
ft THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLYį Visuomenes, Kultūros, Politikos Laikraštis '

§
Lina du sykiu savaitėj: Utarninke ir PčtnyčioJ 

l.eliHla Vfis BENDROVfi”
PRBNi A MA METAMS:

Amerikoje...........
Kanadoje ir užrui

.$2.00
.. 3.00

K anudoi.
Afi.<-s >k<.j

\p

MIIŲ
$1.50

. 1.00
O ant ii/khuisimo.

< r i -* « «

a. 242 v VC
t. -4

) £/»o. Boston, Mass
4 '•4e>8t?)4 ?8tc)4c)«oS

(O

'O

■a
§

ta 
o)

Published by 
“LAISVE” PUBLISHING CO.

livery Tuesday and Friddy at Boston, Mass
YEARLY SUBSCR1BTION RATE:

In the United States................;.................$2.00
To Foreign Countries ............. ’.................... 8.00

Advertising rates < n application.
All communications should be addressed to:

242 W. Broadway, So. Boston, Mass* 
oooooooaooooo

No. 57. Telefonas:
So. Boston 21013.

BOSTON, MASS., 18 LIEPOS (JULY), 1913 m.
“Entered as second class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts under the Act fo March 3,1879.”

Telefonas*
So. Boston 21013. III Metai

AMERIKOJ
Streikierių prakalbos 

ant kapinių.
Ipswich, Mass. — 13 d. lie

pos streikieriai aplankė ka
pų savo draugės, kritusios 
nuo policijos kulkos už duo
nos Kąsnį. Marguodami iš 
miesto j kapines, visi strei
kieriai prisikabino juodus 
šniūrelius. Ant kritusios 
draugės kapo buvo padėta 
du gražus vainikai. Prasi
dėjo prakalbos. Kalbėjo len
kas senelis, drg. Čepski ir 
vienas graikas. Senelio Čep- 
skio kalba buvo taip graudi 
ir sujudinanti, kad verkė ne 
tik streikieriai, bet ir polici- 
stai. Mat ir tų tironų širdįs 
suminkštėjo, matant balsu 
verkiančia tūkstantinę alka
ną mimą.

Kadangi lenkų kunigai ei
na prieš streikierius, tai len
kai apskelbė streiką ir savo 
šventai bažnyčiai. Iš 1,500 
lenku pereito j nedėlioj baž
nyčią aplankė tik kokia 70 
žmonių. Lenkai pamatė, kad 
'jų dvasiškas tėvelis tik tada 
geras, kada pas vargdienius 
yra pinigų. Daugelis lenkų 
iš pasipiktinimo sušuko: 
“Lai prasmenga ir mūsų ba
žnyčia sykiu su kapitalu!”
Konfiskavo streikierių ra

kandus.
Ipswich, 17 liepos. — Už

vakar kompanija išmetė iš 
savo stubų 15 streikierių 
šeimynų. Tos šeimynos dvi 
naktis gulėjo savo lovose 
ant gatvių. Dabar valdžia 
tų vargšų rakandus konfis
kavo. Paėmė juos nuo gat
vės ir nuvežė i tam tikra 
daržinę. Iš ten gi tų rakan
dų neat iduos patol, kol strei
kieriai neužsimokės už jii 
nuvežimą ir laikymą. Argi 
nereikia bjaurėtis iš tokio 
valdžios pasielgimo?
Debsas suteikė prieglaudą 

merginai.
Terre Haute, Ind. — Bu

vęs socijalistų partijos kan
didatas į prezidentus Deb
sas išėmė iš kalėjimo mergi
ną ir paėmė ją pas save, kai
po dukterį. Ji vadinasi Ele
na Cox. Policija jai įsakė 
nesirodyti ant gatvių, bet ei
ti į paleistuvystės namus. 
Toji mergina buvo ištekėju
si ir persiskyrusi. Debsas 
pasakė: “Jeigu policija va
ro moteris į paleistuvystės 
namus, tai turi ir vyrus va
ryti po prievarta, nes kitaip 
tos moters numirs iš bado.”

Philadelphijos kriaučiai 
streikuoja.

Philadelphia, 14 liepos. — 
Apie 8,()()() kriaučių vyrų ir 
moterų šiandien išėjo ant 
streiko, reikalaudami dides
nės mokesties ir sutrumpi
nimo darbo valandų. Jie no
ri dirbti 50 valandų į savai
tę, taipgi kad darbas nebū
tų atiduodamas nuošaliai at
likti, o vien tik šapose būtų 
atliekamas.

Išviso sustreikavo 200 ša
pų darbininkai. Savininkai 
nesitikėjo tokio greito strei
ko. Apie šapas apstatyta pi
ketai, kurie atkalbinėja no
rinčius eiti skebauti.

Susimušė karai.
Los Angeles, 14 liepos. Ne

toli nuo čia susimušė karai. 
Nelaimėje 12 ypatų liko už
mušta ir apie penkiosdešim- 
tis sužeista.

Nevažiuokit į Montello!
Darbininkai lietuviai, jei

gu jus iš kur nors • kviestų 
W. W. Cross Co. agentai va

žiuoti dirbt į Montello, 
tai nevažiuokit, nes čia 
streikuoja 300 darbininkų, 
beveik visi lietuviai.

Streikieriai randasi var
gingam padėjime ir šaukiasi 
prie visuomenės, prašydami 
aukų. Aukas jie prašo siųs
ti šiuo adresu: A. Budrikis, 
11 Bile avė., Montello, Mass.

Kolektorium ir korespon
dentu išrinktas J. Savickas, 
5 Canton st'., Montello, Mass.

L. Grikštas nuteistas.
Laikraščiai praneša, kad 

L. Grikštas už pasakymą Ip- 
swicho streikieriams val
džiai netinkamų prakalbų 
liko nubaustas trimis mėne
siais kalėjimo ir 25 dol. pini
ginės bausmeš. L. Grikštas 
padavė apeluiciją.
Sing - Sing kalėjimo virši
ninkai patrauk’i teisman.

Paliepus gubernatoriui, 
liko patraukti teisman 4 
Sing - Sing kalėjimo virši
ninkai, kurie darė baiseny
bes tame kalėjime.

Didelė viesulą.
Aurora, III. —Čia siautė 

baisi viesulą. Keliolika ypa
tų užmušė ir daug sužeidė.

Bristoly viesulą užmušė 
vieną farmerį. Elgine taip
gi užmušė du žmones.

Mergina - kareivis.
Lege Island, N. Y. — Čia 

tūla jauna mergina, persirė
džius į vyrą užsirašė į karei
vius. Per kelias dienas ji 
mokinosi kareiviško muštro. 
Pagalinus ją suuekė.
Reikalauja padaryti Mexi- 

koj tvarką.
Visos didžiosios pasaulio 

viešpatystės reikalauja, kad 
Suvienytos Valstijos įsikiš
tų į Mexikos niekad neužsi
baigiančią revoliuciją ir pa
darytų tenai -tvarką. Mat, 
laike riaušių labai daug nu
kenčia kitų šalių biznis. Ki
tos gi valstybės kištis į Me
xikos revoliuciją neturi tie
sos, nes yra tam tikra sutar
tis, pagal kurią į Amerikos 
reikalus kitos šalys nepriva
lo kištis.

Japonai boikotuoja Suv. 
Valstijų vyną.

Laivu Ghazee Japoniją 
sugrąžino 5,000 dol. vertės 
Suv. Valstijų vvno. Tas pa
rodo, kad santikiai tarp Suv. 
Valstijų ir Japonijos neina 
geryn, bet aršyn. Daugu
mas diplomatų sako, kad 
karė tarp Suv. Valstijų ir 
Japonijos yra neišvengiama.

Neseniai Suv. Valstijos pa
siuntė iš Atlantiko į Ramųjį 
vandenyną 20 kariškų laivų. 
Tas padaryta taipgi ne dėl 
ramybės.

Protestas prieš Ipswicho 
fabrikantus ir valdžia. c

Bostone, 27 liepos po pie
tų, ant Common atsibus di
delis protestas prieš Ipswi
cho fabrikantus ir valdžią 
už žiaurų elgimąsi su strei
kieriais ir metimą jų iš stu
bų. Kalbėtojais bus Arturo 
Giovannitti, N. Herman, 
Thomas Holliday, C. Z. Pin
gree, R. Paul H. Drake ir 
Charles Plunkett.

Paskutinės žinios prane
ša, kad Ipswichiui išmesta iš 
stubų ant gatvės jau net 37 
šeimynos. Tai mat, ką daro 
katalikų vyskupas fabrikan
tas su savo darbininkais 
streikieriais.
Pagavo vežant svaiginan

čius gėrimus.
Maine valstijos valdžia 

sučiupo automobilių, kuris 
vežė iš Bostono į Maine val
stiją svaiginančius gėrimus.

UZSIENYJ
Balkanų karė.

Telegramos praneša, kad 
Turkija ir Ruminija jau 
□radėjo atakuoti Bulgariją. 
Turkijos kariumenė traukia 
ink Adrianopolio, pakeliuj 
užimdama seniau pralaimė
tas vietas. Ruminija irgi 
neranda didelio pasipriešini
mo. Graikams ir serbams 
taipgi vyksta gerai. Jeigu 
didžiosios valstijos neįsikiš 

karę, tai Bulgarijai gali 
DŪti riestai.

Cholera ant Balkanų.
Laikraščiai praneša, kad 

Balkanuose jau pradėjo 
siausti cholera. Ypač daug 
nuo jos miršta rytinėj Serbi
joj ir Makedonijoj. Vadina
si, kurie žmonės liko gyvi 
nuo kulku, tai turės mirti 
nuo choleros.

Graikų žiaurumas.
Graikai, kurie neseniai 

skundėsi pasauliui ant bul
garų žiaurumo, dabar ir pa
tįs pradėjo elgties dar žiau
riau už bulgarus. Paimtus 
nelaisvėn bulgarus įkaša il$i 
galvai žemėn, atlupa jiems 
ausis ir palieka. Nelaimin
gi numiršta didžiausiose 
kankynėse, žodžiu sakant, 
pasaulis dar nematė tokių 
žudynių, kokias dabar yra 
ant Balkanų.

Japonija įsileido jėzuitus.
Tokio;-16 liepos. — Japo

nijos valdžia daleido jėzui
tams atidengti mieste Tokio 
savo “universitetą”. Kaip 
laikraščiai praneša, tai į tą 
jų “universitetą” jau įstojo 
70 japonų “mokinių”.
šaudė į Anglijos oficierius.

Pekin, Chinija, 16 liepos. 
— Anglijos penki oficierai 
sumanė aplankyti Mandžu- 
rijoj tas vietas, kur buvo 
mūšiai rusų su japonais. Į 
tuos aficierius vienoj vietoj 

Šis paveikslėlis parodo Patersono despotišką valdžią, kuri sumindžiojo laisvę spau
dos, laisvę žodžio ir Suvienytų Valstijų konstituciją. Taip-pat elgiasi ir Ipswichio val
džia su streikieriais.

pradėta smalkiai šaudyti. 
Šaudymas tęsėsi suvirš 10 
minutų. Oficieriai pasislė
pė ir liko gyvais. Dabar ei
na tyrinėjimas, Įkas į juos 
šaudė.
Chinija nori susiartinti su 

Japonijd.
Tokijon atvyko iš chinų 

valdžios tam tyčia pasiųstu 
du visuomenės veikėju susi- 
pažindinti su Japonijos vei
kėjais, pasipasakoti savo 
valstybių padėjimą ir reika
lus, kad tuo lengviau tom 
dviem valstijom susiartinti.

Lenk m eč i o palaikus.
Lvove lenkai įtaisė 1863 

met. lenkų maišto gadynės 
paminklų parodą, Išstatyta 
apie 10,000 daiktų.

Apvogė Amerikos pasiun
tinį.

Paryžiuje pakelingam Š. 
Amerikos S. V. pasiuntiniui 
iš Peterburgo* Kurtis’ui 
Gild’ui viešbutyje pavogta 
250 tūkstančių frankų. Va
gis pagavo nesvarbių raštų.

Palaidojo gyvą kūdikį.
Wendisch, Vokietija, 16 d. 

liepos. Tula senelė Richter 
sumanė palaidoti savo anū
kę, 4 metų mergaitę. Iškasė 
duobę, paėmė mergaitę ir, 
atnešus, stačia galva įmetė 
ją į duobę ir užkasė. Mer
gaitė duobėj užduso, Išsyk 
buvo manyta, kad senė .išė
jusi iš proto, bet kada ją su
areštavo, tai pasirodė, kad 
pas’ją dar šiek-tiek proto 
yra.
Išrinko socijalistą atstovą.

