo didelės, be sąmo
nės, persigandę: matyt, jos negalėjo nuvok
ti kas čia toks svetimas stovi. Po baltu su
presuotu priekaišteliu nuo smarkaus bėgi
mo tankiai alsavo augšta krūtinė.

Aš jokiu būdu neįstengiau atspėti kas 
prieš mane: pana ar samdininkė — pailgas 
smulkus veidas išrodė labai inteligentiškas, 
jaunas ir malonus, kasdieniniai 'drabužiai 
švarus, net su pretenzijomis į madas.

Praslinkus valandėlei, mergaitė kiek 
atsikvošėjo ir, mažu mėli pasitraukusi atža
gari, pašnibždomis pasakė:

—Aš mislijau, kad musų ponaitis...
—Žinoma, jo namie nėra?
—Nėra. Jei tamstai reikalas, prisieis 

laukti.
—Palauksiu. Aš jau savo kambaryj ir 

valyzą iškroviau...
Mergaitė skubotai sumirkčiojo akimis, 

ant nustebusio jos veido švistelėjo lengvutė 
šipsa — ji tyliai sušuko:

—Ar tamsta?!
Bet vėl tuojaus surimtėjo ir įdomauda

ma sužiuro į mano kostiumą, veidą, rankas, 
plaukus...

Truktelėjo:
—Dievuliuk, kokia aš beprotė — ir sto

viu! Iš kelio tamsta musėt esi išalkęs, aš 
tuojau!

Ir tekina pasileido į koridorį.
Aš nuėjau salėm žingsniavau iš kam

po kampan.
Po mano kojomis supėsi parkietas—rū

mas, matyti, baigia savo amželį.! Tiesa, 
apie jį juk niekas ir nesirūpina. Kol gyveno 
Adomo tėvai, taupus seniukai, čia nieko ne
truko, visko buvo kupina — taip bent man 
pasakojo aplinkiniai sodiečiai ir dvarinin
kai. Mirus gi Juškevičiams, vienatinis jų 
įpėdinis, Adomas, dvidešimts ketverių me
tų milžinas ponaitis, suvis pašėlo! Iš pra
džios ūkininkavo pats. Nesukako ir treji 
metai, o pinigus, keturiosdešimts tūkstan
čių, kuriuos jam paliko tėvai, prašvilpė lig 
skatiko, ūkį apleido baisiausiai ir mojo ant 
visko ranka. Dvara išdavė nuoman už du 
tūkstančius į metus ir saviems reikalams iš
siderėjo dar išimtinę. Nuomos pinigų vie
nok Adomui neužtekdavo, brido į skolas, o 
rūme kas dedasi — nežinojo. Gyveno angš- 
toj prišvinkusioj salkoj, į kitus kambarius 
nepažvelgdavo. Retkarčiais, tiesa, užklys
davo erdvon salėn išbandyti naują šaudyk
lę arba papiškinti tikslan iš revolverių. Tar
naičių laikydavo dvi, tris, labai retai vieną. 
Vasarą jos voliodavos kurnors paunksnyj, 
o žiemą, susimetę vienan kambarin, ran- 
kandais pleškindavo krosnį, keikdavos ir 
piktžodžiaudavo. Tankiai šie turnirai už
sibaigdavo žiauromis peštinėmis. Jei tuo 
laiku pasitaikydavo namie Adomas, mote
riškėms kliūdavo skaudžiai: ponaitis rap- 
niku išmangūrydavo nugaras, kumščiais at- 
badydavo pašones ir, išmetęs skandalistes 
padvarijon, piktai prigrasindavo:

—Laukan padlos iš mano dvaro! Visas 
iškarsiu! Čia ne karčema, kad muštis!

Po dviejų, trijų dienų moters be Adomo 
žinios vėl susimezdavo ruman ir gyveni
mas plaudavo senąją vaga, niekas nepri
mindavo nė muštinių, nė keiksmų.

Prie tokios betvarkės, kambariuose— 
rūme jų buvo trilika — teužsiliko tuštutėlės 
sienos ir pelėsių smarvė. Tarnaitės ką ga
lėjo — išvogė, o kas joms išrodė netinka
mas, be vertės — sukūreno. Adomas viską 
leido per galvą — jei tik retkarčiais iš nu 
bodumo, kad sukėlus debošą, sušukdavo an 
vagilkų. / ( e w .

Atvažiavus man pirmąjį kartą į Pu tris

kius, Adomas lyg juokaudamas, lyg rimtai 
murmtelėjo:

—Gražus palocius, a! Tėvų lyzdas, 
mat...

Bet mane tas iškoneveiktas lyzdas vis
gi viliodavo. Gal todėl, kad niekur aš nesi- 
jauzdavau taip liuosas, kaip čia: tarnaitės 
manęs neužkabindavo, o su Adomu retai te- 
simatydavom — jis namie nestovėdavo.

Gan tankiai buvodavau Putriškiuose.
II.

Aš sukiojaus po salę.
Prasivėrė durįs — mergaitė pavadino 

mane prie arbatos.
Nuėjome valgomajan kambarin.
Manęs laukė ant greitųjų sudorota 

kiaušinienė.
Sėdaus į stalą.
Mergaitė prisipilė sau stiklą arbatos ir 

ratsisėdo tiesiai prieš mane. Siurbtelėjusi 
kelius gurkšnius, paklausė:

—O tamsta su musų ponaičiu seniai pa-

—Keturi metai ar penki.
—Sakė jis man apie tamstą...
—Atsiprašau, tamsta čia tarnauji ar 

<aip?
—Mergaitė aš, služiju pas ponaitį.
—Seniai?
—Ot nuo Kalėdų.
—Patinka tamstai Putriškiai?
—Nieko, gyvenimas, kaip gyvenimas. 

Tik taip viskas apleista, baisi netvarka—ti
kri griuvėsiai!

—Dabar Putriškių taip apkalbinėti ne
galima, pasipuošė jie. Turbut vis tamstos 
darbas ?

—Koks čia darbas, zabova tik!
Aš pakėliau nuo torieliaus galvą. Mer

gaitė krūptelėjo: ji visą laiką, matyti, var
stė mane akimis, stengėsi sužinoti koks aš 
žmogus, kaip su manim užsilaikyti ir elgtis. 
Susigėdusi, pirštų galais ėmė glostyti stal-

—Stasė, vadinas, Stanislava.
—O metų kiek?
Mergaitė valandėlę galvojo:
—Metų kiek? Nugi ir nežinau. Ro

dos, dvidešimts bus.
Atsistojo, pripilė man arbatos ir vėl at

sisėdo.
—Kur gi kitos tarnaitės, nematyti?— 

pasiteiravau aš.
Stasė nustebo:
—Kokios kitos?
—Argi daugiau nėra?
—Dabar nėra, aš tik viena.
Kalbos pritruko.
Ilgoka pauza.
Aš paklausiau:
—Tamsta su savo ponaičiu gerai su- 

pasiji?
Stasės veidas urnai apsiblausė, pasida

rė šaltas, tartum rustus. Pašnibždomis, 
drebančiu balsu atsakė:

—Jis ne vilkas, nepapjaus manęs...
Pasitaisė ant krutinės prikaištelį ir, ne

žiūrėdama į mane, pridūrė:
—Ponaitis Adomas, rodos, vakare 

bus, — skubotai atsikėlė ir paliko mane 
vieną.

