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Vėl norėta suvilioti darbi
ninkus.

Tūli Bostono agentai pri
sispyrę siūlė “Laisvei” dide
lį apgarsinimą, kuriame bu
vo rašoma, kad į Michigan

Ją kaltina už prakal- 
kurioje būk kvietusi 

žmones prie riaušių.
Kapitalistiškai valdžiai 

net aiškinimas darbininkų 
reikalų išrodo riaušėmis. 
Vienok skaldymas 1 ložėmis 
darbininkams gaivu, stum- 
dymas jų, nežmoniškas per
sekiojimas, pagali aus net 
šaudymas — tai vis ne riau-
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ma daugybė darbininkų. 
“Laisvė” to apgarsinimo ne
priėmė, bet kreipėsi su už
klausimu į Bostono soči jai i- 
stų Headquarters, kad pasi
rūpintų ištirti, kokios ten 
randasi darbo sąlygos. Da
bar soči jai istų Headquar
ters mums praneša, kad to
se vario kasyklose, Michi
gan valstijoj, darbo sąlygos 
yra'kuoprasčiausios ir dar
bininkai ruošiasi į didelį 

* streiką. Taigi, lietuviai dar
bininkai, neprisigaukite. 
Kurie norite apie tai plates
nes žinias gauti, kreipkitės j 
socijalistų Headquarter ši
tokiu adresu: 14 Park Sq., 
Boston, Mass.

Nusižudė 40 moterų.
Mexiko City, 1 liepos. — 

Keturiosdešimts moterų, 
prigulinčių prie augštesnės 
klesos, nusižudė mieste Du
rango, krtrį pereitą savaitę 
paėmė sukilėliai. Priežastis 
nusižudimo buvo ta, kad su
kilėliai pradėjo žvėriškai 
elgtis.

$5,000 už laivakortę.
Prezidentas A merican 

Woolen Co., William M. 
Wood, kuris buvo kaltina
mas už padėjimą dinamito 
streikierių stubose Lawren
ce, bet vėliaus liko išteisin
tas, po visų vargų iškeliavo 
į Europą pasilinksminti. 
Kad pasirodyti galingu, jis 
nusisamdę ant laivo “Impe- 
rator” puikiausius kamba
rius už $5,000 tik dįl perva
žiavimo jūrėmis., ?

Už tokią laivakortę galė
tų pervažiuoti 100 darbinin
kų ir turėtų dar nevisai pra
stą kelionę. Tokiam ponui 
bepigu mėtyti pinigus, kad 
jam tiesotai daleistu skriau
sti Lavvrence’o darbininkus.

Lawrence liepos. — Til
telis, vedantis i viešą mau
dyne, buvo visiškai supuvęs, 
bet į tai miesto valdžia neat
kreipė atydos. Kada dau
gelis vaikų bėgo tuomi tilte
liu į maudynę, tai jis lūžo 
vienoje vietoje ir vaikai į- 
puole į vandenį. Iki šiol su
rasta prigėrusių 12.

Nekurie miesto viršinin
kai bus areštuoti.

Didelis apvaikščiojimas 
ties Gettysburg!!.

Iš priežasties 50 metinių 
sukaktuviu mūšio ties Get- «•

didelis apvaikščiojimas. Ta
me apvaikščiojime dalyvaus 
daug senų kareivių, kurie 50 
metų atgal dalyvavo tame 
mūšyje.

Mūšys ties Gettysburg!! 
buvo didžiausias iš visų mū
šių civiliškoj karėj. Jame 
žuvo iš abiejų pusių apie 70 
tūkstančių kareivių. Tame 
mūšyje žiemiai paėmė vir- v su. *

Ir vėl Lawrence bedarbė.
American Woolen Co. pra

neša, kad ji uždarys Law
rence, Mass, savo dirbtuves 
nuo 14 liepos iki 28, t. y. ant 
2 savaičių. Tos dvi savaitės 
vakacijų labai būtų geras 
daiktas tiems darbinin
kams, kurie turi iš ko gy
venti. Bet Lavvrence’o dar
bininkams bus sunku jas 
pergyventi, kadangi didžiu
ma iš jų neturi už ką nusi
pirkti maisto nei ant vienos 
dienos.

Dideli karščiai Illinois 
valstijoj — mirė 68 žmonės.

Chicago, 111., 3 liepos. — 
Pastaromis dienomis Chica- 
goj ir apielinkėse buvo net 
96 laipsniai karščio. Peoria, 
Ill. ir St. Louis, Mo. karštis 
■siekė net 100 laipsnių. Laike 
t'o karščio Chicagoj ir jos 
apielinkėse žuvo net 68 žmo
nės ir daugybė susirgo.

Suareštavo IWW. vadovę

Užtvenkta upė apšviečia 
miestą.

St. Louis, Mo. 1 d. liepos. 
Už 137 mylių nuo St. Louis 
miesto liko užtvenkta upė 
Mississippi. Tas užtvenki- 
mas varys mašinąs, kurios 
pagamins ganėtinai elek
tros, kad apšviesti visą St. 
Louis miestą, vitfjįrti karus, 
fabrikus ir daugelį kitų nau
dingų darbų atliks.

Clevelandas progresyviš- 
kiausias miestas Amerikoj.

Cleveland, 2 liepos. Di
džiuma balsu nubalsavo pri
imti naują miesto čarterį. 
Pagal naują čarterį Cleve
land gyventojai turės ini
ciatyvą, referendumą ir ga
lės atšaukti negeistinus vir
šininkus. Taipgi pats mies
tas galės valdyti viską, kuo- 
mi naudojasi publika. Pažy
mėtina dar tas, kad Cleve- 
lande žmonės jau seniai va
žinėja gatvekariais *tik už 3 
centus, o darbininkai pas
kirtose valandose dar už pi
giau. •

Kodėl kiti miestai to ne
reikalauja?

Ipsvich dirbtuvių savinin
kai, tarp kurių randasi ir 
Lavvrence’o vyskupas ir sli
džia Caleb Loring, jau pra
dėjo kraustyti streikiėrius 
iš namų su pagelba policijos 
už tai, kad tie vargdieniai 
pakėlė balsą prieš nežmoniš
ką jų išnaudojimą. Didžiau
sia nedėlinc jų alga buvo 
$6.00, o kartais užtekdavo 
ir $2.00.

Kaip Lietuvos ūkininkai už* 
sikrečia limpančiomis ligo

mis?
“Lietuvos Ūkininke” vie

nas kaimietis rašo:
“Liūdna darosi žiūrint, 

kad męs, ūkininkai, nemo
kam patįs save nuo ligos ap
saugoti. Kokį nors pavargė
lį ar ligonį vežioja vienas 
pas kitą; dažnai tie ligonįs 
serga užkrečiamomis ligo
mis. Taip bent yra Vilkavi
škio paviete.

“Pernai rudenį pradėjo 
vežioti po Pajevonio valsčių 
kokį tai žmogų, kuris pir
miau tarnavo pas Prūsų 
Lietuvos ūkininkus. Tas 
žmogus akimis serga ir sa
kosi užsikrėtęs rankšluosčiu 
besišluostydamas. Ūkinin
kas, pas kurį jis tarnavo, bu
vo nuvežęs jį Karaliaučiun, 
ten jį išlaikė 9'mėnesius, lie
pė važiuoti namo. Jis ir par
važiavo savo valsčiun Paje
vonin. Jokių namų jis čia 
neturi. Viršaitis pats jam 
pataręs po kiemais vaikščio
ti'. Pabūva vienam kieme 
kelias dienas — veža jį ki
tan, o niekas neatsižiūri, * 
kad jis tokiu būdu gal ligą 
platina. Pas mus juk dau
giausia tuo pačiu rankšluos
čiu šluostosi. Kad bent jis 
savo rankšluosčius visuo
met su savim turėtų.

“Ar negeriau būtų tokį Ii- ‘ 
gonį vienoj vietoj laikyti ir 
mokėti už jo užlaikymą?”
Apie lietuvių atstovus Dū

moje.
Vilniaus lietuvių laikraš

čiai dabar labai daug rašo 
apie lietuvių atstovų kalbas 
Dūmoje: Januškevičiaus ir 
kun. Laukaičio. Net ištisai 
talpinamos jų kalbos. Ja
nuškevičiaus kalba buvo 
pirmeiviška i r, j am pabaigus 
kalbėti, plojo delnais kairie
ji. Kunigo Laukaičio kalba 
buvo juodašimtiška ir kada 
jis pabaigė kalbėti, tai juo
dašimčiai šaukė: “Bravo! 
bravo 1”

iš tolo neprisileisti daktaro 
Friedjpano su ja stebuklin
gais vaistais nuo džiovos. 
Vadinasi, šuleriai gali tik 
amerikonus apgauti, vokie
čiai gi atsargesni.

Bulgarams nesiseka.
Bulgarams kariaut su ser

bais ir graikais nesiseka. Grai
kai ties Solonikais paėmė ne
laisvėn 25 bulgarus, dabar, 2 
liepos, serbai ties Istop paė
mė jų 5000. Mūšyje žuvo 
2000 serbų ir apie tiek bul
garų.
Streikas aukso kasyklose.

Johannesburg, Pietų Afri
ka, 2 liepos.—Čia sustreika
vo aukso kasyklų darbinin
kai už tai, kad kompanija at
sisakė pripažinti uniją ir iš
varyti iš darbo streiklaužius. 
Menama, kad streikas išsi
platins po visą šalį.

Nori išnaikinti opijum.
Hago, H Olandija, 1 liepos. 

—Atstovai 44 tautų susirin
ko į šį miestą apkalbėti, kaip 
panaikinti vartojimą opi
jum. Iš Amerikos pribuvo 
4 delegatai.

Areštuoja darbininkų 
. vadus.

Paryžius, 2 liepos.—Geor
ges Yvetot, sekretorius ge- 
nerališkos darbininkų or^i- 
nizacijos ir 18 kitų viršinin
kų liko areštuoti už varymą 
propagandos tar**# kareivių 
už trumpesnį laiką tarnys
tės Yvetot ir jo draugai 
skelbė, kad kareiviui užten
ka dviejų metų tarnystės, o 
ne trįs. Iš to kilo maištai 
kariumenėje, todėl ir liko a- 
reštuoti minėti draugai.

Austrijos lenkai už

Nutcišė kunigą.
Vilniaus Teismo Rūmai 

nuteisė kunigą Mikolajuną 
2 mėnesiams kalėjimo. Mat, 
tasai kunigas prikalbinėjo 
katalikų vaikus Švenčionių 
par. neiti cerkvės mokyklon. 
Per pamokslą pasakė, kad 
tėvų, kurių vaikai eis cerk- 

aplinkybių, t. y. nuo vietos. I vės mokyklon, nepriims iš- 
Beto, šitas sumanymas pa- pažinties. Žmonės liovės 
lengvintų susekti slaptą siunti nėję vaikus cerkvės 
perėjimą per sieną tuomi, mokyklon, už ką Mikolajuną 
kad ant rusiškos pusės tap- ir padavė teisman. Tai jau 
tų kas dieną pagal tą tvorą trečią sykį teismas teisė ku- 
arba grovę barstoma smil- nigą Mikolajuną už tą patį 
čių. Kiekviena pėda ant jų reikalą.. Reikia pastebėti, 
atsižymėtų ir kareivis ant kad tokį įsakymą buvo kada 
sienos stovįs ?bū tų už tai nu- tai išleidęs Vilniaus vysku- 
baustas. Išpildymas šito su- Pas Zveravičius, už ką jį val- 
manymo reikalauja didžios džia atstatė nuo vietos, 
sumos pinigų, o pasekmes Rado 1)alncstą kūdikį,
butu abejotinos. vGegužes 24 d. netolimais 
Leis įsteigti krematorijas. Nemakščių miesčiuko, Res. 
Vidaus dalykų minister!- Pąv., vakare atrastas ru

joje, kaip praneša laikraš- giuos kūdikis. Laimė, kad 
čiai, jau esąs išdirbtas įsta- atrado, o tai būtų sušalęs 
tymo projektas apie kremą- Per naktį, nes pusnuogis bu- 
torijas. Šis įstatymas lei- vo> arba butų šunįs sudras- 
siąs miestų ir žemietybių sa- kę.
vyvaldybėms steigti kremą- Neleidžia vakarų,
tori jas. . ... lv.