Berlynas, 14. liepos. Iš 
Postdamo 6-to distrikto liko 
išrinktas socijalistas atsto
vas. Dabar Vokietijos par
lamente bus 111 socijalistų 
atstovų. Tai geras būrelis.

Naujos balsavimo tiesos 
Anglijoj.

Londonas, 15 liepos. Par
lamentas paskutiniu kartu 
perleido balsavimo billių, 
kuris liks tiesomis. Pagal 

naujas tiesas balsuotojas tu
rės tik vieną balsą, o ne du, 
kaip pirma buvo.

Išskerdė 30,000 turkų.
Salonika, 16 liepos. Tris

dešimts tūkstančių turkų 
vyrų, moterų ir vaikų liko 
išžudyta bulgarų kareiviais 
mieste Doirane, Makedoni
joj.

Rado nužudytą mergaitę.
• 4

Netoli Kijevo tūlas pie
muo rado negyvą mergaitę. 
Pasirodė, jog tai tai yra He
lena Palevič, kuri draugavo 
su nekuriais politechnikos 
studentais. Tirinėjimas pa
rodė, jog ji yra užmušta ir 
apipilta karboline rūgštim. 
Prieš nužudymą tą vakarą 
ją daugelis matė vaikščio
jant su studentu Aleksieje- 
vu. Aleksiejevas liko areš
tuotas. Eina tardymas.

Chinijoj revoliucija.
Pekin, 17 liepos. — Chini

joj vėl iškilo smarki revoliu
cija. Pietinės valstijos Ki- 
angsi, Kiangsu, Kwangsi, 
Fokien, Szechuen, Hunan, 
Nganhwei ir Kwangtung 
nori atsiskirti ir sutverti 
neprigulmingą respubliką. 
Priežastim revoliucijos yra 
būk tas, jog dabartinis pre
zidentas Yuan Shi Kai atsi
sakė nubausti nužudytojus 
generolo Sung Chias-Jen. 
Jau btJvo keletas susirėmi
mų. Kuomi tas užsibaigs, 
sunku įspėti.

Sustreikavo popiežiaus 
.gvardija.

Roma, 17 liepos. — Popie
žiui irgi pradeda nesisekti. 
Net jo ištikimiausioji gvar
dija ėmė ir sustreikavo. Ka
da oficieriai paliepė karei
viams areštuoti vieną jų 
draugą, tai tie atsisakė. Ofi
cieriai patįs turėjo tą darbą 
atlikti. Kada nepaklusniuo
sius kareivius oficieriai no
rėjo. nubausti, tai visas pul
kas apskelbė streiką.

RUSIJOJ
Ištremtųjų padėjimas 

Sibire.
Kanskas, Jeniseisko gub. 

žadėjimas politiškųjų iš
tremtųjų po manifesto vasa
rio 21 d. nepagerėjo. Prie
žiūra tokia pati: nuolatiniai 
policijos apsilankymai, kur 
gyvena ištremtieji, daro la
bai daug nesmagumų. Ne- 
kurie namų savininkai neno
ri priimti politiškųjų vien 
dėlei policijos landžiojimo, 
"sprauninkas savo nuožiūra 
išsiunčia iš miesto į patį pa
vieto pakraštį, už 150 ir 200 
verstų. Baudžiama už per
sikėlimą be administracijos 
žinios iš paskirtosios gyven
ti vietos. Gauti leidimas 
persikelti labai-sunku. Bū
na tokių atsitikimų: vienas 
ištremtųjų, turėdamas leidi
mą gyventi kąime Rybnoje, 
(70 verstų nuo Kansko), at
siuntė isprauninkui' prašy
mą leisti jam apsigyventi 
Kanske.

Isprauninkas prašymą nu
siuntė gubernatoriui, kuris 
ir leido apsigyventi, bet... 
trims dienoms!

Vienok bent keli žmonės, 
išgyvenusieji ketverius me
tus, gavo leidimą prisirašyti 
prie Sibiro valstiečių ir gau
ti pasportus , po visą Sibirą 
važinėti.

Ledai.
Ekaterinburgo apielinkėj 

ledai išmušė 2,500 dešimti
nių vasarojaus.

Laikraščių vargai.
Nėra tos savaitės, kad 

valdžia nenubaustų kokio 
nors laikraščio už jai netin
kamus straipsnius. Štai .tik 
paskutiniomis dienomis val
džia nubaudė šiuos laikraš
čius: rusu “Kijevskaja
Misi” 500 rublių, “Jug”—100 
rublių, “Odesski Listok”— 
100 rublių, o lenkų laikrašti 
“Kurjer Lubelski” — visai 
sustabdė.

Džiova kalėjime.
Varšuvos katorgos kalėji

me serga 60 kalinių džiova. 
Du jau mirė.
Lenkų vaikai padega žydų 

namus.
Mondžejeve, šalę Lod- 

ziaus, susekta gauja vaikų 
nuo 11 iki 14 metų, kuri už
degdavo' žydų namus. Tie 
vaikai jau sudegino 6 na
mus. Lenkai atsisakė ge
sinti ugnį ir dargi kliudė 
tiems žydams, kurie gelbėjo 
savo šventenybes iš sinago
gos. Vokiečių laikraščiai 
labai pasipiktinę tokiu ne
doru lenkų tautininkų pasi
elgimu.

Jauni padegėlai prisipaži
no, kad juos kurstė uždegti 
suaugusieji žmonės.

(“Lietuvos Ūkininkas.”) >•
Išeiviai.

Išeivių skaičius Rusijoj 
nuolat auga. Gyventojai iš 
visų Rusijos kraštų bėga į 
Ameriką. Daugiausia išei
vių V olyniaus, Mogilevos, 
Kijevo, Charkovo, Saratovo 
ir Minsko gubernijose. Ru
sai, lenkai ir lietuviai eina į 
Š. Ameriką, armėnai ir gru
zinai kraustosi Kanadon. 
Apie 3,000 ūkininkų iš Sara- 
tavo apygardos keliauja pie
tų Amerikon. Kas dieną Lie
pojon atvyksta keleivių 6 
tūkstančiai.

Rusų kalba Suomijoje.
Rusijos vyriausybė ren

giasi į visas valdžios įstaigų 
raštines Suomijoje fvesti ru
sų kalbą. Tą sumanymą ca
ras priėmęs.

LIETUVOJ
Lietuvių atstovai Dūmoje.
Svarstant švietimo minis

terijos sąmatą, lietuvių at
stovai, Januškevičius ir kun. 
Laukaitis, vėl pasakė kalbas 
Dūmoje. “Lietuvos Ūkinin
kas” giria atstovo Januške
vičiaus kalbą, pripažinda
mas, kad ištikrųjų Januške
vičius pasakė valdžiai daug 
karčių teisybės žodžių dėlei 
šviesos ir mokyklų.

Užtat kun. Laukaičio kal
ba buvo tikr^ begėdiška, 
stačiai juodašimtiška. Jisai 
pasakė: “Juk lietuvių kuni
gai yra visai svetimi vi
sokiems atsiskyrimo sieki
mams, svetimi kokiai politi
kos ar tikybos propagandai, 
jokiais pavojingais darbais 
nepasižymi, priešingai, 1905 
—1906 metais lietuvių kuni
gai uoliai padėjo malšinti 
riaušių tarp Lietuvos gyven
tojų.”

Įsitėmykit, skaitytoj’ai, ši
tuos kun. Laukaičio žodžius, 
kuriuos jisai prieš visą Dū
mą pasakė. Tais žodžiais 
kun. Laukaitis prisipažino, 
kad Lietuvos juodoji armija 
buvo priešinga 1905 — 1906 
metų revoliucijai; jisai pri
sipažino, kad Lietuvos kuni
gai pagelbėdavo kruvinai 
caro valdžiai susekti revo- 
liucijonierius, pagelbėdavo 
juos apkalti geležiniais pan
čiais ir išsiųsti į Sibiro ty
rus. Lietuviai darbininkai! 
Jeigu šiandien geresni .Lie
tuvos sūnus, buvusios revo
liucijos vadovai, yra apkalti 
geležiniais pančiais ir išva
ryti į Sibirą, tai padėkavokit 
už tai atstovui Laukaičiui ir 
visai Lietuvos kunigijai!... 
Tai jų darbas!

Lietuviškų laikraščių sta
tistika.

“Lietuvos Žinios” paduo
da statistiką, kiek į Šakių 
pačtąr (Naumiesčio paviete) 
pareina laikraščių. Pasiro
do, kad į minėtą pačtą parei
na 768 egz. įvairių laikraš
čių. “Lietuvos Ūkininko” 
pareina 114 egz., “Lietuvos 
Žinių” — 17, “Vilties” — 27, 
“Bendrijos” -- 1, “R. Nau
jienų” — 31, “R. Garso” —3, 
“Šaltinio” — 328, “Spindu
lio” — 74, “Vadovo” — 8, 
“Draugijos” — 6, “Ateities” 
—4, “Pavasario” — 35, “Vie
nybės” — 34, “Lietuvaitės” 
—7, “Garnio” — 24, “Auš
ros” — 18, “Litwos” — 4, 
“Lud” — 2, “Žemdirbio”—1, 
“Draugo — 7, “Birutės”—5, 
“Saulės” — 5, “Žvaigždės”— 
4. “Laisvės” 2, “Tėvynės—2, 
“Dilgėlių” “V. Liet.”, “Ka
taliko”, “Keleivio” ir “L. 
Minties” po 1 egz.

Ūkininkų vargai. u
Žagarė, Kauno gub. Mūsų 

ūkininkai skundžiasi, kad 
šeimyna brangi ir tos pačios 
stoka, nes kaip vaikinai, tai 
ir merginos, stengiasi iš
sprukti į užsienį, o ypač A- 
merikon, ir ten pat į miestus 
—vieni Rygon, kiti Liepojon* 
i rIStu r.

Daugumas ūkininkų sten
giasi apsidirbti su savo vai
kais, kad tik nereiktų sam
dyti šeimynos ir taip pri
spaudžia savo jaunus vaiKUS 
prie darbo, kad, tie prisipra
šę laivakorčių nuo giminių 
ar pažįstamų, bėga į Ame
riką.

Jums gerai žinomas A. 
Kvedaras laimingai parke
liavo iš Amerikos į Lietuvą, 
bet kaip bus su kariumene, 
nežinia — paims ar ne. 
(Mums praneša, kad drg. A. 
Kvedaras jau paimtas į ka- 
riumenę. Red.).
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Išvirkščios pažiūros

tusi akis, paklausė:
—Pasakyk tu man — ar tu 'mylėjai 

tada?
Aš nesupratau klausimo:

KOSTANTINAS JASIŪKAITIS.

GRIUVĖSIUOSEPatersono streikie- 
riai ir kongresas.

\

Laikraščiai praneša, kad 
kongresas atsisakė tyrinėt 
Patersono streiką. Paterso
no darbininkai tikėjosi, kad 
kongresas išklausys jų de
putacijos pasiskundimą ir 
nuspręs,ar teisingai pasielgė 
Patersono^ valdžia, nežmo
niškai persekiodama strei- 
kierius ir tuomi pat per
žengdama Suvienytų Valsti
jų konstituciją.

Patersono darbininkai ti
kėjosi, kad Washingtone jie 
visgi ras teisybę ir kad ten 
juos užtars, kaip pereitais 
metais užtarė Lawrence’o 
streikierius. Juk Patersone 
streikuoja dusyk daugiau 
darbininkų, negu Lawrence. 
Apart to, Patersono darbi
ninkai da labiau buvo išnau
dojami ir skriaudžiami, ne
gu Lawrence’o. Kodėl gi tat 
kongresas atsisakė juos iš
klausyti, — tasai kongresas, 
kurį išrinko patįs darbinin
kai dėl dabojimo šios šalies 
tiesų ?

Daugumas apviltų darbi
ninkų su nusistebėjimu žiū
ri į Washingtona ir netiki, 
kad taip galėtų pasielgti jų 
išrinkti atstovai.

Nėra ko stebėtis. Juk da
bartinis kongresas susideda 
vien iš kapitalistų ir jų kle- 
sos bernų. Jie daro ir sten
giasi daryti taip, kad nenu
kentėtų kapitalistų klesos 
reikalai. Kada buvo rinki
mai, socijalistų partijos agi
tatoriai perspėjo darbinin
kus, kad jeigu jie į valdiškas 
vietas neišrinks savo parti
jos atstovų, tai niekur neras 
teisybės, kada reikės jos 
jieškoti.