Aš dasiprotėjau, kad mano klausimas 
buvo ne vietoj, mergaitė jį suprato savaip ir 
tikrai pasijuto užgauta.

Arbatą pabaigiau gerti vienas. Paskui 
išdūlinau į paupį pavasario pasižiūrėtų: 
saulė pabučiavo žemę — žemė kėlosi iŠ nu
mirusių.

III.
Sugrįžęs, valgomajame kambaryj ra

dau Adomą, Meištavičių ir Daugirdą — tą 
nepersiskiriančią kompaniją. Visi trįs 
dvarininkai, visi trįs nevedę — drauge gir
tuokliaudavo, drauge medžiodavo, drauge 
debošuodavo, drauge po visą apylinkę mer
ginėdavo.

Adomas linksmai suplojo man į petį:
—Ilgam tu atvažiavai, a?
—Nežinau.
—Še, nežinau! Pagyvensi, vyruti, ma

tai pavasaris pas mus. Tavo miestas nepra
smegs, o prasmegs ir tiek to — idiotų ma
žiau bus!

. Pakišę man portsigarą. Užsirūkime.
—O sprogti, žinoms, ar nori? Ei, Sta

sė! — visa gerkle riktelėjo Adomas.
Pasirodžius kambaryj mergaitei, Ado

mas suragino:
—Stasė, duok mums ryt! Greičiau, nu! 
Stasė uždegė ant stalo lempą ir išėjo.
Adomas, lydėdamas ją akimis, bumte-

—Matai, bral, kokia čia paukštelė! Ste
buklai, šauni! Ponišką parėdką užveda, 
velniai ją patrauktų!

Daugirdas, nelaukdamas vakarienės, 
išvažiavo—reikalą kažin kokį turėjo.

Aš atsisėdau ant palangės. Meištavi- 
čius išsitiesė, ant kušietės, apmuštos nauja 
rausva gelumbe, ir ėmė glamžyti šuniui 
Neronui ausis. Adomas, • pasisukiojęs po 
kambarį, atsistojo prieš mane ir sarkastin- 
gai prasišiepė:

—Žinai, musų galvijai iš proto išėjo!
—Nu? — atsiliepiau aš.
—Nugi! Mat, praėjusioj nedėlioj į mu

sų miesčiuką buvo atvažiavęs gubernato- 
ris—ot! Ponai bajorai jam pokylį iškėlė, 
dabar ir laižosi! Pamylėjom, vadinas, sa-

(Toliau bus.) ■



LAISVE

Nepakviesti advokatai.

Nėra juokingesnio daly
ko, kaip apginti žmogų, 
kuomet jis to apgynimo ne
reikalauja. Išrodytų juo
kinga, jei advokatas prieš 
teisėjų suolų imtų prirodinė- 
ti savo klijento nekaltybę, 
kuomet savo užpakalyje jo 
neturėtų. Veikiausia jį pa
siųstų į pataisos namus ar, 
mažiausia, lieptų išsinešti 
lauk. Tačiaus tokių nepa
kviestų advokatų yra daug. 
Kur? — paklausite. Ogi pa
imkite by vienų mūsų laik
raščių numerį ir sveiki pa
matysite: “Moterų sky
rius”, “moterims”, “dėl mo
terų”^ Oi tie “skyriai”! — 
tos moterįs! Kamgi jos 
šiandien nesuka galvas?... 
Poetas apdainuoja jos “mė
lynas akutes, lūputes” ir tt. 
Publicistas, negalėdamas 
nieko kito — aprašo jos “ne
lemta būvį”. Net ir prabaš- 
tėtis susirūpinęs jomis, nes... 
esanti gaspadinė sensta. Na, 
bet moterįs? Kur jos? ! Ty
li... Reiškia — advokatai pe
šasi už tuščia maišų.

Aš neesu absoliutiška 
priešininkė moterų teisių 
klausime, bet noriu tik nu
rodyti, kad tas “teises” at
stovauja nepakviesti advo
katai. — “Mūsų išganymas 
mumyse” — pas mus dauge
lio sakoma. O čia lyg atbu
lai: išganymo jieškoma “ju
myse” ar bent jis peršamas.

Tat kol moterįs pačios to 
išganymo nereikalaus, ne- 
jieškos —kiti jį nepagamins. 
Vienok čia kįla klausimas: 
ar galima tokia lygybe, ko
kių perša mums nepakviesti 
advokatai? Ar galima mo
ters fiziškoji ir dvasiškoji 
lygsvara su vyru? Dauge
lis atsako su taip. Svarbiau
siu argumentu jiems yra — 
matrijarchatas! Girdi, bu
vo laikai, kuomet valde mo
teris!... Pagalios, girdi, rei
kia perkeisti aplinkybes ir 
moterįs lygios liks. Bet... 
vis tas bet! Profesorius 

J Vestmarkas, pasiremdamas 
daugeliu faktų, • tvirtina, 
kad tokio matrijarchato 
suvis nebuvo 3fct šios ašarų 
pakalnės... Kam lieka tikėti: 
Morganui, Engelsui ar Vest- 
markui?! Visų jų hipotezes 
—sulyg autorių —teisingos, 
arba antraip. Bet leiskime, 
buvo matrijarchatas, mote
rįs gali susilyginti taip fiziš
kai, kaip dvasiškai-protiš- 
kai su vyru, — tai kur yra 
moterįs: Homerai, H o raci
jai, Gėtės, Šekspyrai, Ler
montovai ir kiti? Parody
kite nors vienų ilgoje met- 
šimčių eigoje. Ak, yra! ir 
aš žinau. Bet, prisižiūrėjus 
iš arčiau, matai, kad tai šlu
bavimas, sekimas be jokio 
originališkumo. Aplinky
bės... ak, jos nebuvo geros ir 
vyrams! Ir jie daug ko per
leido. Taigi, nereikia taip 
daug remtis tomis aplinky
bėmis.

Pagalios moteries—moti
nos pereigos neleidžia jai to, 
kas leistina vyrui. — “Mo
teris yra tarpe kūdikio ir tė
vo” —sako dr.Moebius. Galų 
gale, moteries nepastovu
mas, jos typiškas veidmai
niavimas, koketavimas, taip 
meiliškuose, kaip ir kituose 
dalykuose, rodo, kad mote- 

• ris nėra jau tokia ideališka 
buitis, kaip jų idealizouja 
poetai ir publicistai. Ir ji 
tas prastas, gal ir dar dides
nis griešninkas, negu vyras.