Nejaugi kun. Laukaitis Seda, J-^lsių pay. Rengia- 
Dūmoj neužprotestuos? Juk mas_ai„Sekminių 1 d. Blai- 
krematorijos — tai bedievių vVbes. vakaras neįvyko, 
išmislas nes negautas is gubernato

riaus leidimas. Vaidinimas 
Rusijos studentai vis labiau atidėtas tolesniam laikui.

spaudžiami. Taipgi ir Žemaičių Kalvari-
šiemet Kijevo universite- N°j. gubernatorius neleido 

te valstybinius ekzamenus vaic[inti lietuvių vakarų, ku- 
laikė 230 studentų.. Iš šito į?? buvo žadama sulošti per 
skaičiaus 100 neišlarke. Dievo Kūno ir per didziuo- 

Iš Peterburgo universite- ®įu?. Kalvarijos .atlaidus, 
to būsią prašalinta daugiau, bas Per vejas pučia,
kaip 500 studentų, neapmo- kad lietuviams vakarų ne- 
kėjusių mokslo šio pavasa- leuizui.
rio pusmetyje. Kooperatyviška krautuvė.

x Radinys. Krakiai, Kauno gub. Geg.
Atkarsko apskr., SarataTį į Krak^ Vart 

vo gub., Sergijevko kaime
rado kaulus didelio mezozo- • P‘d(lzlos einasi labai ge 
jinės eros driežo. tlk ka<? Pe™az.a PreklllJ turime. Pinigų irgi dar ne-
Latviams nenori nuomuoti daug, nors krautuvę atida- 

žemes. ' uitis žmonės daugiau pajų
Bankas neduoda latviams! 

nuomuoti žemės Ronenbur- 
go dvare, kurį jis nupirko. 
Bankas nori, kad žemę nuo- 
muotų vien tik rusai.

Sibirijos išeivių vargingas 
padėjimas.

Išeivių padėjimas Sibiri- kraštį pradėjo leisti Peter- 
joj labai vargingas. Jenisie- burge pirklys Smilga. Jo 
jaus gub. jau penkti metai laikraštis taip ir vadinosi 
javai visai neauga, gyvento- “Lietuvių Laikraštis.” Bu- 
jai badauja. vęs gi to laikraščio “redak-

Krasnojarsko ir Kansko torius” ir leidėjas Smilga 
apskričiuose iš bado žmones dabar padavęs skundą sena- 
pradejo sirgti kraujinėmis, tui, kad vidaus dalykų mini- 
“Nėra ko valgyti. Gyventi storis jį nuskriaudęs. Jisai, 
sunku. Sugrūdo mus į miš- Smilga, taip uoliai tarnavęs 
kus ir pelkes, nors gulkis ir valdžiai, išdavinėjęs lenkus, 
mirk. Pašalpos sunku gau- rašęs ant jų įvairius skun- 
ti, nes globojanti mus vai- dus (donosus), tiek daug pa- 
džia toli gyvena,” skundžia- sidarbavęs “tėvynei” (su
si išeiviai. prask Rusijai) ir dabar jo-

Į tai nepaisant, iš Rusijos kio atlyginimo negaunąs, 
žmonės nesiliauja ėję Sibi- Jis dargi lenku prisimosda- 
ran. Nuo sausio 1 d. šių me- mas buvo įsteigęs Maskvoje 
tų ligi gegužės 31 d. Sibiran slaptą lenkų draugiją, kurią 
iškeliavo 125,997 išeiviai ir paskui pats ir išdavė val- 
54,413 vaikštikų, grįžo tuo džiai. Ačiū jo skundams,
pat laiku išeivių 15,393 ir valdžia buvo padarius kra- 
vaikštikų 22,790. tas Vilniaus ir Peterburgo

- v . . i . kataliku konsistorijose. Da-Pasimirė hetuvys studentas bar gh?di; jo darbį vaisiais 
Gegužės 13 d. šių metų kiti naudojasi. Kad nors 

Maskvoje pasimirė Jonas nuostolius, girdi, jam atly- 
Veržinskis, I-mo kurso ^i- gintų!
siu skyriaus studentas lietu- “Pats gi Smilga raštijoj 
vys. Jisai gimimo buvo Vai- niekuo nepasižymėjo ir teži- 
guvos parapijos. Būdamas | nomas tik kaipo “7 * ‘ \ 
didžioje bėdoje, rado prieg
laudą, butą ir valgį pas Oną 
Lrdelę, kuri dėl nabašninko 
daug nukentėjo, o Numirus 
jam niekas nė ant pakastu- 
vių nesumetė ir čia turėjo ji
nai savo lėšomis palaidoti?

Nauja kare ant Balkanų.
<

Balkanų valdybos, negalė
damos pasidalinti užkariautą ' 
žemę gražumu, griebiasi už 
ginklų. Nor didžiosios vieš
patystės stengėsi, kiek galė
damos, jas sutaikyti, bet 
niektfnepadare. Na, ir pra
sidėjo jau karė. Bulgarai 
pirmutiniai užpuolė ant gral
ių ir serbų kariumenės ties 
Salonikais. Po trylikos va- 
andų mūšio bulgarų kariu- 

menė likos apsupta ir turėjo 
pasiduoti. Skaitlius pakliu
vusių į nelaisvę siekia apie 
25 tūkstančius.

Graikijos karalius išsiuntė 
cariškus laivus bombarduoti 
Bulgarijos pakraščius ir pals 
rengiasi į karės lauką, kad 
vadovauti kariumenę.

Atsibuvo keli smarkus mū
šiai bulgarų su serbais Ma- 
tedonijoj, kur bulgarai taip
gi nori užgriebti gerus plo
tus jų neužkariautos žemės. 
Jeigu neįsikiš didžiosios vieš
patystės, tai bus kruviniau
sią karė.

Sufragistes daro suo
kalbius.

London, 1 liepos.—Suf ra- 
gistėms neužtenka to> kad 
daužyt* langus, deginti na
mus ir mėtyti bombas. Da
bar jos pradės žudyti virši
ninkus. Susekta suokalbis, 
kad nudėti ministerių pirmi
ninką Asąuitą, jei tas nepa
leis iš kalėjimo žymios sufra- 
gistės Emmeline Pankhurst.

Brangusis paveikslas.
Paryžiaus laikraščiai pra

neša, kad Londono paveisk- 
lų pirklys Duvsenas nusipir
ko šiomis dienomis Paryžiu
je iš licitacijos Rembrandto 
paveikslą “Betsadea”, užmo
kėjęs už jį lygiai milijoną 
frankų.

* Žemes drebėjimas.
Bulgarijoje birž. 1 dieną 

buvo jaučiamas žemės dre
bėjimas, kuris padarė nema
žai nuostolių. Labiausia nu
kentėjo Tirnovo apskr. Tir- 
novo mieste sugriuvo ir ap
trupėjo keletas namų, bažny
čių ir užmušta daug žmonių. 
Taippat sugriuvo dauguma 
kepyklų. Aplinkiniams gy
ventojams įsakyta, kad jie 
vežtų duonos miestan nuken- 
tėjusiems sušelpti. 2 birž. 
vėl atsikartojo žemės drebė
jimas, bet jau silpnesnis.

Taippat žemė drebėjo Ru
munijoj ir pietų Vengrijoj, 
vienok nuostolių nepadarė.

Gyventojus išgąsdino.
Messina, Sicilija (Italija), 

2 liepos. — Lengvas žemės 
drebėjimas ir požeminiai 
griuvimai labai išgąsdino vie
tinius gyventojus. Daugelis 
apleido miestą ir išbėgo į 
laukus, bijodami, kad neat
sitiktų tokios baisybės, ko
kios buvo šeši metai atgal, 
kada išgriovė visą miestą ir 
išnaikino beveik visus gyven
tojus.
Berlynas atsisako išban

dyti d r. Fried mano 
gyduoles.

Berlyn, 2 liepos.—Berlyno 
medikališka draugija nutarė

Naujas apsunkinimas per
eiti slaptai rubežių.

Komisija užtvirtinimui 
tarp Rusijos ir Vokietijos 
sienos padarė sekantį suma
nymą:

Ant pačios sienos reikia 
pastatyti tvorą arba iškasti 
gilią grovę, kas prigulės nuo

Austrijos parlamento len
kų kuopa, Slivinskio veda
ma, nurodė vyriausybei, kad 
augant Rusijos įtakai Bal
kanuose, to pussalio valsty
bės gal virsti Rusijai stipriu 
įrankiu prieš Austriją. Len
kai pataria neduoti Balkanų 
valstybėms nusilpninti' Tur
kijos. Lenkų mintim Austri
jos susiartinimas su Turki
ja .visgi neprivalės kenkti 
ekonomijos santikiams Aus
trijos su Balkanais. Pasak 
enkų, būtų Austrijai nau
dinga steigti savo konsulius 
Mažoje Azijoje ir jieškoti su 
tuo kraštu lengvesnių susi- 
nešimu. v
Francūzijos parlamentas 

apie Rusiją.
Francūzija. Parlamentas 

svarsto Francūzijos su Ru
sijos valstybe sandorą. Pa
sak kaikurių kalbėtojų, ka-

(“Lietuvos Ūkininkas.”)

Lietuvių Laikraščio” re
daktorius šnipas.

Štai ką rašo “L. Ūkinin
kas” apie “Lietuvių Laik
raščio” redaktorių Smilgą:

“Pirma lietuviu kalba lai-

a

.Mergina išbuvo vyru net 
5 metus.

Lauckaimis, Kybartų vai., 
Vilkaviškio apskr. Keturi 
ar penki metai atgal čia at
vyko iš kažin kur vaikinas 
ir pristojo bernu. Jis, kaip 
ir visi vyrai, dirbo visus lau
ko. ir namų darbus, vakarais 
su visais vyrais eidavo gu- 
žynėsna, o šventadieniais 
smukiėsna ir drauge su vi
sais vyrais gerdavo, žodžiu 
sakant, niekuo nuo paprū
sės vyrų nesiskyrė. Bet štai 
11 d. birž. atvažiuoja Lauc- 
kaimin koks tai žmogus ir 
randa, kad minėtasai darbi
ninkas yra mergina, jo arti
ma giminaitė. Reiškia, apie 
penkis metus ji čia išbuvo ir 
niekas jos lig šiam laikui ne
susekė.

Uždengė lošikų kliubą.
Panevėžys. Už azarto lo

šimus kortomis uždarytas 
Panevėžio miestiečių kliu- 
bas. Prie uždengimo daug 
prisidėjo teismo tardy to
jaus Afanasjevo nusišovi- 
mas. Afanasjevas nusišovė 
pralošęs kliube daug pini
gų." Kliubo pirmininku bu
vo bajorvedys Miasojėdo- 
vas.
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Paterson, N. J. — Čia li
ko suareštuota plačiai žino
ma darbininkų vadovė Miss 
Flynn. Dabar eina tardy-

MUM

Colbalt, On t., 1 liepos. Vi
sas miestelisEarlton išdegė 
nuo padegtų apielinkinių 
krūmų. Vos trūkis neužsi
degė, bėgdamas per liepsno
jančius krūmus.

Gettysburg© mūšį apvaikš- 
čioja peštynėmis.

Gettysburg, Pa., 3 liepos. 
Seni kareiviai, kurie suva
žiavo į čia iš visos Ameri
kos, kad apvaikščioti mūšį 
ties Gettysburg!!, patįs tarp 
.savęs susipešė. 7 senukai 
likosi supjaustyti. Priežas
tim peštynių buvo įžeidimas 
prezidento Lincolno.

Kurių laikė mūšio negalė
jo sužeisti, tai nors dabar 
tuomi atsižymės, nes kas gi 
per kareivis, kad negauna 
skylės šone.

laiku neįstengsianti francū- 
zams pagelbos duoti kiek 
reikia, nes jai trūkstą gele
žinkelių. Francūzų sando
ra su Rusija esą netikra.
Geras vaistas nuo girtuok

lystės.
II Olandijos miestai nutarė 

vartoti sekančius vaistus 
nuo girtuoklystės.