Kada aplankė Washingto- 
ną Lawrence’o streikierių 
deputacija, kongrese buvo 
garsus darbininkų partijos 
atstovas V. Bergeris. Jisai 
reikalavo, kad streikierių 
deputacija būtų išklausyta 
ir kad Washingtono valdžia 
ištirtų Lawrence’o streikie
rių darbo sąlygas. Dabai’ 
kongrese nėra Viktoro Ber
gerio. Nėra ten nei vieno to
kio žmogaus, kuriam darbi
ninkų reikalai būtų jo reika
lais. Nėra šiandien kongre
se nei vieno atstovo, kuris 
prijaustų darbininkų reika
lams, kuris užprotestuotų 
prieš beteisišką persekioji
mą streikierių.

Tie kongresmanai, kurie 
šiandien sėdi Washingtone, 
liko išrinkti nesusipratusių 
darbininkų balsais. Tuos 
balsus nupirko fabrikantai 
už alų , degtinę ir cigarus. 
Nėra abejonės, kad Paterso
no šilko fabrikantai taipgi 
pagelbėjo ne vienam kong- 
resmanui užimti tą urėdą. 
Ir kaipgi dabar tie kongres
manai galėtų eiti prieš rei
kalus savo draugų gerada
rių? Juk fabrikantai pa
siuntė juos kongresan ne dėl 
to, kad apginti darbo žmo
nių reikalus, bet todėl, kad 
palaikyti šiandieninę kapi
talistišką tvarką, paremtą 
ant kuodidžiausio darbinin
kų išnaudojimo.

Žinant tą viską, negalima 
stebėtis, kad jie atsisakė ty
rinėti streikierių padėjimą 
Patersone. Reikia žinoti, 
kad pakol darbininkų klesa 
neturės savo atstovo kong
rese, patol jos prašymai ne
bus išklausomi ir patol ji ne
ras užtarimo. Kad šiandien 
kongrese būtų užsilikęs bęnt 
vienas socijalistų atstovas
V. Bergeris, beabejonės, ne
būtų buvę tokių baisenybių
W. Virginijoj, Patersone ir 
kitur. Dabargi darbininkų 
šaukimasis į Washingtoną 
yra tuščias, nes ten nėra nei 
vieno žmogaus, kurio ausis 
norėtų išgirsti tą šauksmą.

Neperseniai buvo rašyta 
lenkiškam žurnale “Mysl 
Niepodl.”, kad laike lekci
jos, kuomet mokytoja aiški
no apie sutvėrimą pasaulio 
ir pasakė, kad dievas sutvė
rė Adomą ir Jievą, tai vie
nas septynių metų vaikutis 
atsiliepė: “Ką panelė mo
kytoja meluoji! Aš gerai 
žinau iš persitikrinimo, kad 
žmogus gema mažiukas.”

Ir štai tau, Jurgi, devinti
nės! Septynių metų vaikas 
jau remiasi persitikrinimąis 
ir faktais, o ne pasakomis. 
Bet tai ne vien tik šis atsiti
kimas. Tokie atsitikimai 
pradeda atsikartoti nuola
tos ir priverčia mokytojus 
prabilti viešai, kas daryti ir 
kaip aiškinti mokyklose vai
kams lytiškas paslaptis? Sis 
klausimas gana sunkus ir 
dabar pradėjo daugelis apie 
jį kalbėti. j

Štai ką rašo vienas moky
tojas:

“Nors aš trumpai mokyto
jauju, vienok gerai persitik
rinau, kad vaikai nuolatos 
galvoja apie lytiškas paslap
tis. Vieną sykį mokykloj 
nebuvo vieno vaikučio ir aš 
užklausiau jo draugus, ko
dėl jis neatėjo. Draugai pa
aiškino, kad priežastis neat
silankymo tame, jog jo moti
na pagimdė kūdikį. Tuom 
tarpu vienas vaikutis atsi
stoja ir sako:

—Ponas mokytojau! Pa
aiškinkite man, iš kur ji ga
lėjo gauti tą naują kūdikį?

Aš paraudau, kaip vėžys, 
nebežinodamas, kas atsaky
ti.”

Toliaus tas pats mokyto
jas vėl rašo vieną faktą, kad 
vienas vaikutis - mokinys, 
kuomet jo motina buvo nėš
čia, paklausė ją, kodėl jos

mokina religijos, kad žino
tume savo tikėjimą ir taip 
toliaus.> Kodėl gi mokykla 
nemokina mus to, kas dėl 
mūsų yra užvis brangiau
sia — sveikatos? Jeigu jau
nikaičiai ir mergaitės su pa- 
gelba mokyklos žinotų tas 
lytiškas paslaptis, kurios 
dabar yra nuo jų didžiausiai 
slepiamos, jeigu jiems būtų 
nuosekliai išaiškinta visas 
procesas lytiško gyvenimo, 
tai daugelis išsigelbėtų nuo 
paleistuvystės, lytiškų ligų 
ir net mirties.

“Nuo nežinojimo lytiškų 
procesų, tankiausiai mergai
tės nupuola doriškai, o jeigu 
jos žinotų, tuomet būtų dau
giau atsargesnės su patrau
kimais prie lytiškų susineši- 
mų ir pirm, negu aklai atsi
duoti tai pergalei patrauki
mo, jos, pasiremdamos žino
jimu proceso lytiškų susinė
simų, skaitytus! su savo 
protu.

“Pavesti tėvams aiškini
mą lytiškų procesų jokiu 
būdu negalima, nes daugelis 
iš jų pačių klaidžioja tamsoj 
to klausimo.”

Kas prisieina atsakyti po
nui “Teisybės jieškotojui”? 
Galima tik tiek atsakyti: ly
tiškas procesas yra vienas iš 
svarbiausių gyvenime klau
simų, nes tik jis palaiko pa
saulį. O jeigu jis yra taip 
svarbus, tai didžiausia be
protyste slėpti tą, kas yra 
taip svarbus, rrfuo ko pri
klauso viso pasaulio i žmoni
jos atsiradimas; beprotystė 
slėpti tą, nuo ko priklauso ne 
tik skaitlius žmonijoš, bet ir 
šventųjų, aniolų ir net visa 
dangiška karalystė!

Gal tik kūdikiai privers 
mūsų mokslinčius apie tą 
beprotystę pagalvoti.

V. Paukštys.

matyti Francuzijos, Italijos 1 
r, išdalies, Portugalijos 

“radikalų” praktiką net ir 
šiandieną. Bet ką... tai alsi
nantis darbas. Juk daug 
engviau, ėigaretą užsirū

kius, pabrėžti: “kodėl męs 
negalėtume šitaip atsižvelg
ti”... Ak, ir jis “seka” isto
riškus nuotikius. Klausy
kite: jis buvęs įtikėjęs žino
mam amerikiečių rašytojui 
—Spargo, bet šis jį apvylęs. 
(Ak, susimildamas, Kaziuk
— nekalbėk taip liūdnai!)... 
Mat, Spargo tvirtinęs, kad 
visuotinas arba generališ- 
kas streikas nieko gero dar
bininkams neduodąs. Bet 
štai mūsų Kaziukas, kaipo 
geras “atsižvelgėjas”, visai 
ką kitą pamatęs: Belgijos 
visuotinas streikas išardęs 
Spargo teoriją ir tuo sugrą
žinęs Kaziuką ant gero ke
lio...

Kurlink toki Kazio Švil
pos nuomoniavimai gali nu
vesti organizaciją — tą žino 
kiekvienas svarstantis dar
bininkas. Didelė dauguma 
mūsų draugų stačiai gali pa
sijusti nesmagiame stovyje.

Jei pats Švilpa, apsigink
lavęs “socijaldemokratiška 
bandymo buože,” nesupran
ta, kur lenda ir ką švilpauja, 
tai kiekvieno sąmoningo so- 
cijaldemokrato užduotis nu
rodyti jam jo tikrąją vietą— 
Chicagos “anarchistų” orga
ną — “Laisvąją Žmoniją.”— 
Męs juk nekalti, jei Švilpa 
vakar įtikėjo Spargui (ko, 
galima sakyti, Spargo nepa
sakė), o rytoj vėl įtikės ko
kiai nors “stebuklingai kly- 
nikai.”' Jei' Švilpa nemoka 
atskirti politiškojo minių 
streiko nuo anarcho - sindi- 
kalistų peršamo “geneFališ
ko streiko”, tai čia juk ne 
Socialist Party’ja kalta, bet 
stoka logikos ir supratimo 
pas jį patį. Reikia Kaziukui 
pakugždėti, kad1 Belgijoje 
buvo politiškas streikas, ku
rio visi sindikalistai ir jo 
peršamieji “radikalai” neap
kenčia taip pat, kaip ir pa
čios socijalistų partijos. Bel
gijos darbininkai stojo strei- 
kan už savo politiškas teises
— geresnį balsavimą, o ne 
už sindikalistų būbnijamą 
fabrikų eksproprijaciją. Ka
ziuk, kur tamsta nuklydai?!

Pasakyti, kad socijalistų 
partija yra netobula vien 
dėlto, kad ji neužsiima ko
kiais ten bandymais, ant
raip sakant, kad jos pažiū
ros ir taktika negera, reiš
kia ■— nė daugiau, nū ma
žiau — užrašyti sau ant kak
tos didelį nonsensą! Tie, ku
rie nori pasakyti, kad soci
jalistų partijos pažiūros ii’ 
taktika neatsakanti, pirmų 
pirmiausia jie turi kibti prie 
pamatų to negerumo — su
kritikuoti jį. Prie to Švilpa 
neina. Jam pakanka kelių 
banališkų f ražų ii’ atliktas 
kriukis.

Ne, vyrai, taip negalima! 
Socijalistų partija nėra vir
ve, per kurią by vienas cirko 
aktrobatas galėtų šokinėti ir 
tampyti į visas puses su ko
kiais ten “bandymais.” So
cijalistų partija yra klesos 
partija; partija, kuri repre
zentuoja daugelio milijonų 
norą ir reikalavimus, kurios 
siekis — dedant paprasčiau
sioje formuloje — panaiki
nimas privatiškos nuosavy
bės ir sykiu su tuo pačių kle- 
sų. Atsiekimui to ji turi aiš
kią ir neperprantamą pa
žiūrą, kurią dar nė vienas 
nesukritikavo, visai nekal
bant apie mūsų Kaziuką.

Apie kokius ten “moksliš
kus bandymo būdus” gali 
kalbėti tiktai Kaziukas, ku
riam svetimas prole tari jato 
istoriškasis uždavinys, kuris 
negali ar nenori suprasti 
klesų kovą ir jos reikšmę.— 
Galų - gale stačiai stebėtis 
reikia — su kokiais išroka- 
vimais- “Kovos” redakcija 
spausdino Švilpos straipsne
lį? Gal tai dėl kurjozo? Na, 
šiaip ar taip, bet kurgi re
dakcijos credo? Ką ji at
stovauja: “mokslišką ban
dymo būdą” ar tarptautiš- 
kos socijaldemokratijos 
principus?!

O tempora! o mores!... 
Stasys Strazdas.

(Tąsa.)
Mano klausimas apsvaigino Stasę: ji 

suakmenėjo ir be žado, lyg išsigandusi, 
įsmeigė į mane dideles akis. Po geros va
landos truktelėjo pečiais:

—Suvis ne! Dieve, ko tu tik neišmįsli- 
ji? Man su tavim gerai, o tu bala žin ką...

Užsikirto. Palaukusi, tvirtu balsu, pri
dūrė:

—Tavęs aš nemyliu!
Persiskyrėme.
Aš kritau lovon...
Miegojau mažai, bet,atsikėliau šviesia 

galva. Juokas mane paėmė: šaipiaus ir iš 
savo meilės ir iš kančių... Kaip menkai te
pažįstu dar Stasę! Mes, vyrai, tuose daly
kuose esam perdaug šaunus: moterė kiek 
šilčiau paspaus mums ranką ir jau... jau ji 
įsimylėjus! Vyro smagenįs neišmano, kaip 
moterei gali būti artimas, brangus vyras 
be meilių? Vyro galva perdaug siaura, kad 
tokius aiškius dalykus suprasti...

Susitikęs su Stase, atsiprašiau jos, kad 
savo kvaila fantazija jai tiek nemalonumų 
pridariau. Mergaitė numojo ranka:

—Et, ką čia!... O aš mįslijau, kad tu 
ant manęs pyksti...

Po to, žinoma, man jau nebuvo reikalo 
bėgti iš Putriškių.

Su Stase mudu dar labiau susiartinom. 
XI.

Dabar Adomas niekus įkalė sau' į gal
vą. Vaikštinėjo pasišiaušęs, piktas, viskuo 
neužganėdintas. Manęs vieno šalinos, bet 
jei pasitaikydavo drauge būti mudviem su 
Stase, žiūrėk, ir jis čia — daboja mus.