Moterįs, o kaip jūs mano- 
■ te?

Ada Vilmaniūtė.

Dalgis ant akmens.
Juras:—Kaip žiūriu, Kau

lai, tai tavo ausįs auga vis 
didyn ir didyn.

Raulas:—Taip, taip. Bet 
jeigu sudėti mano ausis ir ta
vo protų, tai išeitų tikras 
asilas.

Staiga atsiminė.
Žmona: — Kas su tavim, 

kad tu taip kvatoji, Jurgi? 
. Vyras:— Och, man net vi
duriai pradeda " nuo juoko 
skaudėti, kad aš vesdamas 
prisiekiau tave amžinai mylė
ti, Cha!cha!cha! cha! R.N.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

21 d. birž. lietuvių rūbsiu
vių unijos 269 skyrius nu
sprendė atsišaukti į kitų 
miestų lietuvių rūb. skyrius, 
<ad bendrai paėmus viena iš 
darbininkiškų laikraščių už 
organų. Išrinktas komitetas 
susidedantis iš trijų ypatų 
—J. Mickevičiaus, ‘ P. Gals- 
<io ir Ripkevičiaus, kurie 
susineš su kitų miestų liet, 
rūbsiuvių skyriais tame da- 
yke ir apsvarstys kokis 
aikraštis dėl jų būtų tinka
miausias už organų.

Chicagos rūbsiuvių suma
nymas svarbus. Kitų mies
tų lietuviai rūbsiuviai priva- 
o į tai atkreipti atydų.

18 birž. LSS. 22 kuopa pa
rengė diskusijas — temoje: 
“Socijalizmas ir anarchiz- 
nas”. Iš anarchistų pusės 
)uvo Šidiškis ir Audrius, 
iš socijalistų — Dubickas ir 
Sidarevičius. Diskusijas 
galima pavadint nenusiseku 
sioms. Iš diskusantų tik 
vienas Dubickas žinojo, apie 
kų kalbas, o apie kitus šiuo- 
mi kartu neminėsiu nieko, 
nes klausimas neišrištas, 
atidėtas iki 16 liepos.

14 d. birž. įvyko baigusių 
mokslų va~kąras. Svečių at
silankė apie 30, o baigusių 
mokslų, regis, penki tepri- 
buvo. Kalbėjo Jurgelionis 
ir kiti. Iš užbaigusiųjų 
mokslų yra 9, bet iš daugiau 
atsižmėjusiu yra tik K. Gu- 
gis. Geistina, kad bent įgy- 
ję profesija pradėtų dau
giau darbuotis apšvietos 
dirvoj.

Gardner, Mass.
22 d. birž. atsibuvo LSS. 

89 kuopos diskusijos ant 
Greenwood kalno. Disku- 
suota: “Kas ir kokiu būdu 
gali pagerinti darbininkų 
būvį?” ir “Kodėl tūli žmo
nės nenori prisidėti prie so
cijalistų, nebūdami socija- 
lizmo priešais?”. Žmonių 
susirinko apie 100, tarpe jų 
kelios moterįs bei merginos. 
Diskusijos, išėmus mažus 
įsižeidimus, nusisekė. Žmo
nėms, matyt patiko, kų pa
liudija delnų plojimas. 
“Laisvės” korespondentas.

Brooklyn, N. Y.
22 d. birželio Gimnastikos 

Kliubas turėjo surengęs iš
važiavimų į girių. Buvo už
kviesta ir pašalinė publika. 
Ant vietos sudarytas sekan
tis mažas programėlis:

Pirmiausia sudainavo G. 
Kliubo vyrų choras porų 
dainelių, Sukulienė dekla
mavo eiles, Lebiniute padai
navo solo, “Aido” choras ir 
antru kartu G. Kliubo cho
ras sudainavo keletą daine
lių. Šukys padėkavojo ren
gėjams ir dainoriams už 
palinksminimų. Kliubo pir
mininkas J. Mikaitis ragino 
jaunuomenę prisidėti prie 
Kliubo ir paprašė "aukauti 
Vilniaus Dailės ir Mokslo 
draugijos muzejui. Aukavo 
po 25c. šios ypatos: L. Ere
minas, A. Grimalauskas, T. 
Kaiser, B. Kalikauskas, V. 
Šebanauskas, V. Kamins
kas, K. Vinckauskas, J. Ja
kubauskas, J. Tankus, A. 
Jankelauskas, J. Mikaitis, J. 
Vereška. K. Liutkus, A. šal
čius, J. Kavaliauskas, J. 
Strumskis, M. Ždanauskas, 
M. Vaicekauskas, St. Ražai- 
čiutė, K. Jankevičia, A. Mi
liauskas, S. Mažiulis, J. Šu
kys ir P. Ambrozevičiūtė. J. 
Dainius aukavo 52c. Viso su- 
aukauta su smulkiomis au
komis $9.40.

Reikia pažymėti, kad mi
nėtas kliubas visuomet pa
rengia puikiausius pasilink
sminimus, kur jaunuomenė 
gražiai sau pasilinksmina, o 
besilinksmindama neužmir
šta ir visuomeniškų reikalų. 
Taipgi reikia tarti ačiū L. 
Ereminui už puikų lavinimų 
jaunuomenės dainose.

Būtų geistina, kad G. 
Kliubas ir daugiau pareng
tų tokių pasilinksminimų.

Jupiteris.
Lewiston, Me.

23 d. birželio atsibuvo ko
operacijos extra susirinki
mas kas link parengimo pik

niko ant 4 liepos. Nutarta 
parengti piknikų, nekliu
dant kooperacijos iždo. At
sirado tokių energiškų 
draugų, kurie apsiėmė pa
dengti išlaidas iš savo kiše- 
niaus, jeigu parengime pa
sidarytų deficitas. Tai yra 
abai pavyzdinga.

Tik nepavyzdingai pasiel
gė drg. J. D. Kuomet jį 
perstatė į komitetų surengi
mui pikniko, tai jis rūsčiai 
atkirto: “Nenoriu būti ko
mitete su juodašimčiais!” 
Tas, kaipo socijalistui, yra 
abai negražu. Tokiais žo
džiais męs tik atstumiame 
žmones nuo savęs.

Naujas Korespondentas.
Brooklyn, N. Y.

23 d. birželio Lietuviu Bi
znierių Draugija parengė 
prakalbas. Piirmutinis kal
bėjo V. K. Račkauskas, ku
ris trumpai nurodė, kad dr- 
jos tikslu yra remt lietuvius 
kiekviename reikale ir pas
tatyt svetainę.

Antras kalbėjo J. Vinikai- 
;is apie nuodingų maistų, 
<urį mums parduoda trus- 
tai ir ragino lietuviškus biz
nierius vienytis į minėtų dr- 
jų, kuri, anot jo, galėsianti 
daug kų gero atsiekti..