Policija ties karčemomis 
ir restoranais dabos girtuo
klius. Jeigu tik pamatys iš
einant iš karčemos žmogų 
girtą, vos rėpliojantį, tai 
tuojaus jį suareštuos ir nu- 
vežš į policijos stotį. Ten 
bus pašauktas daktaras, ku
ris apžiuręs “ligonį”. Jeigu 
pasirodys, kad tasai yra 
sveikas, tai, jį nuvežš namo, 
o jeigu ligotas, tai atiduos į 
ligonbutį. Lėšas visos tos 
“ceremonijos” turi apmokė
ti karčemos savininkas.

i “Lietuvių 
Laikraščio” leidėjas bei at
sakomasis redaktorius.

“Su pirmeivių raštija 
Smilga niekuomet nieko 
bendro neturėjo ir neturi.”

Tai mat, kokių mūsų tau
tiečių esama.

Maskvos lietuviai paliko 
“bedieviais.”

Maskvos kunigas atma
nau j a Vilniaus “Viltyje”, 
kad Maskvos lietuviai pali
ko bedieviais. Girdi, tiek 
lietuvių Maskvoje yra, o tik 
7 vaikai šįmet buvo prie pir
mos komunijos.

Tai, šelmiai!



LAISVE

Kas traukia žmo
nes Amerikon?

Išeivystė AmerikonK be
veik kiekvienos šalies žmo- 
nii^ paremta ne tiek ant po
litiško, kiek ant ekonomiško 
pamato. Teisybė, išeivių tar
pe tankiai randasi ir tokių 
žmonių, kuriuos iš tėvynės 
išvijo politiški bei religiški 
persekiojimai. Bet tokių, 
sulyginamai, yra nedaug.Di- 
džiuma išeivių važiuoja A- 
merikon, tikėdamiesi atras
ti geresnes ekonomiškas są
lygas. Žinoma, didesnė pu
sė tų “laimės” jieškotojų,” 
pabuvę kiek Amerikoj, trau
kia atgal į savo šalį.

Paprastai išeivystė kokioj 
nors šaly pasididina tuomet, 
kada tą šalį aplanko badas 
arba politiškoji perversme. 
Taip, laike badmečio Irlan- 
dijoj išeivystė pakilo dvigu
bai, o laike revoliucijos Vo
kietijoj (viduryj 19 šimtme
čio) — net septyneriopai.

Ypač didinasi išeivystė iš 
Italijos. Taip 1870 met. į A- 
meriką pribuvo tik 3,000 ita
lų, o 1910 m. jau net 250,000.

Austro-Vengrijos išei
vystė Amerikon beveik lygi
nasi su Italijos. _

Iš Rusijos išeivystė pra
sidėjo tik nuo 1870 m. Bet į 
tą trumpą laiką jau spėjo 
atvažiuoti Amerikon 3,500,- 
000 Rusijos žmonių.

Rusijos ir Turkijos tiesos 
uždraudžia išeivystę, kito
se gi Europos viešpatystėse 
tokių tiesų nėra. Vienok tie 
3įį milijonai Rusijos išeivių 
mums aiškiai parodo, kad 
ir tiesos mažai tegali išei- 
vystei užkenkti.

Didžiuma išeivių apsigy
vena Amerikoj tik laikinai. 
Veik visus šioj šalyj uždirb
tus pinigus jie siunčia į sa
vo tėvynę, manydami ir pa
tįs tuojaus sugrįžti. Ame
rikos ateiviai tik per vienus 
metus išsiunčia į Europą a- 
pie $30,000,000. Jeigu kas 
nors Europos kaime ar mie
stely gauna kiek didesnę su
mą pinigų, tai apie tai dasi- 
žino visa apielinkė. Kiekvie
nas iš kaimiečių pradeda 
svajoti apie Ameriką, kur, 
pagal jų manymą, pinigus 
galima sauja semti. Tie iš
eiviai, kuriems pasiseka iš
siųsti šiek-tiek pinigų į tė
vynę, laiškuose pasigiria ge
ru Amerikos gyvenimu ir 
gerais uždarbiais, visai už
slėpdami sunkias darbo są- 
lygas.

Jeigu Europos darbinin
kai žinotų, kad Amerikos 
fabrikuose kas metas už
muša 50,000 ateivių, tai, be- 
abejonės, jie nesvajotų tiek 
daug apie tą “aukso šalį”. 
Amerikos kapitalistai apie 
ateivių gyvastį visai nesirū
pina, nes žino, kad niekas už 
juos neužsistos. Amerikos 
kapitalistiški teismai visuo
met išduoda nuosprendžius, 
prielankius fabrikantams.

Už išeivystę taipgi nema
žai agituoja ir laivų kompa
nijos, kurioms geriausiai se
kasi apmauti tamsius kelei
vius. Trečios klesos pasažie- 
riai suteikia kompanijoms 
didžiausį pelną, nes laivas 
juos veža, kaip gyvulius, o 
užmokestį paima, kaip už 
žmones. Laivų kompanijos 
išsiunčia net tam tikrus su 
mikliais liežuviais agentus, 
kurie kursto žmones keliau
ti Amerikon. Ypač daug to
kių agentų užlaiko Vokieti
jos laivų kompanijos. Žino
ma, tiems agentams pasise
ka suvilioti tik tamsius 
žmones, tankiausiai nemo
kančius nei rašyt, nei skai
tyt. Kad tą prirodyt, čia 
paduodu skaitlines, kokis 
procentas ateivių analfabe
tų pribūna į Su v. Valstijas.

Taip, 1909 m. pribuvo: 
Portugalų 
Turkų

Iš tų skaitlinių aiškiai ma
tot, kad iš kiekvieno 100 at
eivių veik 50 yra nemokan
čių nei rašyt, nei skaityt, tai 
yra tamsių, kaip naktis.

Bepigu tokius žmones A- 
merikos kapitalistams ir iš
naudoti.

J. Neviackas.

Gamtiškosios apy
stovos.

se yra geriausis gyvenimo 
sandraugas..

Kitaip yra pavasarį. Išėjęs 
ant kalnelio matai stebėtiną 
vaizdą.Rasa mirga, it sidab
ras, ant kiekvieno medžio 
lapelio. Mažutė migla laikų 
apsupus medžių viršūnes. 
Tuomet ir žmogus lieka 
smagesniu, dingsta išdalies 
tas melancholizmas, kuris, 
paprastai, laiko prislėgęs

Naikinkite muses!

Gamtiškųjų apystovų 
įtekmė veikia ne vien ant 
žmogaus augimo, bet ir ant 
jo fantazijos. Kur gamta 
smarki ir žiauri, ten žmogus 
jaučiasi silpnas, smulkutis; 
jis jaučia, kad jo spėkos ir 
noras yra be reikšmės prieš 
tą smarkų gamtos spėkų 
veikimą.

Bet kur gamtos spėkos 
silpnesnės, jų veiksmas la
biau jru bežinotas, ten žmo
gus jaučiasi daug galinges
nis, jis jau drąsiau bando 
pavergti gamtos spėkas dėl 
savo labo, ištyrinėdamas tų 
spėkų apraiškas ir įstaty
mus. Gamtiškųjų apystovų 
įtekmę ant žmogaus fanta
zijos aiškiausia galima pa
stebėti pas necivilizuotas 
tautas. Męs žinom, kad šilto
se šalyse vienas iš baisiausių 
gamtos apsireiškimų yra 
žemės drebėjimas, kas tan
kiai išnaikina ne vien visus 
žmogaus triūso vaisius, bet 
ir patį žmogų. Toji apraiška

Žmonių ypatybės, jų pa
pročiai išsidirba po įtekme 
gamtiškųjų apystovų. Jos 
nusako pirmiausia žmogaus 
gyvenimą, jo fizišką ir dva
sišką augimą. Tačiaus rei
kia pridurti, kad tai dar ne 
viskas. Apart gamtiškųjų 
apystovų yra dar kitos, tu
rinčios dar didesnę svarbą 
žmogaus gyvenime, būtent 
—draugijinės apystovos. 
Bet apie tai dabar nekalbė
siu. Barabošius.

Skurdo priežastįs

žmogaus dvasios. Pavyz
džiui, peruanas, tankiai pri
gyvendamas įvairias žemės 
drebėjimo baisenybes, pasi
daro bailus, nepastovus ir 
pradeda garbinti visokius, 
jo paties fantazijos sutver
tus, dievukus. Mat, toks 
gamtiškųjų apystovų veiki
mas išplečia žmogaus fanta-

nes

Mūsų žemė yra didelė ir 
turtinga. Jos turto šaltiniai, 
galima sakyti, neišsemiami. 
Yra apskaitoma, kad mūsų 
žemė gali išmaityti šimtą 
kartų (langiau žmonių, negu 
kad šiandien ant jos randa
si. Visų tos žemės turtų vieš
pačiais yra žmonės ir,rodos, 
kad tie žmonės turėtų gy
venti pertekiiuose ir būti 
laimingais.

Vienok męs žinom, kad 
didesnė pusė žmonių ant 
mūsų žemės kenčia skurdą 
ir nedateklius ir yra visiš
kai neužganėdinti gyveni
mu. Kodėl taip yra? _

Atsakymas lengvas, 
yra šimtai prirodymų.

Didžiuma žmonių kenčia 
skurdą todėl, kad mažuma 
tų pačių žmonių užvaldė vi
sais žemės turtais ir nepri
leidžia didžiumos naudotis 
jais.Tie žmonės, kurie savo 
jiegoms galėtų išnaudot že
mės turtus, nėra prileidžia
mi prie darbo. Pagaliaus ir 
tie žmonės, kurie dirba, ne
gali naudotis savo darbo 
vaisiais. Iš jų uždarbio ati
duodama jiems tik tiek, kad 
jie galėtų užlaikyti savo gy
vastį. Kaip apskaitliavimas 
parodo, tai darbininkams 
netenka nei dešimtos dalies 
to, ką jie uždirba. Kitos gi 
devynios uždarbio dalįs eina 
ant naudos savininkams.

štai dėlko didžiuma žmo
nių kenčia skurdą, 
m a gyvena 
tekliuose.

■■OHMRHMMl

KOSTANTINAS JASIUKAITIS.

GRIUVĖSIUOSE
nytis — stojo į dvarus už kambarinę. Mo
ta skaityti spausdinius.

Manęs mergaitė paklausė, kuo aš užsi- 
mu, kiek man metų, kur nuolatos gyvenu. 

Užgirdusi, kad mieste, pažingeidavo:
—Ar tas miestas didelis?
—Nemažas.
—Muset žmonių daug?
—Apie du šimtus tūkstančių.
Ji patylėjo:
—Apie du šimtus tūkstančių... Muset 

jei musų bažnyčia butų pilna žmonių, gal 
tokių bažnyčių reikėtų dešimties?

—Gal ir dviejų šimtų neužtektų.
Stasė nustebusi šuktelėjo:
—O, Jėzusėliau, koks jis!
Prikando lupas. Ant veido paslaptis ir 

žingeidumas. Varsto mane akimis ir klau
sia:

—Ar ponių gražių yra?
Susigėdo, užkaito. Pirštuose glamžo 

priekaištėlį ir nekantriai laukia, koks bus 
atsakymas.

—Visokių yra: ir gražių ir negražių. 
Tamsta, Stasė, nėkuomet nebuvai didelia
me mieste?

—Ne.
—O gal rodėtų pamatyti?
—Kad nežinau! Kartais labai norisi, 

taip labai! O pamislysi ir baisu pasidaro: 
tiek daug žmonių, tokia paversmė! Eina, 
eina ir vis nepažįstami, svetimi...

Ant rytojaus Adomo ir juunie nebuvo. 
Stotin mane nutarabanyti apsiėmė nuomi
ninko vaikučgalis.

įsėdant man brikelėn, Stasė pasakė:
—Jei tamstai pas mus nenubodu, apsi

lankyk vėl...
Ir nusišypsojo, lyg kažin ko susigėdusi. 

Pasilenkė man prie ausies ir išlengvėlio 
drebančiu balsu sušnibždėjo:

—Aš su tamsta tokia buvau... Katro 
žmogaus nepažįsti, tai ir blogai apie jį pa- 
mįsliji...

Aš išvažiavau.

Turbūt jokie gyvūnai pa
sauly taip greit nesiveisia, 
kaip musės. Bostono svei
katos komisija praneša, kad 
viena musė per vieną tik 
dieną padeda nuo šimto iki 
pusantro šimto kiaušinukų. 
Iš tų kiaušinukų bėgyje 12 
dienų išsivysto didelės 
musės, iš kurių kiekviena ir
gi pradeda dėti kiaušinukus. 
Išeina, kad laike vasaros iš 
vienos musės, su jos vaikais 
ir vaikų vaikais, prisiveisia 
nemažiau, kaip 195,312,500,- 
000 musių.

Tos musės nebūtų žmo
nėms taip pavojingos, jeigu 
jos nešeimininkautų stubo- 
se. Musė pirma žmogaus 
stengiasi paragauti kiekvie
ną maistą. Vienok dar ne ta
me visa bėda, kad musė ra
gauja žmogaus maistą (juk 
ne kasžin kiek ji suėda), bet 
tame, kad ji tą žmogaus 
maistą užteršia įvairiausių 
ligų bakterijomis. Męs ži
nom, kad musė yra apsukri: 
ji pirmutinė ir prie ligonio, 
ir prie mėšlo ir prie kitokių 
bjaurybių. Belandžiodama 
po nešvarias vietas, ji apsi
velka visokiomis žmogaus 
sveikatai kenkiančiomis 
bakterijomis. Tas bakteri
jas ji atneša į žmogaus val
gį, kurios, kartu su valgiu 
patenka į žmogaus vidurius. 
Užsikrėtęs bakterijomis, 
žmogus apserga įvairiomis 
ligomis, nuo kurių labai tan
kiai miršta. Nei didžiausias 
pasaulio žmogžudys nenu
varo į kapus tiek daug gy
vasčių, kiek nuvaro jų musė. 
Taigi kiekviena musė yra 
pilnai užsitarnavus žmogžu
džio vardą ir todėl ji turi 
būti pasmerkta mirtim Tai
gi, žudykite jas!

Tokiuose didmiesčiuose, 
kaip Chicaga ir New Yor- 
kas, kiekvieną vasarą nuo 
musių numiršta tūkstančiai 
vaikų. Nors musė gana ma
ža, vienok ant jos sparno tel
pa tūkstančiai bakterijų. Ir 
jeigu stumtoje randasi daug 
musių, tai jos užkrečia bak
terijomis visus stubos kam
pus ir susirgdina šeimyną.

Musės veisiasi nešvariose 
vietose ir jų daugiausia bū
na tose s tūbose, kurių kam
pai labiausia užteršti. Taigi, 
gaspadinės, nors ant vasa
ros apvalykite savo stubų 
kampus ir naikinkite aplan
kiusias jūsų stubą muses, 
nes jos gali nužudyti ne tik 
jūsų vaikus, bet ir jus.

P. A. Jatulevičius.

(Tąsa.) 
vo šviesiausi gubernatorį, kad juos per
kūnas !

Adomas įsileido į pokylio smulkmenas.
Aš pertraukiau jį:
—Iš kur tu žinai, tu juk tame pokyly j 

nebuvai?
—Aš?! Aš? ! Eisiu aš su tais šmikiais 

susidėti, to tik ir betruko! Kas man tie 
ožiai bajorų kailyj — nusispjaut tik! Pu
čiasi biesai, ė! Mudu ot su Meištavičiu 
Daugirdą į tą balių buvome nusiuntę, ty
čioms... Kolieros!... Paraliai!...

Adomas paskutiniais žodžiais ėmė 
keikti dvarininkus. Tiesa, jis niekur ir nie
kuomet liežuvio nevaldydavo: buvo baisus 
nemazgotburnis, didelis keikūnas, bet keik
davos ne iš pikčio o taip—žmogus įprotį to
kį turėjo.

Stasė padavė vakarienę.
Susėdome valgyti.
—Stasė, duok šen monopolką! Ei, tu! 

Užmiršai, apsnudelė!
Stasė atnešė grafiną, stiklelius ir ėmė 

pilstyti arbatą.
Adomas iššovė:
—Stasė!
—Ką, ponaiti?
—Pažiūrėk tu į tą naujį kavalierių— 

patinka jis tau?
Stasė dvilktelėjo į mane ir skubotai nu

nėrė galvą.
Adomas burbuliavo:
—Durna tu, durna! Nieko nesupranti, 

ė! Aš tau sakiau, kad čia atvažiuoja toks 
ponaitis — cnatlivas, kaip ir tu! Jei nori, 
prigulk jį šiąnakt — pamatysi!

Stasė susikupreno, užkaito, kaip žari
ja, ir, išlengvo, visa drebėdama, dusliai per 
dantis iškošė:

—Ponaitis visados bjaurybes kalbi!
Meištavičius, pašnairavęs į Stasę, 

liuoktelėjo apie stalą ir sučiupo mergaitę 
glėbin:

—Mergičke tu mano!
Ir buvo jau -bekišąs prie Stasės burnos 

lupas, bet ji, kaip vingu ris, pasiraitę, tėškė 
į grindis stiklą, kumščiu tvakstelėjo Meišta- 
vičiui krūtinėn, išsitraukė iš jo rankų ir už
dususi išbėgo laukan.

Adomas kvatojo:
—Ak, tu varna, varna! Džiaugkis, kad 

ji tau lepo nenuplikė arbata, ot kas! Čia, 
brač, merga ne juokai! Užvažiuos tau taip, 
kad fain! Aš jau gavau: suprantat, aš iš 
geros širdies norėjau ją paglamonėti, patie- 
šyti, o ji tikšt man ^valgomąją, krietniai 
paglostė bestija! .. >

Patylėjęs, pridūrė:
—O, išteisybės, man tokios patinka, ne 

taip, kaip tos ištyželės, prie katrų pirštą 
prikiši ir jau: — ok, brangus, aš tavo!

Męs valgėme, gėrėme ir blevizgojome.
Grafinas išseko.
Adomas stikleliu subarškino į vidurį: 
—Stasė, arielkos duok!
Mergaitė nesirodė. ,
Adomas šaukė:
—Apkurtai tu ar ką?! Monopolkos 

nebeturim! Judinkis! Nebijok, nįekas tų 
tavo cnatų neprarys!

Stasė nesirodė.
Adomas piktai suniurzgėjo:
—Velniai jos nemato! šeškinas, mat 
Užsirūkykime.
—Vyrai, dabar pas ilgaskvernį, karto

mis paplieksim! — užproponavo Adomas.
Aš atsisakiau.
Meištavičius tampė mane už rankovės:
—Einam, ko čia tu! Apdirbsim tė

vuką !
—Ir noras jums pas tuos kunigus lan

džioti, — kračiaus aš.
—Noras! noras! — atkirto Adomas.— 

Landžiotų kas pas tą tavo pasišiaušėlį, jei 
ne jo kapšys! Čia apie pinigus eina, o jam 
noras! Jei taip gerą banką nuimi, tai ga 
ir... vadinas, tu nemįsliji eiti?

—Ne.
—Kaip sau išmanai. Gulsi? Drėbkis 

O jei nori, gali ir prie Stasės priklupti, ne- 
pavydėsiu — aš ne toks!

Bundžiai išėjo. Kunigas Atkočiūnas 
gyveno tuojau už upelio, Pu triškių pašonėj, 
valdė mažą f iii ją. Visoj apylinkėj filijalis- 
tas ir tebuvo vienutinis, žymesnis asmuo, 
pas kurį lankydavos Adomas.

Aš nustiblinau savo kambarin. Ant 
stalo degė dvi žvakės. Stasė taisė man lo
vą. Bandžiau su ja išsišnekėti, bet veltu— 
ji ir lupų nepračiaupė, tik pataisius lovą ty
liai pasakė:

—Laba naktis, — ir pražuvo.
Aš, nieko nelaukdamas, dėjau į akį.

IV.
Putriškiuose išgyvenau parą savaičių.
Adomas, žinoma, kiauras dienas ir 

naktis kažin kur dukinėjo.
Stasė su manim užsilaikė atsargiai: 

kavojosi, tokia nešneki, tartum pikta, bet 
apie personą mano rūpinosi gal ir perdaug 
—kambarin gėlių prinešė, valgidyno pui
kiai, menkiausius mano užgaidalus ir už
mačias pildė.

Tiktai paskutinį vakarą prieš mano iš
važiavimą mergaitė sušvelnėjo, pati pra
kalbo. Aš sužinojau, kad ji neatsimena nė 
tėvo, nė motinos, nežino, kur gimė — augo 
pas tūlą kunigą; kunigas neišpasakytai ją 
mylėjęs, bet buvo beturtis, beveik elgeta ir, 
ūmai jam pasimirus, Stasė pasiliko'be ska
tiko ir be pastogės. Reikėjo kaip nors ma-

Vasara.
Aš Putriškiuose.
Stasė labai nudžiugo. Nuo pirmojo žo

džio mane pavadino — tu, kaip seną gerą 
pažįstamą, su kuriuo nėra reikalo varžytis 
ir daryti ceremonijas. Susiraukė — apsi
metė pikta:

—Koks tu negeras, ai koks negeras! 
Ko taip ilgai nesirodei? !

Bet tuojaus ėmė prunkšti juokais:
—Nebijok, nebijok — nemušiu!
Aš atvežiau jai karolius. Stasė suraiz

gė juos sau ant delno ir, laimingomis akimis 
žiūrėdama ir į karolius ir į mane, tyliai juo
kiasi, tartum sidabrinis varpelis skamba:

—Oi-oi, koks tu — nežinota mano! 
Mergaitėms dovanas perki!

Apsigyvenau.
Su Stase mudu plepėdavom, juokauda- 

vom, došydavomės.
Vienok kartais ji surimtėjusi užduoda

vo man įvairius klausimus, kurie jai, maty
ti, buvo labai svarbus ir opus.

Ginčydavomės:
—Tu sakai peklos nėra — kaip nėra? 

Pekla yra! — griežtai pertraukia Stasė ma
ne. — Tu pažįsti musų Veroniką, tą kupro
tą? Ji prie upelio gyvena, sodžiaus gale.

—Pažįstu. Nu?
—Veronika ir sako, kad pekla yra! Ji 

tokia dievobaiminga, kožna nedėlia prie ko
munijos eina. O tų šventų knygų kiek pas 
ją — vis skaito ir skaito! Veronika neme
luos jau.

Aš klausau.
Padrąsinta mano doma, Stasė katego

riškai sako:
—Veronika žino, tu tylėk! Ji matė 

peklą!
Mane juokina šis griežtas tvirtinimas 

—tik susilaikau nuo juokų. Stasė pamažėli 
(Toliau bus.)

kią įtekmę, kad ji pradeda 
tverti Įvairius dievus ir 
šmėklas. Tačiaus, apart to, 
didelei fantazijos galei yra 
ir savo geros pusės, kas daro 
nemažą įtekmę ant dailės. 
Tai galima supra t iš to, kad 
tokiose šalįse, kaip Italijoj 
ir Ispanijoj, išaugo gabiausi 
skulptoriai; Portugalijos ir 
Ispanijos rašytojų veikalai 
yra labai poeziški.

Kad geriau suprasti gam
tiškųjų apystovų įtekmę ant 
fantazijos ir proto, prisižiū- 
rėkim į įvairių tautų litera
tūros, religijos ir dailės ypa
tybes. Indijos literatūra bu
vo vien tik fantazijos vai
sius. Ne vien dailioji litera
tūra, bet ir gramatika, ma
tematika, istorija filo
sofija ir net įstatymai para
šyta poezijos formoj. Pro
zos jie visai nepažinojo. Vi
si rašytojai sėmė sau mede- 
gą iš garbinamos praeities, 
kuomet viskas buvęs puikus 
ir doriškai pavyzdingas. Ir 
tie “aukso laikai”, tos įsi
vaizdintos apraiškos pri
traukė indiečių fantazijos 
galę. Tame aiškiai matosi 
Indijos žiaurių gamtiškųjų 
apystovų įtekmė. Graikijoj 
gi gamtos spėkos, sulyginus 
su Indijos gamtos spėkomis, 
nėra taip žiaurios ir labiau 
įrubežiuotos, todėl jos pada
ro ir kitokią įtekmę ant 
žmogaus fantazijos. Indijos 
gamta gimdo žmoguje bai
mę, Graikijos — suteikia 
daugiau drąsos pasitikėti 
jai. Indijos dievai yra bai
sus, Graikijos atbulai, arti
mesni pačiam žmogui, o tas 
gerokai pagelbsti žmogui 
pakilti augščiau, pergalėti 
pačią gamtą.
Anglijoj gamtiškosios apy

stovos padaro vėl kitokią į- 
tekmę ant žmogaus. Mat, 
aplinkui banguoja platus 
vandenynai, kurie neša lai
vus į visas šalis. Todėl ir 
žmogus yra jūreivis, jis yra 
jūros valdonas. Vilnįs kįla ir 
krinta. Oras labai miglotas. 
Rudenį ir žiemą retai tepa
sirodo saulė. Prie tokių 
gamtiškų apystovų visas 
gyvenimas pasidaro nuobo
dus ir įkirus, žmogus lieka 
melancholiškas. Bet sykiu 
toks klimatas išvysto kant
rumą ir energiją taip, kad 
tokiame laike žmogus gali 
daugiausia atsiduoti darbui, turi būti visi lygus 
nes darbas tokiose valando-

o mazu-
dideliuose per-

skurdą prašali-

Persų patarles

Į)

35.4

27.0

Visada bijok to, kuris ta
vęs bijo.

Kvailą žmogų labiausia 
nubausi tylėjimu.

68.2
58.9
54.2
54.1

Paslaptis yra tavo vergu; 
bet jeigu tu ją išduosi kam 
nors, tai pats paliksi jos ver
gu.

Auksas tarp žalčių, o rože 
tarp erškiečių.

galima būtų
jeigu tik

Kvailas yra pats savo 
priešu, tai kaip jis gali būti 
kito draugu ?

t‘k 
f
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nūs?
Tą viską 

lengvai atliktų 
darbo žmonės, toji didžiu
ma, gyventų ne dievo valia, 
bet savo.

Darbo žmonės privalo at
siimti atgal tuos visus žemės 
turtus, kuriuos kapitalistai 
yra nuo jų paveržę. Paga- 
liaus netik žemę, bet ir visus 
darbo įrankius turi atimti 
nuo pavienių žmonių, o per
duoti juos visuomenei. Tik
tai tuomet išnyks skurdas, 
kada viskas bus visuomenės 
savastim.

Tada nebus tų tūkstančių 
tranų, kurie šiandien gyve
na iš svetimo darbo. Taipgi 
nereikės bereikalo maitinti

Sirijonų 
Rusinu 
Lietuvių 
Bulgarų ir Serbų 41.8 
Rusų 38.5
Krovatų ir Slovakų 36.4 
Lenkų 
Rumunų 
Graikų 
Armėnų

sargų, kurie šiandien dabo
ja privatišką nuosavybę. 
Tada visi turės dirbti ir vi
si lygiai naudosis savo dar 
bo vaisiais.

Štai prie ko eina socijaliz- 
mas.

Primityviškieji žmonės 
irgi nežinojo, kas tai yra 
privatiška nuosavybė. Jie 
naudojosi gamtos dovano
mis be jokio kitų žmonių su
varžymo. Tik kįlant civili
zacijai, . atsirado toki gud
ruoliai, kurie gamtos turtus 
pradėjo savintis. Vienok, 
kaip buvo iš pradžios, taip 
bus ir ant pabaigos. Kaip 
pradžioje žmogaus atsira
dimo nebuvo žinoma priva
tiška nuosavybė, taip ji ne
bus žinoma ir tuomet, kada 
didžiuma darbo žmonių su
pras, jog negali būti nei po
nų, nei vergų, jog žmonės

Du prieteliai gali išsitekti 
ir adatos skylutėj, užtat 
dviem priešam ir pasaulis 
yra per mažas.

Trįs daiktai, kurie prail
gina gyvenimą: geras na
mas, geras drabužis ir gera

“Spaudos Sandora.”
Susivienyjusieji lietuvių 

socijalistų laikraščiai savo 
organizacijai davė vardą 
“Spaudos Sandora.” Atlikta 
tai visuotinu balsavimu, ku
ris pasibaigė 25 d. birželio.

“Birutė” praneša ameri
kiečiams, jog savo atstovu 
ant Amerikos ji paskiria 
Vincą Daunorą iš Brooklyn, 
N. Y. vieton susirgusio J. J. 
Paukščio.

Tėvynė.
Myliu aš savo brangiausią tautą, 
Bet tik ne vyžą ir tik ne autą, 
Ir ne davatkos šventą rąžančių, 
Ir ne kazioną kazokų kančių.

Jeigu naktužės tamsoj gilausioj 
žiburužėlį nors ir menkiausią 

’ Akia išvysit, kaip savo viltį,
Širdis džiaugsmingai galės prabilti. 

Žodis teisybės, šviesos žiupsnelis— 
Žiūrėk: nušvito vargšo namelis. 
Jau jam ne šmėklos grabų vaidinas, 
Protas jo saule skaisčia gaivinas.

Kova ir laimė jau jį vilioja, 
Susipratimas jį apginkluoja. 
Ir iš artojo gimsta galiūnas, 
DėJ šio pasaulio keršto perkūnas. 

Bet ten, kur dunkso dvarponių rūmai, 
Ar kur gyvena mokslo keikūnai, 
Ir aukso kryžius liepia vergauti— 
Tenais aš kniupščias neisiu maldauti.

Ten ne saviškiai, ten svetimieji!
Skausmų žmonijos ne’tjaučia jieji. 
Šilkuos ir aukse skandina save. 
Aukso dievaičiui pasiaukavę.* ♦ *

Žalia giruže, savo pavėsį— 
Mieli paukšteliai, savo čiulbesį— 
Aukaukit brangias dovanas savo 
Tiems, ką per amžius vien prakaitavo.

į. Skaisti saulele, vargšus gaivinkie, 
\\ . Vėsus vėjali, juos nurafninkie,

’ Nes tik vargdienio žmogaus bakūžėj 
Gal patekėti laimės aušružė.

Don Alberto.
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Ir visos trįs išėjo.
Nespėjo kambario durįs 

užsidaryti, kaip pasigirdo 
toks juokas, kuris galėjo vi
sus gyventojus to namo su-

Supažindino
(Feljetonėlis)

perstačiau savo draugus.
Susipažinom. Jps buvo 

labai mandagios ir paprašė 
sėstis. Atsisėdom. Aš kaip 
tik norėjau pradėti kalbėti, 
kaip štai viena atsistojo ir 
tarė:

—Atsiprašau gerbiamų
jų svečių, nes aš turiu išeiti 
ant dešimties minutų, o pas
kui vėl sugrįžšiu.

Antra vėl tarė:
—Kad tu nesumeluotum, 

jog paskui sugrįžši, aš su ta
vim sykiu eisiu.

Trečia gi pridūrė:
—Na, tai gerai, aš jus iš

leisiu, bet tik tuoj aus su-

Laisvė

T

ar netiesa? — klausia po 
nas.

—Ne, ponuti, aš viske; 
jau gėriau, tik užkandžio 
dabar noriu, — atsakė bo- 
mas.

jo tverti antrą panašią 
bendrovę, kad užbėgti pir
majai už akių. Vyručiai, 
duokit ramybę! Dviem pa
našiem scenos laikraščiam 
yra dar permaža dirva. Už- 
leiskite kelią pirmiau susi
tvėrusiai bendrovei.

. Varde “Veidrodžio” ben
drovės

Iš lietuvių vaikų ir mer
gaičių, ant kiek teko patirti, 
baigė antrąją mokyklą čia 
tik vienas lietuvis-vaikas, 
F. S. Karpavičius, viso lan
kęs anglišką mokyklą tik 
pusketvirtų metų, mokinę
sis Colburn Grammar Sch.

ir vietinius socijalistus prie 
“gero kelio” sugrąžinti?... 
Juk visi prisirašiusiejie bu
vo kasdieniniais bažnyčios 
lankytojais...

Visų Draugas.
< v

Montello, Mass.
Neseniai pas mus apsigy-I rpoliau lankys Industrial 

veno naujas negeistinasJoiz- scį00i.
nierius kum Urbanavičius. Ypač čia daug lietuvių 
Jisai bandė aprašyti Jietu- vaikų ir mergaičių, bet, kaip : 
, * i *— "i~\ v. menu, rodosi dar nei vie-
• • • j • • . , Dabai nas nebaigė antrosios moky-
•Hsai, tveria naują parapiją 0 juk čia lietuvių yra 
is ištikimų avelių ir rengia- L tūkstantį, tarp kurių ran- 
s! statyti naują bažnyčią. Ljasi vaiku, o ypač mergai-

Montellos. lietuvių uzduo- £į„ J &
tim turi būti bendromis spe- (]aUguma lietuvių val
komis užbaigti statyti tau- (kalbu vien apie Lowe- 
tiską namą, o ne svajoti apie ujo), vos tik spėjo sustumt 
naują parapiją, is kuiios jo- 14 metus, jau ant rytojaus 
kios naudos nebus. Lur- eit dirbt, jau tėvas su

bobos Vaikas. motina ir varo juos į darbą.
Easton, Pa. _ . Neverčia juos vargas ar ba- 

Triukšminga savaite jau das vaikus varyti į darbą, 
užsibaigė. Nuo 16 iki 21 birž. tik godumas ant pinigų ir 
kasdien apie po 3 valandas pačių tamsumas. Jie sako: 
gatvėmis valkiojosi paro- “Kaip męs be mokslo — iš 
dos. Tai buvo susivaziavi- mokslo duonos nevalgom, 
mas iš 4 apskričių. Miestas nevalgys ir mūsų vaikai.” 
iškabinėtas žiburiais ir įvai- Tiesa, čia nekokie yra už
riti spalvų vėliavomis, tik darbiai, bet kad liautųsi gir- 
nebuvo matyt grynai raudo- tuokliaut, ką prageria pasi
nes. , dėtų, o vietoj, kad vaikus

Parodoje buvo važinėja- darban varyt, leistų moky- 
mos kanuolės ir žmonės, ap- tis ir toliaus. Bet tokių čia 
rėdyti kareivių rūbais, mik- yra tik trįs.
lino ginklus, sukeldami į Nemanykite, kad be mok- 
skaitlingus žiūrėtojus ne- slo žmogus gali gyventi, kad 
permatomą antipatiją. Reiš- mokslas nereikalingas; taip 
kia, drebėkit, vergai! Jeigu kaip ir jūs buvot nemokyti, 
pareikalausit geresnio kąs- kad nereikia ir jūsų vai- 
nio duonos, tai ot ką męs dėl kams.
jūs turime... _ Dėl ko jūs esate šiandien

Daug tokiais rubais aprė- kapitalo vergais, dėlko jūs 
dytų matėsi vietinių darbi- mažai uždirbate ir dėlko 
ninku, bet tai vis silpnako- prasčiausius darbus dirba- 
šiai ir su tokiais kiti darbi- te?Vienas tik yra atsaky- 
ninkai nedraugauja. mas—kad esate nemokinti.

Minėta paroda neapsiėjo Taigi savo vaikams nepa- 
ir be aukų. Ugnagesiam at- vydėkite mokslo, ką prage- 
važiuojant susikūlė traukį- riat, sučėdykite ant duonos 
nys. Suvirš trisdešimčiai mokyklą lankantiems savo 
žmonių ,daugiaus nereiks vaikams, o su laiku pamaty- 
žiūreti į parodas. Vieną site iš to naudą, 
dieną laike parodos tapo su- " K. S. K.
gauta net 40 vagilių.' _ • _

Felix. Easton, Pa.
Spring Valley, Ill. Skaitlius lietuvių mūsų 

Neseniai du vaikinai K. mieste kasdien auga. Atke- 
Blauzgysir A. Krajauckas bau ja iš Lietuvos daugiaus 
nuėjo pas kunigą ant disku- jauni vaikinai ir merginos, 
sijų. Daug kalbėjosi, bet ku- Šį metą atkeliavusių pri- 
nigas kritikos neišlaikė, t. y. skaitoma apie 40 asmenų, 
negalėjo prirodyti nei dievo, Dailioj vietoj ir gerai gy
nei velnio, ’ nei dūšios, nei vuoja kooperatyviška krau- 
peklos su dangum. Kunigas tave valgomų daiktų. Krau- 
buvo kviestas diskusuotis tuvėj viskas užvesta pagal 
ant salės, bet atsisakė. Už parankiausią knygvedys- 
taiper laidotuves Kučins- tės formą; knygos ir visas 
kienes išdarkė bedievius vi- turtas sutvarkyta. Dabar 
šokiais žodžiais. Velionės paikas visiems prigulėti prie
vyras ketino atimti nuo ku- to lietuviško bendro darbo, 
nigo pinigus už pamokslą, Šioj bendrovėj matosi di
nes, girdi, visas pamokslas dėlė nauda vietiniams 
buvo pašvęstas bedieviams, vartotojams. Produktai bu- 
o ne velionei. n& tankiai mainomi, perka-

23 d. birž.’ atsibuvo p ra- mi švieži ir sveiki. Kainos 
kalbos naudai Philadelphi- žemos. Pelnas skirstomas 
jos streikierių. Kalbėjo vie- proporcionališkai.
tiniai draugai. Aukų surink- FeULaurinaitis,
ta 6 dol. 10 c. Glasgow, Scotland.