Stasė tuojaus pajuto ant savęs priežiū
ros akį. Kad išvengus nemalonumų, ji sten
gėsi komažiausiai susitikti su manim, užsi
laikė daug rimčiau. Vienok ir šis manevras 
kė daug rimčiau. Vienok ir šis maneuras 
menkai tegeįbėjo: Adomas kasdiena vis 
labiau siuto ant manęs.

Mudviejų santikiai galutinai suįro. Da
lykas reikėjo išaiškinti. Užlipau Adomo 
salkon. Jis primerktomis akimis augštiel- 
ninkas dripsojo lovoj ir rūkė papirosą. Už
girdęs mano žingsnius, pramerkė vokus ir, 
žvilgtelėjęs į mane, persivertė ant šono : 
sieną.

—Aš noriu, Adomai, su tavim pakalbė
ti,—prašnekau.

—Apie ka? — nejudėdamas suniurzgė
jo jis.

—Pats žinai apie ką, tu mane su ja...
"Adomą tartum dinamitas iš lovos iš- 

bloškė: striktelėjo ant kojų, trenkė į žemę 
degantį papirosą ir, nemielaširdingai tam
pydamas usus, užsišoko ant manęs:

—Kokio čia velnio išsimanei ?!
—Aš nežabalas esu...
Adomas sukando dantis ir įsiutusias 

akis nusuko į langą.
—Tu apsirinki, pats matai, kokie mu

dviejų santikiai su Stase, — pasakiau aš ir 
pasisukiau išeiti.

Adomas rūsčiai šuktelėjo:
—Kur tu?

—Jei tau nemalonu, aš galiu išvažiuoti...
—Tu tuojau, palauk! — suskambėjo 

Adomo balsas, bet jau sušvelnėjęs, be pik- 
čio.

Aš susilaikiau.
Adomas prisiartino prie manęs ir nusi

kaltėlio tonu pasakė:
—Tu niekų nepaisyk! Kam tau važiuo

ti, pasilik... Mes su Stasute labai džiaugia
mės, jei tu pas mus...

Aš nežinojau kas daryti.
Adomas, žiūrėdamas man akisna, 

dūrė, lyg pasiteisindamas:
—Žmogus, žinai, toks galvijas, 

bjauru! ’

—Juokingas tu, aš klausiu — ar tu hier- 
gaitę mylėjai?. y

—Mylėjau.
Didelės akįs įkibo į mane. Mergaitė lyg 

sustingo. Po valandėlės vėl prakalbo:
—Mylėti tu nebijai?
—Kaip nebijau?
—Vis tu nesupranti: grieko ar nebi

jojai?
’ —Kokia gi čia nuodėmė mylėti?

Mergaitė ištarė, slopindama balsą:
—Griekas, sako...
—Kas sako ?
Stasė sviravo, nežinodama kas sakyti: 

tartum aš užklausiau tokios paslapties, ku
rios niekas neturi žinoti. Iš jos veido aš 
mačiau, kad ji kovoja su savim. Persilaužė:

—Baisus griekas! Veronika ir sako, 
kad smertelnas griekąs!

—Žmonės tik plepa!...
-r-Ne žmonės —'kunigas...
Stasė užsikirto ir, patylėjusi, dar ty

liau sušnibždėjo:
—Tokių bjaurybių^jis manęs klausė?
—Kas? ‘‘
—Kunigas ant spaviednies... Tu ne

klausk, tau nereikia žinoti tokių bjaurybių...
Aš neklausinėjau.
Sėdėjom be žado, abu apimti savomis 

mintimis. ..
Stasė vėl užsimerkė ir sunku buvo dasi- 

protėti, miega ji, mąsto, ai’ klausosi nakties 
alsavimo. Lyg per miegą pasakė:

—Griekas, griekas, o koks čia griekas, 
aš ir neišmanau?

Šilta mergaitės ranka nusvyro ant ma
no rankos:

—Aš tavęs tokių niekų klausinėju, tu 
nesijuok iš manęs...

Atsikėlė ir, nepasakiusi nė laba nak
tis, apleido mane.

Ketvirtadienio ryte aš iškeliavau pas 
kaimynus dvarininkus. Sugrįžau už poroš 
dienų. Vakare prie arbatos Stasė atsisėdo 
prie manęs ir paklausė:

—Ar tu man pasakysi, kur tu buvai?
—Pas kaimynus.
—Oi, meluoji! Parodyk akis!
—Sakau tau.
—Kaimynai, kaimynai, taigi.... O pas 

tuos kaimynus panelės! Ok, susuks jos tau 
galvelę, susuks! Blogai bus! Musų pane
lės gudrios, aš žinau, — juokavo Stasė: ji 
buvo linksma, atsikračiusi nuo sunkių, 
griaužančių minčių.

Už kelių dienų reikalai iškvietė mane iš 
Pu triškių.

Atsisveikinant, Stasė pasakė:
—Žiūrėk, tu atvažiuok pas mus, mudu 

Adomu lauksime. Kada atvažiuosi?
—Nežinau.
Stasė pabučiavo mane:
—Laimingos kelionės!
Adomą šiurpuliai nukratė. Suraukęs 

kaktą, jis piktai-piktai pažiurėjo į mane ir 
šaltai ištarė:

—Atkylk, jei nori..!
Išvažiavau.

Ne vien mokytojus vaikai 
pastato į keblų padėjimą, 
bet ir pačius tėvus, kurie 
daugiau apšviestesni. Štai 
męs randame pagarsintą lai
šką L. Tolstojaus sekręto- 
riaus Gusevo, kuris taipgi 
buvo užklaustas vienos mo
teries, kaip aiškinti vaikui 
atsiradimą žmogaus? Guse
vas rašo:

“Ant užklausimo jūsų vai
ko, kaip atsiranda žmogus, 
tėvai visai nebeišmano, kas 
vaikui atsakyti ir kaip pa
aiškinti jo paties atsiradi
mas. Kodėl taip? Kodėl vi
si kiti dalykai galima aiškin
ti, o atsiradimas ir gimimas 
žmogaus, “karaliaus gam
tos” — negalima? Priežastis 
aiški. Mūsų lytiškų susinė
simų gyvenime tiek purvo ir 
bjaurumo, kad męs neišdrįs
tame pažvelgti akimis patįs 
į save. Juo švaresnis ir mo
ral iškesnis pačių tėvų gyve
nimas, tuom greičiau šis ke
blumas išnyks...”

Prie šio laiško pats L. Tol
stojus rašo Gusevui:

“Kad žmogus atsiranda 
m o te riškės v i d u r i u ose,^-<-i š 
pasakyčiau vaikui, • bet kad 
jis atsiranda iš priežasties 
lytiškų susinėsimų, aš visgi 
užtylėčiau.”

Ir štai dabar tarp Rusijos 
mokytojui tas klausimas yra 
diskusuojamas, kaip jis ai&y 
kinti vaikams mokyklose: 
Yra įvairių nuomonių ir 
įvairių patarimų. Daugelis 
laužo sau galvas ir negali 
teisingo išvedimo padaryti. 
O tylėti taip, kaip iki šiol bu
vo tylima šiame klausime, 
jau negalima, nes patįs vai
kai-pradeda jį judinti ir sta
tyti į dienos programą. Aiš
kinti — vėl nežinia kaip.

Pagal mano nuomonę, tai 
tame klausime tūlas asmuo, 
po slapyvardžiu “Teisybės 
jieškotojas”, pastatė klausi
mą gana aiškiai ir teisingai. 
Jis rąšo:

“Kaip supažindinti vaikus 
su lytiškais procesais ir atsi
radimu gyvybės?

“Pirmiaus, negu atsakyti 
į šį klausimą, aš norėčiau 
paduoti savo klausimą: ar 
svarbus yra klausimas lytiš
ki procesai? Jeigu svarbus, 
tai būtinai turi užsiimti tuo- 
nąi dalyku mokykla. Moky
kla mus mokina geografij'os, 
kad žinotume, kur kas ran
dasi, mokina istorijos, kad 
žinotume praeitį žmonijos,

Keblus padėjimas
Kaip matosi, tai pradinių 

mokyklų vaikai savo moky
tojus pastato į tokį keblų pa
dėjimą, kad jie nebežino, kas 
vaikams atsakyti. Mat, mul- 
kihimąs vaikų mokyklose ne 
visuo

Reikia tik stebėtis, kaip 
tūli mūsų draugai juokda- 
riauja. Kas svarbiausia — 
tie juokdariai “socijaldc- 
mokratai” randa sau vietą 
net oficijališkame partijos 
organe, kurio užduotis skie
pti visuomenėje klesinę są
monę bei supratimą, parem
tą ant revoliucijoniškojo 
marksizmo pagrindo.

Štai “Kovos” N 28 drg. 
Kazys Švilpa nuomoniauja, 
kodėl socijalistai negalėtų 
sutikti su IWW. unija. Sulig 
jo — industrijalistai esą ra- 
dikališkoji (sic!) “sriovė.” 
Beabejonės, męs negalime 
užginti drg. švilpai manyti, 
kad jo peršamoji “sriovė” y- 
ra radikališka. Tečiau męs, 
rodos, turėtume teisę parei
kalauti jo: kame tas radika
liškumas? Ak, taip! jis sa
ko, kad dabartiniame moks
lo amžiuje reikia vartoti 
mokslišką būdą (gal dakta
ro Erlicho?! Pasakyk, mel
džiamasis...) išrišimui drau
gijinių klausimų”!... To
liau jis neina. Jo argumen
tai čia ir išsenka. Tik vie
nas jam belieka — guostis 
socijalistų netolerantišku
mu. Ir kaipgi! Jie ignoruo
ja jo “mokslišką bandymo 
būdą”; jie “palinkę manyti 
apsieisią be bandymų, pa
gal vieną sykį padarytą pla
ną, arba pagal vieną paban
dymą.” Ir, žinoma, su savo 
“socijaldemokratiška ban
dymo buože” apsiginklavęs, 
kad karšia, tai karšia mums, 
neklaužadoms, nugaras. Pa
galios, pailsęs, jis pasako 
mums štai kokią pasakaitę: 
“Kodėl męs negalėtume ši
taip atsižvelgti į IWW.: o 
gal tos organizacijos takti
ka yra ir gera?” Nenoroms 
čia prisimena tūlas kaimie
čio “atsižvelgimas”: ką po
nas Dievas pirmiaus sutvėrė 
— kiaušinį ar vištą?... Ste
bėtinas panašumas! Mūsų 
“socijaldemokratui” pakan
ka vien atsižvelgimo. Isto
riški faktai jam nereikalin
gi. Jis nenori ar negali atsi
žvelgti į praeitį — net nė ; 
dabartį. Jei jis pažvelgti 
nors kiek į praeitį ir dabar
tį, jis pamatytų, kaip ėjosi 
jo “radikališkos” idėjos pa
sekėjams Anglijoje ir kitur. 
Dar daugiau — jis galėtų

pri

su

XIII.
Metus su viršų reikalai neišleido manęs 

iš miesto. Stasei rašiau tris laiškus. Atsa
kymo nebuvo. Pasitaikius pirmajai progai 
išdūmiau į Putriškius.

Kaip paseno gruvėsiai! šimtametės lie
pos — dvaro grožė ir papuošalas — visos lig 
vienai nukirstos! Be jų nuskarę trobos iš
rodė lyg katorgininkai nuskustomis galvo- 
mis. Liūdnas reginys, blogi ženklai!

Rūme dar liūdniau! Mano kambaryj 
, tartum velniai butų siutę: lova išrausta, 
3 suknysta, ant stalo užblokšta išlaužytomis 

kojomis kresė, ant langų vietoj gardinu ir 
storų tik skiautės maskatuoja...

Putriškiuose, matyti, kas nors negerai!
Apėjau kambarius: nė gyvos dvasios.
Galų gale virtuvėj sutikau padribusią 

sunkoką moteriškę. Pamačiusi mane, ji 
(Toliaus bus)

kac

i
1

—Kaipgi, tu pasilieki Putriškiuose?
—Pasilieku, tik norėčiau, kad panašus 

dalykai neatsikartotų...
—Nu, nu, nebebus, — nusišipsojo Ado

mas.
Ištikro, nuo tos valandos jis liovėsi per

sekiojęs mudu su Stase.
XII.

Sekmadienis.
i Ankstokai ryto Stasė'išėjo bažnyčion 

išpažintį atbūti.
Sugrįžo apie priešpiečius — susikrem- 

tusi, nusiminusi, lyg ne sava. Skubotai su
ruošė, mums su Adomu pietus, o pati užsira
kino savo kambarin ir nesirodė iki suote- 
mai.

