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ja gavo iš Šlisselburgo tvir
tovės laišką, kuriame apra
šyta, jog tvirtovės kalėji
muose sėdi 900 pasmerktų
jų, kad maistas blogas, dak-
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Jack London, garsus Ameri
kos rašėjas, apsirgo liga va
dinama “appendicitis” ir tu
rės eiti ant operacijos.
Kiek išdirba kerosino Suv.

valdžios, pranešimo matosi, 
jog Suvienytose Valstijose 
pereitais metais buvo paga
minta 222,538,604 bačkos 
kerosino, vertės už $164,- 
087,342. Kaipgi nebus kero
sino karalius Rockefelleris 
turtingiausiu visoj Ameri
koj, tiek daug lupdamas už

Pennsylvanijųs universite
tą pateko plyta, ant kurios 
matosi paveikslėlis senoviš
ko arklo. Prie jo, kaip pasi
rodo, buvo prikabintos akė
čios ir prietaisa, su kuria ga- 
limaibuvo sėti. Tą arklą tu
rėjo valdyti trįs žmonės, bet 
jie sykiu išarė, pasėjo ir už- 
akėjo. Mena, kad tas ark-/ 
las buvo išmislytas Abrao
mo.

užsimanė turėti keletą mo^ 
terų policistais, kad daboti 
šokių svetaines, parkus ir 
kitas vietas. Jis savo su
manymą įnešė ant apsvars
tymo miesto tarybai.

Milijornierka guli su 
kiaule.

Denver, 7 liepos. — Ponia 
Whitney Newton, gerai ži
noma Denvero mieste, laiko 
savo paloviuose mažą kiau
liukę, kurią ji neišpasakytai 
myli. Ewlaina gult, kiauliu
kę gražiai išprausia, išpar-
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Molderių streikas.
Cincinnati, 8 liepos. — Ke

letas šimtų molderių (lieji
kų) sustreikavo dėlei pakė
limo algos nuo $3.20 iki $3.50 
ant dienos.

7 žmonės žuvo ugnyje.
New York, N. Y., 9 liepos. 

Pereitą naktį čia sudegė ne
didelis hotelis “Till.” Atras
ta 7 sudegę žmonės. Tarp 
jų ir viena moteris su trijų 
metu kūdikiu, v

Už kyšius į kalėjimą.
San Francisco, C'.l. 10 lie

pos. — Du policistai — Ch.. 
Taylor ir Arthur F. McPhee 
—gavo po vienus metus ka
lėjimo už ėmimą kyšių.

Jeigu už kyšius baudžia
ma, tai reikėtų susodinti į 
kalėjimą visus Amerikos 
policistus, nes jų visų ran
kos suterštos.

Užsimušė armijos avia
torius.

Washington,, 9 liepos. — 
Čia gauta žinia, kad mieste 
Texas City užsimušė armi
jos aviatorius leitenantas 
Loren H. Call.

šiandien čia gauta žinia iš 
Filipinų, kad Suv. Valstijų 
Kareiviai po prievarta nu
ginklavo 10,000 morų. 1,000 
morų jokit! būdu nenorėjo 
oersiskirti su su ginklais. 
Jie užsibarikadavo kalnuo
se ir gynėsi. Amerikonai ap
supo juos iš visų pusių ir be
veik visus išžudė.

Sufragistės važiuoja į

vo šono.
'Pas mums parodo, koki 

yra protingi milijonieriai. 
Jei ne su šunimis, tai su 
kiaulėmis gyvena.
Streikuos 100,000 geležin

kelių darbininkų.
New York, 8 liepos. — A- 

pie 100,000 trukių kondukto-

bininkų ketina sustreikuoti, 
reikalaudami pakėlimo mo- 
kesties ir geresnių darbo

Rusijos mokytojai Ame-

New York, 9 liepos. — 
Laivu “Czar” atvyko Ame
rikon GO rusų mokytojų, ku
rie tiri nes Amerikos moky
klas ir žaidimus.
Kiek Suv. Valstijose užmu

šama gyvulių?
Washington, 9 liepos — 

Šių metu raportas parodo, 
kari Suv. Valstijose per me
tus užmušta 57,628,491 gy
vulys. Daugiausia jų už
mušta Chicagoj, nes net 12,- 
910,506. Antrą vietą užima 
Kansas City.

Susirėmimas su banditais

pos. — Šerifui John Owens 
buvo pranešta, kad nakčia 
banditai ketina išplėšti Po- 
cahontos pačtą. Tasai šeri
fas dar pasikvietė keturis 
policistus ir visi nuėjo sau
goti pačtą. Vidurnakty at
jojo ir banditai. Prasidėjo 
šaudymas. Šerifas ir vienas 
policistas liko mirtinai su
žeisti. Banditai pabėgo.

Boston, Mass., 10 liepos.— 
Kelios smarkios sufragistės 
nutarė automobilium va
žiuoti iš Bostono Į Washing- 
toną, kad paduoti prašymą 
kongresui apie suteikimą 
Suv. Valstijų moterims bal
savimo teisių.

Dideli karščiai Kansas 
valstijoj.

Topeka, Kans., 8 liepos.— 
Iš visos valstijos ateina te
legramos apie didelius karš
čius. Vietomis karštis siekė 
106 ir 109 laipsnių.

Sužeidė du policistu.
Champaign, Ill., 8 liepos, 

šefas ir du policistai nuėjo 
areštuoti tūlą Williamsą, 
kuris buvo įskųstas už slap
tą pardavinėjimą svaiginan
čių gėrimų. Kaip tik polici
stai įžengė į Williamso kam
barį, tasai pradėjo į juos 
šaudyti. Du policistai liko 
sunkiai sužeisti, Williamsas 
gi užmuštas. Kadangi Wil
liams buvo nigeris, tai visi 
miesto gyventojai baisiai 
sujudo. Tūlose vietose jau 
net užpuolimus padarė ant 
nigerių. Vienok policijai pa
sisekė įsiutusius žmones nu
raminti.
šunio skūra užlopys mer

gaitei koją. ,
St. Louis, Mo., 9 liepos.— 

Daktarai rengiasi padaryti 
operaciją tūlai mergaitei 8 
metų amžiaus Borchers, ku
riai liko atplėštas kojos pa
das. Daktarai tikrina, kad 
jeigu jie žaizdą užlopys šu
nio skūra, tai mergaitės ko
ja greitai išgis ir bus svei-

w 1*70ir’XTXZ I Ikuri padarė jąu 5000 loko- I I Į ^1 H [\ Y I motyvų, žada iš tos priežas- M v I ties iškelti didelį jubilejų.
Minėtos firmos darbininkai i Iatsisakė kartu .švęsti jubile- Sudege 200 rusų, 
jų, kadangi firma visokiais Simbirsk, Rusija, 7 liepos, 
būdais skriaudžianti darbi- — Kas metas šiame mieste 
ninkus. ‘ . atsibūna didelis jomarkas ir

. privažiuoja daugybė žmo-
Naujas rekordas. nį^ taip kad būna užkimšti

Austrijosdakūnas Ilneras hoteliai ir visos viešos vie- 
išsikėlė 5,100 metrų augštu- tos. Vienas iš prikimštų 
mo. Tokiu būdu jis padarė žmonėmis hotelis užsidegė 
pasauly naująjt.ugštumo re- su tokiu smarkumu, kad ma- 
kordą. V' žai kas iš jo išėjo. Kaip spė-

Rnkvsim visi Pa’ mažiausia jame žuvo 
_ apie 200 ypatų, daugelis iše- 

Rymas, 7 liepos. — Italijos jo iš proto, o kitu visai nesu- 
tabako kompanijos apskel- randa.
bė, jog greitu laiku pradės 
pardavinėti cigaretus, kurie Peterburgas saužudžių 
neturės savyj nuodingo ni- miestas.
kotino. Kiekvienas cigaretas Iš policijos statistikos ma- 
bus parduodamas po 3c. Jei- tosi, jog Peterburge atsibū- 
gu taip, tai rūkysim visi. na daugiausia saužudysčių, 

Sumišimai Chinijoj. neSu kita™ kokiam pasaulfo | 
mieste. Per pereitus 12 me- 

Cheng-Iu, 8 liepos. — Di- nesįų Y u si žudė1207 ypatos, 
dehs būrys chinų užpuolė tai išpuola daugiaus kaip 
ant tibetomecių miesto Hsi- |qq anį menesio. Tuom pa- 
ąng Chen. Išsigandę miesto Lųu ]aįku 337 ypatos liko nu
gyventai išžudė savo pa- žudytos, o 2,308 žuvo viso- 
cias ir vaikus, įkad nepapul- kįose nelaimėse, 
tų į užpuolikų rankas. Mū
šis traukėsi kelias valandas. žydų progimnazija.
Chiniečiai pritrūko amuni- Nuo naujų metų Kališo 
cijos ir pasitraukė. mieste (Lenkijoj) steigiama
Francijos socijalistai šauk- keturių klesų gimnazija. Jon 

sis prie žmonių. bus priimami vien tik žydai. 
Franciios sociialistai įi Valdžios leidimą gavo žy- 

ffai kovoio orieš naildnima das..F?ldmanas* žYdILgini‘ 
i kareiviavimo lųiko. Vienok a^Ximnaziios teiLės 
dabar parlamentas 339 bal- <lzlos 8m,ndzlJos teises, 
sais prieš 223 tų valdžios su- žydai kraustosi, 
manymų užtviVtįno Parla- G ~ g j p t 
mento nariai socijalistai nu- kovoBmiesto Amerikon išėjo 
tare atsisaukti prie visuo- 10() . d Jš Kj j 
menes, kad toji uz.protes- m6ne<u iškeliavo 200 jaunu 
tuotų pries tą įstatymą. 1 - J

Visas miestas susirgo nuo 
mėsos.

Avilla, Ispanija, 9 liepos. 
Čia susirgo beveik visas 
miestas nuo netikusios aviu 
mėsos. 6 žmonės jau mirė.
Svetimžemiai bus apkrau

ti mokesčiais.
' Vokietijoj liko perleistos 
tiesos, kad visi tie svetimže
miai, kurie apsigyvena Vo
kietijoj ilgesniam laikui, bus 
priversti mokėti valdiškus 
mokesčius.
Sumažino kariškas išlaidas. 

I 'J Tokio, 9 liepos. — Japoni
jos valdžia nutarė sumažin
ti kariškas išlaidas. Iš tos 
priežasties atsistatydino ka- 

1 rėš ministeris Yasutsuna

Bulgarų žiaurumas.
Atėnai, 7 liepos. — Grai

kija kreipėsi su meldimu 
prie didžiųjų viešpatysčių, 
Kad tos sustabdytų žiaurų 
bulgarų elgimosi Makedoni
joj. Iš Solonikų praneša, 
jog bulgarai išžudė ir nu
kankino šimtus graikų mo
terų arti miesto Nėgrita. Tų 
beginklių moterų vyrai ka
riauja, tai bulgarams leng
va jas žudyti. Bulgarai per
eidami jei nesuspėja visko 
kardu išnaikinti, tai Ugne iš
degina. Štai dar vienas bul
garų žvėriškas darbas. Jie 
sugavo 700 jiems neprielan
kų vyrų, priklausančių prie 
kurkut giminės, uždarė juos 
į mečetą ir uždegė. Paskui 
atvedė jų moteris ir dukte
ris, kad tos matytų tokį bai
sų reginį ir girdėtų vaito
jančius balsus savo mylimų
jų. Tas atsitiko netoli Solo- 
nikos. Kitose vietose bulga
rai degino ir moteris. Visą 
jų žvėriškumą sunku apra- 
švti.*> Į

Nepaprastas lietus.
Valencia, Ispanija, 9 lie

pos. — Netoli nuo Valenci- 
jos tapo sunaikinti du kai
mai, kada iš dangaus pradė
jo kristi, kaip lietus, liepsno
janti akmenįs; nekurie iš jų 
svėrė apie du svaru.

Greičiausia, kad tai bus 
sutrupėjęs meteoras.

Sufragistės užsimanė su
naikinti Londoną. A-

Anglijos sufragistės, ma
tydamos, jog valdžia jų vi
sai nepaiso ir nenori suteik
ti balsavimo teisių, nutarė 
išnaikinti iš pamatų Londo
no miestą. Jos kreipėsi prie 
Francijos orlaivi ninku, kad 
anuos nusamdyti mėtyti 
bombas, lekiojant viršumi 
miesto, o jos pačios kur tik 
galės padegs namus ant že
mės būdamos, ir taip akies 
mirksnyj Londonas bus su
naikintas. Bet nabagių 
Francijos orlaivininkai ne
tik ką nepaklausė, bet dar 
išdavė suokalbininkes An
glijos valdžiai. O Londonas, 
kaip stovėjo, taip ir stovi.