J. Gvazdinskas. a-u r iČia buvo parengtas kon-
San Francisco, Cal. certas dėl kunigėlio palydė

jau du mėnesiai , kaip čia jimo į Lietuva. Blaivinin- 
streikuoja elektros išdirbę- kai ant to koncerto taip nu- 

, jai. Jie reikalauja sutrumpi- silinksmino, kad negalėjo 
nimo darbo valandų ir pake- nei paeiti. Kunigėlis nuo 
limo mokesties. Kompani- nusišnapsavusių prisirinko 
ja atsisakė išpildyti jų rei- pinigų ir išvažiavo, 
kalavimus. . vt Škotijos valdžia dabar la-

Išsyk streiklaužių buvo bai pradėjo persekioti lietu- 
mažai. Gatvių lempos žibė- vius peštukus ir girtuoklius, 
jo tik prarečiais. Per tą lai- Jeigu tik kuris susipeša ar
ką atsitiko labai daug va- ba su peštukais ar girtuok- 
gysčių. Bet miestas ant to iiais tik pavaikščioja, nors 
mažai atkreipė atydos. , — būtų ir nekaltas, tuoj val-

Dabar kompanija streik- džia visus suima ir išvaro į 
laužiu turi užtektinai, nes Lietuvą.
jau apšviečiama visur. Iš Taigi meldžiu lietuvių nuo 
pradžių streiklaužiai gulė- peštynių ir girtuokliavimo 
davo dirbtuvėse, bet vėliaus susilaikyti, o ypač tu, kurie 
miestas tai uždraudė. Dabar yra prasikaltę Rusijos val- 
streiklaužius veža automo- džiai.
biliuose nakvoti į kote
lius. Daugiausia skebų gau- L 
na iš Chicagos. Jiems pri- v „
žada mokėti po 10 dol. į die- Kam užbėgti uz akių!
ną. Amerikoj atsiradus pusė-

Lietuviai darbininkai, ne- tinam skaitliui scenos my- 
važiuokite streiklaužiauti. | lėtojų ratelių ir pradėjus 

kasdien jų būreliui daugin
tis, pasirodė reikalingu iš
leidinėti tam reikalui pa
švęstą laikraštį.

Tam tikslui Chicagoj su
sitvėrė bendrovė, kuri nuo 
1914 metų pradės išleidinėti 
mėnesinį iliustruotą žurnalą 
“Veidrodis”. Prie išleidimo 
to žurnalo jau dabar pradė
ta ruoštis.
• Dagirdę apie tai nekurie 
Chicagos inteligentai pradė-

t

I
Aš buvau savotiškos rū

šies sportas ir stengiausi vis 
susipažinti su mergaitėmis. 
Kur tik pamatydavau gra
žią mergaitę, tai tris savai
tes sekiodavau paskui ją, 
bet turėdavau su ją susipa
žinti. Vienok ir neblogą pa
sisekimą tame dalyke turė
jau.

Vieną gražų vakarą išė
jau pasivaikščioti ant gat
vės ir pamačiau tris dailias 
mergaites taipgi vaikščio
jant. Ilgai nelaukęs, suma
niau su jomis susipažinti. 
Bet kaip užkalbinti? Pradė
jau sekioti paskui jas ir mi- 
slyti, kaip čia užkalbinus...

Sugalvojau. Ištraukiau iš 
kišeniaus savo nosinę ir sa
kau: į

—Atsiprašau, ar tamstos 
nepametėt nosinės? Štai aš 
radau. *

Visos atsisuko, pažiūrėjo, 
nušypsojo, bet viena tuo
jaus tarė:

—O, taip, tai mano nosi
nė! Aš labai dėkinga tams
tai. }

Mat, mano nosinė buvo 
gero šilko ir puiki. Nors 
gaila buvo nosinę atiduoti, 
bet nepaisydamas į tai, labai 
nudžiugau, kad pasitaikė 
gera proga toliaus kalbėti ir 
vėl tariau: j

—Ar negalima būtų prie 
tamstų kompanijos prisidė
ti? Tuomet būtume keturie
se... Į

Viena tuojaus atsakė:
—Su mielu noru priimtu

me, bet pats, tamsta, matai, 
kad pasidaro labai nesmagi 
draugystė...

—Kodėl nesmagi? — aš 
užklausiau.

—Nejaugi tamsta ir to 
nesupranti?! Tamsta matai, 
męs trįs, o tamsta vienas... 
Koks gi tuomet gali būti 
smagumas, o ypač mums. 
Jeigu tamsta nori smagią 
kompaniją padaryti, tuo
met turi dar du sau draugu 
gauti.

Išgirdęs tokį pasakymą, 
aš labai nudžiugau ir norė
jau bėgti jieškoti draugų, 
bet buvo jau vėlus vakaro 
laikas ir negalėjau to išpil
dyti. Tuomet paprašiau, kad 
jos paskirtų laiką, kada ga
lima bus kitą sykį pasimaty
ti ir tuomet prižadėjau dar 
du draugu atsivesti.

Viena man atsakė:
—Rytoje išryto, kaip de

vynios, meldžiame ateiti pas 
mus į namus.

Aš tuojaus sutikau, bet ir 
savo reikalavimus pasta
čiau, kad su šeimyna, kokia 
bus tuose namuose, atsisa
kau susipažinti, išskiria-d 
jų trijų.

Viena iš jų vėl atsakė:
.—Męs taipgi labai gei

biame tokius svečius, kurie 
panašias išlygas pastato.

Viskas tvarkoj. Ji man 
padavė korčiukę, ant kurios 
buvo užrašytas adresas.

Parbėgau namo kaip drū
tas. Nors ir labai skubinau- 
si, bet visgi jau buvo dvylik
ta valanda nakties, o aš dar 
neturiu nei vieno draugo. 
Juk rytoj kaip devynios tu
riu pribūti su draugais. Pra
dėjau bėgioti, j ieškodama^ 
draugų. Galų gale, dienai 
auštant, suradau tokius, ku
rie sutiko eiti.

Atėjau namo, bet jau gult 
nebuvo laiko, reikėjo pasi
puošti ir traukti su vizitu.

Kaip septynios ryte, aš 
jau buvau apsirėdęs pagal 
naujausią madą ir nuėjau 
pas tuos draugus, kurie su
tiko eiti.

Matyt, mano draugams ir 
gi rūpėjo, nes jie taipgi bu
vo apsirėdę.

Išėjome daug anksčiau, 
negu reikėjo. Prisiėjo ilgai 
vaikščioti gatve palei namą, 
pakol sulaukėm devynias.

Miesto laikrodys pradėjo 
mušti devynias. Aš tuojaus 
pribėgau prie durų ir pas
kambinau. Išėjo viena iš tų 
trijų ir tarė:

—Meldžiu, męs jau lau
kiame.

Įsivedė į nedidelį kamba
rėlį. - Kitos dvi jos draugės v __ 
sėdėjo tame kambary. Aš, | vinus škaplerius. 
kaipo jau senas pažįstamas,

e?
V

Svirplys.

lanko bažnytėlę, o juk ten 
kas nedėldienis dūšių gany
tojas puikiai išgarbina lais- 
vesnius žmones; merginoms 
liepia nuo jų šalinties, o gas- 
padinėms prisako r?į į stu
bą “bedievio” neįsileisti. Tos 
taip ir daro. Ant piknikų 
arba į parkus tamsios mer
ginos labai retai tevažiuoja, 
o jeigu ir išvažiuoja, tai vis
tiek šviesesniam vaikinui 
sunku prie jų prieiti ir su 
joms pasikalbėti. Tokiom 
merginom patinka tik tie 
vaikinai, kurie prie pirmo 
susitikimo pradeda jas 
kumščiuot į pašones, gnai
byti ir beprotiškai “zyba- 
tauti”. Tokie Jurgiai, tai 
joms “allright”. Doras ir 
šviesus vaikinas prie tokio 
apsiėjimo nedasileis ir todėl 
davatkėlė nenorės su juom 
kalbėti.

Męs sėdim ir laukiam. I Pagaliaus apšviestesni 
Praslinko dešimts minutų— vaikinai ir laiko neturi, kad 
nėra; praslinko pusvalan- sekioti paskui davatkėles, 
dis — nėra; praslinko ir va- tą laiką geriau pašven- 
landa — nėra. Męs pradė- čia ant skaitymo, rašymo 
jome nerimauti. Sėdim va- p L abelnai, savęs lavinimo, 
landą, antrą, trečią — vis Man rodos, kad geriausia 
jos neateina. Valandos jau PrĮe. tamsių merginų gali 
pradeda darytis savaitėmis, prieiti apsišvietusios mote- 
Vienas mano draugas, nete- rįs ir merginos. Jos daug 
kęs kantrybės, pasiėmė ke- geriau už vaikinus pažįsta 
purę, nusispjovė ir drožė savo sesučių palinkimą ir 
prie durų, bet... durįs užra- papročius. Jos gali nurodyti 
kintos!... Męs pradėjom mė- anoms , naudingumą laik- 
tyties po kambarį, norėjom raščių ir knygų ir svarbą 
šokti per langą, bet pasiro- prakalbų, koncertų, teatrų 
dė, kad męs esame užvesti ir kitokių naudingų pasi- 
net ant ketvirtų lubų. linksminimų. Apšviestes-

Mano draugai, sugniaužę nes moteris ir merginos, 
kumštis, puolė prie manęs, kad pritraukti prie savęs sa- 
aš pradėjau teisintis ir da- vo tamsesnes sesutes,turi 
rodinėti, kad ir pats esu to- tverti moterų draugijėles, 
se kilpose, kaip ir jie. No- rengti moterų viešus susi- 
rėjom kelti triukšmą, bet rinkimus ir aiškinti moterų 
pabijojom, kad neatvėstų reikalus. Tai būtų daug 
policijos ir nenuvežtų į be- naudingesnis ir pasekmin- 
pročių namus. gesnis darbas, negu kova su

Nieko kito neliko daryti, burdingieriais.
kaip tik sukandus dantis Kaip apšviestesni vyrai 
laukti, kas toliau bus. To- pataiko prieiti prie tamses- 
kiame padėjime męs išbuvo- nių savo brolių, taip ir ap- 
me iki devynių valandų va- šviestesnės moterįs gali pa- 

į karo. " ” taikyt prieit prie tamsesnių
Kada jau išmušė miesto savo sesučių.

laikrodis devynias, tuojaus J. E. Vasaitis.
pasigirdo už durų toks pat —-- ---- ------- -----
juokas, kuri męs girdėjome KOreSpOlldeilCiiOS 
ryte, užsidarant duris. r J

Męs nutilome. Už durų T „
girdėtis balsas: on , Cowell, Mass.

-Mamyte, pažiūrėk, ko- ,^.c j birz čia atsibuvo 
kius męs paukščius turime P.’^į ’0.8 su t’kslu sutver- 
kambary. šiandien męs t, • Kalbėjo J.
juos pagavome ir įleidome į J'jeXlacJc‘Įs ’L^0- Bostono ir 
kambarį. Bet jau jie nuo ry- 1 ’ Svotelis, Mass, rajono or
to sėdi ir, turbūt,'labai išal- ganizatonus. Žmonių buvo 
įę i lo0, tai yra gana daug, nes

Atsidaro durįs ir įeina vi- rodos Pirmose šįmetinė- 
sos trįs, o tarpdury žiūri iš- ®e Prakalbose tiek atsilankė, 
sižiojtįsi ir baisiai nustebusi ?a ^°-S abiejų kalbėtojų 
senė žmonėms labai patiko, ką

! Viena tuojaus tarė: parodė delnų plojimas. Per
-Atleiskite, kad męs tru- ^nkama aukos,

pūtį užtrukom, bet buvo Sunnkta $2.47. Taipgi, ren- 
priežastįs, dėlei kuriu anks- ^ant aukas, drauge is Law- 
čiau negalėjome ateiti. O lje??e ° Padeklamavo pora 
dabar meldžiame susipažin- deklamacijų, kas irgi pubh- 
ti, tai mano motina... kai labai patiko. . ,

I Vietoj pažinties, męs kuo- V]s° Prie. kW0S Prisira- 
greičiaus griebėm savo ke- se M nanų, tarp tų ir dvi 
pures ir, žaibo greitumu, Nustebino tas lo-
sprukom per duris. welliecius, nes tikėtasi ne

i Kuomet išėjom už durų, daugiau p. 1 as aiškiai paro- 
tuomet vėl išgirdom tokį d°, J°g čia jau seniai buvo 
pat klegesį juoko, kurį jau reikahnga socijalistų kuo- 
dusyk buvome girdėję. be^ nebuvo, kam tas dar-

! Bevardis bas Pradet, taip ir tęsėsi to-
..... c / ’ ; lyn.

n . . Buvo keliūtas draugų iš
Dar apie tamsias mer= | toliu, kaip tai iš Lawrence 

ginas.
“Laisvės” N 46 Mažoji O- 

nytė iš Athol rašo pamoki
nimą vaikinams, kaip jie tu
rėtų prieiti prie tamsių mer
ginų ir jas apšviesti. I

Mažoji Onytė sako, kad 
apsišvietusiam vaikinui yra 
labai lengva prieiti prie da
vatkėlių. Man gi išrodo, kad 
ne. Juk davatkėlės tankiau
siai gyvena pas tamsius kry- 
žiokėlius, kurie apsišvietu- 
sio vaikino nei į stubą neįsi
leidžia, o jeigu ir įsileistų, 
tai vistiek apšviestesniam 
vaikinui nėra kas ten veikti. 
Kur tik randasi vienoj stu- 
boj dvi ar trįs tamsios mer
ginos, ten kas vakaras, o 
taipgi ir šventadieniais pri
sirenka visokių saliūnų 
šlamštų, kurie geria, šoka, 
staugia, kad netstuba braš
ka. Jeigu tuomi tarpu ten 
pasirodytų laisvas vaikinas, 
tai visokie Jurgiukai ar Ka- 

I ziukai jį tuoj-įrašytų į kru-

| Visos tamsios merginos

ir kitur.
Kalbėtojams nustojus 

kalbėti , žmonės sėdi ir nei
na lauk, laukia nežinia ko. 
Žinia, tas yra gražiu ženk
lu, jog prakalbos reikalin
gos; yra žmonių, kurie gei
džia prakalbų, bet kad nie
kas nesurengia gerų, darbi
ninkus pamokinančių, o ant 
ten kokių kitų visai mažai ir 
ateina. Draugystėms, o da
bar ir socijalistų kuopai ver
ta pasidarbuoti, ir manoma, 
kad bus galima, nes prisira
šė keli gana laisvos dvasios 
žmonės kurie pasistengs pa
rengti daugiau visokių žmo
nes pritraukiančių-pamoki- 
nančių vakarų, o manoma, 
kad lovvelliečiai su laiku pa
sikels. <-

Bet... kaip nugirs apie tai 
mūsų ilgaskvernis, nežinia, 
ką "per savo pamokslą pagie
dos. Jeigu jau jis per savo 
paskutinį pamokslą pasakė, 
kad tuoj pradės rinkti aukas 
ant indi jonų ir negrų, kad

J. Adam.s 
Lowell, Mass.

Lietuvių vaikai ir mokyklos. 
Mokyklų laikas-sezonas, 

jau pasibaigia su birželio 
mėnesio pabaiga. Įvairiai 
apvaikščiojo visos antrosios 
Grammar Schools savo už
sidarymo dieną, savo pabai
gą: dauguma su koncertais 
ir šiaip pamarginimais, lai- 

juos paverst gerais katali- ke ko duodama mokiniams 
kais, tai ar jis nepasistengs diplomus.

■n-nml* i^rr ifi f- -, v*, ..... ..

V. Šilas.

Juokų kąsneliai

PAJIEŠKOJIMAI

F. Petrukaitis.

20c.
.. 20c.

20c. 
.. 20c.

Prisiųsk $1.00, o šutau 
pinsi nuo $5 iki $10

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

Atsišaukite pas: 
Andrew Stonkus,

Box 7, E. Vandergrift, Pa.

Redakcijos atsakymai.
A. Laliui (Brooklyn© Streikierių 

šelp. Kom. Sekr.) Blanką N23 davėm 
Bostono kriaučiam dėl sampalo. Jie tą 
blanką suplėšė, manydami, kad ji 
mums nereikalinga. Blanką N24 da
vėm Vytauto draugijos komitetui, ku
ris rinko dėl jūsų aukas. Vienok iŠ to 
komiteto narių, Petras Geležinis, 
mums pasakė, kad jis per apsirikimą 
tą blanką sudegino. Kitas gi blankas, 
jums sugrąžinom.

Anupras Karalius.. Jūsų raštelį 
peržiūrėsime vėliaus.

P. Svotelis.. Sunaudosime truputį 
vėliau.

Proletaras.. Mūsų nuomonė, nėra 
tuštesnio užsiėmimo, kaip vesti pole
miką su “Draugo” plepalais

Su sūriu katalikyste, o su 
degtine tautystė.

Štai jums pavyzdžiai. 
Francūzijoj viena sūrių 
krautuvė, vedama pilnai ka
talikiškoj dvasioj, duoda to
kį apskelbimą: “Laikom sau 
už garbę jums mūsų biznį 
apgarsinti. Mūsų sūris yra 
padarytas nuolankių ir ty
kių dievobaimingu merginu. „ yi r . T ,
rankomis. Kas užsisakys ku’ ViSio pav? p^jaZio
nemažiau, kaip 40 svarų kaimo. Apie 15 metų, kaip Amerikoj, 
mūsų sūrio, tas turės tiesą McU*iu alsiSlį“kpeuiek 
pareikalauti mūsų parapijoj Portugal st., Glasgow s. s. 
vienas posmertines mišias,________Scotland,
kurios bus mūsų bažnyčioj Pajieškau savo giminaičių M. Moc- 
IniknmnQ Tnc inmc n-žtiL kapetriutės ir A. Mozūro, Suvalkų g.,laiKomos. lasjums užtik- Marijanipol-s p*aVi Prieinaukių ka
rinta. rnvatiski biznieriai, mo. Seniau gyveno Brooklyn, N. Y. 
užsisakydami sūrius ant /ic.i’atįs arb“ Ji“8 8p><‘ J“08 «"». ra»- , y -T-i tones atsišaukti.pardavimo, gaus prie kiek- e. Mockapetris,
vieno sūrio popiežiaus pa-181 Vine st ’ Montello, Mass, 
šventintą rąžančių, kaipo 
priedą.”

Ir tai krautuvei biznįs ei
na po šimts pypkių.

Štai kitas paskelbimas 
tautiškų degtinės .išdirbėjų: 
“Laikome sau už garbę pra-1 Mūsų aptiekoj randasi geriausios 
nešti mūsų gerbiamiems gyduolės, kurios sulaiko šutimų ir 
tautiečiams pirkėjams, kad naikina pakaitą, vartodamas mūsų- 
kas pirks nemažiau w<luoles kojom’
kaip 40 kvortų degtines, tas Las ir sv;ikas. Kada kojosJsveikos. 
gaUS tiesą būti musų bajori- tai ir autuvas ilgai nešiojas.
jos nariu ir ten baįsą turėti, ilgai nelauk. Prisųsk $1.00 per 
Mūsų draugija gelbsti tau- pačtą money orderiu arba registruo
tą nuo socijalistiškų užpul- lu laišku’ ° m<?s tu°iaus prisiusime 
dinėjimu. Privatiški biznie- ,.jums ^ra.,. gydUOk..
nai, pirkdami musų degtinę 
dėl pardavimo, prie kiekvie- P. JATUL1AVIČIUS 
nos kvortos gaus ant vi r- xv ... u Mv rT-l - . 18 Broadway, So. Boston, Mass,saus išspaustą Prūsų kara
liaus ordeną 4 klesos.” m . .

Pastarasis apskelbimas y- . aipg.1 musų aPtlek<4 randasi įvai- 
ra Prūsu degtinės išdirhein rlų fferiaus,ų gyduolių, teisingai sula i rusų aegunes įsan oęjų. taisytų Aptiekoj randasi lietuvis

Nagi, lietuviai tautiečiai aptiekorius P. a. JatuleviČius. 
ir katalikai, panaudokite ir ---------------------------- ----
jūs tuodu receptu, o biznįs ,<LAISVĖS” Redakcijoj galima 
bus puikus ir tauta žydės! gauti šios knygos:

p p Čenstakavo . Klioštoriaus Slaptybes 
1 • 1 • arba kruvini Domazo Macocho dar-

-------------------- bai. SU paveikslais...................... 15c. 
1------------------JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji-Kirvis kola atitiko. tai .......................................... ioc.

\ .. LIAUDIES DAINOS 15c.Vienam stebuklingam mokslas .rankžinystės arba 
daktarui prireikė tarnaitės, k.ai.P pažinti žmogaus praeitį ir at- 
kuris sužinojęs vienos mer- LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
gaitės antraša, atsiuntė jai Rcliaujanticms i Ameriką
sekantį laišką: ' -lr ■ • ..«<•

“Gerbiama mergaite! Su
žinojęs, kad tamsta esi labai 
graži ir darbšti mergaitė, ar| rėvolIūcdos atbalsiai. 
nesutiktum būti mano tar
naite?
aš gydau per laiškus. Jūs 
numazgosite langus, išluosi- 
te kambarius ir pataisysite | ^^Vetkaiavim^L 
man lovą. Ar sutinkate?

Daktaras X.”
Mergina perskaičius laiš

ką atsako sekančiai:
“Gerbiamas)-. daktare! 

Mielai sutinku} būti jūsų tar
naite nuo šios dienos. Aš 
tarnauju taipgi per laiškus. 
Todėl malonėkite atsiųsti 
savo namą, o aš jį apvalysiu. 
Jeigu namas neparanku sių
sti, tai atsiųskite langus, as
lą, laiptus ir savo lovą, o aš 
viską kuogeriausia apžiūrė
siu. Rytoj laukiu pačtoriaus 
su namu.

i , Tarnaitė Uršulė.

NAUJOS KANT1ČKOS arba politiš
kos giesmės............................ 30c.

PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo
nologų rinkinys...........................15c._ . _ bai

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

Darbo nedaug, nes tėvynės laukuosę. jovaro raš- 
1 tų rinkinys. 10c.

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

SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽIŪROS 
...................10c.

20c 
ir prasikalte- 

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

Skubus užsakymas.
Vienas draugystės sekre

torius rašo laišką į spaustu
vę sekančiai:

“Gerbiamas redaktoriau! 
Mūsų draugystė nutarė pa
rengti balių. Todėl kuogrei- 
čiausia atspausdink 2,000 
plakatų, tokių pat, kaip per
nai buvai atspaudęs, tik 
truputį didesnėms raidėms. 
Salė ta pati, kaip ir pernai 
buvo ir ant to pat adreso at
siųskite plakatus. Tik greit 
padarykite.

Draugijos Sekretorius.” 
Senas Vincas.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga.

PRASIKALTIMAI
liai........................

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

Taipgi galima gauti šie puikus pa
veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS.”
“BLAIVININKŲ PUOTA.” ..
“KAPITA LIZMO SISTEMA.”
“MEDIS NEDORYBĖS.”.......... ™

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

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

Sergančioms moterims.
Sesute.—

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

antdrapanių, nupuo- 
\ arba atitrūki- 

\ mo es* 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 j- 
dėk 2 c markę atsakymui. Adresuokit:

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

Ant užkandžio. I
Sodne ant suolelio sėdi S 

ponas. Prie jo prisiartina g 
apdriskęs ponias ir sako: s

—Paaukaukite, ponuli, S 
nors dešimtuką biednam 3 
žmogui. g J

I —Viskės nori nusipirkti, 1

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedeliomis iki 8 vai. po piet.
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A.G. Groblewski
COR. ELM MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

(tarsiu Lietuviškų — Lenkškų Vastt£

I Akušerkai
Pabaigusi kursą Woman* Medical 

College. Baltimore, MJ.
Pasokmim-ai atlieka savo darbą prie 
mdymo. taipgi nuteikia \is<>kiaa roda* ir 

pag<-lbą invairiosi* moterų ligose.

» F. Stropiene,

Tilt
MAGIC
SILENT

o
o

VIETINES ŽINIOS
Bostono gatvekarių dar

bininkai vėl rengiasi prie 
streiko. Jei kompanija ne- 
išpildys jų reikalavimų, tai 
galima tikėtis streiko kitą 
savaitę. Jie reikalauja nuo 
kompanijos padidinimo mo- 
kesties. Pirmą metą tar
naujantiems kad būtų mo
kama po 30c. į valandą, o po 
vienų metų tarnystės — 35c. 
ir daugiau. Kad būtų už 
dyką važiavimas karais vi
siems karų darbininkams ir 
kad būtų panaikinta “pys 
work.” Sutaikymui to kom
panija skiria vieną narį 
iš savo pusės, o darbi
ninkai taipgi turi skirti vie
ną. Trečiu gi taikintojum 
kompanija nori būtinai tu
rėti miesto majorą Fitzge
rald, bet darbininkai ant to 
nepristoja. Tada kompani
ja pagarsino, kad tegul bū-

me arba Superior Court. 
Kas iš to išeis, dar nežinia.

Laike streiko kompanija 
ketina neleisti nei vieno ka
ro. Girdi, tegul publika pati 
nuspręs, kurioj pusėj teisy
be.

Dvidešimts penki syrijū
nai liko supjaustyti ir dau
gelis sužeista, kada iškilo 
mūšis pietinėj daly miesto 
už vaikus. Keli supjaustyti 
gana pavojingai ir jiems 
gręsia mirtis.

Nuo trijų dienų karščio 
Bostone mirė 4 ypatus ir su
virtum 50 apalpo, kuriems 
reikėjo šaukti daktaro pa- 
gelba.

Miestų sodne “Common” 
chinai iškabino 10,000 lik- 
tarnių, kad pagražinti 4 lie
pos vakarą. Taipgi bus dar 
ir “fejerverkos.”

Labdarystės Draugijos 
laikytam susirinkime 2 lie
pos, 1913 m., pribuvo nuo 
naujų narių $251.50, Lietu
vių Kriaučių Unija aukavo 
$100.00 ir Lietuvių Ukėsų 
Kliųbas aukavo $100.00. Ka
zimieras Vileišis paskolino 
$100.00. Taigi viso pribuvo 

Todėl šiuomi pra
nešame visiems tiems, kurie 
prižadėjo skolinti, kad pri
duotų tuos pinigus ant Bo
ard of Directors susirinki
mo, panedėlio vakare, 7 lie
pos, 1913 m., po numeriu 
339 B road way j So. Boston.

J. F. Pašakarnis.

$554.50.

,Ateinančioj nedėlioj, 6 lie
pos, atsibus pusmetinis su
sirinkimas draugystės D. L. 
K. Vytauto, po numeriu 339 
Broadway. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Ant šio susirinki
mo privalo atsilankyti visi 
nariai, nes yra daug svarbių 
reikalų.

Komitetas.
AR MANAI KELIAUT Į 

TĖVYNĘ?
Jei manai, tai čia paduodu 

nužemintas kainas keleto 
gerų laivų:
May 31 į Liepoj ų , $33.00 

,, į Rotterdamą 31.00 
June 7 į Hamburg iš Boston 

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

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

orėdami ką nors daugiau 
sužinoti, adresuoki! pas

Bartašių, Agentą 
261 Broadway, So. Bostonu Mass, 

arba
558 Broome St., New York City

N

Ar nori pirkt Šipkartę?

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Skausmas pilvo
nekartą stojasi dėl tankaus ištuštėjimo vi
durių. Jeigu turi minkštus (valnus) vidu
rius, labai lengvai gali gauti skausmą. 
Pasiek pačią ligos priežastį. Siek kad iš
tuštėjimas groby būtų atgal vienokiu 
padėk galą skausmams. Vartok 

' /

Severos Vaistus
Nuo Viduriavimo

ir

Jos yra labai patariamos, kaipo vaistas 
prieš cholerą, skausmą pilvo, vasarines li

gas, uždegimą grobų ir t. t.

W-IO
Kaina 25 ir 50c.

TRĮ« <.HiROW KfNVaOS:

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

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

MEILES KARŠTLIGE
meilę...................................................................................2()o.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačios ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.1

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; šiltume 
reguliuojama; gali pro- 
svti lauke ar viduje: 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnius žiniai.. 
Agent geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted SI. Oept.4 Chloago, III
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduole nuo Skaudėjime 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

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

nn i/ tu D n c <<

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokių Ilgų gerai 
išsigydyti, bet te.ip-pat labai gražiai, kaip tik
rus tėvas pamokinu ir kaip nuo visokių ilgų 
apsisaugoti.

• KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyveninių Ir 
aiškiui, atvirai teip išdestinėje, jog kitose 
knygose apie, tokias paslaptybes negalite, at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterel 
labai reikalingu tureli, kad žinoti kaip Ir kų 
daryti, seniems ir Jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion vislių negalima aprašyti, bet tllc 
perskaičius knygų atrasite.

SlTA KNYGA llllustriiotn puikiais moks- 
slišknis paveikslais ir apie žmogaus luino su- 
btidavojimų su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILBS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjį), sukliu
rę', pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis .šviežiomis 
teip užsisenėjusiomis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šilojo knygoje ni.riisite filtrų rojų.

JEI sergi ant. kokios mus ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstns, reikia perskai
tyt. knygų „Daktaras“, nes dideles daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šilų knygų, Išsi- 
tfyde.

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienus jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už prl- 
siuntimų. s

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

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

TBMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI4 J

50,000

DYKAI 01 Et VYROr

AR NOR

BHM

gimt i DYKAI d vi geras sztfi- 
kas ir Kntalioga visokiu goru 
magiszku sztiiku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut?
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
nu ir aisz.ku adresu, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukuš 
tau nusiusiu pykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

Profesionališko Daktaro, 
lietuviškoj kalboj. Rašyk,

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 1 po 
pietų. Nedėl. iki k, o Utar. ir l’ūtn. vakare nito 
(i iki H.

M. Klinikos

Samdome darbininkus »
del gelešinkeliŲ, Canadon 

fabriku ir farmų.

Employment Office 
,43 Portland st., Boston, Mass.

PIRKIT SVEIKIAUSIUS GĖRIMUS
Geriausiai žinomam ir teisingiausiam šeimynos store.

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

Kurie perku pasmils, tie siičedlnu pinigų. Tų jum pasakys kožnus mus koslumerls.

Žemiau paduodame keletą sempelitj:
visa kvorta.. .$1.00 K y. Taylor (mus supilstyta) bonka..

11 u liter Rye (mus supilstyta) bonka. . .89e
Gohlen RyeXXXX, visa kvorta............7f>c

Apricot Brandy, bunka ....
Duffy's Malt, bonk6*............
Ferguson's Scotch.......... .. .

. .$1.00

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdama 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie arnžio, 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 padeitne.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syftll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės 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 pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slapti bes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik m perskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAI, 
Męs užmokain ir pačta. l.šrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

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

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminul dykai 
išsiustumet man

Vardas ir pa

Adresas

Stejtas ..

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA'
Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siųsti

Laivakortes

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $10.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. Adre
suoki! šiaip:

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

558 Broome Street
NEW YORK CITY, N.Y

PADARYSITE DAUG PINIGO.
K 1,AUSYKITE! Męs išdirbame visokias 
stebuklingas šeimynos gyduoles, kaip tai, 
Magiškus Atleidimas, didžiausias sveika
tos stiprintojas. But j lax, dėl kepenų,
gardžiai valgosi, kaip kendės; tai yra ge
riausius iwtsfiulyj žarnų vaistas. Stebuk
linga Salve, nesutepa drabužiu ir staiga 
susėda in odą, ir išgydo stebuklingai grei
tai. Plaukų Tonikas padaro stiprius ir 
gražius plaukus. Veido Smetona padaro 
odą švelnia ir skaisčia antsyk. Čiulpimo 
Gumas, geresnio negausite niekur. Taip
gi daugelis kitu nauditigu vaistu. Rašy
kite šiandien dėl gavimo artesnių žinių 
likite imis pirmu agentu, o padarysite

Laišku Rašykite aiškiai
l.’erkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos micros gorčius $2.00 
Californijos Brandes gorčius 2.00

Aly, b'Jiv, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balty, veselijy, krikštyny ir 

kity pas'linksminimy nuleiidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad fiš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis’’

Telephone S<>. Boston <>t»5
LIETUVIŠKAS

Advokatas
25c.
50c.

ir $!.()(»

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo luišai 
Meškose Mestis - 
Trejanka ... 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Ltepy Balsamas 
Antylakson del Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirtneliy 

,, nuo Kirmėfiy dėl suaugusi 
Vanduo nuo Akiy Sk judėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dol n.emaliino Pilvo - 
Milteliai apstabdyruui

Galvos Skaudėjimo - 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo' - 
Mestis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas NutiWymui Vaiky 
Vaistas nuo Yapauto (Corn. Cure) 
Gyduolės nuo Grippe 
Plauky ApYuugotoja®. 
Muilas Piuztku Saugotojus 
Milteliai nuo Kepeuy 
Valytojas Plėrny Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
BoVriaus Lašai 
Š’ivlnintojas - 
Kraujo Valytojas

' Nervy Ramintojan - t - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleište ris

(Kašuavolo) 
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėj i Mo Ausįset 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas (Taisytojas. (')sy 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo užde/imo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto 
Gyduolės ir MosVs nuo Parky 

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

25c., 50c.

25c. t
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
35c.

25c
25c

75c.

$3.50 
50c.

10c
10c

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$11.25

$2.00
$2.00

$50

Kiekvienom lietuviškas.atornikats taip
gi privalo, užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storu ose if.nt 
pardavimo, kad mūšy, tautiečiai reika
laudami, gaiety pas savo štornik.ą nusi
pirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
dpyanai kokiems nors apgavikams toso 
apielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to genias už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvariantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM * MAIM ATS.. PLYMOUTH, PA- i

H. L. Golden & Co.,
352=354 Harrison Avenue,

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIK1ERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

Nauja Lietuviška
KRAUTUVE

Užlaikome, paribio 
(lame ir pataisome ge 
riausiri S 1 U V A M A S 
MASINAS, puikiatt- 
Bius Cinmtifoniis ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus. Hai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamę 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
I,ictuviai savininkai

so. Kosrors eveui-: c
3IO Broadway, So. Boston, Mass.

LAIVAKORTES I
Parduodam j Europi) ir iš Euro
poj ant visy linijy ir už pigiausią 
kainą. 'Tuos keleivius, kurie 
žiuoja į Ameriką, aš imu į Č 
pat. gyvenimo vietos ir pei

bežiniy pasporty. Išvažiuojan
tiems iš Amerikos į Rusija parū-

Siunčiam PINIGUS į 
visas svieto dalis. Taipgi ištnai- 
noin visy viešpatysčip pinigus. 
Iškoiektuojam Pinigus, sudėtus 
kitose Amerikos ir Rusijos I 
koše. Visada kreipkitės pas:

Rusiškai-Amerikoniška Agentūra
JVYONTELLO, MASS.

50.000 Kataliogtj DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie 
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun 
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstatų didžiausią Auksorišką Daikty Krttu- H 
tuvę, todėl lengva iš jy bile kas pasirinkti. 
Tok is kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio V 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviky.

Reikalaukite tuojaus.

I D Tinnila ^22 Washington St. 
• 1 Ullllla, OCįsTOIN, _ MAiSSt

Naujos Mados

GRAMOFONAI
itiduoda tik už ŠIT

Aš užlaikau Columbios gramofonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš
girdą labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainele, Re
kordai yra padaryti stipriai iV 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 
įdubomis 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:
CHARLEY GRANECKAS, 

28 Essex st Athol, Mass.

elefonas Richmond 22126
2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

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

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietus i: i„-i pavardė buvo

V incas i’. J. K u\ aliauskus

315 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Kątik išėjo iš po spaudos
nauja knygelė 32 puslapių

ADOMAS
ir JIEVA

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

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

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

VISIEMS ATHOl.'YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK, * 
48 Exchange Št Athol, Mass