Po vakarienės vėl tas pats. •
Su Stase darėsi kažin kas negeras: bu

vo susimąsčiusi, nekalbi, nuo įtemptų min
čių ant kaktos net raukšlės susikrovė. .

Antradienyj apšilankė pas Veroniką; 
sugrįžo dar labiau prislėgta.

Trečia dieniom vakare, nedegdamas žibu
rio, sėdėjau aš savo kambaryj prie atdaro 
lango. Švietė pilnatis mėnuo. Už upelio, 
bažnytikiemyj, dainavo, šukavo, čirpino ar
monika — rytoj šventė, f iii jo j atlaidai.

/ Tylai, it šešėlis, kambarin įšliaužė Sta
sė ir tyliai sušnibždėjo:

—Tu nemiegi?
—Ne.

* Ji atsisėdo šalimais manęs. Galvą at
rėmė sienon. Prie mėnesio šviesos jos vei
das išrodė- pajuosvis, liūdnas ir suvargęs. 
Užmerkė akis, tartum kietai užmigo.

Bažnytkiemyj sušuko ne savais balsais.
Stasė pakėlė galvą, išsitiesė ir, athier-

Žalios lapijos g’aiviam pavėsy...
Žalios lapijos gaiviam pavėsy. 
Juodu du vienu burkavo!
Meilė ir viltis, sapnai jaunystės 
Bėrė jiem dovanas savo.

Žiedai lelijų, mirtų ir rožių 
Pynės į meilės vainiką, 
Ir abejonių nusivilimas 
Praeityje pasiliko.

Jos saldžios šypsos, kaip laumės juosta 
Siūlė jam giedrą rytojų, 
Jo vyriškumo ąžuolo spėkos 
Žade ją gint nuo pavojų.

Juodbruvas mėnuo—akis naktužės—

Savo palaima širdis jautriąsias 
Besišypsodamas lydėjo.

Gerkit nektarą meilės audringos,
Nesėji pasaulį dabina,
Erškėčių žygyj, spėkoms nusilpus, 
Žalion oazon*) masina.

Juodu burkavo, juodu čiulbėjo,- 
Laimužės tinklą sau pynė...
Lai juos pasveikins auštantis rytas.

/ - Pilna malonės gadynė! '
Don Alberto.

*) Oaza — žalumynų salelė su gaivi 
nančiu šaltiniu, kuri pasitaiko tyrų smilty
nuose.
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LAISVĖ

Klausimai ir atsakymai.
mtw.iwah. *■ -i30^
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Klausimas. 1. Ar buvo ka
da Babelio bokštas? Jei bu
vo, tai kur ir kas jį pastatė? 
2. Ar Vatikano rūmuose yra 
moterų? 3. Ar yra kur vie- 
ši ar slapti vyriški prostitu
cijos namai? Jei yra, tai 
kur? 4. Ar tiesa, būk mulai 
yra nevaisingi? 5. Nuo ka
da apsigyveno Didžiojoj 

. Lietuvoj vokiečiai dvarpo
niai? J. A. S.

Atsakymas. — 1. Babelio 
bokštas, tai bibliška pasaka, 
jo ištikrųjų nebuvo. — 2. O- 
ficijališkai nėra. — 3. Prof. 
A. Forel ir d-ras Wm.J. Ro
binson nurodo, jog toki na
mai randasi, žinoma slaptai, 
tūluose didmiesčiuose, kaip 
Paryžiuje, Berlyne, New 
Yorkę ir kituose. — 4. Netie
sa. — 5. Vokiečiai dvarpo
niai pradėjo atsirasti Lietu
voje po karių su kryžeiviais.

ti knygoje “Lietuvių tauta”.
Klausimas.— 1. Kada pra

sidėjo ausinė išpažintis ir 
kas ją išmislino? — 2. Kas ir 
kada įsteigė Jėzuitų draugi
ją? — 3. Ar Koperniko laike 
Lenkija vokiečiams priklau
sė? Kas buvo Kopernikas: 
lenkas ar vokietis? Ar jis 
buvo katalikų kunigu?

Klaus. — 1. Ar yra žmo
nių, kurie gali burtais ir už
kalbėjimu išgydyti įvairias 
ilgas, kaip nuo nuodingos 
gyvatės įkandimo, pasiuti
mą, rožę, kraujo bėgimą ir t. 
o.? Žmonės kalba,'kad yra 
ir jie išgydo.

2. Ar teisybė, jog tūlose 
vietose vaidinasi, ypač ten, 
xur yra padaryta šaužudys- 
tė?

3. Ar ištikrųjų buvo kada 
koks--tai Nojus su savo di
džiuliu laivu, ir ar tiesa, būk 
tas laivas ir dabar dar tebe
sąs?

• “Laisvės” Skaitytojas.
Atsak. — 1. Tokių žmonių 

nėra, tai tik tamsieji tiki į 
turtus. 2. Jokių vaidinimų- 
si niekur nėra, tai patįs žmo
nės, įbauginti velniais ir die
vais, persistato sau įvairias 
baidykles. 3. Apie Nojaus 
žuvimą nieko tikro nežino
ma, gal jis ir gyveno, betekąs 
ink biblijoj aprašomo/įsuo- 
tįno tvano, tai jo nėųa buvę.

liejo būti vietinį/tvanas, 
tai yra <užl įėjimas" tūlos že- 
nės dalies ir tas galėjo atsi
tikti ne vieną kartą. No- 

. aus laivas — tai gryna pa
saka.

gą drūtumą ir tamprumą jų 
viduj stikle pripinta vielos. 
Tokie stikliniai stulpai dau
gely j Vokietijos vietų jau 
užėmė vietą medžių. Su lai
ku galima tikėti, jog visi te
legrafams, telefonams ar ki
tiems dalykams vartojami 
stulpai bus vientik stikliniai. 
Šitokie stulpai — beveik am
žini, jei tik kartais kokia ne
paprasta nelaimė atsitiktų 
ir jie būtų sudaužyti. Jie 
daug ilgiau gali stovėti, ne
gu geležies ar plieno.stulpai, 
nes oras neturi ant jų jokios 
įtekmės ir jokie vabalai ne
gali jų sunaikinti, kaip tai 
būna su mediniais stulpais. 
Be to, bus didelis sutaupini- 
mas medžių , kurie ir be to 
labai nyksta.

Dabar jau bandoma dary
ti geležinkelių balkius iš 
stiklo su įpintomis vidui vie
lomis. Stiklinės plytos jau 
vartojamos Franci jo j gat
vių išgrindimui ir pasirodė 
daug -praktiškesnės, negu 
medis ar akmuo. Stiklines 
plytas taip galima sutaikyt, 
jog vanduo tarp jų visai ne
persisunkia, ir jos netaip la
bai įkaista nuo saulės, kaip 
akmuo.

J. Stropus.

Žinių-žineles Korespondencijos
žintį išmislino popiežius Le
onas Didysis 450 metuose, 
bet ilgai dar ji nebuvo pri
verstina, tik ketvirtas vys
kupų visuotinas se<nną« La- 
terane 1/15 metuose įsakė 
visiems tikintiems bent sykj 
į metus būtinai atlikti ausi
nę išpažinti. Apie išpažin- 

, ties įvedimą galite rasti kny
goje “Tikyba ar mokslas?”, 
ir “Inkvizicija”.

2. Jėzuitų draugiją įsteigė 
vienuolis Ignas Loyola pra
džioje 16-to šimtmečio, o 
1540 m. popiežius savo bulle 
(^aplinkraščiu) ją patvirtino. 
Plačiau apie jėzuitus rasit 
knygelėj “Jėzaus draugija

3. Mikalojus Kopernikas 
buvo lenkas, bet menama, 
kad jo giminė paėjo iš West- 
phalijos, Vokietijoj. Jisai 
gimė 19 vasario 1473 metuos 
miestelyj Thorn, Lenkijoj, 
kuri tuomet buvo neprigul- 
minga. Paaugęs mokinosi 
Krokuvoj medicinos, bet 
paskui pasišventė matemati
kai ir 1500 m. buvo matema
tikos profesorium Ryme. 
Sugrįžęs Lenkijon, jis buvo 
įšvęstas kanauninku katali
kiškoj Frauenburgo kated
roj ir nuo tada visą laiką pa
šventė astronomijai'. Jisai 
primų tin is pradėjo skelbti, 
jog žemė sukasi apie saulę, o 
ne saulė apie žemę, ir parašė 

' apie tai didelį veikalą, kuris 
tapo išleistas tik prieš-pat 
jo mirtį ir ilgai buvo dvasiš- 
kijos draudžiamas skaityti. 
Kopernikas mirė Frauen- 
burge 24 gegužio 1542 m.

Klaus. — Aš atvykau iš 
Lietuvos be jokio pasporto, 
o dabar norėčiau grįžti atvi
rai tiesiog į Liepoją. Noriu 
žinoti ar reikia kokio pas
porto arba rusiško konsulo 
paliudijimo?

Civilizuotas Gorila.
Atsak. — Norint važiuot 

tiesiog į Liepoją, reikia išsi
imti nuo rusiško konsulo 
New Yorke tam tikrą paliu
dijimą (prochodnoje svidie- 
telstvo) ir tuomet galite va
žiuoti be baimės; tik Liepo- 
juje turėsit užsimokėti kele
tą dolerių už perėjimą rube- 
žiaus.

Klaus. — Ar galima pri
gulėti sykiu į dvi apsaugos 
kompanijas ir ar būtinai rei
kia pasakyti agentui arba 
gydytojui, jog jau priguli ir 
į kitą? Ar galima kokiais 
metais pasijaunyti, kada gy
dytojas klausia amžiaus?

P. Adomaitis.
Atsak. — Galima prigulėti 

nors ir į kelias apsaugos 
kompanijas. Apsidrau
džiant paprastai retai kada 
klausia, ar priguli į kitą 
kompaniją, tik visada klau
sia ar neesi išmestas iš ko
kios kitos aps. kompanijos ir 
už ką. Metus geriausia pa
duoti teisingai, nes, iškilus 
kokiems nesusipratimams, 
kompanija vistiek gali patir
ti teisybę.

Plieniniai rakandai. i
Plonos plieno lentos, —tai 

naujausia medega naminių 
rakandų darymui. Iš plieno 
dabar daroma visokios skry
nios, stalčiai, šifonjier-'-s, 
staliukai, rašymo stalai ir t. 
p. Tiems daiktams priduo
dama medinių daiktų išžiū
ra ir taip gerai, kad nuo pa
viršiaus visai negalima pa
žinti, jog tai ne iš medžio pa
daryti. Dažai, priduodanti 
daiktams medžio išvei-.dą, 
dedama ant labai įkaitinto 
plieno, taip jog jie susivieni
ja su metalu ir negali nusi
trinti arba nutrupėti. To
kie rakandai skaitosi nesibi
jančiais ugnies ir abelnai jų 
amžis daug ilgesnis, negu 
medinių rakandų.

Kojomis prosina.
Tūlas keliauninkas po ry

tų šalis rašo, jog Cairo mies
te, Egypte, keisčiausiu daly
ku jam pasirodė prosinimas 
drapanų kojomis. Tą jam 
teko matyti vietinėse kriau
čių dirbtuvėse. Geležiniai 
prosai veik tokios išveizdos, 
kaip ir mūsų paprastieji 
prosai, tiktai didesni ir prie
šakyje pritaisyta ilga ranke
na. Ant įkaitinto proso vir
šaus uždedama storas me
džio šmotas ir ant to užsi-. 
stoja p rosy to jas viena koja, 
o kita koja stumia prosą iš 
vietos į vietą. Ilgą proso ran
keną vartoja jo sukiojimui 
ir valdymui. Geresniam pa- 
rankumui, prosinimo lentos 
pakeltos tik kelis colius nuo 
žemes. Nors šitokio prosi
nimo metodą mums išrodo 
labai keista ir neparanki, 
bet gi vietiniai kriaučiai la
bai gerai ir šarpiai prosina.

Bešviesiniai švyturiai.
Jau turime bearklinius ve

žimus, bevielinį telegrafą, 
bedūminį paraką ir tt., ir 
greit turėsime bešviesinius 
jūrių švyturius.

Dabar Francijoj Bresto | R 
prieplaukoj baigiami bandy
mai naujų bevielinių tele
grafu veikiančių švyturių.

jokių gražumų nesimato, 
net nuo gatvių purvas ne
šluojama. :

Darbai Detroite šiuo tar
pu eina labai silpnai. Pilnos 
gatvės darbo jieškančių 
žmonių. \

10 birželio buvo sustreika
vę trijų automobilių dirbtu
vių darbininkai, bet kadangi 
tarp streikierių nebuvo vie
nybės, tai streiką pralaimė
jo. A. J. Našlaitis.