Trečias kalbėjo Mikolai- 
nis, ragindamas lietuvius ei
ti pirkti pas savuosius ir ati
daryti kuodaugiausia lietu
viškų krautuvių, nes, girdi, 
ta vieta užima žydai.

Paskutinis kalbėjo Liut- 
kauskas, kuris pirmiausia 
pasigyrė, kad irgi esųs biz- 
lierium. Davė vėjo draugi
joms, kad tos neremia savų
jų biznierių, išbarė ir tuos, 
kurie ima produktus ant 
knygučių ir paskui neužsi
moka. Biznieriams gi liepė 
nesipykti tarp savęs, ne va
ryti konkurencijos, bet gy
venti santaikoj (žinoma, 
santaikoj sugyvenant, ge
naus seksis išnaudot lietu
vius darbininkus. — Red.) 
Ant galo jisai patarė iš visų 
lietuviškų karčemų padaryt 
viena didelę karčemų, kur 
galėsiu parduoti svaiginan
čius gėrimus be nuodų.

J. Julius.
Montello, Mass.

19 d. birželio 
operacijos specijališkas su
sirinkimas dėl dapildymo 
valdybos. Mat, iš senosios 
valdybos atsisakė keturi na
riai ir jų vieton liko išrinkti 
nauji, visi lietuviai.

Kooperacijos biznis eina 
gerai, nes apyvartos kas sa
vaitė padaro už 7,00 dol.

Tūli krautuvninkai labai 
pyksta ant tų žmonių, kurie 
eina pirkti į kooperacijos 
krautuvę. Vienas vaikinas 
užrašė tūlam krautuvninkui 
“Laisvę”. Dabar tas krau- 
tuvninkas net po prievarta 
nori atimti nuo to vaikino 
už laikraštį užmokėtus pini
gus. Mat,, tas vaikinas pri
sirašė prie kooperacijos ir 
daugiau neina pirkti nuo 
minėto krautuvninko.

Rožytė.
Brooklyn, N. Y.

M. W. B. O. kriaučių dirb
tuvėj atsirado viena mergi
na, kuri pradėjo skusti kitas 
merginas darbdaviui. Įskųs
tosios merginos bandė jų 
perkalbėti, kad tai yra ne
gražu ir nedraugiška. Bet 
tas jai nieko negelbėjo. Ta
da įskųstosios merginos su
manė pavartoti kumštį... ir 
tas gelbėjo. Minėta mergina 
netik kad nustojo skundus, 
bet net išėjo iš tos dirbtuvės. 
Mat,jai buvo sarmata pakel
ti akis prieš darbininkus.

Žinantis.
Philadelphia, Pa.

Cukernės savininkai iš
randa vis naujus ir naujus 
būdus laužyti streikui. 20 d. 
birž. pasikvietė lenkų laik
raščio “Patryota” redakto
rių, kuris streikierių susi
rinkime apgailėjo streikie
rių ir prašė eit dirbt, nes 
kompanija kada tai mokes- 
ties pridėsianti; bet paskui 
vėla nurodė, kad jis buvęs 
kompanijos atstovų susirin
kime ir žinąs, kad nieko ne
pridės. Tų “geradejų”-kal- 
,neto jų streikieriai išvijo lau
kan.

Tada kompanija griebėsi 
šitokio įrankio: paprašė ku
nigo Kaulakio, kad užsaky
tų bažnyčioje per pamokslų, 
jog 22 birž. vakare pobaž- 
nytinėje svetainėje bus pra
kalbos, kuriose nuo Ateivys- 
tės Sųryšio (Imigration Lea 
gUe) kalbės medicinos stu
dentas iš Bostono ir A.Dam
brauskas, vietinis medicinos 
studentas; aiškinsiu atei
viams žinotinus dalykus. 
Studentas iš Bostono apie 
ateivystę nieko gero nepasa
kė, bet tuoj nukrypo ant cu- 
kerninkų streiko; ėmė šmeiž 
ti streiko vadovus; liepė 
saugotis vadovų, nes jie ne
su darbininkai (o studentai 
ar yra darbininkai?); esu ir 
darbininkai patįs negerai 
kovoja. Gyrėsi, kad jis pats 
p rijančia streikieriams ir 
aukavęs jiems, tačiaus patė- 
mijo, o. jūs ar žinote, kas 
jums suaukautus pinigus 
suvalo? Bet paskui pasisa
kė, kad nežinojęs, ar Phila- 
delphijoj šis streikas yra. 
Publika pradėjo nerimauti 
ir kun. Kaulakis sulaikė kal
bėtojų, bet nedavė niekam 
statyti kalbėtojui klausimų 
ar atsakyt ant užmetimų.

Draugai darbininkai, ma
tote, kaip mus persekioja. 
Paremkite mus, kad išeitu
me pergalėtojais iš šios ko- • 
vos. Aukas siųskite per 
“Kova”, 1815 E, Moyamen- 
sing Ave., Philadelphia, Pa.

Presos Kom.:
R. Mierkis.
K. Maknavičia.

Cincinnati, Ohio.
Mūsų miesto darbininkai 

nuo gegužės mėnesio smar
kiai subruzdo. Pradžia pa
darė gatvekarių darbinin
kai, o po tam ledo vežiotojai 
ir rūbsiuviai. Visi reikalau
ja padidinimo algos ir pri
pažinimo unijos. Streikie
riams daug kenkia miesto 
majoras. Lai tas būna pa
mokinimu darbininkams 
laike rinkimų.

F. A. O. L. Co. pakėlė savo 
darbininkams po lį c. ant 
valandos. Dabar gauna po 
23 c. į valandų.

A. G.
Athol, Mass.

Čia gyvuoja Šventos Onos 
moterų draugystė. Sąnarių 
turi apie 75, kurios atsižymi 
savo dideliu fanatizmu. Ka
da streikavo Brooklyn© 
kriaučiai ir šaukėsi pagel- 
bos, tai minėtos draugystės 
sanarės skaitė ta atsišauki
mų už bedieviška ir nieko ne 
aukavo. Bet tuomi pačiu 
laiku, t. y. 18 d. vasario, E. 
Prilčeitė prisiuntė kunigui 
Kaulakiui į Philadelpijų 18 
dol. dėl gelbėjimo Mexikos 
katalikų.

23 d. kovo buvo prakalbos, 
į kurias atsilankė A. Matu
lytė ir J. Klasčiūtė, už tai 
draugystė grųsino joms 
prašalinimu. Viena kartų 
U. Murauskaitė parsinešė 
numerį “Kovos”, tai pirmi
ninkė minėtos draugystės 
tuojaus laikraštį sudegino 
ir pasakė: “Kad man tokių 
laikraščių nesinešiotum, o 
jeigu nešiosi, tai nekelk nei 
kojos į mano stubų!”...