Balkanų kare.
Turkija atnaujina karę. 

Pagavus progą iš susipeši
mo savo priešu, Turkija no-lį’^ mimsieris rasuisunai. - . . 
ri atgauti dalį pražudytos Kikoa n 1 va manonm su- darbininkų. 
karėje žemes. Jau pranešė UiazinL n. lumenes skait- fabriko! 
Bulgarijai išsikraustyti iš| llll ant dvie^ Vizijų. | ši;ntai žm^ 
užimtos žemės, o jei ta neiš- 
sikraustys, tai atims su gin
klu.

Ruminija 
savo kariumenę ir pasiren-

Traukinis iššoko iš relių.
St. Louis, Mo., 9 liepos. — 

Ant gelžkelio “Baltimore & 
Ohio” iššoko iš relių trauki
nis, kuris ėjo 45 mylias į va
landų. Vienas žmogus už
muštas ir daugelis sunkiai 
sužeista.

sų mokytojų" institutų ir se
minarijų.

Nužudė už malkas.
Dvinske vienas žmogelis 

mėgino pasivogti iš paupio 
keliatą pagalių malkų, bet 
malkininkų tapo patėmytas, 
nutvertas, ant mirties 
smerktas ir čia tuojaus 
žudytas.

Nepasisekė pabėgti.
Butirio kalėjime prasikal

tėliai sumanė pabėgti: suta
rė kalėjimo sargus pasmaug 
ti, apsirėdyti jų rūbais bei 
ginklais ir išvesti visus pra
sikaltėlius už miesto... Tris 
sargai tapo užsmaugti, ket
virtas paspėjo surikti, ant jo 
riksmo subėgo daugiau sar
gybos ir prasidėjo šaudy
mas. Tapo pašauta 4 prasi
kaltėliai. Suimtuosius teis 
karės teismas.

Iš šlisselburgo tvirtoves.

Lietuvių Kliubas.
Kaune birželio 7 d. įsistei

gė lietuvių kliubas “Avilys”. 
Kliubo viršininkais išrinkti: 
d-ras Šliupas, adv. Stašins- 
kis, d-ras Alekna, d-ras 
Stonkus, Rabašauskas, Po- 
deris, Ciemnolonskis ir Gri- 
galauskas. Jų padėjėjais: 
Vokietaitis, Chadakauskas, 
Šostakas ir Alšauskas. Revi
zijos komisijon pateko: adv. 
Leonas, Kairiūnas ir Gir
tautas.

Padidins kariumenę. L
Tūli laikraščiai praneša, 

kad Rusija rūpinasi padi
dinti savo kariumenę ir su
traukti jos daugiau prie Vo
kietijos rubežiaus. Taip 
pat ketinanti savo gelžke- 
lius taip sutvarkyti, kad 
kuogreičiausia galima būtų 
atgabenti kariuinenė į rube- 
žių. Su kokiu tikslu tas ma
noma daryti, kol kas neži
noma.

Darbininkų streikai.
Peterburgas, 9 liepos.— 

Nevos garlaivių dirbtuvėse 
birželio 1 d. atstatyta nuo 
darbo 1050 darbininkų už 
streiką. Tuo pat laiku strei- 

vinių fabrikos 150 
. Ozolino maši

nų fabrikoje streikavo keli! 
šimtai žmonių. Mašinų Kru- 

Pasikėsinimas. Ipo dirbtuvėse streikavo 200 
Lisbona, Portugalija, 9 d. darbininkų. Audimų dirb- 

, • • . , I liepos. — Laike apvaikščioji- tuvėse P°J1;įus. streikavo vi-taipgi surinko mosukaktuvh} poetoCamo I gi darbininkai . Naujojo ir 
Yr.....\ £>' f enso, norėta užmušti keli Senojo Lesnero fabrikose

V L t’.mV,! lg?rli,-°tS’ valdininkai. Mesta viena streikas tęsiasi antras mė- 
SmA^ ^£ J p det0 bomba, kuri užmušė metėja n«0:, Iok? PĄt streikas ir 
h mm • • 1 ir sužeidė apie 40 ypatų. Putiiovo fabrikose. Darbi-
diDP n i c ? 1 ® ’ J°ei-b" Areštuota keliatas įtariamu ninkai reikalauja jų būvį pa- 
didžiausias kraujo praheji- anarchistų. gerinti. Siuvėjai baigia
mas- | ’ streiką nieko nepešę.

Iš Atėnų praneša, jog Užpuolimas, 
graikams sekasi. Po ketvir- Londonas, 9 liepos. — Ke- Girtuoklystės aukos, 
tos liepos baisaus mūšio, ku- turi maskiruoti plėšikai už- Kurske žmogus grįžda- 
riame iš abiejų pusių krito puolė manadžierių provinci- mas iš miestelio vežėsi deg- 
maziausia dešimts tūkstan- jonalisko banko ir atėmė tinęs butelyje nusipirkęs 
čių, bulgarai _ pradėjo bėgti nuo jo 3,500 dol. karbolinės rūgšties. Beva-
atgal, nepaspedami palaidot Peštvnės senate žinodamas namon — vietoj net užmuštųjų, o graikai1 r cnivhcs sukuc. / i_ . ....

juos vejasi.
Morai užpuolė ant ispanų.
Madridas, 8 liepos. — Į čia 

praneša, jog 6,000 morų už
puolė Morrokke ant Alcazar 
miesto ir ant ispanų kariu- 
menės, bet liko atmušti su 
dideliais nuostoliais.

Ispanų krito apie 70 ka
reivių.

Suboikotuotas jubilejus.
Berlyno lokomotyvų fa

briką Orenstein J

gyvenimo sąlygos sunkios. 
57 prasikaltėliai pereitais 
1912 metais sėdėjo 3,213 pa
rų karceryj. Iš pasmerktų
jų pasimirė: Sapožnikovas, 
A. Timofiejevas, Tetomiro- 
vas, Kuraževas, Efimovas, 
Budanovas, Sikorskis, An
dersonas ir P. Skorodumo
vas. Buvo atsitikimai, kad 
į karcerą įkišo sergančius 
žmones. Paskutiniais mė
nesiais tarp pasmerktųjų 
buvo iš profc% išėjimo apsi
reiškimai. Susirgo: Vedi- 
manas, Izreįlius, Ciedimi- 
nas, Rudkovskis, Korčevs- 
kis, Altunovas ir Michailov- 
skis. Pasmerktasis Kondra- 
tenko buvęs net rykštėmis 
nuplaktas.

Katoržninkus veža prie 
darbo.

53 prasikaltėlius (katorž
ninkus) išvežė iš Rygos ka
lėjimų į Užbaikalį prie gele
žinkelio statymo. ] liuosas 
vietas vėl gabena prasikaltė
lius iš Kauno, Grodno ir ki
tų gubernijų, kur prasikal
tėliams vietų trūksta.I v

Ukrainiečių protestas.
Ukrainiečiai rengia pro

testą prieš atstovų Rodzian- 
ko ir Savenko kalbas, pasa
kytas Valstybės Dūmoj, kur 
kalbėtojai aiškino, jog uk
rainiečiai niekuomi nesiski
ria nuo didžiarusių ir nenori 
ukrainietiškai kalbėti.

žada konkuruoti.
Obeliai, Kauno gub. Obe

lių vartotojų draugija šią 
^vasarą pradėjo pardavinėti 
“Vilijos” išdirbinio visokius 
ūkio Įrankius ir mašinas ir 
žada konkuruoti su latvių 
draugija, kuri čia nori įkur
ti ūkio dalykų sandelį.

Vis per girtuoklystę.
Pasvalis, Kauno gub. Čia 

su degtine savo darbą varo: 
šiemet jau 4 žmonės per gir
tuoklystę pražuvo — vienas 
prigėrė, antrą arkliai girtą 
belaužydami į smertį užmu
šė, trečias, prasigėręs ir vi-

šiaučių streikas.
Varšava, 10 liepos. — Čia 

sustreikavo 12,000 šiaučių. 
Jie reikalauja didesnės al
gos ir sutrumpinimo darbo 
valandų. Ligišiol jie dirb
davo po 16 ir net 18 vai. į 
dieną. Dabar jie reikalauja 
12 valandų darbo dienos. 
Noi’s policija streikierius 
persekioja, vienok yie tikisi 
streiką laimėti. \

Peštynės senate «
Lisbona, Portugalija, 9 d. utinės. per apsirikimą už- 

liepos. — Laike posėdžio su
sipešė du senatoriai. Pradė
jo kumščiomis, o užbaigė re
volveriais. Šovė viens į ant
rą, bet abudu paliko sveiki. 
Kiti senatoriai pasiskubino 
atimti nuo jų revolverius.

Padavė prašymą.
Londono keturi profeso

riai padavė prašymą kara
liui, kad paliuosuotų nuo 
bausmės sufragisčių vado- 

i vę ponią Pankhurst.

gėrė karbolinės rūgšties ir... 
bematant pasimirė. Kitas 
žmogus, radęs negyvėlį, ap
žiūrėjęs kišenius ir radęs 
butelį, taippat išgėrėkir bai
siose kančiose pasimirė. 
Žmonės rado du lavonu su 
tuščiais buteliais.

Rankų darbas.
Rankų darbas, kaip pripa

žino apšvietos ministerija, 
labai yra naudingas ir būs 
priverstinai įvestas prie vi-

nes graužimo pasikorė ir 
ketvirtas besipešant tapo 
užmuštas; o jeigu teismas 
atras užmušėją kaltu ir nu
baus, tai bus ir penktas pra
žuvęs. Ar dar reikia dides
nio žmonijos žudymo?!

Stoka darbininkų.
Kaip praneša laikraščiai, . 

Prūsų pasieny šiemet labai 
stiga darbininkų. Daug 
vyrų ir moterų išvažiavo A- 
merikon. Gi likusieji kas 
sveikesnis išėję Prūsuosna 
uždarbiauti. Dabar ateina 
dar by metė, o darbininkų ne
są. Padieniui reikią mokėti 
I r. 20 k. ir 1 r. 50 k. ir dar 
maitinti. Bet ir už tokį už
mokėsiu sunku esą surasti 
darbininku. A

• Vaisių užderėjimas.
Dauguma sodininkų ir ū- 

kininkų nelaukė šiemet už
de re ji mo, nes išrodė išpra
džiu, kad šalnos — ištiku
sios medžių žydėjimo laiku 
—bus pakandusios žiedus. 
Bet dabar pasirodė visur 
ant medžių daug užmazgų 
ir tikimasi visokių vaisių 
derliaus, dagi vyšnių ir sly
vų, kurių per kelerius metus

“Panevėžio kalendorius.”
Masiulis žada išleisti Pa

nevėžy 1914 metapis kalen
dorių vardu “Panevėžio Ka
lendorius.”

žmogžudystė.
Kražiai, Kauno gub. Čia 

8 d. birželio įvyKO baisi 
žmogžudystė: vyras vyrą su 
brėštange užmušė. Pikta- 
daris suimtas. Vis tai tam
sybės, keršto ir girtuoklys
tės pasekmės.

Nelaimingi atsitikimai.
Joniškis, Kauno g. Buivi- 

džių kaime, sūpuokles betai
sant, prisimusė ir pasimirė 
Ruminas. Kitas žmogus, I. 
Irmonas, benešdamas . iŠ 
miestelio kelinių kišeniuje 
bonką negesinto uksuso, bis- 
kį įkaušęs buvo, tad parvir
to ir nusiplikino koją. j

Marijavitų parapija Ry
goje.

Nors marijavitų parapija 
Rygoje įsikūrusį ir ne taip 
seniai, bet jau turi apie ke
lis šimtus parapijonų. Tos 
parapijos kunigas yra Anta
nas Tulaba. Jisai laiko ma
rijavitams pamaldas ir at
lieka kitus parapijonų baž
nytinius reikalus. Savo baž
nyčią marijavitai turi vie
nuose namuose; pamaldos 
jiems laikomos ne lotynų 
kalba, bet lenkų ir lietuvių, 
kuriedvi ir prasti žmonės 
supranta.