Montello, Mass.
12 d. liepos nusinuodijo 

Jurgio Kaziūno žmona. Nu- 
sinuodijimo priežastis buvo 
tame: ji nuėjo pas kitas sa
vo drauges ir stipriai pasi
gėrė. Kada parėjo namo, 
tai vyras jai pasakė: “eik 
gult, nes esi girta”. Jiųai įė
jo į kambarį, atsisveikino su 
vaikučiais ir liepė mergaitei 
pasakyt tėvui, kad motina 
jau mirs. Pakol vyras įėjo į 
kambarį, žmona jau buvo iš
gėrus karbolinės rūgšties.

Velionė turėjo 21 metus 
amžiaus, prie draugysčių 
neprigulėjo. Rožytė.

Lawrence, Mass.
Čia tūlas vargoninkas, ati

darė kada tai banką ir pra
nešė žmonėms, kad už įdė
tus pinigus “ mokės 10 pro
centą. Keli žmonės pasiuk- 
vatino gauti didelį procentą 
ir nunešė ten savo pinigus. 
Palaukę kelis metus, nuėjo 
atsiimti pinigų. “Bankie- 
rius” pasakė, kad negali ati
duoti pinigų, nes pametęs 
nuo bankos raktus, o kitų 
raktų pritaikyti negali. Taip 
ir paliko žmonių pinigai 
bankoj be raktų. Ar nesū
ru dysvtik? Žmonės, negavę 
nei procentų, nei pinigų — 
dūsauja. J. B.

E. Arlington, Vt.
Kaip pirmeiviai paren

gia paskaitas, diskusijas ar 
kokį koncertą, tai nekurie a- 
vinai šaukia atsispirdami: 
“Neikite ant tokių susirinki
mų, ba griekas!” Bet kaip 
pas juos neretai iškįla visoki 
lermai, tai tyli. Dar ir tokių 
yra, kurie sako: “bekų kny
gas ir gazietas čitoc, tai ge
riau gere.” Žinoma,> toki jų 
darbai ir kalbos neturi svar
bos ir būčiau nesiuntęs į 
“Laisvę”, bet kad neseniai 
buvo rašyta, jog Arlington© 
lietuviai juda-kruta, tai pa
rūpo man pasipriešint prieš 
tokį pasigyrimą. Teisybė, 
yra veikiančių, bet tai labai 
mažas būrelis.

Protaujantis.
Donora, Pa.

“Laisvės” N 54'patėmijau 
žinutę iš Donora, Pa., po ku
ria pasirašo tūlas Rasiulis. 
Toj korespondencijoj rašo
ma, kad vietinė kuopa lošė 
teatrą. Tas netiesa. Teat
rą surengė suvienytomis 
spėkomis kunigas, jo gaspa- 
dinė ir vargoninkas ir akto
rius partraukė iš W. Pitts- 
burgo. Toliaus p. Rasiulis 
sako, kad ant teatro žmonių 
atsilankė nedaug todėl, kad 
mažai buvo išgarsinta. Tas 
irgi netiesa. Buvo garsinta 
gana daug ir per plakatus ir 
per pamokslą bažnyčioje, 
bet kad nebuvo pasakyta, 
keno naudai bus tas teatras, 
tai žmonės ir nėjo.

Tiesa, prieš pat lošimą per 
pamokslą kunigas pasakė, 
kad pelnas eis parapijos 
naudai. Bet kadangi akto
riai buvo pakviesti iš kitur, 

I o vietiniai paniekinti, tai 
žmonės boikotavo teatrą. 
Kunigas iš nepasisekimo te
atro yra labai susirūpinęs.

• Vargšas.
E. St. Louis, Ill.

Šitas miestelis guli ant kran
to upės Missisippi, pietvaka
rinėj daly j Illinois valstijos. 
Gyventojų yra apie 60 tūks
tančių, tarp kurių yra 2 
tūkstančiai lietuvių. Dirb
tuvių čia yra visokių. Dau
giausia darbininkų dirba 
gyvulių skerdyklose ir gele
žies liejyklose. Darbai eina 
gerai ir darbas lengva gauti. 
Unijos čia nėra jokios, todė 
ir darbo sąlygos negali būt 
geriausios. >

Kaslink lietuvių visuome
niško darbo, tai reikia pasa
kyti, kad jie mažai darbuo
jasi. Teisybė,/ gerų užma- 

Į nymų netrūksta, bet jie nė
ra įvykdomi gyvenimam.

Norwood, Mass. ..
13 d. liepos atsibuvo pra

kalbos Šv. Jurgio draugys
tės. Pirmiausia kalbėjo vie
tinis V. Kudirka apie Nor
wood© lietuvių istoriją, nu
rodinėdamas, kada kokios 
draugijos susitvėrė ir ko- 
.kius darbus jos nuveikia.Su- 
minėjo visas, tik kasžin ko
dėl nepasakė Labdarystės 
draugijos. Turbūt Labda
rystės draugija Kudirkos is
torijai nėra tinkama. Šven
takuprius jisai išgyrė, o nu
peikė pirmeivius. J

į Antras kalbėjo kokio-tai 
universiteto neva studentas 
Vermauskas apie žmogaus 
tikslą. Grūdo, grūdo žmo
gutis tą tikslą, kaip čerpėj 
taboką ir prie jokios konk- 
liūzijos nepriėjo. Bėda 
mokslainčs nemačiusiam pa
sigirti mokytu. Po prakal
bai Vermauskas pasisakė 
mokąs deklamuoti. Na, bra
da, kad pradėjo “deklamuo
ti”, tai net persigandau, 
maniau, kad dūšia iš kūno 
eina. Išsišiepė^ persikreipė, 
dreba, kaip drugio krečia
mas, o balso negirdėt, tik 
ant pabaigos žuvies balsu 
suriko.

j Trečias kalbėjo taipgi uni
versiteto studentas Juškai- 
tis apie lietuvių atgijimą, 
bet ir tas nubarškėjo, kaip 
dviratis į pakalnę. Žmonių 
buvo daug.

1 Bizūnelis.
Herrin, III.

8 d. liepos čia atsibuvo 
prakalbos, parengtos LSS. X 
rajono. Kalbėjo “Laisvės” 
redaktorius L. Prūseika. 
Žmonės labai džiaugiasi iš 
prakalbų ir giria kalbėtoją. 
Drg. Prūseika kalbėjo dviem 
atvejais: pirmu kartu apie 
darbininkų padėjimą Suvie
nytose Valstijose, ,o antru 
kartu apie Rusiją ir Lietu
vą, kaipo LSDP, atstovas.

' Pertraukoje dainavo Ulevi- 
įčienė ir deklamavo Gudo- 
sauskienė.

Mūsų miesto saliunininkai 
Sakoma,'"jogbandymai'pil- «uduoda dideliais patrijo- 
nai sekasi, o tas reiškia, jog mylinčiais savo brolius 
greitu laiku senoji apsaugos !? tautą, bet kada pagauna 
sistema ant jūrių su pagel- h?tuY»> įal luPa 1}uo J° 
ba šviesos ženklu, varpų, ?.1US kailius. Taip, neseniai 
švilpynių ir t. p., bus atmesi °la atvažiavo tūlas A. Ž is 
ta. 'l'o visko vieton dabartį- Pennsylvąnijos isjieskot ko- 
niu švyturių bokštuose bū- K1’’ten pinigų mirusio,A. 
šia įtaisyti automatiški be- Bruzll]?ko: . Taigi musų vie- 
viėlimo telegrafo aparatai, nas sąĮiunininkas>ik uz per
kūne su pagelba paprasto įėjimą nulupo nuo A. Ž. 
laikrodžio mechanizmo ga- Jao1’uz .
lės kas kelios sekundos siun- ^lsl^ Mylėtojas,
tinėti į visas šalis žinią apie Detroit, Mich.
'pavojų. Tokis švyturys ne- Detroito miestas vasaros 
reikalaus^ nuolatines prie- laike atrodo puikus. Iš vie- 
žiūros; užteks, sykį į savaitę no krašto teka didelė vin- 
nuvažiavus užsukt laikro- giuojanti upė Michigan. Ap- 
džio mechanizmą. linkui miestą gi miškai su

Stikliniai stulpai. įvairiais parkais. Pats 
Šalę Frankforto, Vokieti- miestas taipgi paskendęs ža- 

joj, yra dirbtuvė, kurioje iš- lumynuose. Ypač gražiai at
dirbami stikliniąi stulpai te- rodo tos dalįs miesto, . kur 
legrafų ir telefonų vieloms, gyvena turčiai. Darbinin- . . .
Kad pridavus jiems reikalin-1 kais gi apgyventose dalyse | ra įvykdomi gyve

nar raiiui
fcftv -

Taip, Piliečių Rymo Kata
likų kliubas buvo sumanęs 
statyti svetainę, bet tas dar
ias vieniems sunku atlikti. 
Priegtam kliubo tvarką ga- 
ima tikrai pavadinti šiaudi

ne. Pirmininkas elgiasi ne- 
yginant Mexicos Diazas. ( 
Nori, kad visi šoktų pagal jo 
dūdą. ' :

. Dar čia yra ir kitas Politi
cos kliubas, bet ir tą pagir
ti negalima. Jis tik prieš 
rinkimus darbuojasi, o po 
rinkimų kartais net į pusę 
metų vieną susirinkimą te- 
atlaiko. Lietuvos Sūnus.

Easton, Pa.
Lietuvių 'šiame miestelyj 

yra apie 500. Jie dalinasi 
šiaip: šventakupriai, soci
jalistai ir laisvamaniai. 
Veikliausi už visus yra soci
jalistai.

Čia gyvuoja socijalistų 
kuopa, pašelpinė draugystė 
“Laisvė” ir kooperatyviška 
krautuvė. Užgęso dvi SLA. 
tuopos, bet viena jau atgijo. 
3aliovė veikus Moksleivių 
Paskolos Ratelio kuopa. 
Taipgi nežinia kur dingo Te
atrališka koupelė. Per aki
plėšas šventakuprius negali 
gyvuoti laisvas kliubas, už 
turį reikėjo net teismas pa
siekti.

Socijalistai, kaip įmany
dami, stengiasi platinti laik
raščius ir knygas, žadina 
prie mokslo.’ Davinėja ro
dąs be jokio atlyginimo. Ži
no gyvenimo nuotikius, to
dėl nesikreipia prie žydų su 
rodomis.

Šventakupriai turi savo 
pašelpinę draugystę, kurią 
sutvėrė kunigas, kad geriau 
būtų pasipinigauti. Lietu
viški kunigai tankiai atva
žiuoja į Eastoną tvert para
piją, bet pasipinigauja ir vėl 
švažiuoja.

Eastono žydeliai atlieka 
cunigų darbą. Jie pardavi
nėja visokius šventus “tink- 
sus”, kaip tai: mūkutes, rą
žančius, škaplierius, malda
knyges, abrozėlius ir šiaip 
visokius šventakupriams 
tinkamus daiktus. Jie kar
tais net suvinčiavoja ir per
skiria katalikus. Vienas 
žydelis, kuris turi agentūrą, 
daro didesnį biznį su lietu
viais, negu kunigas. Net 
žegnotis lietuvius žydas iš
mokina.

Dar tiek laimingi Eastono 
lietuviai, kad neturi aviny- 
čios; jos vieton rengiasi sta
tyti salę. Felix.

Rumford, Me.
4 d. liepos tūlas lietuvis 

farmerys J. Z. parengė pik
niką ir užprašė griežt lietu
višką beną. Kadangi buvo 
apskelbta, kad ten bus kelios 
bačkos alaus ir keli gorčiai 
degtinės, tai benas ir pasi- 
ukvatino pasinaudoti. Pri
buvo ant farmos anksti, 8 
vai. ryte, gavo po stikliuką 
degtinės ir turėjo griežti 
net iki 3 vai. po pietų. Ka
dangi gerti daugiau nedavė, 
netik alaus, bet ir vandenio, 
tai muzikantai neužganė
dinti nuvažiavo namo. Rei
kia visgi pripažinti, kad far
merys negražiai pasielgė su 
muzikantais.

5 ir 6 d. liepos atsibuvo 
prakalbos, parengtos LSS. 
136 kuopos. Kalbėjo S. Mi- 
chelsonas iš So. Bostono. 
Pirmą dieną kalbėjo apie 
darbininkų vargus ir nuro
dė, kaip galima iš tų vargų 
pasiliuosuoti. Antrą dieną 
kalbėjo apie darbininkų or
ganizacijas, ragindamas vi
sų šalių darbininkus vieny
tis. Kalba drg. S. Michelso- 
no buvo nuosekli ir visiems 
labai patiko. Ten Buvęs.