1 d. birž., kada atsilankė 
kapucinas ir liepė visus be
dievius vyti iš namų, tai 
Kaulaičia atsiliepė: “Juk 
Kristus visiems lygiai arti
mo meilę skelbė”. Fanati
kės moterįs ilgai seimavojo, 
kaip čia suareštavus ta be
dievį.

Tai toks tamsumas Šven
tos Onos draugystės sąna
rių.

Lietuvos Sūnų ir dukterų 
draugystė turi jau 33 mote
ris, kurios yra nesulygina
mai šviesesnės už “onines”. 
Jos ir pačios skaito progre- 
syviškus raštus ir skaitan
čių klauso.

Inkognito.
Nokomis, Ill.

Šis miestelis nedidelis, tu
ri tik apie tris tūkstančius 
gyventojų, bet gražus, visas 
medžiuose paslcendęs. Lie
tuvių čia yra tik dvi famili- 
jos ir du pavieniai.

Pabaigoj liepos čia atsida
rys naujos anglių kasyklos, 
kur priims apie 500 darbi
ninkų. Tada, beabejonės, ir 
lietuvių daugiau atsiras.

S. Lapinskas.

Easton, Pa.
“L.” tilpo P. Lukausko at

šaukimas mano korespon
dencijos, arba, geriau sa
kant, apgynimas nedorų pa
senusių ir jau nykstančių 
lietuviškų burtiškų įpročių.

Nešvarus ir papeiktinas 
dalykas įtarti melagiam,bet 
dar nešvaresnis likti juom...

Prisipažįstu, kad rašiau 
kuotrumpiausiai, neminė
damas viso to, ką esu ma
tęs. Taip pat ir dabar neno
riu užimti brangios vietos 
dėl ilgo aprašymo, net svar
biausių dalykų, kų esugirdė- 
jęs.

Rašydamas minėjau, jog 
abelniai Eastone per šerme
nis kelia stogus, tai, rodos, 
neužgavau minėto L.

O kas link Lukauskienės 
šermenų, tai turiu liudinin
kus, kad buvo atėjus policija 
užgint neblaivų giedojimų, 
pagal norų šalinių gyvento
jų-

Geriausia tų žino giesmi
ninkai, gal liudyti visi, lankę 
šermenis ir aš pats — taipgi 
mačiau ir girdėjau žmonių, 
mūs “kantarų” ir “kantar- 
kų”, kriokimų.

Nabašninkė buvo gera 
žmona, po sunkios ir ilgos li
gos mirė. Sulaukus galuti
nio nusilpnėjimo, tapo nu
gabenta į Philadelphijos li- 
gonbutį ir iš ten tapo atsta
tyta jau akla. Kas jų prie 
to privarė, dar kartų sakau, 
xad negalima atspėti. Bet 
negalėjo prie gero vest nei 
tas kraujas iš katės uode
gos, kurį pazopastijo Easto- 
io davatkos. Žmonės be jo
kios baimės šneka, kaip bu
vo kirsta katės uodega ir 
nulašėjęs kraujas duota, 
<aipo vaistai. Tai yra fak
tas.

Eastone, jeigu numiršta 
<iek laisvesni lietuviai, tam
pa palaidoti ant miesto ka
linių, o jeigu numiršta ta
riami šventakupriai — tai 
brozdinami net į pietinį 
Eastonų, į pažliugusias ka
pinės. Lukauskienė ten pat 
tapo palaidota.

Felix.

Athol, Mass.
The Rome Clothing Co. 

meldžia visų Atholio lietu
vių atkreipti atydų į telpantį 
“Laisvėj” jų apgarsinimų.

Vertėjams žinotina.
Aš išverčiau P. Lafargue 

veikalų “Nuosavybės išsi
vysimas”. Meldžiu kitus 
nuo panašaus darbo susilai
kyti.

A. J. Karalius.

Redakcijos atsakymai.
Panele Šv. (Easton.) — Nesvarbu.
F. Dulskis (Ketchican.) — Mums 

rodos, kad apie tokius dalykus never
ta užvesti ginčus.

Ūsoriui. — Argi apsimoka dėl tos 
menkos žinutės talpinti visą jūsų li
taniją. Pratinkitės rašyti trumpiau.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau dviejų savo kaimynų J. 

Lunskio ir P. Kuslio, Kauno gub., 
Šiaulių pav., šadžiunų kaimo. Pir
miau gyveno Philadelphia, Pa.

K. Svamberis, 
1326 Sheridan Rd., Waukegan, Ill.

Piknikas! .
Gražų pikniką parengia SDP. Lie

tuvių Skyrius Milwaukee, Wis. Ne- 
dėlioj, 6 d. liepos (July), 1913 m. Nau
jam darže Hanerwas Grove ant 8-tos 
avė. ir Monitoba st. Kviečiame atsi
lankyti kuoskaitlingiausia, nes būsit 
pilnai užganėdinti.

Pasarga: Iš visų miesto kraštų pa
rankiausia yra privažiuoti 8-th avė. 
karais.

Komitetas.

Smagus Piknikas!
rengia So. Bostono Jaunuomenės Ra
telis. Atsibus Petnyčioj, 4 liepos (Ju
ly), 1913 m. RANDOLPH GROVE. 
Prasidės 11 vai. išryto ir trauksis iki 
vėlai nakties.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvės, 
kaip Bostono, Brocktono ir kitų apie- 
linkės miestelių, jūs esat buvę viso
kiose vietose ir ant visokių piknikų, 
bet Randolph Grove darže dar nėra 
buvę lietuviško pikniko, o tas daržas 
yra vienas iš gražiausių, nes randasi 
ant pat ežero kranto. Bus įvairiu 
žaislų: virvės traukimas, vyri] bėgi
mas su moterims ir daugybė kitokiu 
žaislų. Pergalėtojai gaus dovanas.

Įžanga tik 25 centai ypatai.
Pasarga: 10:30 vai. iš ryto nuo 

kampo C st. ir Broadway išeis speci- 
jališki karai, todėl geistina, kad kuo
daugiausia susirinktumėt. Kurie ne- 
suspėsit ant specijališkų karų, tai pa
imkit Mattapan karą, vėliau persės- 
kit j Brockton karą, kuris davež ne
toli daržo. Išlipti reikia ant Pond st., 
nes ten randasi daržas.

Visas pelnas yra skiriamas S04 Bo
stono Lietuvių Lietuvių Labdarystės 
Draugijai.

Visus kviečia atsilankyti
Komitetas.

Didelis Piknikas!
Rengia bendrai LSS. kuopos, 64-ta, 

Lawrence’o ir 144-ta Haverhill’io. 
Atsibus Petnyčioj, 4 d. liepos (4-th of 
July), 1913 m., ant Country Club. 
Prasidės 9-tą vai. ryto ir trauksis iki 
vėlam vakarui. Bus visokių pasilink
sminimų su laimėjimais.