1

i

I

4

Plėšikai.
Kuršėnai, Kauno g. —Čia 

atsirado daug plėšikų, kurie 
užpuldinėja žmones ne tik 
naktį, bet ir dieną. Jau ke
letą apiplėšė, o keletas tapo 
nužudytų su tykslu apiplėši
mo.& Koppel,

I

v
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Vyskupų laimėjimas.
Savo laiku jau minėjome 

“Laisvėj” apie Pennsylvani- 
jos kunigų atkaklų kovoji
mą už savo mašnos reikalus. 
Perėjimas Flynno billiaus— 
yra tai dvasiški jos laimėji
mas. Apie tai “Laisvoji Min
tis” atsiliepia šitaip:

“Reprezentantai, po vyskupų įtek
me, štai kaip pasielgė: katalikai rė
mė protestonus, kuriems rūpėjo įves
dinti mokyklose skaitymas biblijos, o 
protestonai už tai katalikams atsily
gino, paremdami Flynno billių. Bib
lijos kelių eilučių paskaitymas neat
neš protestonams nei daugiau tikin
čių avelių, neigi pinigiško apmokėji
mo. Kaip kyrkės ėjo tuštyn, taip ir 
eis. Bet katalikų hierarehija — tai 
bent laimėjo milijonų milijonais. Mat, 
šiandien visi bažnytiniai lobiai turi 
stačiai prigulėti vyskupams... Bet 
čion dar ne galas: draugijos ar tai 
tiesiog bažnytinės, ar katalikiškos 
(kurios nešioja šventųjų vardus, ver
čia narius eiti išpažintin.) — visos 
bus po kontrole vyskupų, kurie kas 
valandą, jeigu išeitų kokie nesusipra
timai, gali pasisavinti draugijų tur
tus.”

Jeigu vyskupai iš to ir pa
sipelnys — tai tik šiai die
nai. Svarbu, kad panašus 
įstatymai dar labiaiv 
dins nuo kunigijos 
žmones, atšaldins net 
čiuosius.

“Saulės” nuomonė apie 
Macochą.

“Gazieta” “Saulė” plačiai 
kalba apie Macochą. Jai pa
vyko išreikšti kelias ypatin
gas nuomones. Viena iš tų 
nuomonių tokia: reikėję pa
sodinti Macochą į pamišėlių 
namus, bet ne kalėjimam 
Tuomet, girdi, mažiau būtų 
buvę gėdos visai dvasiškijai. 
Macochas būtų buvęs išskir
tas iš kitų dvasiškių tarpo, 
kaipo nenormališkas žmo
gus.

Tuo tarpu išėjo kas kita. 
Ne tik Macochas, bet ir kiti 
jo sėbrai pasirodė esą pro
duktais —vaisiais klioštorių 
gyvenimo. Macochai, ir 
jam panašus, galėjo taip pa
kilti savo “citatose” tiktai 
tam tikrose sąlygose amži
no dykaduoniavimo. Maco
chas — tai savo rūšies vaini
kas tų pavaritiškų darbų, 
kurie charakterizuoja 
lę daugumą klioštorių.

“Mes matydami jogegei daugelis 
Lietuxiu negali angliškai skaityt, 
lodei surengėm taip, kad galėsim ko- 
žna sanvaite spaudini viena arba dvi 
špaltas liet, kalboj... Norit lietuviškai 
spaudini muini ko ne 3 sikius daugiau 
kašto.., Todėl mes atsišaukem in vi
sus lietuvius, kad paremtų sunkų už
manymą ir kiekvienas užsirašytų šitą 
vienatinį Darbininkų Laikraštį.”

Tolinus sakoma, kad laik
raštis visados gins darbinin
kų reikalus ir prašoma duoti 
spaustuvei visus pašalinius 
darbus. Tai taip rašo išleis- 
tojai. Žiniose gi yra keli 
menki pranešimėliai, kurie, 
žinoma, negali apvaduoti 
ietuvių laikraščių naujienų.

N2 “U. P.” yra žiniftė, kad 
Collinsvillės lietuviai su
bruzdo pačiuotis. Sako: 
“Subrendę singeliai turi pa
siskubinti, o jeigu nesisku
bins, liks prašalinti iš jauni
mo tarpo.”

Jokių svarbesnių, pamo
kinančių straipsnių nėra.

Daugelis vietinių lietuvių 
užsiinteresavo ta naujiena, 
net užsisakė laikraštį. Žino
ma, tame nedaug bėdos, vie
nok reikia pripažinti, kad 
“Union Pilot” mėginimas 
nepavyko šiuo kartu. Labai 
jau menkai vedamas lietu
vių skyrius.

Antra, kas dar peiktina, 
tai tas, jog laikraštis nėra 
nuosekliai darbininkiškas ir 
remiasi vadinamais bepar- 
tyviškuino pamatais. Męs 
gi žinome, kad taip vadina
mas bepartyviškumas yra 
tik noras paslėpti kapitalo 
blogybes, nutylėti apie jas. 
Todėl didžiuma vietinių an
gliakasių, žmonių gana aiš
kiom socijalistiškom simpa
tijom, šaltai žiūri į “Union 
Pilot.”

Reikia manyti, kad ateity

kodėl jie taip visi snaudžia, 
—jie atsako, kad trūksta ar
ba visai nėra inteligentiškų 
spėkų. Mums rodos, kad pa
tįs geriausi veikėjai gali bū
ti prasilavinę darbininkai. 
Tiktai nereikia pasididžiavi
mo, reikia daugiau mokėji
mo elgties padoriai su tam
sesniais -broliais, reikia pa
tiems daugiau lavinties ir 
skaityti.

Išpradžiu išplatinkite lai
kraščius, įkarkite knygynė- 
į, sutverkite kuopą ar drau
giją, stengkitės prieiti prie 
moterų ir išaiškinti joms jų 
padėjimą, — o paskui jau 
darbas daug lengvesnis.

Todėl, mažamiesčiu lietu- z C

viai-veikėjai, stokite į dar-

Negražu snausti ir 
tinginiauti.

Laiks nuo laiko tūli nema
stanti vergai prabyla kapi
talistiškoj laikraštijoj apie 
laisvę, teises, kuriomis nau
dojasi darbininkai Britani
jos karalystėje.

Panašus vergai turi labai

Apie jaunimą.
“Tėvynės” rašytojas K. 

Gaižupys labai susirūpinęs 
mūsų jaunimu. Keliuose 
“T.” N N jisai ilgame straip
sny prirodinėja, kad mūsų 
jaunimas mėgstąs tik ne
švarius juokus, kuriuos ran
dąs tūluose mūsų laikraš
čiuose. Rašytojui ypač ne
tinka tūluose mūsų laikraš
čiuose vedami pasikalbėji
mai pamokinančio, agitaty- 
viško turinio.

Anaiptol nenorime sakyti, 
kad su mūsų jaunimu “vis
kas tvarkoj.” Jam, jauni
mui, dar daug reikia mokin- 
ties, lavinties.

Bet ką gero jaunimas ran
da kunigų ir tautininkų lai
kraščiuose? Beveik nieko. 
Veikliausias jaunimas — tai 
tas, kuris simpatizuoja soci- 
jalizmui. Nors tas jauni
mas ir netobulas ir jam 
daug ko trūksta, vienok ji
sai visa galva augščiau sto
vi už tą klerikinį jaunimą, 
kuris garbina dievus pas 
bačkutes. Kaip ten nebūtų, 
bet tai “Kovos”, “Laisvės” 
ir “Keleivio” nuopelnas, 
kad męs turime tarpe jauni
mo daug darbščių ir suma
nių vaikinų ir net merginų. 
Todėl, jeigu “Tėvynei” iš
ties rūpi jaunimas, lai ji pa
kreipia savo kritiką ant 
tamsios ir suklerikalizėju- 
sios mūsų jaunimo dalies.

laikrašty.
Mums atsiuntė 2 NN sa

vaitinio anglų kalba laikraš
čio “Union Pilot,” kuris iš
eina Collinsvillė’j, Illinois. 
Tame miestely gyvena su
virs 1000 lietuvių, daugiau
sia mainierių. Anglų laik
raščiui parūpo kokiu nors 
būdu . įgyti svetimtaučių 
simpatiją ir jisai įvedė vie
tinių žinių skyrių lietuvių ir 
italų kalba. Prieš mumis 2 
“Union Pilot” numeriai ir 
abiejuose yra kelkis lietuviš
kos žinelės.

Paduodame kelias ištrau-

Mūsų didmiesčiuose, kaip 
Chicago, Bostonas, Brook- 
lynas, — visuomeniškas lie
tuvių gyvenimas smarkiu 
pulsu plaka, čia męs mato
me įvairias srioves, kurios 
nors savy ta r py pešasi, vie
nok palaiko gyvybę mūsų 
tarpe ir išrauja snaudulio li
gą. Nuo didmiesčių neatsi
lieka visa eilė mažesnių mie
stų, kur yra bent 500—1000 
lietuvių.. Nors jau rečiau, 
vienok ir ten būna teatrai, 
p rakai bos, draugijos ir tt.

Bet nuvykime toliau į va
karus, į pietinę dalį Illinois 
valstijos,.į Iową, Nebrascą, 
Colorado, Californiją. Ten 
yra lietuvių — ir tai nema
žai. Vienur keli šimtai, ki
tur net keliolika šimtų. Bet 
kaip menkas ten jų veiki
mas, koks didelis susnūdi- 
mas. Neužklysta tonais be
veik jokis kalbėtojas, nesu
judina žmones prie svarsty
mo. Kuopelės ir draugijos 
vos begyvuoja. Per metus 
kartais parengiamas koks 
vienas teatrėlis. Nėra jokio 
nuoseklaus, spartaus veiki
mo. Moterįs ten irgi giliai 
miega.

Pas mus priimta manyti, 
kad jeigu kokiame mieste 
gyvena 100—200 lietuvių, 
tai jau ten nieko negalima 
nuveikti, jau ten būk tai ir 
reikia snausti. Tuo tarpu, 
pas latvius ar finus — jeigu 
kur susiranda kokia 50 žmo
nių — žiūrėk, jau ten kuo
pos, teatrai, choras, įvairus 
svarstymai diskusijos, ir tt. 
Kiekvienas laiko savo prie
derme skaityti laikraštį. 
Štai neseniai teko labai nu
sistebėti, kad latvių socija- 
listų organizatorė aplankė 
net tokias tolimas kuopas, 
kaip San Francisco, Denver, 
Minnesota, kur yra tik 
po kelis arba kelias dešimtis 
kuopos narių. Reikia tik no
rėti, reikia tik padoriai dar
buotis, o visuomet galima 
puikiai žmones suorgani
zuoti, nors jų bus tik šimtas.

Kada mažamiesčiu žmo
nės neturi jokių prakilnes
nių interesų, jie nenoroms 
pavirsta į pijokėlius, nenau
dingus nei sau, nei visuome
nei padarus.

Kada užklausi kokio nors ___ _C7 —
draugo iš mažo miestelio, pragaro.

1

—Visai ne.
Ji pamojavo man mažu kumščiu:
—žinau, žinau, nekalbėk geriau! Mie

gosi ir tiek, taip aš noriu! Pagyvensi pas 
mus, prisiskaitysi tų savo knygų.

Mano kambaryj ji dar atkartojo:
, —Aš be juokų tau sakau — apie skaity- ■

Jie negali matyti nieko to
liau savo mažų mies
telių arba kaimų. Melo pil
nas dienraštis yra jų enci
klopedija; jų alga išrodo 
jiems didžiausiu turtu, o 
Anglijos vėliava — tai jų 
pasaulis.

Vienok čia pat Kanadoj 
męs randame vietelę, kuri 
tikrų - tikriausiai parodo, 
koks tasai angliškų darbi
ninkų dangus. Užtenka ap
lankyti mažą miesčiuką šalę 
Kanados Pacific’o geležin
kelio, palei Georgian užta
kos, kad paprastas darbinin
kas dasiprotėtų, iš kur galė
jo gauti geriausią temą ir 
gyvus vaizdus tie rašytojai, 
kurie kada nors arba ir da
bar rašo apie pragarą. 
Tai vieta, kurioje tokie ra
šytojai būtinai turėtų pagy
venti, idant gauti tinkamą 
medegą pragaro aprašy
mams ir iliustracijoms. Vi
soj Kanadoj nėra kito kam
pelio taip pilno vargo ir nu
siminimo.

Tos vietos vardas — Cop
per Cliff. Miestelis su žeme, 
namais ir apielinkėmis pri
klauso Kanados vario kom
panijai. Tos kompanijos ka
syklose ir dirbtuvėse dir
banti darbininkai yra taip

Darbininkų agitatorių ir 
darbininkiškų unijų Čia išto
lo neįsileidžiama. Čia tik 
tokie Reikalingi,. kurie pil-i ’ (Tasa )
vais slankioja prieš savo po- Daugirdas mostelėjo ranka:

—Ką čia, numirs—aš Neroną sau imu. 
nirklini nn (reloži’ Adomai! Nu, velnias, vistiek — aš. . -fvt v 4! važiuoju. Blogiau bus, atsiųsk kų nors. Su- nemjslyk! Kur tavo bibhjos, duokš
kas nėra nepngulmingu. Se- . * biesas^uk nieko nežino ' —Nu, neskaitysiu, neskaitysiu, jei taip
novės baronų tironystės iš- tl» alįas bJPsas nieRo nezino- nori.
dorvbe bts^su atsisėdau prie lango. Stasė susirie- pažiūrėsiu per rakto skylelę ir.
tun^kn’nernesn Connor Clif f ant hresės prie lovos — ji išrodė tokia •la?.,,‘ 9^' Tas tau ne mo^ina» ^ata- 
pvvento Ti P1 maža, tokia silpna ir tokia smulkutė. taip, kad nu!