Montello, Mass.
7 d. liepos užsimušė lenkas 

Lucijonas Stasanowicz. Ji
sai gyveno po numeriu 29 
Ames st. Pasakojo, kad 
nakčia jisai atsikėlė iš lovos, 
išėjo ant pijazo, iš kur ir nu
žengė nuo trečių lubų ant 
žemės. Nekurie sako, kad 
jis buvo girtas, bet daktarai 
tvirtina, kad jisai tą viską 
atliko miegodamas. Velio
nis turėjo 25 m. amžiaus, bu
vo geras katalikas, neskaitė 
laikraščių ir mylėjo gerai iš- 

, sigert. Rožytė.
Brockton, Mass.

Pas mus gana seniai yra

buvęs koks nors streikas. 
Bet štai 10 d. liepos, ryte, 
apleido darbą W. W. Gross 
Co. vinių dirbtuvės darbi
ninkai. Darbininkus -vado
vauja IWW. organizato'riai 
Howard ir Grikštas. Toj 
dirbtuvėj darbininkai už 10 
vai. gaudavo po $1.25 ir po 
$1.35. Dabar jie reikalauja 
už 9 vai. darbo po $2.00.

11 d. lieposjiko areštuotas 
pikietiėrius J. Žemaitis ir 
nubaustas teisme ant $5.00. 
Vienok bausmės jisai nemo
kėjo ir padavė apeliaciją.

Platesnes žinias apie 
streiką pranešiu vėliaus.

Rožytė.
Norwood, Mass.

Turbūt nei vienoj lietuviš
koj kolionijoj nėra tokios 
kovos tarp socijalistų ir ka
talikų, kaip pas mus. Nuo 
to laiko, kaip tik susitvėrė 
socijalistų kuopa, katalikai 
visokiais būdais stengėsi jai 
užkenkti ir ją išardyti. Bet 
jiems tas nepavyko. Socija
listai visame kame nuveikė 
savo priešus. Net /r bizny j 
katalikai prieš socijalistus 
neatsilaikė. Čia gana pui
kiai gyvuoja net dvi socijali
stų valgomų daiktų krautu
vės. Katalikiškos gi visos 
krautuvės bankrutino. Ka
talikai, matydami, kad soci
jalistų jie negali nuveikti, 
leidosi gudrybių. Jie žino, 
kad socijalistai iš principo 
visada ir visur remia koo
peracijas. Todėl jie šįmet 
sumanė sutverti kooperaci
ją, pakviesti prie jos socija
listus ir uždėti valgomųjų 
daiktų krautuvę. Katalikai 
iškalno žinojo, kad daugelis 
socijalistų, nenorėdami už
kenkti savo draugams biz
nieriams, pasiliks priešingi 
kooperacijai. Tokiu būdu 
socijalistų kuopa pasidalys į 
dvi dalis: kooperacijos rė
mėjus ir kooperacijos prie
šus.

Taip beveik ir atsitiko. 
Tik dar laimė, kad socijalis
tai laiku apsižiūrėjo ir visi 
pametė kooperaciją, išski
riant vieną. Bet ir tai kuo
poj jau iškilo visokių ypatiš- 
kumų ir pykčių. Draugai, 
socijalistai, būkite atsargus 
ir nekelkite tame reikale jo
kių ginčų, nes tas susilpnįs 
jūsų kuopą, iš ko galės pasi
džiaugti jūsų priešai.

Socijalistas.

rikos lietuvių visuomenei 
per tamistos laikraštį pra
nešdamas, Lietuvių Mokslo 
Draugijos Komitetas tikisi, 
kad mūsų gerbiamieji tau
tiečiai Amerikoj gyvenan
tieji, kurie jau nekartą savo 
gausiomis aukomis rėmė ne 
vieną savo brolių, Tėvynėje 
vargstančių, reikalą bei į- 
vairius sumanymus, ir šiuo 
kartu neatsisakys paremti 
taip begalo svarbų visai Lie
tuvai sumanymą ir padės jį 
gyveniman įvykdinti.

Todėl L. M. Draugijos Ko
mitetas drįsta šiuo atsišau
kimu kviesti pavienius as
menis, visus lietuvių susivie
nijimus bei jų kuopas, įvai
rias draugijas, sąjungas, 
kliu bu s ir tt. kas kiek išgali, 
kad šelptų mūsų atstovus, 
aukas renkant, Mokslo ir 
bailės Draugijoms Vilniuje 
pastatyti savus namus, ku
rie bus svarbiausiu mūsų at
gijusios tautos židiniu mūsų 
Tėvynėje.

Pildydamas VH-jo Visuo
tinojo M. Draugijos Susirin
kimo nutarimą, Lietuvių 
Mokslo Draugijos Komite
tas prašo Tamistos apie tai 
Amerikos lietuvių visuome
nei pranešti.

Liet. Mokslo Dr-jos Kom.

Laiškas į Redakciją.
Gerbiamasis Redaktoriau!
Jau treji metai praėjo, 

kaip sumanyta Vilniuje, Liė- 
tuvos sostapilėje, taip svar
bioms lietuvių kultūros įs
taigoms, kaip Lietuvių Mok
slo ir Dailės Draugijos, sa
vus namus statydinti. Tuo 
tikslu atsišaukimus į visuo
menę paleidus, sulig šiol su
rinkta tiek, kad už 17,600 r. 
12 k. nupirkta Vilniuje labai 
gražioje vietoje, 1,600 ketur
kampių sieksnių žemės. Na
mai, kuriuos manoma staty
ti, turėtų būti Mokslo ir Dai
lės Draugijos muziejui, bib
liotekai, archivui talpinti, 
salei susirinkimams, vaidi
nimams, parodoms ir t. t. 
taisyti. Šalyje kitų, Vilniu
je gyvenančių tautų, kurios 
tokius namus iš surinktų au
kų turi sau pasistatę, ir lie
tuviams būtinai priderėtų 
savo sostinėje tokius namus 
įgyti, kad geriau galėtų at
stovauti savo tautą ir josios 
kultūros reikalus tarp sve
timtaučių.

Kadangi nuo tūlo laiko 
aukos, dėlei įvairių priežas
čių, beveik nustojo plauku-, 
sios ir tuo tarpu negalima 
numatyti, kada virs geresni 
šitam sumanymui laikai, tai 
visuotinasis šių metų Moks
lo Draugijos susirinkimas 
pastarame savo posėdyje 
birželio 13 (26) *dieną, ap
svarstęs įvairius aukoms 
rinkti būdus, kaip Lietuvo
je, taip ir pas savo tautiečius 
anapus vandenyno gyvenan
čius, vienu balsu nutarė sių
sti ir pas Amerikos lietuvius 
savo išrinktuosius žmonės 
aukų rinkti. Delegatais pa- 
skii^įja-ras J. Basanavičius, 
Mokslo Draugijos pirminin
kas, ir Martynas Yčas, lietu
vių atstovas Valstybės Dū
moje Peterburge.

Apie šitą nutarimą

Juokų kąsneliai
Užklausimas.

Męs, Veidų Tėpliojimo or- 
nizacijos 555 Worcesterio 
skyrius, kreipiamės su klau
simu prie profesoriaus Be
vardžio, kad mums duotų že
miau nuroditus patarimus.

Kuomet męs, Worcesterio 
merginos, pradėjome varto
ti dėl veidų tepalus pagal 
sutaisytą profesoriaus Be
vardžio receptą, tai mūsų 
miesto senberniams taip pa
tiko, kad jie visi į mus įsi
mylėjo, kaip katinai į deš
ras.

Neseniai buvo piknikas. 
Visi gražiai linksminos. Tik 
staiga pasigirdo krūmuose 
baisus užimąs, lapų šlamėji
mas, jaunų medelių judėji
mas —tartum užėjo didžiau
sia vėtra. Męs išsyk persi- 
gandome ir manėme, kad 
užeina didelė vėtra, vienok 
persitikrinome, kad ne vėt
ra, nes tas darėsi ne visur, o 
tik vienoj vietoj. Nubėgom 
pažiūrėti. Ogi randame be
sipešant du senberniu už 
vieną nuteptaveidę. Mat, 
pas mus ant kiekvienos nu- 
teptaveidės išeina po 6į sen
bernius, todėl ir pešasi ne
pasidalindami.

Dabar męs nebežinome 
kas ir bedaryti? Pasilikti 
taip, kaip ir ikišiol, gręsia 
pavojus krūmams, nes besi
pešdami senberniai išlaužys 
visus medelius.

Kad išrišti šį dalyką, męs 
buvom sušaukę ekstra mi
tingą ir norėjom visus sen
bernius expresu nusiųsti 
“Draugo” redakcijon doros 
ir mandagumo pasimokinti, 
bet kuomet pranešėm jiems 
savo nuosprendį, tai atsisa
kė, pasiaiškindami, jog esą 
perdaug rambus ir smegenįs 
sukietėję, Rftid išsimokinti 
doros ir mandagumo.

Taigi klausiam profeso
riaus Bevardžio, ką męs tu
rime daryti su savo senber
niais?

r
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Pirm. Nutepta veide. 
Sek re t. Skaistaveidė.
Atsakymas.

Tamstų organizacija pas
tatė mane į baisiai keblų pa
dėjimą. Duoti teisingas at
sakymas, kas daryti su sen
berniais, labąi man nesinori, 
vienok mano amato garbė 
verčia mane tą išpildyti. 
Siuntimas “Draugo” redak
cijon mokinties doros ir 
mandagumo, visai bereika
lingas, nes senberniai jau 
negalės išsilavinti ir elgsis 
taip, kaip ir dabar, o tamstų 
organizacija turės daug iš
laidų, nes už expresą reikės 
ne visai pigiai užmokėti. 
Viena, ką aš galiu tamstą 
organizacijai patarti, tai vi
sus senbernius atsiųsti į 
Cambridge’iaus. institutą po 
vardu “šlektuzė.” Aš esmi 
persitikrinęs, kad ten su jais 
apsidirbs ir tamstų triūsas 
atneš gerus vaisius.

Profesorius Bevardis. 1
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ir Diegliai

Severos Vaistai
Nuo Viduriavimo

Severos
Gothardo Aliejus

(Severn’s Gothard Oil)

priklauso prie geriausią išlau- 
kinią gyduolią nuo reumatiš- 
ką skausmą. Patariamas nuo

VIETINES ŽINIOS

i

ir
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d i egi-
Pri-

Panedėlyj, 14 liepos, atsi
buvo extra susirinkimas dr- 
stės šv. Petro ir Povylo kas- 
link ątidavimo prižadėtų 150 
dolerių Labdarystės draugi
jai. Priešininkai Labdarys- 

Ntės draugijos pakėlė tokį di
delį triukšmą, kad pirminin- 
kas buvo priverstas uždary
ti susirinkimą. Ateinančiam 
susirinkime ir vėl žada būti 
triukšmas. Sąnariai, pagal
vokite, prie ko tie triukš
mai jus gali privesti?

Jonukas.

Cambridge’iaus LSS. 71 
kuopa savo pusmetiniame 
susirinkime išrinko J. Be- 
liauską ir V. Anestą dėlei 
pagelbėjimo lietuviams išsi
imti ūkėsiškas popieras. 
Taigi, lietuviai, kurie "nori t 
išsiimti ūkėsiškas popieras

kreipkitės šiuo adresu: J. 
Beliauskas, 27 School st., 
Cambridge, Mass. Ten jums 
patarnaus be jokio užmokes
čio.

Seredoj, 16 liepos, atsibu
vo Labdarystės draugijos 
koncertas su prakalbomis. 
Kaip koncertą, taip ir pra
kalbas galima pavadinti vi
sai nenusisekusiomis, nors 
žmonių buvo tiek daug, kad 
netilpo nei į salę. Kiek gere
snių kalbėtojų nebuvo nei 
vieno. Mat, Labdarystės 
draugijos komitetas susita
rė su kunigu taip, kad jeigu 
kunigas pagarsins koncer
tą bažnyčioj, , tai komitetas 
nekvies nei vieną “bedievių” 
kalbėtoją. Taip ir buvo. Kai 
bėjo tik Jurgeliunas ir ad
vokatas Kavaliauskas (mat, 
tiedu “nq bedieviai!”) Jur- 
geliuno kalbos negalima bū
tų peikti, jeigu tasai žmogus 
turėtų bent kiek geresnę iš
kalbą ir didesnį balsą. Ka
valiausko kalba buvo geria 
bet kad pirmininkas laikę 
jo prakalbos paleido per sa
lę kolektorius, tai tas daug 
kliudė. Pirmininkas tvarką 
vedė irgi prastai. PaveU- 
dan, užsileido du nežinomus 
vaikinus perstatyti dialogą, 
kuriuos paskui turėjo nu
krapštyti nuo estrados, ne
pabaigus jiems. Bažnytinis 
choras savo dainas sudaina
vo vidutiniškai. Smuikinin
kė Janulevičiutė ir pijanistė 
Olišauskiutė savo užduotis 
atli 
tikP 
gi publika daug plojo, pama
čiusi ant estrados drūtuolį 
P. V. Norkų.