Įžanga 25c.
- Pasarga: Imkit karus senos linijos 
tarp Lawrence’o ir Haverhill’io. Vie
toj išlipimo prie Country Club bus 
vėliava kaipo ženklas.

Kviečia visus
Rengimo Komitetas.

REIKALINGAS lietuvis barzda
skutys. Uždarbis nuo $15.00 ir dau
giau per savaitę.

Atsišaukite pas:
Andrew Stonkus, 

Box 7, E. Vandergrift, Pa.

teisingiausia < TVT'ir'lZ A 
IR GERIAUSIA A P | I H K A

LIETUVIŠKA *** * IIuIYZb.
%

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. 13OSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

o. Co
M Telephone So. Boston. 845 M <2
0 *; DR. F. MATULAITIS S

405 Broadway W
a SO. BOSTON, MASS. S
I ®Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, g 
ja- Nedėliomis iki 3 vai. po piet. g

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas keleto1 
gėry laivy:
May 31 į Liepojy $33.00 

,, į Rotterdamą 31.00
June 7 į Hamburg iš Boston 

$35.00 
,, 10 į Rotterdamą 35.00 
,, 10 į Bremą, Express,

6 paras $40.00 
,, 14 į Liepoj y tiesiog 33.00 
,, 17 į Bremą Expr. 40.00 
,, 28 į Antwerp Expr .35.00 
,, 28 į Liepojy 35.00 
Norėdami ką nors daugiau 

sužinoti, adresuokit pas
Bartašių, Agentą

261 Broadway^ So. Boston, Mass, 
arba

558 Broome St., New York City

Sergančioms moterims.
Sesute.—

Aš esmių motere. Žinau, kiek moteris 
turi iškentėti. Jeigu kenti nuo baltųjų 

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

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

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

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

BENJ. CANNER
336—338 Broadway,

So. Boston.

C? Telefonas Richmond 22126 A
2787-J

ž Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street v

> liOSTOIN. MASS. X

0 Mano ofise galite susikalbėti vi- U
> sose kalbose.
S VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte

Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak. Q

1 Akušerka;
ai PabaiKual kuriu) Woman* Medical
" College, Baltimore, Md. S2 raaekminjrai atlieka savo darbu prie £ 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 'Sj? pagelba invairiose moterų ligose. iii

| F. Stropiene, BROADWAY £ 

§ SO. BOSTON. MASS. *

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD 

Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

“LAISVĖS” REDAKCIJOJ GALIMA 
GAUTI ŠIOS KNYGOSi

Čenstakavo . Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo 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 KANT1ČKOS arba politiS- 

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

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

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

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

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

80CIJALDEM0KRATŲ PAŽIŪROS 
ir reikalavimai...................... 10c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME. 
Labai naudinga knyga....... .  20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai........................................... 10c.

“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“K IBI RĖTIS ŠVIESS.”............. 15c.
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c.

Taipgi galima gauti šie puikus pa
veikslai :
“PASKUTINIS STREIKAS.” 20c. 
“BLAIVININKŲ PUOTA.” .... 20c. 
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c. 
“MEDIS NEDORYBĖS.”.......... 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

@ TIK VYRAMS.
I mano Tautiečius:

Jus ir jūsų draugai esate ouo' 
širdžiai užkviečiami aplankyti

1 ZJ mano Lluosa Mokslo Galerija, 
\ A Sixth Avenue, arti 28tos 
’rtjvw? J latvės, New Yorke, N. Y., kur aš 
ęiT U m laikau parodą dailės Ir skulp- 
Nl / ’iU tur08 darbų, kurios padarė Lte-

Įį / tuvos artistai, su išvalzdlnima
TO švairlų kūno daUų kaip sveikų
\i taip Ir sergančiu.

II Jus čia galite studiuoti žmo- 
nljos giminės kilmę ir issllanks- 
tymą nuo lopšio Iki grabui, ir 

ma yti Indomlauslus gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus ir pabalsuollus.

Vieną valandų praleisti tarpe grupių kitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
sudėti kaipo turtų Į galvų čielam gyvenymuj.

Jus čia galite studiuoti pasekmes ligų ir 
Ištvirkimo darbi;, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir išrodlnėja bei 
atsakinėja ant bile kokli) klausimu. vAtvira 
kasdieną podraug su Nedėldieniais ir Šventa
dieniais, nuo 8-nių Iš ryto iki Vidurnakčiui.

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

New York. _______

Naujos Mados

GRAMOFONAI
$20 vertės mašiną 

atiduoda tik už $17

Aš užlaikau Columbios gramofonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda labai gražiai ir aiškiai. Awt 
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 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 pas mane gauti Grob- 
lewskio liekarstvas. Apart to užlaikau 
puikiausius laikrodėlius ir, reikalui 
esant, pristatau į namus.

Kreipkitės šiuo adresu:
( HARLEY GRANECKAS, 

28 Essex st., Athol, Mass.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti į mūsŲ 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiai laivį ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston.

Pajieškau Bučerio 1
Kuris kalba lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Darbas ant visados. Atsi
šauki t greitai šiuo adresu:

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

1 ' —^3 ą

Meldžiame visų tŲ “Lais
ves” skaitytojv, 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 “Laisves” siun- f
tinėjimą sulaikyti. I

I “L.” Administracija. |
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garais ir labai troškinantis.VIETINES ŽINIOS
So..Bostono piliečių drau-

Del Vyrų, Jaunų Vyrukų ir Vaikų

$15.00, $18.00
$20.00

KARŠČIŲ APREDALAl
APATINIAI

KELINES

Dr. I^ti. Stankus civiliškoj formoj.

ROME CLOTHING CO

APS1REDYK1TE ANT 4 LIEPOS (JULY)

VASAROS DRABUŽIAI

VISKĄ, KĄ VYRAI IR VAIKAI NEŠIOJA, PARDUODAM PIGIAUSIAI.

Tikras lietuvys sako taip: jeigu 
sergi, tai kreipkis tiesiog ptis tei
singa daktaru, o tikini tenai aptu
rėsi teisingąpagelbą,savo ligoje. Ne- 
įnėtik savo sunkiai nXproeevotlis

Telefonas Bell Dickinson 37-57 w.

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS

jos viršininkas paskirtų 
daugiau policistų prižiūrėji
mui City Point parko ir Ca- 
stel salos, ypač nedėldie 
niais. Jie prirodinėja, jog 
šventadieniais suvažiuoja j 
iš apielinkių daugelis viso- i 
kių netikusių žmonių, kurie 
užkabinėja moteris ir mer
ginas. Dabar visą pajūrį 
daboja tik du policistų. Rei- 

** -kalaujama jų skaitlių pa
dauginti iki šešių.

Bereikalo piliečių draugi
ja apkalba apielinkių žmo
nes. Jei reikia daugiau poli
cistų, tai tik vietinių valka
tų suvaldymui, kurie užka-| 
binėja iš kitur atvažiavusius 
žmones; bet jog policija jų 
nepersekios.

Bostone paskutiniomis 
dienomis miesto svarų ir 
saikų Valdyba pradėjo uoliai j 
persekiot ledo pardavėjus 
už davimą mažiaus ledo, ne-1 
gu turi būt duodama. Jau 
keturi pardavėjai nubausti; 
vienas net $70. Svarų ir sai-! 
kų valdyba prašo gyventojų 
pranešti jai, jei kada nužiū
rima, jog lediniai duoda ma
žiau ledo, negu turi būt. Pa
tirta, jog ledo išvežiotojai 
tuos pinigus, ką surenka nu
sukdami ledą, pasilieka sau, 
nekurie tokiu būdu surenka 
net po $5 į dieną.

Šiandien gubernatorius 
Fossas vėl atsisakė taikyties 
su streikuojančiais darbi
ninkais Hyde Parko dirbtu
vių. Lai sau pučiasi. Jei tik j 
darbininkai vienybėj laiky
sis, tai neužilgo jis pats pra
šys taikyties. Gavęs Foss’o, 
atsakymą streikierių komi
tetas apskelbė didelį protes
to mass - mitingą.

LSS. 60 kuopos mėnesinis 
susirinkimas atsibus ket
verge vakare, 3 d. liepos. Vi
si sąnariai malonėkit atsi- 

n lankyti, nes yra daug svar
bių reikalų. Pradžia 7 vai. 
paprastoj svetainėj.

Sekret. J. Klevas.

Pereitą savaitę į Brighto
ną pribuvo iš Rygos lietuvys 
drutuolys P. V. Norkus. 
Tai yra stipriausias vyras iš 
visų lietuvių. Jeigu norit jo 
spėką pamatyti, tai parsi- 
kvieskit ant koncertų. Jo 
adresas toks: P. V. Norkus, 
74 Wexford st., Brighton, 
Mass.

PIRKIT SVEIKIAUSIUS GĖRIMUS
Geriausiai žinomam ir teisingiausiam šeimynos štore.

Niekur kitur negausite geresnio vyno ir likierių nes 
męs parduodam geriausius už žemiausią kainą.

H 1 * “ * * * * *
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

Ko tie perku pasjnus, tic suččdina pinigų. Tų jum pasakys kožnas mus kostutnerls

keletą sempelių:
Ky. Taylor (mus supilstyta) bonka.. . .69c 
Decatur Club, visa kvorta.......................60c
Apricot Brandy, bonka...................... $1.00
Duffy’s Malt, bonk10..................................75c
L'ergusou’s Scotch......................................LOO

Žemiau paduodame
IlnrriHon Rye XXXX, visa kvorta.. .$1.00 
Durlin Straight, visa kvorta................... 65c
G. O. įlinkę (mus supilstyta) bonka... .79c 
Hunter Ryc (mus supilstyta) bunka...89c 
Golden Rye XXXX, visa kvorta...........76c

mis, šitoje knygoje atrasite tik t*i£ rodį.
JEI serui ant. kokios nors ligos, tai pir-

visokios elektriškos mašinos su pugelba, kurių yra galima matyli

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

rx n 17 T u P £į Cm

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų Kerai 
ISsigydytl, bet teip-pat laimi gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiui, atvirai teip išdėstinėje, jog kitose 
knygoso apie tokias paslaptylies negalite, at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
laimi reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems Ir jaunimus ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskių negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojlmųsu visokiomis paslaptylx'niis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnčjg, stiklių- 
rj;, pasigndiiiį-per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis

tojaus, arba vartosi liekarslas, reikia perskai
tyt knygų ..Daktaras“, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie t ik perskaitė, šitų knygų, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del lalxv visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siuntlmų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šilų apgarsinimų ir adresuok teip-

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

TEMYK1T VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pageliais, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukia prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kallxtj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 Iš ryto Iki I po 
pietų. Nedai. iki 3wo Utar. Ir l’iitn. vakare nuo 
rt iki 8. /

Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtinės pilnos micros gorčius - $2.00 
Californijos Brandės gorčius—2.00

Alų, Elių, Porterį ir Tonikų galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir berlainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijų, krikštynų ir 

kitų pasdinksminimų nuleidžiamo labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis”

H F Q C* IMPORTUOTOJAI IR DAUGU-
• L. IjOlClCn <X vO«y MOJĘ LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

352=354 Harrison Avenue, BOSLOJN, MASS.

1MUG YB fis r AI) fi K A V ON 1 V •'
Už išgydymą nuo visokių ligų, Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padčka- 

vonės.talpinusi su pavelijimu pačių pacijcntų. Aš Juozapas Gudauskas, 417 Chesnut St., 
Newark, N.J. ištariu ši idiliją ačiū d., k turui Ignotui Stankui už prisiunlimą 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 nebereikalauju. Vietoje padėkavones aš nepatingėsiu atverti savo burnos prieš 
savo draugus ir pažįstamus. Aš Juozapas Šaltinskas, 670 So. Pleasant St., Kenosha, V,’is, 
ištariu ačiū savo draugui Jonui Šaltinskui už patarimą kreiptis prie d-ro Ignoto Stankaus, 
Aš likaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. Juozapas Viukevičc, 40 Cross St., 
Boston, Mass, širdingai dėkavoju Dr. Stankui už išgydymą manęs nuo skaudėjimo galvos, 
sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. Tamstos vardą gaišinsiu visur 
Bostone tarp lietuvių. Ona Marsauskienė, 2 Hutchinson St., Jobstown, N, J. likos išgydy
ta nuo nervų ligos, negalėjitna miegoti ir jautimu lakstatj kraują su niežėjimais ant viršaus 
kūno. Adele Bagdonas, P. O. Box 95, Puritan Pa. likos išgydytanuo slinkimo plaukų. Jonas 
Saurusaitis, 3206 Stanfford St., Pittsburgh, Pa., mane išgydė Dr, ..Slankus nuo išbėrimo 
spuogais aut veido.

(JY 1)0 .LIGAS.
Nuo skaudėjimo strėnų, — sąnarių rankų ir kojų,skaudėjimo paširdžių,- -pečių ir 

kaulų, - reumatizmo, — nuo visokių kraujo ligų, — užkrečiamų ir jitiškų ligų, - - augimo 
spuogų ant veido ir kūno, — užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skutos, • de
dervinių,slinkimą plaukų, —■ skaudėjimą galvos, visokias širdies inkstų - plaučių 
ir kepenų ligas, - ncrvųligąs -neuralgijos -negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų 
— peršalimo - kosulio—sunkaus kvėpavimo—• negalėjimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą,

Dabar jau laikas yra pirkti lengvus drabužius, 
nes tuojaus užstoja karščiai, todėl kiekvienam yra rei
kalingi lengvesni drabužiai.

Puikiausi Siūtai lengvai pamarginti palšai, rudai 
ir naujausiomis spalvomis. Blue Serges ir dailus mė
lyni lengvi Siūtai ir vidutiniško sunkumo. Jų sekan
čios kainos:

DRABUŽIAI:
B. V D. Union Siūtai.................$1.00
Porosknit Union Siūtai ...........1.00
Balbriggans Union Siutai... 50c, 1.00 
Balbriggans Marškiniai ir Ke-

j lines kiekvieni po............. 25c 50c
MATROSŲ SKRYBĖLĖS

Sennits. Skeltų šiau
dų, Melicans, Porto Ri
cans ir kitokių šiaudų 
pavidale matrosų ir ki
tų skrybėlių.

50c, $1.00, $1.50,
$2.00, $2.50.

VIRŠUTINIAI marškiniai
Pongee Marškiniai balti, gelsvi 
gražiai dryžuoti su kietu arba minkš
tu kalnierium......... 50c, $1.00, $.150

f

“Redmen”Marškiniai ir Kalnieriai
PUIKIOS

Męs užlaikome didelę 
sankrovą pasipuošimo, 
išeiginiu ir darbiniu ke
linių visokių spalvų.
Darbinės 1.00, 1.50, 2.00 
Pasipuošimo 2.50, 5.00

PANAMA SKRYBĖLĖS
La m so n ir Hubbard 

Panamos Telescope ir 
kitokiu puikiausiu rusiu. 
Kainos:

$5.00, 5.50 ir 
6.00.

489 Main St., Athol, Mass. |į

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA'.
So Bostono Lietuvių Lab

darystės draugijos susirin
kimas atsibus 2 d. liepos, 8 

. vai. vakare, po numeriu 339 
Broadway. Draugai ir 
draugės, malonėkit būtinai 
atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų kaslink pir
kimo svetainės.

Sekr. JLLekavičia.

Samdome darbininkus
dėl geležinkeliu, Canadon 

fabriku ir farmu-
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston,Mass.

Jei nori keliaut j 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

Dr. Ignatius Stankus, 
1210 South Broad Street, Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki <1 ir vakarai:, nuo 7 iki H vai.
Ncdėliotnis nuo iki II vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

AR NORI

Kątik išėjo iš po spaudos
nauja knygele 32 puslapių

ADOMAS
ir JIEVA

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

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

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

take care of Iburself

me Akinius

lOINE
Akiu Specijalistas

SOUTH
BOSTON

arti K Street

tai visada pirk pas 
G. BARTASZIŲ 

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

LAIVAKORTESSučedyk savo sveikatą irpinigus 
Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo PROSĄ 
ir atlik prosinimą) 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 žinia;.. 
Agent geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Dept.4 Chloago. Ill

GEORGE BARTASZIUS

PIRMAS PIKNIKAS

AKIS
KOMITETAS.

I 
t

DAKTARAS

gauti DYKAI <1 vi geras sz.tu-
kas ir Katalioga visokiu goru
mugisz.ku szf.tiku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

imi nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresu, o asz tuo
jaus ta Katalioga ir tas sz.tukus 
tau nusiusiu pykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
(MAGIKAS

\ 3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

rime
ir prirenka-

399 a Broadway

27 birželio Bostone buvo 
90 laipsnių karščio. 11 žmo
nių susirgo nuo karščio. 
Patsai karštis ne tiek už
kenkė, kiek tas, kad buvo 
oras perpildytas vandenio

Parduodam j liti t opų ir iš Euro
pos ant visų linijų ir už pigiausių 
kainų. Tuos keleivius, kurie va
žiuoja j A met ikų, aš imu j čia iš 
pat gyvenimo vietos ir pervedu 
per rubežių liuosai be jokių užru- 
bežinių pasportų. Išvažiuojan
tiems iš Amerikos j Ivtisijų parū- 
pinam konsulio paliudijimų del 
pervažiavimo liuosai per rubežių.

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

558 Broome Street
NEW YORK CITY, N.Y.

INORWPOD’E.
Rengia L. S. S. 133 kp. Pčtnyčioj

4 d. Liepos j July į 1913 m.
ANT DEAN PIEVOS Dean St.

Prasidės 10 vai. ryte ir trauksis iki 10 vai. nakties.
Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, iš Norwoodo ir apilin- 

kės miestelių, nepraleiskit progos atsilankyt, nes tai bus 
labai puikus ir linksmas piknikas ir labai gražioj vietoj. 
Bus visokių žaislų, puiki muzika, todėl galėsit smagiai pa
silinksminti. •

Įžanga vyrui 25c., moterei 15c., vaikams dykai.
Kviečia L.S.S. 133 kp.

Siunčiam PINIGUS į 
visas svieto dalis. Taipgi išmai- 
nom visų viešpatysčių pinigus. 
Iškolektuojam Pinigus, sudėtus 
kitose Amerikos ir Rusijos bati
kose.

Rusiškai-Amerikoniška Agentūra
"'iw.iKl'’1 MONTELLO, MASS.

Nenumesk, kolei važiuosi ant pikniko!

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

South Boston, Mašs.
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.

PASARGA: Kam paranku, tai galima važiuoti Dudley St. iki eleveite- 
riui, o vėliau eleveiteriu važiuoti iki Forest Hills, tada paimti karų su užraš 
“Charles River, West Roxbury” ir važiuoti iki pat daržui. Galima važiuoti ir 
Dover St.; nuo Dover St., reikia paimti eleveiterį ir važiuoti iki Forest Hills, o 
nuo Forest Hills paimti karą ir važiuoti iki pat daržui.

Visus užkviečia atsilankyti KOMITETAS.

Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 
skaudėjimai krutinėjo, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai nemeis 

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

n Dr. Richter’io
/ PAIN-EXPELLERI
jįfij sulyg to, kaip yra nurodyta ant pnke- 

lių; 25c. ir 50c. už bonkų. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ii’ mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO., 213 Pearl St., New York.

RichUr’lo Pillčs yru geros nuo viduriu 
suklotčjiiuo, 25c. ir 50c. ’

LIETUVIŠKAI 
LENKIŠKAI 
RUSIŠKAS

Vienatinis mus tautos 
Medicinos 1’ r o f e si> r i u s 
Massachusetts vwstijoj. 
Jau arti 18 metu. Kaip aš 
pasekmingai gydah ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik jieškot manę in ap
tieki! ant kampo po mano 
offisu, bet lipk vienais 
tropais a'igštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o viršui ju ant lentos
didelėm raidėm parašyta “Lenkiškas Daktaras’’. 
Offiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piefcjr nuo 6 iki 9 vai. vakaro

b

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

Telephone Richmond 1967-R.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriokus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK,
48 Exchange St Athol, Mass.