. ? / . .. . . . Laikas slinko pamažu, neapsakomai o _ Ką. Mustis. Man ledos, kad tu,
Savininkai eikvoja pim- nuobodžiai Stase, mustis nemoki... „

gus, kaip vandenį, kad tik1 " *yo'
geriau išgarsinti tą vietą ir 
pritraukti daugiau darbi
ninkų. Ten tankiai kviečia
mi įvairus lošėjai, daromos 
parodos ir kitokios pramo- 
gės, kad tik daugiau žmonių 
pritraukus, kad tik geriau I . 
vietą išgarsinus. Bet kas tik " 
atvažiuoja, nežinodamas 
vietinių sąlygų ir norėda
mas iš kompanijos pasipel- |v( 
nyti, kaip visokie lošėjai, at
letai ir t. p., tokiems pilnai 
užtenka vieną sezoną išbūti 
ir jie bėga iš tenai, nepaisy
dami padarytų sutarčių.. 
Copper Cliff’o kasyklose pa
gaminama daugiau nikelio, 
negu kur kitur ant žemės 
paviršio. Faktiškai, da-

kiti skriaudų negalima būtų 
surast ir Rusijoj. Jeigu ver
gas nori pasistatyti savo na
mą, jisai turi pasirandavot 
nuo kompanijos žemę. Jisai 
moka norninališkai, ramios 
tik 25 centus į metus, bet 
kompanija gali jam bile ka
da paliepti išsikraustyti nuo 
jos žemės. Jeigu vergas no
ri parduoti namą, kurį jisa 
pasistatė arba nupirko, jisai 
gali parduoti tik tokiai y pa
tai, kuriai daleidžia kompa
nija. Jeigu darbininkas-ver- 
gas neranda tokios ypatos, 
kuriai kompanija pevėlytų 
jo namą pirkti, tai jis būna 
priverstas išsinešdinti ir pa
likti namą kompanijai. Ar 
tai ne augščiausiai išsivys
čiusio kapitalizmo brutališ- 
kumas? Ar čia matosi bent 
menkiausis darbininko tiesiv

Vien tik drūčiausi darbi
ninkai įstengia kiek ilgiau 
Copper Cliff’e gyventi. Nuo
dingi tirpinimo vario gazai 
nuolatos pripildo orą. Žmo
nių plaučiai tenai visados 
pripildomi troškinančiu sie
ros garu. Jokių gyvū
nų miestely nė jo apielinkė- 
se nėra, nes jie negali. ten 
gyventi; net jokie augme
nys miestely negali augti.

kė turi labai liūdną ir gailin
gą išžiūrą.

Darbininkai - vergai čia 
nuolatos mainosi: naujai at
ėję skubinasi kaip greičiau 
iš ten išsinešti, nors tas ma
žai kam pasiseka, o jų vie
ton vėl nauji ateina. Tie, ku
rie pabūna kiek ilgiau ir pa
sistato ant kompanijos že
mės namus, matydami, jog 
jų laukia greita mirtis, par
duoda namus už mažiausią 
kainą, kad tik ištrūkti iš to

paviršio.
bar yra tik viena kita nike-I 
lio kasykla, kuri visai mažai 
pagamina. Nikelį daugiau
sia vartoja išdirbystėje šar
vų kariškiems laivams. Vo
kietija visą reikalingą nike
lį ima iš Copper Cliff., Fran
ci j a taipgi. Anglija suvar
toja milžinišką daugybę ni
kelio savo šarvuotlaiviams. 
Kitos mažesnės valstybės 
taipgi visą sau reikalingą 
nikelį perka iš Kanados ka
syklų. Jeigu Anglija už
draustų pardavinėti nikelį 
kitoms valstybėms, tos lai
vynas taptų tikrai drūčiau
siu. Jinai galėtų apdengti 
savo kariškus laivus su nike- 
keliu užgrūdytu plienu ir 
galėtų paskandinti visų ki
tų valstybių laivus.

Kodėl Anglija to nedaro? 
Juk tai labai lengvas daly
kas. Todėl, kad Anglijos 
kapitalistai, bijo padaryti 
Anglijos laivyną nepergali
mu. Jie bijo, kad pasaulio 
darbininkai galėtų paimti tą 
laivyną ir su jo pagelba su
grąžinti savo pavergtas tie
sas. Plėšikai kapitalistai 
jaučia, kad toks laivynas ga
lėtų jiems pabaigą prisku
binti. Tokis laivynas panai
kintų kares ant visados, o to 
valdonai nenori. Jie taip 
gabiai tvarko karišką tautų 
galybę, jog jie gali bile kada 
supjudyti tautas su pagelba 
pasamdytų rašėjų ir politi
kierių. Jeigu Anglija nu
perka nikelio vieno kariško 
laivo šarvams, tai jinai ma
loniai daleidžia Francijai, 
arba Vokietijai, arba Suv. 
Valstijoms irgi po tiek nike
lio nusipirkti. Tokia Angli
jos geraširdystė vien tik pri
pildo kapitalistų pinigynus.

Kanados vario kompanija 
tarpsta vien garbinimu ka
rės dievo. Vienas tos kom
panijos urėdas neseniai ši
taip išsitarė: “Jeigu san
taikos karvelis atlėktų pas 
Copper Cliff, męs skubiai 
jieškotume šautuvo, kati jį 
prašalinti.” Štai priežastis 
tų pragariškų išlygų,- kurios 
tame kasyklų miestely yra; 
štai priežastįs, kodėl kom
panija bijosi unijų ir darbi
ninkų agitatorių; štai prie-

Mudu su Stase tylėjom. Adomo krūti
nėj be paliovos girgždėjo, čipė ir urzgė.

Nejauku buvo — kaip tamsioj rudens 
naktyj tuščiame, beribiame lauke.

Stasė, lyg ką prisiminusi, skubiai atsi
stojo:

—Ar tu vienas gali pasėdėti? Aš iš
eisiu.

—Gerai.
Mergaitė išėjo.
Sugrįžo už pusvalandžio — išrodė daug 

ramesnė, akįse švietė viltis:
—Dabar jau palengvės... Aš ant mišių 

daviau — tris rublius. Išgys... Sakiau aš 
jam: ponaiti, ponaiti, liaukis, mesk tą vis
ką, ot ir atsitiko...

Naktį Stasė praleido prie ligonio.
Ant rytojaus su Adomu buvo tas-pats: 

gulėjo pusgyvis, subintuotas. Apie pietus 
kraujas iš burnos vėl prasimušė.

Stasė pabalo. Pasilenkusi prie Adomo 
veido paklausė:

—Ponaiti, gal kunigo? Aš pašauksiu... 
Išsispavedoti, ponaiti...

/ Adomas užkimusiu balsu suniurnėjo:
—Dar ko! Tą asilą sau gali pasiimti!
Stasė atšoko nuo lovos ■— visa raudona, 

akįse vietoj vilties, pasibaisėjimas! Lyg'ap
svaigusi ėmė sukiotis po kambarį, be jokio 
reikalo stumdyti kresę. Nervingai numojo 
ranka ir išbėgo laukan.

Vakare atvyko Meištavičius. Užsilai-. . ?
kė padoriai, nekamantinėjo ligonio kaip ir siaus- 
kas. Kelius sykius tik atkartojo, apgailes
taudamas :

—Šimts perkūnų! Manęs nebuvo ten, 
būtumėm tokią pirtį sukurę, kad ai!

Po vakarienės jis išvažiavo.
Ligonis tris paras buvo didžiausiame- 

pavojuj. Stasė nuo jo nesitraukė — suvar
go, sulįso, akįs ir skruostai įdubo, visą laiką 
tylėjo.

Tvirtas Adomo organizmas nuveikė 
mirtį — pasidarė gerėliau.

Aš išvažiavau.
VIII.

Rugpjūčio galas.
Aš vėl Putriškiuose.
Stasė suplojo rankomis:
—O tu man prisisapnavai ir, kaip be

matant, Putriškiuose! Ot, gerai!
Ir ėmė sukiotis po kambarį — žvali, 

linksma, liekna.
Aš paklausiau, kaip Adomui?
Mergaitė kažin kodėl visa užkaito:
—Gerai jam! Sveikas! Vakar j mies

tą išvažiavo. . - , T.. .,
v —Ko? —N.1! nl!

—Nežinau, sakė, kad sude jam reikia. . ^siįenkė, koketiškai 
Prie vakarienės naujieną išgirdau. Sta-1 mis ir atšoko atgiu:

sė papasakojo, kad Daugirdas su Meištavi- 
čium susimušė, čia-pat, šiame valgomaja
me kambaryj?* Meištavičius, bundžių pava
dino šuleriu ir, žodis po žodžio, sukybo.

Muštinių scenas Stasė parodė artistiš
kai: grimasomis, gestais, pukštėjimais imi
tavo ir Me-ištavičių ir Daugirdą. Pati juokė
si ir aš kvatojau. i - . v. j.

Adomas prieteliams liepė išsinėšinti | al)ieAs/osj^^ 
laukan ir jiedu nuo tos dienos nebesirodo 
Putriškiuose.

Į vakarienės galą Stasė striktelėjo nuo 
stalo:

—Ak, ir galva mano!
Išbėgo.
Sugrįžo, nešiną du storus sansiuvinius 

ir padavė man. Aš perverčiau vieną san- 
siuvinį, paskui kitą. Stambiomis, padriku-1 v?s klausti 
Šiomis raidėmis, dar neįgudusią, matyti, 
ranka iš kažin kokio rinkinio buvo išrašytos 
eilės ir proza.

—Kas čia rašė? — paklausiau aš.
Stase tyliai prasijuokė:

Ir ji žnibtelėjo man ausin:
—Še nemoku!
Pasakė laba naktis ir išėjo.
Aš parašiau porą trumpų laiškų ir kri

tau miegoti.
Rytmetyj pasiskubinau pas Stasę pa

siklausti, kaip greičiau atidavus korespon
denciją pačton.

Eidamas koridorium, dar ištolo aš pa
mačiau, kad mergaitės kambario durįs pra
viros. Prisiartinau ir nustebęs, sustyrau 
tarpduryj. Stasė naujame juodame akso
mo kostiume, elegantiškame kostiume, atsi
stojusi prieš veidrodį, segė prie krutinės 
raudoną jurginą. Prisegė, pasižvalgė stik- 
lan ir, matyti, jai nepatiko: treptelėjo koja, 
pataisė gėlę ir, linksmai pamerkusi akimis, 
pati į save pratarė:

—Oi, Stasė, Stasė, kokia tu dabar, su
vis nebemužikė! Tai bus jam dyvai!

Stasė toj valandoj ištikro buvo dyvai— 
stebėtinai graži!

Mergaitė vikriai apsisukę ant vienos 
kojos ir išpalengvo ėmė tripčioti, lyg reng
damos į šokį... Kilstelėjo galvą, krūptelėjo 
ir sustingo, tartum užklupta prie baisaus, 
blogo darbo. Valandėlę stovėjo, it juoda 
statuja. Pasijudino ir vėl sustingo. Akįs 
rūsčios ir veidas rustus. Sunkiai alsuoda
ma, per dantis iškošė:

—Ko tau?! Tu žiurėjai, kaip aš tai-

Aš ėmiau teisintis. Ji klausė nenoro
mis, skaudžiai spaudidama pirštus.

—Tu nežiūrėjai, teisybė? — pertraukė 
mane Stasė.

—Sakau, kad ne! Kokia tu ištikro!
—Tu nemeluoji?
—Nu, Stasė...
Rustus Stasės veidas nusišipsojo:
—Gerai, tau aš tikiu! Eik šen.
Aš įžengiau kambarin.
Stasė dar pridūrė:
—Ok, kaip tu mane išgąz.dinai! širdis 

da ir dabar tebedreba!
—Aš nenorėjau.
—Gana! Matai, aš noriu parodyti tau 

savo naujus drabužius... Pažiūrėk...
Mergaitė apsisukę ratu:
—Patinka? Adomas man...
—Puiku, Stasė! Pašėlusiai puiku!
—Nu jau! Mieste tu ne tokias matai...
—Ne geresnes...
Stasė paraudo ir, nebenusimanydama 

kas daryti, ranka kietai užspaudė man bur
na:v

—Einam arbatos gerti, ką čia...
Nuėjom valgomajan kambarin. Papus- 

ryčiavęm. -Stasė juokavo be galo, buvo ka
žin ko linksma.

Mano laiškus išsiuntėme per kunigą At
kočiūną. *

Dieną aš skaičiau Strinbergą, Jiet skai
tyti nesisekė: mintis tavi-matos sukiojosi

nieko kito, vien tik vergus 
su vergiška dvasia.

Copper Cliff — tai vieta, 
kurios visi darbininkai turi 
saugotis. Darbininkų judė
jimui būtų tikra laimė, jei
gu visi darbininkai atsisa
kytų tenai dirbti, nors už 
didžiausia algą.

(Iš “N. Y. Call.”)
J. Stropus.

.Kinematografai.
Apskaitymas parodo, kad 

Vokietijoj yra 2000 kinema
tografų. Vienam tik Berly
ne jų randasi 260. Paryžiuj 
gi tik 200. Užtat 9 didesniuo
se Suv. Valstijų miestuose 
yra net 140Č0 kinematogra
fų.

—Tu? /
Ji papurtė galva: 
—Ne!
Už valandėlės pridūrė: 
—O jei aš?

»• • Puiku! Tu rašei, a?

Vakare pas mane atėjo Stasė. Atsisė
do prie lango ir pirštais ėmė barškinti stik
lam

Aš užvožiau knygą. •
—Ko tu neskaitai? — paklausė Stasė.
—Nesinori.
—Nesinori! Nu, tegul... O tu man vie

ną daiktą pasakyk, aš jau seniai norėjau ta- 
T: ar tu ant mašinos skrajojei?

—Ant kokios mašinos?
—Ar tu nežinai — dabar tokią išmisli- 

jo: aš laikraštyj mačiau. Lekia augštai, 
augštai, o apačioj miškas, ai toks mažas, nu, 
suvis mažutėlis! U-u ! Aš niekados ta ma
šina nelėkčiau!

—Kodėl ?
Stasė užmerkė akis:

(Toliaus bus)

—Bravo, Stasė!
Mergaitė sujuko. Ji, turbut, ilgai gal

vojo, kokį nuosprendį aš tarsiu apie jos raš
tą ir štai man pagirus, ji buvo laiminga, 
taip laiminga, kad ir gėda jai pasidarė. No
rėdama paslėpti savo konfūzą, Stasė ranka 
mostelėjo į vazonus ant lango:

—Matai kokie narcisai pas mane už
augo !

Po vakarienės aš paprašiau žiburio.
—Kam tau žiburys? — pasiteiravo 

Stasė.
—Paskaitysiu.
—Lempos tau neduosiu, girdi! Miegosi!
Nulenkė žemai galvą ir, žiūrėdama 

man akisna,beveik maldavo:
—Tu neskaitysi, a? Iš kelio reikia pa

ilsėti, pavargai...

Nė mylos, nė išdidaus keršto—
Jūs kasdienybės išperos!
Siauručiai geiduliai jus tvarsto, 
Pavergę laiko nuolatos.

Jums vienas rūpestį tedaro:
A, by ant vietos stinpt—tūnot... 
Ne jums sparnai dvasiniai — oro!
Jums šliužio vietoje rėpliot.

Jums ištveriųės ij’ jiegų stygsta

Visumo payėrsmėsna verst: 
Su kasdi be kurs išly&sta— 
Ha! tam ne vyro darbas tve r t.

Ne jums troškimai, myla kova!
Ne jums tos paslaptis sferos...
Ai! jums geriau pritinka lova.
Jūs — kasdienybės išperos!...

4—VII—1913. Klajūnas.



o bačkutėmis patvirti- ranką tokį plakatą, jokiu

PAJIEŠKOJIMAI
kad tas drau-

Juokų kąsneliai

as

tiek!

kare dar ir vargonininkas gina ir

Smarkus kolektorius.
Biznierius (į detektyvą):

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

didelių karš- 
Rožytė.

Neva mokintas.
(Monologėlis)

(Išeina vyras su akiniais 
ant nosies ir suraitytais

Worcestcr iečiai temykit!
Pranešu, kad LSS. 40 kuopa išrin

ko mane už agentą užrašinėti darbi
ninkiškus laikraščius; kas pas mane 
užsirašys darbininkišką laikraštį, y- 
patingai “LAISVI;?,” gaus knygelę do
vanu.

P. DĖDYNAS,
5 Diamond st.. Worcester, Mass.
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Proletariška daile

Pilypas iš kanapių.
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Proletariška dailė! Ar ne 
keistoka? Ar tai išalkusiai 
miniai, kuri stovi žiaurios 
“kovos už būvį” ugnyje, ku
ri visomis jiegomis kovoja 
dar tik už savo elementariš- 
kiausius reikalavimus, gali 
apeiti dailė? Ar tie — išsi
reiškiant vokiečių poeto 
Heinės žodžiais —hunai, ne
civilizuoti barbarai, nesu
mins savo purvinomis kojo
mis ją? Juk miniai tik pilvo 
dalykai rūpi! <Jai viskas — 
duonos šmotas!...

Su apgailestavimu reikia 
pasakyti, kad daugelis net iš 
mūsiškių (drg. Baltrušai
tis), jei jau netiesiog, tai, 
mažiausia, abelnai prisilai
ko tos pažiūros. Jiems mat 
rodosi, kad minia dar “ne
suaugus”, jai pakanka Rut- 
kaus brošiuraičių... Na, jei 
jums nepatinka — išsireiš
kiant- švelniau — “populia- 
riškn raštų”... Toliau?—Jūs 
rasite “Genovaičių!...”

Toji sena nudėvėtą pažiū
ra priklauso devyniolikto 
metšimčio pradžiai, kuomet 
proletarijatas buvo dar ne
aiški masa, kuomet jis vos 
išstatė ant gyvenimo arenos 
savo reikalavimus, — kuo
met jis, I 
pirmas savo 
gas.

taip sakant, arė 
va- 

Nestebėtina tat, kad 
tokis jautraus temperamen
to žmogus, kurio simpatijos 
linko skriaudžiamųjų pu
sėn — Henrichas Heine —su 
baime žiūrėjo į augantį dar
bininkų judėjimą. — Netaip 
yra šiandieną. Daugelyje 
atsitikimii jis pasirodė ge
resniu dailės (Įrangų, negu 
buržuazija. Šiandieną jis 
turi aiškų neperprantamą 
atsakymą į įvairius gyveni
mo klausimus— istoriškąjį 
arba dialektiškąjį muturi j a- 
lizmą! Su pagelba to jis iš
ardė buržuazijos “šventiny- 
čią” ir parodė, kad daile yra 
ne dievų, ne genijų nuosavy
bė, bet tokia jau žemės duk-

ji turi priklausyti ir jam. 
Dar daugiau — jis sako, kad 
dailę, reikia paliuosuoti iš 
po valdančios klesos jungo, 
kad ji neprivalo būti įrankiu 
draugijos parazitams ir vi
siems kitiems, bėgantiems 
nuo pasaulio manijakams. 
Kad atsiekus tą, jis sako — 
reikia panaikinti privatišką 
nuosavybę 
so to blogo 
matą !

Ką tas reiškia? Nieko ki
to, kaip tik tą, kad jis nepa- 
sikakina ir nenori pasika
kint! nei pilvo reikalais!

Tiesa, dailūs srityje pro
letarijatas nedaug atsiekė, 
bet tai nereiškia, kad jam 
neapeitų dailė. — Nedėkin
gas alsinantis darbas, kas
dieninis rūpestis rytojumi, 
neleidžia jam tverti bei gė
rėtis geresniais dailės dar
bais. Tą proletarijatas at
jaučia, supranta ir mato. 
Todėl jis pirmių pirmiausia 
reikalauja geresnių gyveni
mo apystovų. Bet jei kas 
tame mato vien tik pilvo da
lykus — proletarijatas ne
kaltas. Tiems ponams vis
kas, kas darbininko — juo-

LAISVE
brošiūrai tęs, bet dusyk rei-1 prasti moterų reikaluš, pra-1 Kada gi tie fanatikai bus rųšių. Kaip kas sodina va- :
kalingiau būti ne vienpu- deda lavinties ir sekti pamo- žmonėmis? Ar tik nepradės tą ir cukrines lendres. Sal- ;
siais! Tobulindami savo pro- kinimus pirmeiviškų ^prų. ir į bažnyčią bačkutes vežti? džiosios bulvės čionai užima
tiškąjį regratį, nepamirški- Tos moterįs nori dirbti is- S. Večkys. pirmą vietą. Taipgi sodina—
me ir dvasiškojo. vien su vyrais, jos nori sykiu Atimi Maw ma Pres^osios bulvės ir pi-

Stasys Strazdas. kovoti su pasaulio neįeisy- . . ’ Q nacai. Iš daržovių auga a- <
------ -i- ■ bėmis. Ir tokių moterų yral..KaiP Ja.u. vlsose..Yjlv-Xals; gurkai, arbūzai, dynės ir 

Kn---------------- valdn? ateitis- laukiama 1<ourtKh of skvaš, o taipgi cibuliai, ridi- •Ką senatoriai vaido. J A Bitutė July” taip ir pas mus buvo kai> kruįkai) pastarnokai ir ,
----------------------- --------------laukiama,kaip kokios di- morkos į§ kvietkų yra 

“Appeal to Reason pa-11/„c^ziaiĮslos šventes . Stebėti- pUikįausios radastos, Icurios 
duoda įdomias žinias apie ivOreSpOflOeflClIOS na> ka^ ne taip jau anglai-1 žydį per ištisus metus. Taip- ; 
mūsų senatorių turtus. Iš------------ ------------- patnjotai jos laukė, kaip gį daržovės auga per ištisus <
tų žinių aiškiai matosi, kad Philaddnhia Pa kaC mūsų lietuviai. Argi metus. Kiek daržovių ir ja
ponai senatoriai maudosi <<T . _ ,, . ’. . yra kokia nors nauda lietu- čia ūkininkas užauginaFnvfiinan Irnin inVetid ton LaiSVCS skaitytojams Viamc t0S “Šventės”Ma- i / • • -i •tintuose, kaip inkstai tau- . , . J viams is to s sv eiues . ivia ant 40 akrų, tai žiemių uki-
kuose. Tat argi jiems bus N . , ■*. . . i . I nau, kad kiekvienas paša- ninkas negali užauginti antgalvoje darbo, žmonių reika- I?1^0 , cukermnkų kovą. kys> ne. Bet mūsų lietu- "į0 akru E g 
lai! Nusipenėję magnatai ‘ yra “nauda”. cia Važiuoja daug ligo-
fabrikantai laiko savo ran- . , & l. . . z-, Štai 3 d. liepos vakare lie- Lį„ žiemiu gydytis tyruk<« ,nūs, politiško Ir ^i^'CT**'** k“il‘ k?d ori Ir ronrloita“ ’ ’
Eaxs;® ™šSi ESS;t”pXYu“XJ“''>’'“S1?>?■"R
Jie paveicia milijonus zmo-L . T j nau iiuesias yra uz tikimas. Visi pirmeiviai tik
niu vergais. laimėdami -1 n įmausią bo- draudęs nešiotis revolverius vienas nUskryžiokis.

Ve tie senatoriai: Catron ir šaudyti,; jie pradėjo atvi- 1 w. yA. Naujokas.
iš New Mexico — 25 000 ak- lenkus, lietuviai laikėsi rai “švęsti , apsiginklavę re
ni anglies žemės Jackson stlPriai 1^1 Pat Pabaigai. veiveriais, geriau sakant, Philadelphia, Pa.iš Slando - milij^ “bombarduoti” Matykite ant kiek Phila-
niai interesai komnaniioi minP?iu prieš piet. . . miestą. Tą pat vakarą buvo delphijos tautiečiai kultu-
pristatančioj triobom staty- Didžiuma gnžtancių labai sual.eštuotas J. Š. už šaudy- riški! Ant 4 liepos kelios su- 

I ti medžius, Chilton iš W. aePasiganėdinę tokiu laimė- ma jg revolverio. Nabagė- sivieniję katalikiškos tautiš-
Virginiios>____didžiausi mai- jimu ir.nėra abejones, kadhjuį Juozukui prisiėjo tupėti kos draugystės surengė pik
lių plotai,___ McLean iš Con- neužilgi° vėl iškils streikas, belangėj visą “šventę”, kuo- niką Maplle Grove parke,
neetieut — turi geras dalis ku°met darbininkai geriau meį j0 draugai linksminosi, Kad sukviesti publiką, kaip
net nenkeriose komnaniio- Pasirengs. staugė visokiais balsais, kad žmonės daro, pagaminose; Fall iš N. Mexico_  10 ^treikieriai tarin širdingą vaikščiodami gatvėmis per “plakatus”. Nuo-tokių pla-
tūkstančių avių, anglies ir a^u. laikraščiams, naktį: su būbnais, armoni- katu, kokius padarė tos
cinko mainas; Li’ppit iš Pro- ku.™ ”lus.r5n?,f> Jį. y. “Ko- koms, smuikoms, blokinėms, draugystės, apsaugok vieš- 
vidence’o — yra kompanu j • . ®!?veJ ’ «T • įmy”„’ žodžiu sakant, kas kuom ga- patie! Žmogus paėmęs į 
milijoninės bovelnos kornpa- Keleiviui ir Lietuvai , Įėjo, o bačkutėmis patvirti- ranką tokį plakatą, jokiu 
nijos; Lodge iš Massachu- , l’Sj . .raĮ/g?ms.’, • D.al:a‘ no visą patrijotišką parodą, būdu negali suprasti, kokip- 
setts—dalyvauja, kaipo da-nav a1 lrJ’ i8-!1";1111’ NetaiP Jau stebėtina, kad je kalboje bandyta jis rašy- 
lininkas, penkiose stambiose varde presos komiteto vyrai panašiai elgėsi, bet ti. Mat, rašytojas ir druko- 
kompanijose; Hollis iš N. K. Merkis. įdomu jaugtas, kad ir mergi- rius tų plakatų yra tikri tau-
Hampshire — turi daug naJ Norwood Mass nos toje piemeniškoje paro- tiečiai ir, kaipo tautiečiams, 
mu, farmu, giriu ir tt. New- .... doje dalyvavo. Tik jau ge- kreiptis pas žmones, dalyką
lands iš Nevados — turi pui- ..4 9: lleP°.s.. an.t .S0C1la11®^ da suaugusioms merginoms suprantančius, sulyg jų nuo- 
klausias farmąs šešiose va- l)lkn. 0 atsllanke 200 Vaikų žaislais užsiimti, kuo- monės, butų nepadoru. Ta- 
karų valstijose; Towsend iš Pu\° svečių iš So. met k4tos nemoka nei A B C. čiaus, nei mažiausio supra-
Michigano_ dalininkas A- bostono ir Cambridgeidus. 5 j. liepos atsibuvo teis- timo neturėdami apie litera-
merican Lumber Co • Over- V*8* laiką praleido gana mas Juozo šešeikos, kurį tiškąjį ir techniškąjį darbą, 
man iš N. Carolines turi bo- linksmai. P. Svotelis pakai- teismas už šaudymą nubau- daro patįs.
velnos dirbtuves, priguli aPie vai’gingą padėjimą dė ant $50.00 ir atėmė “Jais- Jeigu tą būtų padarius 
nrie evvasties andraudimo Patersono streikierių. Su- nius” gerti rudį ant triįu viena kokia nors bažnytinė PkonųM Smoot iš .. mėnesių, arba geriau sk draugystė (ką jos jau nesy-
vininkas aukso ir sidabro . Zmones Jiekavoja socija- kant, prirašo teismas prie kį padare), tai niekas nebūt 
kasyklų. Tai vienas iš tur- iistalPs. l!ž. tokį,. S?’a^ “blaivystės”, jeigu patįs į ją ir atydos atkreipęs. Bet kad 
tingiausiu senatorių. pasilinksminimą, vieni tik nesirašo. Matyt iš to visko, tą atliko 5 ir gana skaitlin-
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Ta litaniją reikėtų taip | socijalistiška darbą. Žino-1 baUsmė, nes jis padavė ape-1 draugystės, tai jau neatleis- 
- ■ ------—........- H.................... ’■ * tina. Didelė gėda, kad iš to

kio didelio ^lietuvių būrio, 
neatsirado žmogaus su gal
va. ^(Teisybė ir plakatų dir
bėjas yra žmogus su galva, 
bet paprastai tokius vadina 
kopustgalviais).

Piknike buvęs.
Nuo red. Mūsų korespon

dentas kartu su korespon
dencija prisiuntė ir tą gar
sųjį “plakatą”, bet, brangin
dami “Laisvėj” vietą, tos 
beždžioniškos kalbos netal
piname.

Norwood, Mass.
Čia turiu atsakyti kelis 

žodžius “Draugo” korespon
dentui. Teisybę sakant, tas 
atsakymas turėjo tilpti 
“Drauge”, bet kadangi ten 
randa vietą tik salaveišių 
armijos pasekėjai ir visoki 
šmeižikai, tai iš kalno žinau, 
kad mano raštelio netalpins.

“Draugo” N 26 p. Lapelis 
rašo apie Labdarystės drau
gijos fėrus. Jisai sako, kad 
žmonių kas vakaras lankėsi 
tiktai po 2 tuzinus. Matyt, 
kad “Draugo” koresponden
tas daugiau nei nemoka su- 
skaityt, kaip tik iki dviejų 
tuzinų. Kiek ant mūsų fė- 
rų lankėsi žmonių, tai paro
do uždarbis, nes gryno pel
no liko net $227.91.

Tėvo kapucino laikę fėrų 
taipgi niekas “negarbino”. 
Tiktai drg. Šergalis, aiškin
damas naudingumą Labda
rystės^‘draugijos, pasakė: 
“Nors -kapucinas ir prisieg- 
dino žmones neiti ant mūsų 
fėrų, vienok čia susirinkusi 
skaitlinga publika parodo, 
kad jo žodžiai paliko tuš
čiais”. Argi negėda meluo
ti? (“Draugo” ir jo kores
pondentų melagystės paro
dyta jau ne vieną kartą, bet 
pas juos gėdos nėra. Jie sa
vo ambrija ir gana. Red.).

Bizūnėlis.
Scranton, Ph.

Iš 5 į 6 liepos apie 4 vai. 
ryte sprogo dinamitas prie 
lietuvių neprigulmingos baž 
nyčios. Sprogimas padarė 
blėdies ant kelių dešimtų do
lerių. Sprogimas buvo gana 
stiprus, nes išteškėjo langai 
vįsų aplinkinių stubų ir iš- 
gązdino daugybę žmonių.

žmogus, pasakai pats sau 
“Daug yra gražių subjektų, 
bet moteris viską viršija”. 
Ji taip sukompromituoja 
žmogų, kuris įėjęs į cinišką 
padėjimą — negali išeiti...

žodžiu sakant, viskas tu
ri savo vietą. Jūra musku- 
luojasi, saulė centralizuo- 
jasi, žemė populerizuojasi, 
o žmonės ir kiti gyvūnai— 
solidarizuojasi.

O ar tą viską mato nemo
kintas žmogus?... Turim pa
sakyti, kad ne! Jie yra ne
regiai ir nebyliai. O kodėl? 
Todėl, kad nemokinti!

Nemokintas žmogus ne
supranta nei vieną moksliš
ką žodį, nemoka apsieiti su 
moterims ir kito neprilei
džia prie - linksmos valandė
lės...

Matyt, piktadarys negalėjo 
atsakančiai užtaisyti dina
mito, nes bažnyčia yra sau
gojama.

Yra sprendžiama, kad tą 
darbą atliko ne kas kitas, 
kaip tik tikrieji Romos ka
talikai. Tikimės, kad pikta- 
daris bus susektas.

Svetimtaučiai* labai ste
bisi, kad tarp lietuvių deda
si tokie bjaurus darbai. Juk 
šįmet jau antru sykiu nori
ma .susprogdinti lietuviška 
bažnyčia.

Proletaras.
Montello, Mass.

6 d. liepos moterų drau
gystė “Birutė” parengė vi
suotiną susirinkimą su pra
kalbomis. Kalbėtojum bu
vo garsinta V .Jakštys iš So. 
Bostono, bet nežinia, dėl ko
kių priežasčių nepribuvo. 
Tokiu būdu kalbėjo vietinės 
kuopos socijalistai, nurody
dami, kaip moterims reikia 
tvertis į pirmeiviškas drau
gijas. Tarpais buvo dekla
macijos, bet nekurios visai 
nenusisekė. Daina nusisekė 
pusėtinai. Prisirašė 8 nau
jos narės. „

Ant galo buvo diskusijos 
temoje: “ar reikalinga mo
terims organizuotis?” Tu
riu pasakyti, kad nekuriu 
moterų kalbų visai negalima 
■buvo suprasti, nes kada rei
kėjo kalbėti apie organizaci
ją, tai jos pradėjo drožti a- 
pie burdingierius.

Žmonių buvo neperdaug, 
turbūt, dėlei 
cm.

Atsakymas. Aš negalėjau 
pribūti todėl, 
gas, kuris mane kvietė kal
bėt — nedavė man jokios 
žinios, kuomet jau buvo at
spausdinti plakatai. Kvie
čiant gi nei pats kvietėjas ne 
žinojo, kur bus prakalbos ir 
kada. Tai kur aš turęjau va
žiuot? V. Jakštys.

Senas Vincas

Redakcijos atsakymai
V. J. Shverskis, Bridgeport, Conn. 

Su mielu noru būtumėm sugrąžinę 
Jūsų korespondenciją, jeigu būtumėt 
pranešę anksčiau. Dabar to padaryti 
negalime, nes jau sunaikinome.

S. Večkis, Lawrence, Mass. — Ko
respondenciją talpinam. Rašinėkitc 
tankiau.

P. Lukauskas, Easton, Pa. — Ko
respondentų vardų neišduoda nei vie
na redakcija.

Lietuvaitė, Athol. Mass. — Apgyni
me /šv. Onos draugystės nieko gero 
nejiašakot. Netilps.

Svečias, Norwood, Mass. — Jūsų 
juokus galėtų suprasti tik keli nor- 
woodieciai. Kiti gi “Laisvės” skaity- 
jai visai nesijuoktų. Sunaudosime, tik 
kitokioj formoj.

J. Kasiulis, Charleroi, Pa. — Per
žiūrėsime vėliau.
^Philadelphijos Dėdė. — Talpiname 

tas pačias žineles kitų korespondentų.

Pajieškau savo dėdės Felikso Zala
toriaus, Kauno gub., Ramigalos par., 
Barklainių miestelio; apie 20 metų 
Amerikoj. Girdėjau jis yra kur apie 
Pittsburgh:}. Malonėkit jis pats arba 
kas kitas pasiųsti jo tikrą antrašą, 
užtai būsiu labai dėkinga.

Marijona Tamošiuniutė, 
1722 N. Lihcoln st., Chicago, Ill.

Pajieškau Simono Kelies, Kauno 
gub., Ukmergės pav., Alunėių (Paiš- 
takių) kaimo. Turiu svarbų reikąlą.

J Kasiulis,
1105 Prospect AU. Charleroi, Pa.

Pajieškau draugų K. Meiliūno ir K. 
Žitkevičiaus, Kauno gub., Panevėžio 
pav. 5 metai atgal gyveno E. Wal
pole, Mass.

Ig. Baltrūnas, 
88 Concord avė., Norwood, Mass.

I Patersono streikierių. Su- į nįus 
rinkta aukų $10.97. mėnesių,

Žmonės dėkavoja socija- kant, 
. llistams už tokį i - -v- ........ ’

.81a«o.u ovwciuvxxi*. pasilinksminimą. Vieni tik nesirašo. Matyt iš to visko, tą atliko 5 ir gana skaitlin-
Na, bet bus gana tų var-l ^natikaj. stengias^ trukdyti |fcad Juozukui buvo permaža| gos savo nariais ir turtu 
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ilgai nutęsti, kiek išviso yra aro. n.e sa.Y? P1'?" liaciją į augštesnj teismą,
senatorių. tu, bet įkalbami dvasiško te- Pianistas.

Dabar jūs supraskit, kad ve,V,0- , , .... w . .. , ...
žmonių reikalai jiems nega-1 luo tarpu, kada socijalis- E. Arlington, Vt.
Ii rūpėti. Žmonės patis turi ‘ m°ters linksminosi ant Per pasidarbavimą keleto 
paimti valdžią į savo ran- tai dvi katalikų veiklesnių ypatų, 6 d. liepos
kas * moters užvedė diskusijas buvo surengtas koncertas R.
_—____________________ Įstuboj prie bačkos ir Baltrūno namuose. Buvo

viena antrai nurodė savo deklamacijos, monologai, di- 
teisybę, smogdama bonka į alogai ir tt.
galvą. Už tokį gabumą na- Išpildyme programo daly- 

“Laisvės” N 52 tilpb I bagė papuolė už grotų. Tai vavo: S. Baltrūniūtė, A. Pa- 
straipsnis “Nepakviesti ad- vis kapucino skelbiamosios šakarnis, J. Pašakarnis, D.J. 
vokatai”. Jo autorė Ada Vii- artimo meilės vaisiai. ' ' ' ............... ...................
maniūtė nurodo, kad mote-l A. Pratašius,
rįs apginimo nereikalauja. 
Iš kur ji tą žino?

Moterįs riekalavo apgini
mo ir reikalauja (žinoma, 
ne pas tokias, kaip Vilma- 
niūtė). Šįmet Washingtone 
ir New Yorke buvo didžiau
sios moterų demonstracijos, 
kur tūkstančiai moterų šau
kė galingu balsu, reikalau
damos lygių teisių su vyrais. 
Na, bet Vilmaniūtė turbut 
buvo kurčia ir negirdėjo to 
šauksmo. Moterįs j ieško sau 
teisių su didžiausiu pasi
šventimu, net^savo gyvastis 
aukaudamos. Ar tamista, 
Vilmaniūtė, negirdėjai nei 
apie Anglijos moterų kovą? 
Ar ir tas tankistai išrodo ty
lėjimu? Jeigu taip, tai ta
mista turbūt kanapėse sė
dėjai ir buvai apsvaigus nuo 
savo pastarnokų.

Tamista • vadini vyrus ne
kviestais advokatais, bet I socijalistų, pradėjo grūmoti 
kas tamista pakvietė vadin- su kumščiu, liepdamas kilo
ti moteris veidmainėms, ne- greičiausia apleisti jų pikni- 
pastovioms, negeroms ir di- ką. Tuomet vienas iš socija- 
desnėms griešninkėms, negu listų, tarė: “7" 1 •0'--- - * ‘ ’vyrai: . 
griešninkės ar šventos, bet I kumščios nevartojo 
niekas jų nesistengė iškelti į reikia nei mums”/

Proletarijatas, kaipo i 
priekį einanti klesa, tolydžio 
užkariauja sau poziciją už 
pozicijos. Su juo,norint—ne
norint prisieina buržuazijai 
skaitytis. Su laiku jis už
ims sau pagarbią vietą ir 
dailės sferoje, ar to buržua
zija norės ar ne. Pirmuti
niai proletariškos dailės pa
vasario pranašai yra: Wer- 
harnas, Rainis, Hejerman- 
sas, Men j e ir kiti. Męs lie
tuviai, savo Werharnu dar 
neturime, bet gi:

“Męs tikim: ir mums per
[langelį 

Saulutė-meilutė įspins! 
Paniurusį mūsų kampelį 
Iš miego prikels, atgai

vins!”
Todėl, męs, kurie nenori

me likti vien sustingusiais 
marksistais “populeristais”, 
kuriems, apart medegiškų 
reikalavimų, svarbus ir dva
siški mūsų reikalavimai — 
nenuleiskime rankų! Rei
kalingos mums ir Rutkaus 1 draugių, kurios pradeda su-

r

Alekšis, J. Mikitas, R. Balt
rūnas ir M. Purvėnas. Visi

T .dalyvavusieji programe pa-
Lawrence, Mass. sirodė energiškais veikėjais.

Liepos 4 d. LSS. kuopos Linkėtina jiems pasisekimo 
Lawrenco ir Haverhillo ir toliaus pasižymėti savo 
bendrai surengė pikniką, gerais darbais. Žmonių bu- 
Jaunuomenės buvo daugiau vo nedaug.
200. Viskas atsibuvo labai Jurgis Kaminskas, 
ramiai. Pelno abiems kuo
poms atliko po kelis dole- Auburn, Ill.
rius 1 d. liepos LSS . 180 kuopa

Liepos 5 atsibuvo pikni- surengė prakalbas. Kalbėjo 
kas lietuviškos parapijos. D. Prūseika iš So. Bostono. 
Iš sykio išrodė labai puikiai: Džiaugiuosi tas prakalbas 
jaunimas ramiai žaidė, atlankęs. Tik dabar iš kal- 
bažnytinis choras sudainavo bėtojaus žodžių suprantu, 
keletą dainų, žodžiu sakant, kokia neteisybė viešpatauja 
svečiai jautėsi labai užganė- pasaulyj ir tik dabar persi- 
dinti. Bet, kaip visur, taip tikrinau, kad socijalistai 
ir čia, parapijonai be rudžio skelbia teisybę. Gaila, kad 
neapsiėjo — turėjo kelis de- man# nekurie draugai ir pa- 
sėtkus bačkučių. Kuomet žįstami neatėjo ant prakal
bau gerai prisikaušė, tai pa- bu, bet girtuokliavo karčia- 
tįs nežinojo, ką darė. Vie- mose. Galbūt ir jie po šių 
nasiš jų T.Valiackas,priėjęs prakalbų. būtų palikę žmo- 
prie kelių ramiai sėdinčiu niškesniais. ‘

' Šventakupris.
Foley, Ala.

Čia esam apsigyvenę ant 
: “Dėde, juk Kris-lūkiu keli lietuviai, visi iš 

Kokios jos nebūtų, | tus, skelbdamas savo idėją, Detroit, Mich. Turime nu- 
‘ i, tai ne- sipirkę po 40 akrų žemės. Iš 

Už tuos mūs 4 vedę ir 2 pavieniai.
dangų ir padalyti vyrų vieš-1 žodžius V. kirto vienam per Šioj apielinkėj yra puiki 
pačiais, nes jos ir pačios to veidą, bet tas draugas ra- žemė ir lengva apdirbti. O- 
nenori. Moterų reikalavi- miai apsišluostė sau krūvi- ras geras, ypač vasaros lai- 
mai yra visiems aiškus ir su- na veidą, ir nieko jam neda- ku. ^Vasarą nėra didelių 
prantami. Jos nori turėti rė. Kiti draugai, dėl išven- karščių, o žiemą didelių šal- 
lygias teises su vyrais, tai gimo muštynių, norėjo su- čių, nes gyvenam pietiniam 
yra būti žmonėmis, o ne ver- areštuoti jiems rudį, bet ne- kampe Alabamos. Iš rytų ir 
gėmis. norėdami būt tokiais idijo- pietų nuo mūs guli ežeras

Tiesa, lietuvės moterįs tais, kaip parapijonai — da- Gulf of Mexico. Augštumo- 
dar mažai žino apie tą idėją, ve ramybę. Paskui tas pats | se čia auga geltonosios pu- 
joms mažai tas rūpi. Jos peštukas, priėjęs prie f ~1-1 “
džiaugiasi, bile tik platus | draugo, kuriam buvo kirtęs |lių —lapuoti medžiai, 
kelias į bažnyčią, kur gauna 
kunigėlio suraminimą, kad 
pasieks Abraomo sterblę. 
Bet jau ir lietuviškų moterų 
tarpe atsiranda daug tokių

to šys, o kloniuose ir prie upe- 
_ . * " ’ .l8 

į veidą, prašė, kad tas jam I vaisių čia auga obuoliai, 
atgal ' duotų į nosį , bet tas grūšios, slyvos, Grindžiai, le- 
draugas nusigrįžo į šalį. Va- monai, f y gos, o kaip kas au- 
kare dar ir vargonininkas gina ir bananes. . Iš javų 
su savo giedoriais susipešė, čia yra kukurūzai, ryžiai, 
Tai bent buvo piknikas! I avižos ir šebelbonai kelių

Gelžkelio stoties restaurane
Žmogus:— Kodėl taip ma

žai duodate mėsos?
Patarnautojas: — Todėl, 

kad keliauninkai nepasivė- 
ly tų ant traukinio.

savaitę pradėjo kolektuot\ 
varde mano firmos ir bjau
rybė taip smarkiai kolektuo- 
ja, kad surinko daugiau, ne
gu mano du kolektoriai.

Detektyvas:— Gerai,
jį šią savaitę pagausiu ir pa- 
tupdysiu į kalėjimą.

Biznierius: O ne, tamista, 
aš nenoriu, kad jis sėdėtų 
kalėjime. Aš noriu jį turėti 
savo kolektorium.'

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Liepos mėnesyj, š. m. pradės išei

dinėti mėnesinis juokų bei satyros lai- 
<raštis “.ŠAKĖ”, “.šakė" bus aštuonių 
puslapių su paveikslais. Pakraipa 
ultra-liberal iška. Išleidinės Julius
Mickevičius, “šakė” kratys biblijos 
tuštybę, tikėjimo bei jo atstovų mo
ralybę ir visus tuos veikėjus, katrie 
nLdtPhgę skraiste patrijotizmo ban

dys pataikauti turčių klesos gyveni 
m ui.

“šakėn” rašys visi įžymesni .Eu
ropos ir Amerikos rašėjai, humoris
tai. u,

“šakė”/kainuos tik 50c. metams.
Meldžiame užsisakyti tuojaus, nes 

pirmas nkimeris “.šakės” bus naujas 
svečias tamstos namuose. Adresas:

A “ŠAKĖ”
1607 N. Ashland avė., . Chicago, III.

Mokintas žmogus, tai vis
ką mato ir žino, nemokintas, 
tai nemato nieko, negirdi ir 
velniam tikęs. Nei tu, žmo
gus su juom legališkai pasi
šnekėsi, nei šeri j ožiškai pa
sijuoksi. Ot, kamuila ir

PROGA APSIVESIM
Laisva lietuvaitė, jeigu myli gyventi 
ant ūkės, puikiam kraštę jr tyram 
ore, turi progą apsivesti. Aš esu 36 
metų amžiaus, laisvas ūkininkas,-to
dėl noriu-gauti sau merginą laisvų pa- 
žiūp^, mylinčią apšvietą, ‘mokančią 
rašyti ir skaityti ir apsipažinusią su 
anglu kalba. Mergina turi būti nuo 
25 iki 35 ni. senumo. Atsišaukit tik 
tos, kurios nepriešingos civiliškam 
šliubui. Neklauskit apie oro bei kra
što gerumą, nes Šiame “Laisvės” N. 
telpa aprašymas, iš kurio galit patir
ti. Jeigu galit, atsiųskit su pirmu 
savo laišku ir paveikslą, aš savo taip
gi nusiųsiu.

W. A. Naujokas,
R. F. D. Nl, Box 21, Foley Alabama.

Vieną dieną, aš išėjau į 
pajūrį. Vaikščioju sau le
gališkai ir žiūriu, kaip milži
niškas laivas plaukia. Ir 
štai pas mokintą žmogų kį- 
la klausimas: “Ah, tu, 
gamta, gamta... Kokį tu mil
žinišką sūnų-laivą pagim
dei ir išauklėjai!”

Čia vėl mesi akį į kitą ša
lį ir vėl matai kalną, ant ku
rio astronomiški medžiai, 
legališkai svyruoja. Pakel
si akis augštyn — vėl matai 
fiziškai - aktuališką padan
gę ir biologišką saulę, kuri 
agronomiškai spindi...

Atsigręžiu į užpakalį, ogi 
prie punktuališko aržuolo, 
sėdi populeriška mergina ir 
naturališkai 'skaito knygą. 
Jos metreologiškos lūpos 
centralizuojasi ir egzisten- 
tiškos akįs muskuluojasi. 
Ot, rodos, tik pripult ir lega
liškai pabučiuot... Bet ką tau 
pasakys už tai nemokinti 
žmonės?...

Tai apžvalgęs, mokintas

Mūsų aptiekoj randasi geriausios 
gyduolės, kurios sulaiko Šutimą ir 
naikina praksutų. Vartodamas mūsų 
gyduoles suteiksi smagumą kojom, 
nes tos/ gyduolės užlaiko kojas sau
sas ir sveikh^. Kada kojos sveikos* 
tai ir autuvas ilgai ivšiojas.

Ilgai nelauk. Prisųsk $1.00 per 
pačtą money orderiu arba registruo
tu laišku, o męs tuojaus prisiusime 
per expresą jums geras gyduole^. 
Siųsdami pinigus, adresuokite Šitaip:

P. JATULIAV1Č1US
18 W. Broadway, So. Boston, Man.

Taipgi mūsų aptiekoj randasi {vai
rių geriausių gyduolių, teisingai su
taisytų. Aptiekoj randasi lietuvis 
aptiekorius P. A. Jatulevičius.
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VIETINES ŽINIOS
Skausmas pilvo

I

ir

Severos Vaistus
r- J

Nuo Viduriavimo

Kaina 25 ir 50c.

KNYGŲ
PIGUS NAMAS

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU" SIUNTIMO AGENTŪRA:

I

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 v«k.

W. F. SEVERA^oi’tr ■
______     • - - - A .. .- "...i.-..*' ' • ».- % .15-.—•  ‘ •  ’. . .-_a

Telefonas Richmond 2212G 
„ 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

So. Bostono Labdarystes 
' Draugijos Board of Directors 

susirinkime,.laikytame 7 lie
pos, pribuvo auky nuo se
kančiu draugijų: L. E. R. 
Pagelbos—50 dol., Lietuvos 
Duktery—$100 dol., D. L.
K. Vytauto—200 dol. ir S.
L. Šv. Kazimiero—300 dol. 
Jonas F. Pašakarnis pasko
lino 100 dol., nuo nauju na
riu. pribuvo 44 dol. ir L. E. 
R. Pagelbos susirinkime su
rinkta 19 doh 80c., kuriuos 
aukavo sekančios ypatos: B. 
Krūminis 1 dol. 50c, S. Vi
leišis, J. Likas, J. Trečiokas, 
J. Skepenas, K. Petrauskas, 
P. Vileišis, S. Žaldokas ir A. 
Macaitis po 1 dol. J. Puk- 
naitis, M. Šarkanas, J. Polis, 
J. Skeberdis, P. Jasinskas, 
P. Dagis, J. Rainotas, M. 
Tumkunas, M. Kvadaravi- 
čia, J. Jankūnas ir J. Remei
ka po 50c. J. Varekojis 1 dol. 
10c. Smulkiu 4 dol. 70c.

Išviso šiame direktorių su
sirinkime pribuvo 813 dok 
80 c.

Sekantis direktorių susi
rinkimas atsibus pėtnyčioje, 
11 liepos, 7:30 vai. vakare, 
po num. 339 Broadway. Ku
rie prižadėjot skolint, tai 
malonėkit ant šio susirinki
mo atnešt.

J. F. Pašakarnis.

Kary streiko nebus. Ka
ry darbininkai pasiskyrė tre
čią taikos narį James J.Stor
row, Bostono prekybos pre
zidentą, ant kurio sutiko ir 
kompanija.

Nauja kary linija bus įves
ta ant Summer ir L Sts. Tas, 
žinoma, suartins Bostoną su 
So. Bostonu.

L. S. S. 71 kuopos pusmetinis susi
rinkimas atsibus nedėlioję, 13 liepos 
(July)po num. 789 Main St..Cambridge, 
Mass. Visi nariai malones atsilankyti, 
nes bus daug svarelių klausimų dėlei ap
svarstymo.

Sekr. Simanavičius.

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda visai pigiai 

bučernės rakandai.
Dideles vogos, vertės $150, antros vo- 
gos---$75, Registeris $250, Aisbaksis 
$150, Vežimas ir Arklys $200. Taipgi 
yra kitokių smulkesnių daiktu. Tuos 
visus daiktus gausite labai pigiai, jeigu 
atsišauksite greitai šiuo adresu:

nekartą stojasi del tankaus;ištuštėjimo vi- 
duriy. Jeigu turi minkštus (valnus) vidu- 

. rius, labai lengvai gali gauti skausmą.
Pasiek pačią ligos priežastį. Siek kad iš
tuštėjimas groby būty atgal vienokiu 
padėk galą skausmams. * Vartok

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

gas, uždegimą groby ir t. t.

dėl 3 Šeiminy su 9 kambariais 
ant Bolton St., netoli D st. 
Kaštuoja $1100 ir tik $100 
reikia į mokėti. Savininkė yra 
našlė ir už skolas turi greit 
parduoti.

Lithuanian Agency
315 Broadway,So. Boston.

Tel. So Boston 605

A 1VAŠKEVIČ, Mgr.

| Akušerkai
S Pabaigusi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, MJ.
Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
jį pagelbą invalidose moterų ligose.
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Feeling ’’Fit” Every Day
O ’Influenzos arba irmo- 

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

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti j mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivu if 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

visa kvorta.. .$1.00

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

r\ n t/ t n p n c h
1 1 1 H I » v-z

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS1’ netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
Išsigydyti, bot teip-pat labai gražiui, kaip tik
rus tėvas pamokina Ir kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti. 1

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimu ir 
aiškiai, atvirai tolp Išdėstlnėje, jog kitose 
knygose apie tokius paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui Ir motore! 
labui reikalinga turėti, kad žinoti kaip Ir kį 
daryti, seniems Ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Clon.viskQ negulima aprašyti, bet tik 
perskaičius Icnygį atrasite.

Aitą KNYGA illiustruotu puikiais moks- 
sllškais paveikslais ir apie žmogumi. kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, tiusllpnūjį-, sukliu
rę, paslgadinj) per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisenėjusiumls Ir užsikrėtusiomis ligo' 
mis, šitoje knygoje atrasite t i lirų rodiį.

JEI sergi ant. kokios nors ligos, tai pir
miau nodtuip kreipsies prie. kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekurslns, reikia perskai
tyt, knygų „Daktarus“, nes didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskuilė šitų knygų, išsi
gydė.

TODĖL, kad tu knyga del labo visuome
nės išduotu, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už prl- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip-

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

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, Jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pagalbos, laid trumpam 
laike galėtum išslgydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, l’h. AL Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki t po 
pietų. Nedėl. iki 3,o Utar. ir l’ėtu. vakare nuo 
U iki H.

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliŲ, Canadon 

fabriku ir f army.
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston, Mass.

PIRKIT SVEIKIAUSIUS GĖRIMUS
Geriausiai žinomam ir teisingiausiam šeimynos štore.

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

Kurie perka pasmils, tie suvedimi pinigą. Tą jum pasakys kožnus mus kostumeris

Žemiau paduodame keletą sempelių:

79c
nūs supilstyta) linuką. . ,89c

Ky.Taylor (mus supilstyta) bunka... 69c 
Decatur Club, visa kvorta.......................Gite
Apricot Brandy, bon k a.........................$1.00
puffy's Malt, bonkp..................................75c
Ecrgiir.on's Scotch......................................1.00

JAUNI VYRA
SENI VYRAI

4

VIDURAMŽINI VYRAIi i

50,000
■f

DYKAI DHL VYRUi

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamg 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ią kurie sulaukto amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodi ima kraujo, arba syfill, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuallpneima, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

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

Tuksiančiai vyru atgavo sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji irakrautuvė ži
nios ir talpina Šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokindami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperakailisti šitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentei! ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama V YSAI DYKAI. 
Męs užmokant ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 306 22 HETH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusli pasiuliminui dykai 
siiiiistos knyroi ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų. v

Vardas ir pavardė.........................................................................

Adresas

Stcjtas

tai visada pirk pas

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $49.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausi ofisą, o visas žinias mielai suteiksime, 
suokit šiaip:

GEORGE BARTASZIUS
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.G

m :

Toliaus

558 Broome Street 4-
NEW YORK CITY, N.Y.

Reikalaujame Agentų
PADARYSITE DAUG PINIGO.

KLAUSYKITE! Mys išdirbame visokias 
stebuklingas šeimynos gyduoles, kaip tai. 
lYlaRiškas Atleidimas, didžiausias sveika
tos stiprintojas. Butylux, dėl kepenų, 
gardžiai valgosi, kaip kendes; tai yra ge
riausias pasaulyj žurnu vaistas. Stebuk
linga Salve, nesutepa drabužiu ir staiga 
susėda in oda, ir išgydo stebuklingai grei
tai. Plaukų Tonikas padaro stiprius ir 
gražius plaukus. Veido Smetona padaro 
odų švelnia ir skaisčia antsyk. Čiulpimo 
Gumas, goresnio negausite niekur. Taip
gi daugelis kitu naudingu vaistu. Rašy
kite šiandien <161 gavimo artesnių žinių ir 
likite mus pirmu agentu, o padarysite 
džiausi bizni. Laiska Rašykite aiškiai-

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

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halstad SI.- Oepl.4 Chloago, III

H Telephone Su. Boston <<O5

f LIETUVIŠKAS

t Advokatas
WILLIAM F. J. HOW ARD

\ local. I . .1. K at ali.iu.'kas

315 W. Broadway
St). BOSTON, MASS.

H. L. Golden & Co
Kas nori BOSTON, MASS.352=354 Harrison Avenue

310 Broadway, So. Boston, Mass.

keleto

LAIVAKORTES

'F
. > SuK

'■'X

b

Aptiekorius ir Savininkas

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

0

0 Q

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU- 
MOJI’ LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

0 
0

4i

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

« SO. I3OSTOIN, MASS.

> F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York
Richter'io Congo T’illės yra geros nuo 

y) j viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

----- p—‘ •i' ,.9

TEISINGIAUSIA A Tfe’T’IIT’VZ A 
IR GERIAUSIA ARI 0 (K A

LIETUVIŠKA -h- -OjakjA.

R NORI

me Akinius

Akių S|«-cijalihtas
SOUTH
BOSTON

22 Summer St., 
Stoughton, Mass.

arba P. 0. Box 45, Stoughton, Mass.
Kokia priežastis taip pigaus ir greito 

pardavimo, galite dasižinoti “Laisvės” 
redakcijoj.

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

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

,, į Rotterdamą
June 7 į Hamburg iš Boston

$33.00
31.00

,, 10 į Rotterdamą 35.00 
„ 10 į Bremą, Express, r 

6 paras $40.00 
„ 14 į Liepoj v 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, adresuoki t pas
Bartašių, Agentą

261 Broadway, So. Boston, Mass, 
arba

558 Broome St., New York City

Reikalaujame Vyrų
- Kūryt pečius ant laivo, kuris plauks į 

Hamburgą. Atsišauk tte Pėtnyčioje
dieną arba vakare jum parankiausiam 
laike.

ATLANTIC SHIPPING CO.
164 Commercial St., Boston, Mass.

Monteliečių Atydai!
Parsidnoda trjs puikus lotai ant Bank 

st. UŽ labai pigią kainą, nes turi būt 
parduoti iki 27 liepos. Kreipkitės pas 
agentą W. H. GREEN, kuri /visada ra
site anb Bank St. 3 vai. po piety iki 7 
vai. vakaro, pakol nebus parduoti lotai.

Richter’io
Pain 

sExpelleri 
g savo namuose ir 
I tuojaus imsite
t vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
t Sergėkis pamėgdžj4fų vaistų-

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

BENJ. CANNER
336—338 Broadway,

So. Boston.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vi</- 
natinejietuviška aptieka Bostone 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 

 

galit gaut,kokios tik pasaulyj Vi0*to- 

 

jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsta per expresu.

ir

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATUI.AITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

Perkant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas 

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

Alui, Elių, Porterį ir Toniką galite gaut i skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug tint balių. veselijy, krikštynų ir 

kitų pas:linksminimą nuleidžiamo labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad išmuš patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis’’ TUK
MAGIC
SILENT

T Nauja Lietuviška

KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau- 
»iu8 Gramafunus ir ki
tokius muzfkališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bni- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. DuiMiamc* 
lekcijas ant visu muzikalisku instrumentu.

A. RAULUKA1TTS ir .1. GIRDVAINIS 
I ,iet uviai savininkai

Rauti YKAI dvi geras setu- 
kas ir Kalalioga visokiu geru 
niagiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszkn adresą, o asz. tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL. 399 a Broad w ay

Parduodam j Europą ir iš Euro
pos ant visų linijų ir už pigiausią 
kainą, 'l'uos keleivius, kurie va
žiuoja j Ameriką, aš imu į čia iš 
pat gyvenimo vietos ir pervedu 
per rubežių liuesai be jokių užru- 
bežinių pasportų. Išvažiuojan
tiems iš Amerikos j Rusiją paru- 
pinam konsulio paliudijimą del 
pervažiavimo liuesai per rtfbežių.

Siunčiam PINIGUS į 
visas svieto dalis. Taipgi iftmai- 
nom visų viešpatysčių pinigus. 
Iškolektuojam Pinigus, sudėtus 
kitose Amerikos jr Rusijos Lan
kose. Visada kreipkitės pas:

Rusiškai-Amerikoniška Agentūra
187 Ames St., MONTELLO, MASS.

50.009 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstatė didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tekis kaŲtliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
s tūboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P TllBllila 822 Washington St. U«1 • A U Mill Iety BOSTON, MASS:

Naujos Mados

GRAMOFONAI 
$20 vertes mašiną 

atiduoda tik už
reljli™

ill

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

Jeigu norit turėti gerą gramofoną, 
tai tuojaus rašykite pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku\už pi
giausią kainą. Jeigu norit mario 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:
CHARLEY GRANECKAS, 

28 Essex st.. Athol, Mass.

Kątik išėjo iš po spaudos
nauja knygele 32 puslapių

ADOMAS
ir JIEVA

SU PAVEIKSLAIS
Kiekvienas žinome seną pasaką apie 
musų pratėvius, vienok šita nauja 
pasakaite geriaus išaiškina ir paveik
slais nurodo sutvėrimą ir gyvenimą 
pirmųjų žmonių.— Labai užimauti ir 
Žiugeidi kiekvienam.

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

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo nųrą ir pasiuvu pa
gal naujausių madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu 'š tntijbesnių)miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siuto arba kitokio ap- 
vilkajo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierų ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuvią- 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tieti, o busit užganėdinti.

P. BUZEVVICK,
48 Exchange St Athol, Mass