Aukų tautiškam namui 
sulinkta mažai.

Skausmai

priklauso prie paprasčiausią 
vidurią suirimą Siame metą

(Severn’s Diarrhoea Remedy)

yra gyduolė sustiprinanti i 
reguliuojanti vidurius. Pasek
mingos ir vertos užsitikėjimo: 
vidurią paliuosavime, dieg
liuose ir vidurią skausmuose, 
esant žarną uždegimo prajo- 
viuns. Kaina 25c ir 50c.

reumatizmo strėnose, skaudėji
mų kryžkaulio, šonų ir krutinės, 
nuo šusiduužymo, aptinimų ir 
uždegimų.

Parduodamas dabar dvieją 
didumą: 25 ir 50 centą.

Jeigu reikalaujat vaistų reika
laukit Severos. Reikalaukit, 
kad Jutus duotų ne kitokius, 
tik Severos. Jeigu jųsų aptie- 
korius negali jų pristatyt, par- 
sitraukit stačiai nuo musų.

W.F. Sėvera Co.
cedar Rapids? iqwa _

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda visai pigiai 

bučernės rakandai.

TRIS OKROS KINYC1OS:

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

PASAI II III PATAS Astronomiška kny- 1 rtOMUIjųi RA 1 rtO 1M,ioBUU|ę, žemę, 
ir kitas planetas. Su paveikslėliais.......................

MEILES KARŠTLIGE [;«“ 
meilę...................................................................................... dOc.
Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pinigus siusimi, pačios ženkleliais šiuo adresu.

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

PIR M Y N
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Jei norite aiškiai suprasti darbininką klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinią iš 
viso pasaulio kraštą; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslą klausimais, - tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata melams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., Baltimore, Md

$5

reelinč Better Already

M i oi ai aš pa
klausiau jūstį 
patarimo ir iš- 
titl-yniau su 

Dl Richter’io
Pain 

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kaklo 

mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valot būti kiekvienos šeimynos šėpoje. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York. 
Richter io Congo Pillės yru geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.
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JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAIi

50.000Z

Si

KNYGŲ
DYKAI OIEL VYRUi

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budartiC 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukid amŽ.io, katram'negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin tava sveikata, keip jie įgauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodijima kraujo, arba syfili, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnoima, Abei- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubogintus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Puolės ir InkStu ligas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomose, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tuksiančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptila-s, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai išgy
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VIYSA1 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 FIFTH AVE., CHICAGO. į

Godotini: Aš esu užinteresuotas justi pasiuliminui dykai 
siuiistos knygos ir norėt"iau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

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

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

jei nori siųsti

Laivakortes

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

Toliaus
A d re-

GEORGE BARTASZIUS
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N.Y
261 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.pirkit Sveikiausius gėrimus
Geriausiai žinomam ir teisingiausiam šeimynos štore.

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

Žemiau paduodame keletą sempelitj:

f

22 Su miner St.,
užganėdino. Taip-

BOSTON, MASS

keleto

$1.00 per 
registruo- 
prisiųsime 
gyduoles.

arba P. O. Box 145, Stoughton, Mass.
Kokia priežastis taip pigaus ir greito 

pardavimo, galite dasižinoti “Laisves” 
redakcijoj.
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IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MO J B LIKIERIŲ PARDAVĖJA!

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

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

randasi geriausios 
sulaiko šutimą ir 
Vartodamas mūsų 
smagumą kojom, 

užlaiko kojas sau-
Kada kojos sveikos,

Kurie perku pašinus, tie siičėdimi pinigų. Tų jum pasakys ko/.nas mus kostumerls.

Mūsų aptiekoj 
gyduolės, kurios 
naikina prakaitą, 
gyduoles suteiksi 
nes tos gytFuolės 
sas ir sveikas,
tai ir autuvas ilgai nešiojas.

Ilgai nelauk. Prisųsk 
pačtą money orderiu arba 
tu laišku, o męs‘tuojaus 
per expresą jums geras
Siųsdami pinigus, adresuokite šitaip:

P. JATULIAVIČIUS
18 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Harrison Rye XXXX, visa kvorta ..$1.00 
Darlin Straight, visti kvorta................... 65c
C. O. Blake (mus supilstyta) bonka... .79c 
Hunter Rye (mus supilstyta) bonka. . ,89c 
Golden Rye X X X X, visa kvorta...........75c

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

KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdė.tinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptyl»es negalite at-

Telephone So. Boston 60S

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Ky.'l’ayjor (mus supilstyta) bonka... .Gile 
Decatur Club, visa kvorta.......................50c
Apricot Brandy, bonka.........................$1.00

• Duffy’s Malt, bonkw..................................75c
Ferguson's Scotch...................................... l.oo

SIUNČIAME PINIGUS
in vilias svieto dalis. Taipgi išmainom vi
su viešpatysčių pinigus. IŠ KOI.EKTIIO- 
JAM PINIGUS, sudėtus kitose Amerikos 
ir Rusijos batikose. Visada kreipkitės 
pas:

Rusiškai-Amerikoniška Agentūra
187 Ames St nBa"n,XTl'i MONTELLO, MASS.

ę Telefonas Richmond 22126S .. 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

Sučedyk savo sveikatą irpioigus 
Nusipirk musu naujau
sio pagerinimo EROSĄ 
it atlik piosinimąt pu
sę laiko su mažais išlai
dais ir laiko gaišimu. 
Visad i gatavas;šiluma 
reguliuojama, gali pro- 
syti lauke ar Vidute: 
h irk vienai moteriai nu 
tinai reikalingas.Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted SI. Oepl.4 Chloago, 111

gijos komitetas nori, kad sa- 
-lė greičiau būtų nupirkta, 
tai tegul ant toliau viską 
tvarko savo protu, o ne ku
nigo Žilinsko. <

Reporteris.

PARSIDUODA visai pigiai 5 kamba
rių forničius, savininkas išvažiuoja j 
Lietuvą. Kam reikia forničiaus ir gerą 
kambarią, kreipkitės kuogreičiausiai 
pas:

A. IVĄŠKEVIČ, 315 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Parsiduoda forničiai.
Parsiduoda visai nauji forničiai už pi

gią kainą. Gera proga nusipirkti atva
žiavusiam iš Lietuvos arba jaunave
džiams. Savininkes išvažiuoja į Lietu
vą. Atsišaukite greitai šiuo adresu:

K. LINGV1NAS, 134 Bowen St.
So. Boston, Mass. (09)

AR MANA! KELIAUT Į 
TĖVYNĘ?

Jei manai, tai čia paduodu 
nužemintas kainas 
gerų laivų:

• May 31 į Liepojų 
į Rotterdamą

Dideles vogos, vertės $150, antros vo 
gos $75, Registeris $250, Aisbaksis 
$150, Vežimas ir Arklys $260. Taipgi 
yra kitokią smulkesnią daiktu. Tuos 
visus daiktus gausite labai pigiai, jeigu 
atsišauksite greitai šiuo adresu:

R NORI
gauti DYKAI dvi geras sztu- 
ka> ii Katalioga visokiu gerti 
magi-zku striuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, Kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pit 
tia ir aiszkit adresu, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tu- stiukas 
tau nusiusiu m kai. Adresuoki

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

į 3250 Union Ave., CHICAGO. ILL

WILLIAM I’. J. HOWARD 
Lietuviška pavardė buvo 

Vincas p. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway 
SO. BOS ION, MASS.

Perkant, gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos micros gorčius $2.00 
Californijos Brandės gorčius—2.00

Alą. Elią, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbač- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant balią, veselijų, krikštyną ir 

kitą pasilinksminimą nuleidžiamo labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad išmuš patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis”

t

Pabaigusi kursų Womans Medical 
College, Baltimore, MJ.

' Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelba invalidose mote li ligose.

I F. Stropiene, BROADWAY

i Akušerka
3

2)
e)

Prisiųsk $1.00, o sutau= 
pinsi nuo $5 iki $10.

$33.00
31.00

June.7 į Hamburg iš Boston
$35.00

10 į Rotterdamą 35.00
10 į Bremą, Express,

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

,, 28 į Liepojų 35.00
Norėdami ką nors daugiau

sužinoti, adresuokit pas
Bartašių, Agentą

261 Broadway, So. Boston, Mass.
arba taisyvų. apuckoj nuiuuBi

558 Broome St., New York City j aptiekorius P. A. Jatulevičius.

Taipgi mūsų aptiekoj randasi įvai
rių geriausių gyduolių, teisingai su
taisytų. Aptiekoj randasi lietuvis

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

LAIVAKORTES
Parduodam in Europą ir iš Europos ant vi
su linijų ir už pigiausia kaini). Tuos kc- 
keicivius, kurie važiuoja in Ameriką, aš 
iinu in čia iš pat gyveninio vietos ir perve
du per rubežiu be jokiu užrubežiniu pas- 
portu. išvažiuojantiems iš Amerikos in 
Rusiją parūpinant konsulio paliudijimą 
dėl pervažiavimo liuosai per rubežiu.

Tą konsulio paliudijimą mes parūpi
mam dėl visu, nepaisant, ar kas butu mus 
pasažierius, ar no mus. Pas mane kiek
vienas gali gauti toki paliudijimą ir kada 
jis nuvažiuoja in New Yorką ar in Bosto
ną, tai jam nereikia eiti jieškot. Tuomi 
kiekvienas keleivis apsisaugoja nuo berei
kalingu rūpesčiu ir nesmagumu. Taipgi 
jus galite pas mane gauti ant kelio rusiš
ku pinigu, kuriuos aš išmainau pagal že
miausi kursą. Jeigu daug pasažieru sy
kiu važiuoja in Rusiją, liti aš juos paly
džiu in New Yorką ir bunu su jais tol, kol 
išeina laivas.

TUK
MAGIC
SILENT

i Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, paiduo- 

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MASINAS, puikiau
sius (iramafonus ir ki
tokius inuzikališk us 
instrumentus. Vai- 

. kams keričiukus, Uai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu,

A. RAULUKA1TIS ir.J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

XO. I ŠOKTO IN OVOUIS C
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Naujos Mados

GRAMOFONAI
$.20 vertės mašiną 

atiduoda tik už $17

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

r\niz'THDliC“
U 11 11 1 1 B « B * « v

parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

TEISINGIAUSIA š TY’T’ir'1’/' 1Ar 11EKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, Dėžini int, ar tie receptai Lietu
vos ar A menkos daktarą. Tai vie- 
natinė lietuviška ttplieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
tfalit >;aut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš-

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 ir gali 
laikyti kelis metus. Kiekvienas rekor
das kainuoja tik 75c.

Jeigu norit turėti gerą gramofoną, 
tai tuojaus rašykite pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausią kainą. Jeigu norit mano ka
talogo, tai atsiųskit štampą už 2c., aš 
nusiųsiu jums didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasit visokiu 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.

rasti. Šilsi knyga kiekvienam vyrui ir moterei j 
kibai reikalinga turėti, kad Žinoti kaip ir kų j 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip lalming&i , 
gyventi, Čion viskų iicgitllmn aprašyti, bet tik I 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA illliistruota puikhiismoks- 
sliškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
buduvojimų su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjįj, sukliu
rę', pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaii> paprastomis šviežiomis 
teip užsisenčjusioinis ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite t ikrų rodų.

JEI sergi aut kokios nors ilgos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi Hekarstas. reikia perskai
tyt knygų „Daktaras", nes didelės daugyls's 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės Išduota, tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už pri- 
siuntimų.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
Šitų apgarsinimų ir adresuok teip!

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

TBMYKIT VYRAI/IR MOTERIS! Ka<l 
sergi, jautiesi kokį ūdra nesveikumų ir reika
lauji geros, Uiisingos pngelbos, kad trumpam 
laiko galėtum, išsigydyt. tai utaiSaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klluikus 
lietuviškoj kalboj. Rašyk. Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto liti 4 po 
pietų. Nedšl. iki 8, o Utar. ir Pčtu. vakaro nuo 
6 Iki 8.

Aptiekorius ir Savininkas

L ŠIDLAUSKAS

226 Broadway, Kamp. c st.

T. h phohe So. Boston 21014 ir 21013.
T

Ar nori pirkt Šipkartę?

Prašom atsilankyti j mūšy

tęs tint geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da 
lis svieto.

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston




