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AMERIKOJ
Sukilimas ant Kubos.
Santiago, 29 geg.-- Sukilę 

negrai sudegino plantacijoj 
Marcos Sanchec 8,000 tonų 
cukriniu nendrių. Taip-pa tsu
deginta daugybė plantacijos 
turte, Iš Washingtono pra
neša, kad ruošiama karės 
laivai, kurie plauks į Kubą. 
Visi viršininkai, kurie buvo 
ant vakacijy, pašaukta prie 
urėdu pildymo. Kubos pre
zidentas Gomez gavo laišką 
nuo sukilėli y generolo Este- 
noz, kuriame rašo, jog jisai 
pasiduos, jeigu valdžia pri- 
pažįs negry politiškas parti
jas. Gomez apie tai nenori 
klausyti.

Mano elgtis aštriai.
Neišpildymas teisingu su

kilusiu negru reikalavimu ir 
yra sukilimo priežastis. Jei
gu jiems būtu duotos lygios 
politiškos teisės, tuomet ir 
sukilimo nebūtu buvę. Bet
gi Gomez, Kubos preziden
tas, nei nemano išpildyti rei
kalavimu ir sako, kad tuoj 
padėtu ginklus, nes šiaip bus 
aštriai baudžiami.

Iš Suvienytu Valstijų nu
vyko Kubon daug kareiviu, 
kurie gina amerikoniškas 
plantacijas. Kelis užpuoli
mus ant plantacijų jiems jau 
pavyko atremti.
Kodėl pakilo anglių kaina?

New York, 29 geg.—Su
vienytu Valstijų jurisdikci
jos departmentas pradėjo ti- 
rinėjimą, kodėl taip greitai 
pakilo anglių kaina. Nespė
jo pakelti angliakasiams 

- 10%, kaip anglis dar dau
giau pabrango.
Lawrence’e vėl streikas.
Vienoje iš dirbtuvių Ame

rican Woolen Co.pakilo strei
kas. Streikuoja 500 žmonių. 
Visi priguli prie Industrial 
Workers of the World. Prie
žastis streiko—atsisakymas 
pavaryti iš darbo tuos, kurie 
nenori priklausyti prie uni
jos.

Grand Army protestuoja 
prieš leidimą 1. W. W. orga
nizacijai daryti parodą ir už
dėti vainikus ant Lawrence’o 
streiko auku Decoration Day.

Didžiausia vėtra.
Tulsa, Okla. Iš čia pra

neša, kad miestelis Skiatook 
beveik visiškai nušluotas. 14 
ypatų užmušta ir daugelis 
sužeista.
13 žmonitf pasmerkta ant 

mirties.
Frankfort, Ky., 28 geg.

Daugelis teismo urėdninku 
sako, kad kaip tik vietoj pa
korimu pradėjo žudyti žmo
nes ant elektrišku kėdžių, 
tuoj pakilo mirties bausmių 
skaičius. Eddyville kalėji
me šiandien yra 13 žmonių, 
kurie laukia mirties bausmės.

Chicagos streikas.
Stereotyper i u ir presmanu 

streikas tęsiasi. Laikraščiu 
nešiotoju unija atsisakė ne
šioti skebu dienraščius. Laik
raščiu leidėjai dar vis nema
no, nusileisti.

Visos Chicagos unijos re
mia streikierius doriškai ir 
pinigiškai. Net Amerikos
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Darbo Federacijos vadovas 
Gompers kaltina šiuo kartu 
kapitalistus.

Agitacija New Jersey 
valstijoje.

Dabar atėjo New Jersey 
valstijos eilė. Taftas, Roo- 
seveltas, La Follette važinė
ja iš miestelio į miestelį ir 
sako kalbas. Visi trįs pasi
tiki laimėti. Betgi veikia 
ne vieni tik republikonai; 
nuo j u neatsilieka ir demo
kratei.

Lorimeras nenori pasi
traukti.

Senatorius Lorimer nenori 
geruoju pasitraukti iš sena
to. Matomai, senatorius Lo
rimer pasitiki, kad jo drau
gai neišvys jį iš senato.
Kiek žuvo ant elektriškos 

kėdės?
New Yorko valstijoj nuo 

įvedimo elektrišku kėdžių 
nužudyta jau 116 žmonių. 
Tasai žmogus, kuris yra bu
deliu, jau žudo. 180-tą žmo
gų. Jo pavardė E. L. Da
vis. Jo pageltos prašo ir ki
tos valstijos, nes esąs labai 
prasilavinęs žudymo amate.

Mexikoje.
EI Paso, 29.gejh;— Iš Me- 

xikos atėjo gandas] kad Me- 
xikos kongresas šiokiu ar to
kiu būdu nori sutaikinti abi 
kovojanti armiji. “The Call” 
praneša, kad iš Mexico City 
išvažiavo kongreso delegatei, 
kad pasitikti su sukilėliu ge
nerolu Orosco.

Orosco uždraudė liuesai 
kelties iš vienos vietos į kitą 
tose provincijose, kurios esą 
užimtos ’ įdėliais. Priežas
tis ta, kad tuomet atsiranda 
labai daug šnipu. Erie viso 
to pranešama, kad Pietinėje 
Mexikoje sukilo dar indijonu 
tautelės.

Atmetė billiu.
Kongrese demokratu di

džiuma atmetė billiu, ku- 
riuom norima buvo, kad lai
vyno reikalams būtu išduo
dama $6,000,000 kas metai, 
už kuriuos būtu buvę statomi 
du laivai.

Sudegino negrą.
Tyler, Texas, 27 geg. — 

Viešai ant pleciaus tapo su
degintas negras Dan Davis. 
Jisai prisipažino sugėdinęs 
farmerio dukterį. Davis pa
sirašė po savo prisipažinimu, 
betgi minia privertė, kad jį 
išduotu iš kalėjimo, priraki
no jį prie stulpo, sunešė ža
baru ir malku ir sudegino.
A pdo va n ojo ‘ ‘ Ca rpa t h ios” 

kapitoną.
I šsi gelbėjusiu ‘ ‘Ti tanico” 

pasažieriu komitetas apdo
vanojo “Carpathios” kapito
ną ir 325 garlaivio tarnus. 
Kapitonui įteikė sidabrinę 
taurę, o visiems kitiems jū
reiviams medalius. Ant tos 
taurės parašyta, kokį nuo
pelną esąs kapitonas padaręs.
Angliakasių muzika ge

riausia.
Paryžiaus miesto taryba 

paskyrė 2000 dol. tiems mu
zikantams,- kurie geriausiai 
atsižymės muzika. Dalyvavo 
varžytinėse 50,000 muzikan
tu, kurie sudaro 250 benu. 
Dovaną išlošė Montigny Va
rio Benas, kurio nariai dirba 
Couvrieres anglių kasyklose.

UŽSIENY J
Maleckos byla.

Anglijos parlamente dau
gelis atstovu ėmė smarkiai 
užpuldinėti ant Anglijos val
džios, kad ši nepasipriešino 
prieš suėmimą ir nuteisimą 
Anglijos pavaldinės Malec
kos. Mat, rusu valdžia tvir
tina, kad Malecka esanti ca
ro pavaldinė, nes josios tė
vas kilęs iš Lenkijos. Užsie
nio ministerija žadėjo pasi
darbuoti. Bet, turbūt, bus 
jau po laikui, nes Malecka 
nuteista 4 metams kalėjimo 
už prigulėjimą prie lenku so
či jalistu partijos.

Anglai ir vokiečiai.
Varžytinės tarp Anglijos ir 

Vokietijos nesiliauja. Buvo 
pakilusios kalbos apie suma
žinimą išlaidu ant karės. Bet 
tai buvo tik šnekos. Vokie
tijos valdžia įnešė jau į par
lamentą billiu, kad padidinti 
kariumenę ir laivyną. Ant to 
tuoj atsakė Anglijos jūros 
ministeris Churchill, kad ant 
kožnu trijų nauju vokišku 
laivu Anglija turi pastatyti 
penkis. Tuo tikslu Churchill! 
jau kreipėsi prie Anglijos ko
lonijų (Canados, Australijos), 
kad šios prisidėtu pinigais 
prie laivyno padidinimo. Su
tikimas jau gautas.

Tos varžytinės tol nepasi
baigs, kol nebus išpildyti 
žmonių reikalavimai.

Milžiniškas streikas.
Londonas, 29 geg. - Strei

kas 150.000 doku darbininku 
tęsiasi. Jisai jau atsiliepė 
ant visuomenės stovio. Dau
gybė laivu, atplaukusiu uos
tau, liekasi neišlioduota. Dau
geliui žmonių pritrūko mais
to.

Transporto darbininku fe
deracija ketina iššaukti vi
suotiną streiką, jeigu nebus 
išpildyti reikalavimai. Betgi 
atsirado ir streiklaužiu. Ske- 
bauja 800 jūreiviu. Jeigu 
streikas ilgiau užsitęs, val
džia žada ir daugiaus skebu 
pristatyti. Transport Wor
kers Federacija protestuoja 
dėl panaudojimo kareiviu 
streiklaužystės reikalams.

Susirėmimas.
Londonas, 29 geg.—Strei

kas lioduotoju nesitęsia ra
miai. Būrys streikieriu už
puolė ant vežimu su mėsa. 
Policija išvaikė žmones ir su
areštavo du vadu. Tą pat 
dieną daugelis tokiu vežimu 
su mėsa buvo atakuota ir į 
vežėjus akmenais daužoma.

Betgi paskutiniausios ži
nios praneša, kad nekurie 
koduotojai taikosi grįžti prie 
darbo.

Žodžiu sakant, Anglijoje 
darbininku judėjimas šuo
liais žengia pirmyn.

Išvijo italus.
Rymas, 28 geg. —Turkai 

jau seniau buvo prigrąsinę 
išvysią iš savo šalies italus. 
Dabar jie tai pildo, Į Rymą 
pribuvo francūzu garlaivis, 
kuris atvežė 600 išvytųjų ita
lu. Žmonės sako, kad, pra
važiuojant pro Smirną, į juos 
šaudyta iš tvirtovės fortu. 
Išvytieji sako, kad juos apL 
plėšė Turkijos valdžia, ka

dangi atėmė daug drabužiu, 
pinigu ir bagažiu.

Amžinos peštynes.
Kova francūzu su Morok- 

kos arabais nesibaigia. 10, 
000 morokkiečiu užpuolė ant 
Francūzi jos kareiviu Merode. 
Mūšyje žuvo 1000 morokkie
čiu • ir apie 3,000 sužeista. 
Taip pranešama iš francūziš- 
ku šaltiniu. O francūzu už
mušta 150 ir sužeista 300. 
Mat, francūzai daug puikiau 
apsiginklavę;
Daugiaus miršta, ne kaip 

gimsta.
Paryžius, 29 geg. — Fran- 

cūzijos darbo ministeris Le
onas Bougeois pranešė, kad 
sulyg valdžios apskaitliavi- 
mu už 1911 m. Francūzijo
je mirė 34,000 daugiaus, ne
kaip gimė. Tatai reiškia blo
gą padėjimą Francūzijos, pa
lyginus su kitomis tautomis.

Kova prieš opiumą.
Iš Londono praneša, kad 

Chinijos parlamentas dabar 
labai esąs susirūpinęs, kaip 
panaikinus opiumo pardavi
nėjimą. Mat, opium—toksai 
svaiginantis rūkymas, kuris 
baisiai ardo žmonių sveikatą. 
Užsienio kapitalistai iš pre
kybos opiumu daro didelį biz
nį. Chinijos republikos val
džia nori visiškai uždrausti 
pardavinėti opiuntą ir ga
benti jį iš kitu saliu. Mano
ma, kad ligi nauju metu pa
siseks tai padaryti.

Sudegė didelis teatras.
Madridas, 29 geg. — Vila- 

kyl’oje sudegė didelis krutan
čiu paveikslu teatras. Liep
snoje žuvo 103 žmonės. Na
mas buvo pastatytas iš me
džio ir nebuvo vietoje įtaisy
tu išeinamųjų duriu.

Ryžiaus kaina pąkilo.
Tokio, 29 geg.—Visoj Ja

ponijoj šiemet labai blogai 
užderėjo ryžiai. Dėlto paki
lo jo kaina. Užtad valdžia 
numušė muitą ant įvežamu 
ryžiu ant 20c. už 100 svaru. 
Tai dar pirmas toksai atsiti
kimas Japonijos istorijoj,kad 
valdžia nusileido muitu klau
sime. Tai suprantama, nes 
ryžiais maitinasi darbo žmo
nes ir tarp ju gali kilti suju
dimas.

Ispanijoje.
Šiomis dienomis Ispanijos 

parlamente buvo didžiausi 
ginčai dėlei Canalejoso poli
tikos, kuris prieš kelis metus 
žadėjo įvesti Ispanijoje re
formas. Ypač ant jo užpul
dinėjo rcpublikonai, socija- 
listai ir didžiausi atgaleiviai 
(kuriems ir Canalejus per 
smarkus). Vistik atstovu di
džiuma susidaro iš vadinamu 
pirmeiviu, kurie jam išreiškė 
ištikimybę.
Mirs kvailintųjų vadovas.'

Išganymo armija, kuri tu
ri savo aklu pasekėju po visą 
svietą, turės didelį liūdnumą. 
Josios vyriausias perdėtinis 
esąs labai nesveikas ant akiu 
ir nėra vilties pataisyti.

Popiežius serga.
Iš Rymp praneša, kad po

piežiaus sveikata eina men
kyn. Užvakar laike pasiva
žinėjimo jisai apalpo.

RUSIJOJ
Gučkuvo nepasisekimas.

Miasojiedovo byla sukėlė 
Dūmos daugumos nepasiten
kinimą karo ministeriu Su- 
chomlinovu. Suchomlinovas 
buvo priverstas duoti savo 
paaiškinimus Dūmos valsty
bės gynimo komisijoje. Bet 
komisijos pirmininkas Guč- 
kovas tais paaiškinimais ne
pasitenkino ir ėmė eiti prieš 
Suchomlinovą. Spalininkai 
buvo beveik įsitikinę, kad 
Gučkovas laimėsiąs, vadinas, 
kad Suchomlinovas turėsiąs 
atsistatydinti. Tečiau atsi
tiko visai priešingai. Suchom- 
linovo reikalai, kaip sako, 
pagerėję, gi spalininku glo
biamas vice ministeris Poli- 
vanovas, kaip jau rašėme, 
tu re j o a ts i staty d i n t i. Visi 
aiškina tai, kad esąs tat 
Gučkovo pralaimėjimas. Sa
ko, dėl to Dūmos pirminin
kas Rodzianka turėjęs ilgą 
pašnekesį su -Kokovcevu.

Užsidarė draugija.
Įsteigta prieš keletą metu 

Varšavoje kunigaikščiu Liu- 
bomirskiu draugija laksty- 
tuvams statyti vardu “Avia- 
ta” šiomis dienomis užsidarė. 
Draugijos dirbtuves ir ple
čiu paėmė vyriausybė kariu- 
menės lakstytuvams dirbti ir 
taisyti. Lenku laikraščiai ra
šo, kad tik veltui žuvę keli 
šimtai tūkstančiu rubliu, o 
naudos lenku tautai nebuvę 
jokios.

Žydų išvarymas.
Yra, vietos Rusijoj, kur žy

dams draudžiama gyventi. 
Daugelyj vietų atsitinka taip, 
kad žydams ten galima gy
venti, bet gubernatorius, pa- 
dėkim,žydu neapkenčia, skai
to juos revoliucijonieriais ir, 
nei iš šio nei iš to, liepia bent 
kai kuriems žydams iš tos 
vietos kraustytis, aiškinda
mas, kad toj vietoj tie žydai 
neturi teisės gyventi. Šio
mis dienomis Gardino guber
natorius liepė išsikraustyti iš 
Gardino gubernijos net 1,100 
žydu šeimynų. Tie žydai bu
vo pasiuntę savo atstovus 
Peterburgan pasiskusti, kad 
neteisingai su jais pasielgta, 
bet tas nieko negelbėjo.
Laikraščių persekiojimas.

Kaip valdžia persekioja 
laikraščius už tai, kad jie tei
sybę rašo, parodo, kad ir štai 
tas, jog tik per vieną savai
tę nubausta visokiu laikraš
čiu net 1,500 rub.

Teismas.
Suvalkų karo teismo išva

žiuojamoji sesija svarstė by
lą kazoko Basanovo, kuris 
vasario 12 dieną 1912 meteis 
nušovė Suvalkuose alinės sa
vininką Oškinį. Buvo taip. 
Basanovas, būdamas jau gir
tas, atėjęs alinėn pareikala
vo alaus butelį be pinigu ir 
už tat norėjo užstatyti ne sa
vo daiktą. Oškinis atsisakė 
duot jam alaus. Tuomet Ba
sanovas, nuėjęs dragūnu ka- 
zarmėsna, paėmė primuštą 
šautuvą ir, sugrįžęs alinėn, 
pro sudaužytą duru stiklą 
nušovė Oškinį. Teismas pa
smerkė Basanovą 15-kai me
tu katorgos ir pripažino tei
singu užmuštojo našlės rei
kalavimą užmokėti jai 1,800 
rub. atlyginimo.

LIETUVOJ
Kratos ir kratos.

“L. Ū.” rašo... Vilniuje, 
naktį balandžio 22 buvo pa
daryta arti 40 kratų, dau
giausiai pas inteligentus. Su
imta 22 žmogų.

Naumiestyje (Suv. gub.). 
Balandžio 16 d. žandaru rot
mistras Kislinskis su Nau
miesčio žemsargiu viršininku, 
žemsargiais ir žandarais pa
darė kratą Asmoniškiuose 
pas A. Misevičių, Ant. Grybą 
Ant. Dailydę, J. Pakalką, Jo
ną Ūsą; Liepalotuose pas A. 
Stiklių ir J Milerį; Raugaluo
se pas S. Kasulaitį ir A. 
Plaušinaitį; Rudžiuose pas J. 
Šilingiu ir A. Mekšrą.

Jieškojo nežinia ko, beveik 
visur pasiėmė atliekamu po
piergaliu. Niekas nesuimtas.

Pas Plaušinaitį išvertė iš 
kluono kulius, išraitė aude
klu ritinius. Nuo A. Grybo 
išnešė namu užrašus.

Padarę kratas, visose vie
tose sustatė protokolus.

Dvaro pardavimas.
Lenku laikraščiai rašo, kad 

gr. Tomas Potockis parduo
da į žydu rankas didelį dvarą 
Zipliai, Naumiesčio pavieto. 
Parduoda už 1.300.000 rub. 
Prie Zipliu priguli 14 gražiu 
su geromis stubomis palivar
ku, 22.000 margu (daugiau 
11000 dešimtiniu) žemės. 
Vien miško 9500 margu ver
tės 600.000 rub. Dvaras tu
ri 650.000 rub. skolų.

Tą dvarą perka žydas Os
trovski iš Minsko. Paskui 
jis tą dvarą parceliuos, t. y. 
pardavinės mažais šmoteliais. 
Reikia, kad mūsų žmonės pa
sirūpintu kuodaugiausia to 
dvaro žemės supirkti.

Rinkimų belaukiant.
Lietuviu klerikalai Kaune 
šiomis dienomis tarėsi apie 
rinkimus ketvirton Dūmon, 
kun. J. Tumas buvo pasiūlęs 
per rinkimus susivienyti su 
pirmeiviais, tečiaus jo pasiū
lymas buvo atmestas.

Kauno žydai, kaip skelbia 
lenku laikraščiai, pasidalino 
į dvi dali: vieni per rinkimus 
nori tartis su lenkais, kiti gi, 
pirmeiviai, su lietuviais, kaip 
tas ir ligi šiam laikui buvo.

L. Uk.” ir “L. Žin.” 
jūrių dugne.

Titanic” vežė net 3.000 
maišu pačtos. Visa te pačta 
žuvo drauge su “Titaniku”. 
Dabar gavome žinoti, kad 
žuvusioj pačtoj buvo ir “L. 
Ukin.” No. 12 13 ir “L. Ž.” 
No. 33 37. Taigi tie laikraš
čiai dabar guli jūrėse gilu
moje 2 verstu.
Didžioji Šiaulių gegužinė.

Didžioji Šiaulių gegužinė 
šiemet įvyks birželio 9 10 d. 
Bus lošiama 5 veikimu isto
rijos drama: “Skirmunda” 
(parašė Pl.Puidienė) Tos dra
mos statymui leidimas jau 
gautas. Laike tos gegužinės 
suvažiuoja Lietuvos jaunuo
menė ir inteligentai, kad pa
sitarus apie savo reikalus.

Sodiečiai ir dailė.
Verta pastebėti, kad mū

sų sodiečiai jau ir patįs pra
deda pasiusti parodon savo

gražius darbus, nelaukdami, 
kol kas nors iš apylinkės in
teligentu tuo pasirūpins. To- 
kiuo būdu, pastaruoju laiku 
gauta daug daiktu. Šiomis 
dienomis parodon atsiuntė: 
Rožė Miškinienė juostą, Jie- 
va Petrauskienė- juostu di- 
voną, Marta Raišiukytė (iš 
Tilžės) - šilkiniu juostu, Ur
šulė Merkevičiutė — daugelį 
savo įvairiu darbeliu ir t.t.

Dėl slapto mokymo.
Gegužės 14d. Vilniaus apy

gardos teismas svarstė bylą 
dėl “slaptosios” lietuviu mo
kyklos. Kaltinami buvo Miš- 
niunu sodžiaus, Širvintų val
sčiaus, valstiečiai: Anelė 
Kindurytė, Karolis Sabaliau
skas ir Justinas Pažusis. Kin
durytė kaltinama, kad mo
kiusi vaikus; kitu du, kad 
leidusiu savo namuose mo
kyti. Teisme Kindurytė aiš- 
kinos, kad tikrai mokiusi po
teriu, bet tiktai savo gimi
niečiu Sabaliausko ir Pažusio 
vaikus, ir už mokymą jokio 
mokesčio neėmusi. Kindu
ry te ir Pažusis gavo užmokėti 
po 3 rublius pabaudos, arba 
atsėdėti po dvi dieni kalėji
mo; Sabaliauską išteisino. 
Kaltinamuosius gynė advo
katas Vileišis.
Stato mokyklai namus.
Alunta, Ukmergės apskr. ' 

Aluntoje pradėjo statyti dvi- 
klesės mokyklos namus. Pir
ma buvo mediniai, jie sude
gė, dabar stato mūro. Pra
ėjusiais metais toje mokyk
loje mokė rusiškai ir lietuviš
kai, šiemet jau lietuviškai 
nebemokė, o atvažiavusis in
spektorius uždraudė pirkti 
net sąsiuvinius su lietuviškais 
parašais.
Vienaip kalba, kitaip daro.

Panemunėj, Marijamp. ap. 
Pas mus yra “Blaivybės” dr- 
jos skyrius. Gegužio 3 d. per 
susirinkimą daug buvo kal
bėta apie svaiginamųjų gėri
mo kenkimą, rodė su paveik
slu žibintu girtuoklio ir blai
vaus žmogaus širdį ir kitas 
kūno dalis, paskui kalbėjo 
apie tai, kaip blogai ir neiš
mintingai daro tie, kurie ren
ka vaitus, teisėjus ir kitus 
valsčiaus viršininkus už deg
tinę. Iš tu kalbu visi supra
to ir kalbėjo, kad taip dary
dami žmonės patįs virvę ant 
kaklo neriasi.

Bet mūsų žmonės vienaip 
kalba, kitaip daro. Nors per 
susirinkimą nutarė nerinkti 
už degtinę valsčiaus pony, 
bet per šaltyšiaus rinkimus 
balandžio 29 d. senoviškai el
gėsi: tą dieną kiekvienam 
kaimui kandidatai davė pra
gerti po vieną, po dvi ir net 
po tris bačkutes alaus.

Klerikalai su draugija 
smunka žemyn.

Pavasaryj buvo Liepojaus 
pašelpos draugijos visuotinas 
nariu susirinkimas. Svarstė 
metinę atskaitą už 1911 m. 
Pasirodo, kad kapitalas di- 
dei sumažėjo. Buvo suau
gęs į 3000 rub. suviršum, o 
dabar, kaip išsiaiškino, tai 
tik 600 rub. belikę. Tai jei 
taip eis ir toliau, tai draugi
ja bustos visai gyvavus.
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SPAUDOS BALSAI LIAUDIES NAMAI
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S.LR.K.A. SEIMAS.

jis

ninky judeji

Sekre- 
atlieka 
žymus 
parla-

Literaturos naujienos.
“Dilgėlės” (Nil) praneša: 

“Kitame numeryj pradėsime spaus
dinti/Dilgėlėse“ puikią čirikovo dra
mą “Žydai“, kurią, išvertęs iš rūsy kal
bos, vienas mys moksleivis, Vt. St., at
siuntė iš Lietuvos. “

Veikalas išties geras. /Anti
semitams vėl bus vargo. Žy
dai ir sceną užims...

su 
ki

jno pasekmes,

KAZIMIERAS TfjtMAJER.

BADAUK, KAD JIE PUOTAUTU!
.Vertė V. Paukštys.Apie žmones, netaiku 

gimusius.
“Katalikas” kadaise pikti

nosi iš tu žmonių, kurie “kur 
tai dausose tupėjo”, kuomet 
p. Tananėvičia užvedė savo 
biznį. Kaltė tu veikėju ta- 

. me, kad jie netaiku gimė.
“Lietuva” (N21) kaltina 

draugą K. Vidiką, primes
dama jam daug visokiu kal
čių. Bet “Lietuva” turi ge
rą širdį ir meta kaltę ant 
“Kovos” redaktoriaus “jau
numo ir nepritirimo”. Tatai 
labai švelniai skamba. “Vien. 
Liet.” (N21), atsakydama L. 
Prūseikai, taįp-pat prasita
ria apie nesubrendimą.

Bet užtat “Kataliko”, “Lie
tuvos”, “Vien. Liet.” vedė
jai—visi iki paskutinio ir 
prityrę, ir subrendę, ir daug 
gudrumo įgiję. “Žilo plau
ko sveikas protas prieš pa
gundą apšarvotas”—taip sa
ko Maironis.

Bet pamislykite, skaityto
jai, kokia tai kritika, kuo
met viskas norima suversti 
ant jaunumo ir nepritirimo 
savo priešininku.

Gegužinė šventė.
“Vien. Liet.” (N21) pasa

kyta, jog vienas iš karščiau
siu p. Sirvydo troškimu, kad 
kartą ateitu tie laikai, kada 
ir kunigėliai savo bažnytėlė
se švęstu gegužinę šventę. 
Kaip rūpi p. Sirvydui ta ko
vos šventė paversti į nuo
laidumo ir maldavimo 
šventę!

Męs manome, kad p. Širv. 
turės daug darbo, kol privers 
jiegamasčius (nors dėl ju pa
čiu naudos) “mišiaunai” pa
garbinti darbininku šventę. 
<‘Rankpelnio” (N10) aprašy
ta kun. Vasiliausko pamok
slas šv. Lukošiaus bažnyčio
je (rodosi, Bellshill’yje).

“Kodėl Lietuvoje dori katalikai ge
gužės švenčiy nepripažįsta?- Jūs einat 
su visokiais bedieviais socijalistais, vaik
ščiojat gatvėmis, atmetat bažnyčių, iš
sirenkat kitokias šventes...”

Po pamokslo buvo mitin
gas. Ten kun. Vas. dabai gė sa
vo pamokslą žodžiais: “Kur, 
esą, matyta, kad doras kata
likas su žydais bei prūsais po 
pašiūres tvarsy tųs”!

Kaip matote, p. Sirvydui 
bus sunki rugiapjūtė, kol per
kalbės. O kiek tokiu pamok
slininku !

Ligišiol bent išrodo, kad 
ne kunigėliai eina pas p. Sir
vydą, bet p. Sirvydas eina 
pas juos.

“Draugo” (N21) išrokuo- 
jama “Vien. Liet.” griekai... 
bet, žinotumėte, neranda 
grieku. Sako: išmeskite pp. 
Pina vijus ir Stakėnus—ir vis
kas bus gerai.

Taigi “Draugas” nieko ne
turi prieš “Vien.Liet.” “ėdi- 
torialus”, kurie pagaliaus ir 
yra “Vien. Liet.” druska. 
O kas būtu, jeigu “Draug.” 
pažiūrėtu į “Vien.Liet.” nuo
pelnus. Tik vienos Olšausko 
šnipystės užslėpimas ką reiš
kia! Pąskui dar atsiminki
te, kaip “Vienybė” kvietė 
Lietuvos pirmeivius eiti iš
vien su kunigais—nesą, gir
di, tėvynės namai dega.

Nėra “Vien. L.” socijaliz
mo, bet kur dingsta ir pirm- 
eiviškumas?...

Liaudies namai tai yra tik
ros darbininku judėjimo tvir
tovės. Tai yra židiniai, iš 
kuriu į plačią liaudį toli skly
sta socijalizmo šviesa. Liau
dies namus męs galime va
dinti darbininku judėjimo 
ministerijomis, socijalizmo 
parlamentais bei darbininku 
judėjimo universitetais. Su- 
lyg liaudies namu męs galė
tume taipgi tarti, kad tai y- 
ra socijalistu bažnyčios, kur 
laisvos širdis tiki į būsimą 
darbo laisvę.

Kur yra liaudies namai, 
ten jie yra centru visam-kam, 
kas dedasi darbininku tarpe. 
Liaudies namai yra politiško 
darbininku judėjimo vieta, 
čionai susimeta vietinės pro- 
fesijonalinės sąjungos (uni
jos), kooperatyviškos draugi
jos, apšvietimo rateliai...

Kaipo liaudies namo pa
vyzdį galime nurodyt į Bru
xelles “Maison du Peuple” 
(“Liaudies Namas”).

Šitoji darbininku tvirtovė 
šiandieną yra rfe vien tik 
vieta, kur telkiasi belgu-dar
bininku judėjimas, bet tai 
yra tarptautiško socijalizmo 
tvirtovė.

Belgijos darbininkų koo- 
peratoriu pastangomis sos
tinės viduryj pastatyta dide
lis keturiais-penkiais gyve
nimais namas. Apačioje die
nomis ir vakarais funkcijo- 
nuojantis bufetas, parduoda
ma limonadai, soda, alus, vy
nas; bet likieriu,konjaku, ro
mu, absintu nepardavinėja
ma. Čia-pat pardavinėjama 
įvairus užkandžiai. Kasdien 
per pietus čionai galima gaut 
už 10 santimu sriubos toriel- 
ką. Valgytoju susirenka ap
sčiai. Šitai sykiu rodo, kaip 
prastai Belgijos darbininkai 
maitinasi. Augščiau įtaisy
ta daug saliu įvairiu profesi- 
jonaliniu sąjungų susirinki
mams (nariu ir valdybų) da
ryti. Siame gyvenime kori
dorių sienos numušta ilgo
mis dviem eilėmis iš pačtos 
dėžučių, kur kiekvienai są
jungai, kiekvienai grupai, 
kooperatoriu,gyvenimo drau
dimo, ligoniu, partijos sky
riams yra po atskirą pačtos 
dėžutę. Čia-pat neperdide- 
liausia salė koncertams reng
ti, kuriu kas savaitę, apart 
vasaros sezono, būna po vie
ną. Koncertams gaunama 
vietiniu teatru prielankus ar
tistai. Dainuojama, žeidžia
ma įvairiausiais instrumen
tais, lošiama nedidelės operų 
scenos. Šio viso vidury kas 
kart būna po lekciją perskai
toma. Lekcijų temos įvai
rios, bet visos turi šiokiu ar 
kitokiu būdu žadinti klausy
toju mintis, platinti žmonių 
tarpe tikro demokratizmo ir 
socijalizmo pažiūras. Kadan
gi į šiuos vakarus lankosi be
veik viena ir ta pati publika, 
tai vakarai labai prisigreti
na prie šeimynišku vakaru. 
Kiekvienas jaučiasi, tarytum 
pas save namie būtu. Vaka
ro pabaigoj daroma loterėja. 
Loterėjon leidžiama knygos, 
paveikslai, albomai. Įžanga 
koncertan—10 santimu, ar
ba 2 centu. Šiame-pat ant
rame gyvenime įtaisyta bi
blioteka, iš kurios partijos 
nariai bei kooperatoriai gali 
imti namo knygas skaityti. 
Čia-pat yra ir tarptautiška- 
sai-socijalistų biuras, 
toriaus priedermes 
Camille Huismans, 
Belgijos socijalistas,
mento atstovas. Tarptautiš- 
kasai socijalistu biuras yra 
viena įdomiausiu ir svarbiau
siu darbininku judėjimo įstai
gų. čionai K eina iš įvairiau-

čionai yra renkama socijalis
tu literatūra—knygos, laik
raščiai, žurnalai, atsišauki
mai, įvairiausi dokumentai, 
—iš čionai eina tarptautišku 
socijalistu kongresu organi
zavimas. Čionai yra įstaiga, 
kuri stengiasi aprėpti visą 
darbo žmoniją. Čia-pat pa- 
žymėsim, kad dabartinis 
Bruxelles “Maison du 
Pėuple”, nežiūrint į savo di
dumą, yra likęs jau perma- 
žas ir kad greitu laiku bus 
pastatytas kitas namas ant 
žemės ploto, kurs įgyta už 
240 tūkstančiu franku, ir kur 
naujame name visas apatinis 
gyvenimas bus užimtas vie
nam tarptautiškam socija
listu biurui. Aprašomame 
liaudies name pačiame vir
šuj yra didelė salė, ten tilp- 
sta į pusantro tūkstančio 
žmonių. Šitoj salėj daroma 
susirinkimai, darbininku par
tijos susivažiavimai, čia jau 
įtaisyta kinematografas. Iki 
1912 metu velykinio darbi
ninku partijos susivažiavimo 
kinematografe buvo rodoma 
tai, ką buvo galima visuos 
kituos miesto kinematogra
fuos matyti. Belgijos dar
bininku partija aštriai išpei
kė rodomus kinematografe 
banditus, vagystes bei žmog- 
žudybes. (Tol. bus).

J. Pladiškis.

1907 m. žuvo beveik penki 
kalnakasiai. Taigi pavo
jus nuo netikusiu darbo są
lygų perdėm auga.

Kalnakasiu komisija sako, 
kad jeigu anglių baronai įves
tu apsaugojimo priemones 
kasyklose, tuomet anglių 
produkcijos čienia pakiltu 
ant 1 cento ant tono. Kapi
talistai gailisi to cento ir ta
me visa priežastis, kad žmo
nės turi žūti.

Komsija palygina anglia
kasius su belaisviais negrais 
ir atranda, kad už negru gy
vybę kapitalistai turėdavę 
daugiaus užmokėti. Tuo tar
pu per paskutinius dešimtį 
metu kapitalistai užmokėjo 
tik pusantro milijono doleriu.

Komisija užbaigia savo ra
portą: *‘kas išties nori patir
ti, ką reiškia tos skaitlinės, 
tegu pamato ranku laužymą 
ir baisu verksmą, kuris ver
žiasi iš krūtiniu nelaimingu 
našliu. Reikia tik prisiklau
syti prie tos kapiniu tylos, 
kuri užviešpatauja kasykloje, 
išgirdus apie nelaimę”.

O kongresas ir senatas ty
li. Kas jiems galvoj!

Bostonietis.

Angliakasių ka= 
pines.

Sunkus angliakasiu darbas 
ir netik sunkus, bet ir baisiai 
pavojingas. Kiek kartu ap
lekia pasaulį baisi žinia apie 
nelaimes mainose. Ir toms 
baisioms nelaimėms nesima
to galo.

Amerikoje yra kalnakasiu 
komisija. Ta komisija suren
ka smulkiausias žinias apie 
visas nelaimes, visko užgriu- 
vimus mainose. Kas metai 
kongresui ir senatui išduoda
ma raportas ir prašoma pasi
rūpinti mainieriu gyvasčių 
apsaugojimu. Bet kongres- 
manams ir senatoriams kas 
kita galvoju Bepigu nuvers
ti visas tas baisias nelaimes 
ant apveizdos pečiu.

Apskaityta, kad vienoj tik 
Pennsylvanijos valstijoj 1907 
metais likosi užmušta 1000 
kalnakasiu. Jie paliko suvirš 
4.000 našliu ir našlaičiu. Vi
dutiniškai ant kožno 1000 
angliakasiu išpuola penke- 
riems ta tragiškoji mirtis 
požemiuose. Bet tuom pa
čiu laiku Francuzijoj ant šim
to tūkstančiu išpuola tik 8 
mirtįs. Tat Amerikoje žūva 
šešis sykius daugiaus, negu 
Francūzijoje.

Per paskutinį dešimtmetį 
Amerikos kasyklose žuvo 30 
tūkstančiu angliakasiu, o 80 
tūkstančiu smarkiai susižei
dė. Kiek ašarų, kruvinu aša
rų išverkė nelaimingos šei
mynos.

Kas darytina, kad apsau
gojus angliakasiu gyvybę? 
Ant to atsako komisija. Rei
kia įstatymu, kuriuos kapita
listai būtu privęrsti pildyti. 
Reikia pavelyti dirbti tik ten, 
kur gyvybė apsaugota. Ki
tose šalyse nalaimių skaičius 
metai į metus mažinasi. Per

Seimas atsiveria 28 geg. d. 
Delegatų —62. Pirm pradė- 
siant darbą eina pamaldos ir 
kun. Kaupo pamokslas. Bė- 
davoja dėl menku katalikiš
ku spėkų. Delegatai bučiuo
ja kardinolo O’Connelio žie
dą. Rodosi, tik keli atsira
do, kurie nėjo bučiuoti.

Pirmininku išrenkamas p. 
Kadzevskis, sekretorium p. 
M. Milukas. Renkamos įvai
rios komisijos. Iš atskaitos 
paaiškėjo: esama 6.387 na
riai (per pereitą seimą buvo 
5.563). Kapitalas siekia $31 
tūkst. su virš. Priaugo ant

paskutinį dešimtmetį ant
kožno 1000 žmonių seniau žu-
vo:

Prūsijoj 2.54, o dabar tik 1.94
Anglijoj 1.49, „ ' 1.29
Belgijoj 1.40, 0.94
Francuzijoj 1.07, 0.84

Taigi nelaimių skaičius aiš
kiai mažta. Francuzijoj 
prieš 10 metų seniau žūdavo 
1 žmogus, dabar jau gal- but 
greitai ir tasai vienas nežus.

Tuom pačiu laiku Suv. Val
stijose nelaimės netik ką ne- 
simažina, bet smarkiai au

siu kraštų žinios apie darbi- ga. 1895 m.—ant 1000— 
žuvo nepilnai trįs žmonės, o

Prisiųsta gana daug tele
gramų, ypač iš Waterburio, 
Conn. Viršininkai išduoda 
raportus. Iš priežasties vice- 
prezeso pranešimo kįla finan
siški ginčai. Kun. Vizgirda 
kviečia prie taikos. Jo pa
klauso. Įdomus pranešimas 
kun. Dumčiaus, dvasiško va
dovo. Iš 125 kuopų atskai
tas apie išpažintį prisiuntė 
tik 72, bet ir tų tik 45 atsa
kančiai viską atliko. Išpa
žintis pas Urboną ir Mickevi
čių nieko negiliuojanti. Kun. 
Dumčius daro įnešimus,, ku
rie susiveda prie didesnės 
kontrolės neinančių išpažin
tim Skuduris iš So. Bosto
no klausia, kas bus su tais, 
kurie neturi pinigų užsimo
kėti už išpažintį. Kįla ler- 
melis ir žmogelis nieko nepe- 
ša. Pirmininkas kviečia ne
užgaulioti gerb. dvasiškuos. 
Atvažiavęs iš Providence’o 
žmogus prašo užtarimo, kad 
gautų kunigą lietuvį. Per
duodama centrui. Kilus klau
simui apie imigrantus, ski
riama $100 iš tautiškų centų 
New Yorko ateivių globoji
mo draugijai. Išrenkama ko
misijos iš visų valstijų dele
gatų pasitarti apie charterio 
pertaisymą, nes jisai legal iš
kas tik Pennsylvanijos val
stijoj. Esama to pataisymo 
ir priešininkų.

Tai pirmos dienos rezulta
tai. Tarp delegatų esama 
“draugiečių” ir “katalikie- 
čių”. Laukiama susiremiant. 
Nekurie delegatai moka su
maniai kalbėti, ypač chica- 
giškiai ir p. Krušinskas iš 
Brooklyno.- Iš kunigų gali
ma pažymėti Vizgirdą. Kun. 
Bukaveckas iš Worcester ne
moka nei dviejų žodžių su- 
megsti. Tikras burbonas.

, (Pabaiga ant 4-to puslapio).

Neftce, dailus, septyniolikos metu 
jaunikaitis, galų-gale pasivijo mergaitę. 
Jis sugriebė ją iš užpakalio už ranku ir su
šuko: “Na, dabar tai jau neišbėgsi!”

Mergaitė visai uždususi. Ji norėjo 
išsisukti iš jo ranku, bet Neftce buvo jau
nas ir stiprus. Jis stipriai ją pagriebė ir 
prispaudė prie savęs.

—Na, dabar tai jau neišbėgsi!—vis 
kalbėjo jis.

—Dėl gyvo Dievo, paleiskite mane! — 
maldavo mergaitė.

—Ot tai tau, kad nori, ot tai tau! — 
Ir jis norėjo ją pabučiuoti, bet ji atmetė 
savo galvą į užpakalį.

—Tai tu dar ir nepavelysi!? — šaukė 
jis visai drebančiu balsu.

- Paleiskite mane, aš ligota,—atsakė 
mergaitė.

—Kas per niekai!
—Aš ligota, bet ne ta liga, kokią jūs 

manote, aš ištikro ligota.
Ir ji tokiu drebančiu balsu ištarė šiuos 

žodžius, kad Neftce paliovė ją spaudęs 
prie savęs, vienok nepaleido.

—Na, ir kas gi yra su tavim?
—Aš jau trįs metai, kaip ligota.
—Trįs metai? O kiek-gi tau dabar?
—Šešiolika.
—Šešiolika?—sa nusistebėjimu sušu

ko Neftce:—ir tau tuomet buvo tik tryli
ka metų?

-—Taip, taip, trylika.
— Na ir kas-gi tuomet buvo? Nejau

gi tu tuomet galėjai ką-nors mylėti?
—Taip, jūsų teisybė, aš įsimylėjau ir 

pardaviau save lygiai už trisdešimtis ka
peikų.

—Už trisdešimts kapeikų? O ką-gi 
tas reiškia “pardaviau save”?

—Aš pardaviau save, liepiant mano 
tėvui, nes tuomet męs mirėm iš bado. Pas 
mus nieko nebuvo, viskas buvo išparduo
ta arba užstatyta. Ir tarė man: “Juze, 
eik tu į miestą. Gal kam-nors patiksi ir 
jis nupirks tavo kūną. Tuomet tu eik 
juomi ir parnešk nors keletą kapeikų, 
taip męs iš bado pastipsime.”

—O kas toks tavo tėvas ir kuom 
užsiima?

—Jis niekuom dabar neužsiima.
- - Kaip tai niekuom?
—Taip, jis jau mirė, jis buvo audėjas 

jūsų tėvo fabrikoj.
Jaunas Neftce visas sudrebėjo.
—Ar teisingai?—sušnibždėjo jis. Tai 

jis buvo audėju mano tėvo fabrikoj? O 
kodėl-gi jis neprašė pas mano tėvą pa- 
šelpos?

—O kam-gi čia davė pašelpą ir kam 
ją dabar duoda?

—Na, o kodėl-gi jūs taip nubiednčjot?
—Tėvas ištarė rūstų žodį meisteriui 

ir jį už tai išmetė iš fabrikos laukan.
—Kodėl-gi tavo tėvas taip padarė?
—Meisteris jį iškoliojo.
—O meisteris gal jį iškoliojo už rei-

— Jeigu jūs netikite, tai paklauskite 
bile ko apie Juzę ir Kazę Pastenokaites.

—Ir tavo sesuo taipgi užsiima?
—Taip. Aš pati išmokinau ją šito 

amato.
— O ji ar jaunesnė už tave?
- Jai ką-tik sukako 14 metų.
— O ji ar jau seniai užsiima tuomi?
—Jau antri, o gal ir treti metai.
Neftce vėl visas sudrebėjo.
—Bet jeigu tu ligota, tai kaip-gi gali 

tuomi užsiiminėti?
—Nieko nereiškia, ką aš ligota. Ne

mirti gi man badu. O tas, kuris padarė 
mane ligota, ar misi i jo ką apie mane? 
Arba aš eisiu ir pasakosiu kiekvienam, 
kad aš ligota. Pagaliaus, męs visos li
gotos.

— O kodėl tu man pasakei?
Mergaitė pažiūrėjo į jį.
—Man pagailo jūsų,- atsakė ji. AY 

ne vistiek mūsų broliui, sveikas ar ligotas 
jis. Jis ir taip ką-tik kvėpuoja. Sudžiū
vęs, išbalęs ir neturtingas mūsų brolis— 
fabrikos darbininkas. Bet jūs toks rau
donas, gražus, turtingas...

—Bet tu galėjai atkeršyti man už vi
sus, —tarė Neftce ir nuleido žemyn akis, 
tartum ko bijodamas.

Mergaitė pakėlė galvą.
—Tas tiesa,- tarė ji,- tas tiesa. Aš 

galėjau atkeršyti už visus.
Neftce apkabino ją iš lengvo ir tarė: 

—sėskim!
Ir jis pasodino ją išlengvo ant gulin

čio medžio. Ji atsisėdo.
—Ir kas iš to sėdėjimo bus? — pa

klausė ji.
- Suprantama, nieko, bet sėskim. Pa

žiūrėk, kaip gražus saulės nusileidimas! 
Pasikalbėsim!

—Nusileidimas saulės! — atkartojo 
mergaitė ir, kaip matyt, nesuprato šių žo
džių.—Na, ir kas iš to?

— Gražu.
- Suprantama, kad gražu, bet nėra 

laiko žiūrėti į šią grožybę.
—O ką tu darai šiuomi laiku?
—Paprastai einu už miesto į krūmus.
—Šiuo keliu, pro mus?
—Taip, čia arčiau. Aš einu šiuo ke- 
o sesuo kitu, kur yra šulinys. Nak-

—Mano tėvas savo varduvių dienoj 
išsigėrė ir ant rytojaus pasivėlino į darbą.

—Bet tavo tėvas galėjo skųsties.
—Jis skundėsi.
—Na, ir kas iš to išėjo?
—-Jis buvo nuėjęs pas direktorių.

. — Ir kuom tas viskas pasibaigė?
- --Direktorius pasakė, kad jam labai 

gaila, vienok, kad pabauginti kitus, jis 
turi paliuosuoti mano tėvą nuo darbo, nes 
galės paskui ir visi taip elgtis, o juk jų 
yra fabrikoj dešimts tūkstančiu.

- Na, tik pamislyk gerai, į juk direk
torius teisybę ir pasakė.

Mergaitė pažiūrėjo į Neftce.
Jūs toks ;pat žmogžudys, kaip ir 

jie,- su didžiausia neapykanta per dantis 
ištarė ji.

Neftce visai paleido mergaitę, nuda
vė, būk jis nieko negirdėjo, ir paklausė:

— Ar skundėsi jis mano tėvui?
—Kam tas? Tuomet tavo tėvas bū

tu da liepęs nuvilkti mėlyną švarką, kurį 
nešiojo mano tėvas, nes jis buvo fabrikos.

Neftce,visas paraudo ir susigėdo.
—Klausyk! - tarė jis, patylėjęs gana 

ilgą laiką,- tau, žinoma, reikalingi pinigai.
-r-Suprantama,—atsakė mergaitė :— 

man jie labai reikalingi. Namie pas mus 
šešetas šeimynos: motina labai mažai už
dirba fabrikoj ir męs su seseria uždirbam 
trupinius, Gal kaip nors ir pragyvensime.

Ant jos veido pasirodė keistas nusi
šypsojimas. , '

—Juk mus visi žino,—pridūrė ji.
—Kaip tai žino?

' j"■ ■ ■ •

liu, 
tyj gi męs susieiname tuščioj pievoj ir su- 
siskaitom savo uždarbį.

- O kiek uždirbate?
—Taip, penkias, dešimts ir penkioli

ka kapeikų. Pasitaiko, kad nekurie duo
da ir trisdešimts. Paprastai, tai vis iš 
kariškųjų.

-.-Ar daug čia jūsų vaikščioja?
—Ot, nuo geležinkelio iki pievai aš, 

sesuo ir Marė Kliuskaitė. O jeigu kokia 
da pasitaiko, tai męs ją akmenimis prade
dam metyti.

—O jeigu jūs kitur nueinate?
—Tuomet ir mus pradeda mėtyti ak

menimis. Sykį Marė Kliuskaitė buvo jgė- 
rus ir išnetyčių perėjo į kitą pusę. Ir kas- 
gi? Jos tikra pusseserė su puodo šuke 
perskėlė net akį. Čia jau nieko nepada
rysiu Tokie mūsų įstatymai.

Neftce atsisėdo ant kaladės ir pradė
jo rūkyti papirosą.

—Duokite ir man papirosą, — tarė 
mergaitė.

— Duosiu, tik sėskies.
- Gerai, aš sėdu.
Ir ji atsisėdo.
Ir ten už lygiu pievų matėsi vakaruo

se rausvos spalvos dangaus pašvaistė. Ant 
horizonto degė ugnimi beržynas tai mėly
nai, tai tamsiai-rausva liepsna. Tokios 
pat spalvos buvo ir dangus, visas įkaitin
tas nuo saulės. Iš lauku dvelkė gėlių 
kvapsnis ir pūtė tylus vėjalis. Girdėjosi 
kvarksėjimas varliu. Buvo neišpasakytai 
dailus vakaras.

Neftce išleido kamuolį dūmu ir pa
klausė:

Ar tu mėgsti žiūrėti į saulę?
—Dieną aš jos niekuomet nematau. 

Aš dirbu fabrikoj, —pasakė ji.
- Na, o vakare?
Ant jos veido vėl pasirodė keistas 

juokas.
—Cha, cha, cha! apie vakarus aš ir 

pati galiu pasakoti, o ne kas kitas man 
galėtu apie tai pliaukšti.

- Ar tu nenori ištekėti už vyro?
—Už vyro? Gal kada nors ir ištekė

siu, bet dabar prisieina palaukti. Reikia 
gi pagyventi ir jaunai. O t, męs suren
kam keletą rubliu, jeigu jie atlieka nuo 
mūsų uždarbio.- Einame į “namus”, šo
kame, geriame, “linksminamės”, bet bū
na ir taip, kad mus vaikinai visai apren- 
ka ir sugrįžtame be skatiko kišeniuj.

(Toliau bus)
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Žmones niekad laiko neturi, nes karčiamose amžina rugepjūtė.

—Rožyte, pasakyk tu man, 
ar dėl tos šventosios ramybės 
negalėtu tos gazietos liautis 
besipešusios. Jau stačiai sar
mata, kaip tie redaktoriai 
vienas kitą kolioja. Tikri 
mazgotės. Ar tinka žmonėms 
toki išbjauriojimai skaityti!

—Peštynės, mama, buvo ir 
bus. Tu tikinti katalikė, argi 
tu nežinai, kad vos tik pagal 
biblijos svietas susitvėrė, tuoj 
susibuntavojo dalis aniuolu ir 
Dievas juos nutrenkė į praga
rą. Čia turėjo būti nemaža 
peštynė. Tarp pirmųjų krik
ščioniu buvo baisiausios peš
tynės, net apaštalai buvo pa
siskirstę į partijas. Veni iš ju 
buvo linkę daugiaus prie žy
diškumo, kiti prie tarptautiš- 
ko krikščioniškumo. O paskui 
atsimink tik, kiek buvo viso
kiu atskalų. Josios aršiausiai 
tarp savęs kovojo. Tai supran
tama, nes kožna kuopa mano 
kad josios teisybė. Paskui,gy
venimui bėgant, vienos kuo
pos ir ju mokslas pranyksta, o 
kitos ima viršų. O kadangi 
kiekviena kuopa turi savo va
dovus, tai tiems ir kliūna dau
giausia rykščių. Kad tu dau
giau suprastum, aš tau aiš
kiausia išrodysiu. Pamislyk 
pati, kaipgi galima girti arba 
peikti krikščionystę,neginant 
ar nepeikiant paties Kristaus. 
Jo ypata čia stovi pačiame 
viduryje.

apie redaktorių mazgotes, o tu 
man apie Kristų. Tu visados 
pradedi nuo antro galo

—Aš tik darau palygini
mus, kurie ir tau būtu aiškus. 
Taigi tu man nieko negalėsi 
atsakyti, kada aš sakau tau, 
jog pirmieji krikščionjs smar
kiai pjovėsi. Ovistik jie viršų 
ėmė, nes turėjo imti. 
Paskui, mama, atsimink vi
sus istorijos atsitikimus: per
sekiojimą eretiku, kovą už 
mokslo liuosybę, atsimink 
baudžiavos laikus būry maiš
tus prieš ponus,atsimink visu 
šalių revoliucijas. Tenai ir bu
vo aštriausia, baisi kova. Ka
dangi toje kovoje dalyvavo 
ne kurmiai, bet žmonės, tai 
reikia apie juos ir kalbėti. 
Vienus reikia peikti, kitus

—Bet aš tau sakau, tu bu- 
kaprote, kalbėkie apie redak
torius. Aš ir be tavęs gerai 
žihau,keno teisybė.

—Matai, aš tave tuoj su
gausiu: tu sakai žinai keno 
teisybė. Kitas vėl sakys ži
nąs, keno teisybė. Čia jau 
pas jus ir dvi teisybes. Bet 
pati žinai, kad nėra dvieju 
teisybių. Dėlto ir kovojama. 
Paskui už kiek mėty dėlto 
pasirodo, keno teisybė. Stau
gė ir kaukė prieš Kristaus 
mokslą, o dėlto jisai ėmė vir- 
šy! Staugė ir kaukė, kad 
mokslas turi būti suvaržytas, 
o dėlto ėmėviršy laisvo mok
slo draugai. Šaukė, kad ne
reikia panaikinti baudžiavą, 
o dėlto ją panaikino. Štai 
Jonas stoty už baudžiavą, ar 
tu jį nekritikuotum, nesikar
ščiuotam? Žinoma, kad kriti- 
.kuotum; Jeigu taip buvo se
niau, tai juo labiau dabar. 
Dabar svietas gudrus, dabar 
kožnas išdrįsta savo protu 
vaduotis. Štai žmonės eina 
pirmyn, prie šviesos. O čia 
jiems kelią pastoją. Ar išsi

žiojus, vėpsosi! Kas tau yra 
brangu—tu turi tą girti!

—Tai vis, Rožyte, kritika, 
bet kam y patas teršt.

—Matai mama, redakto
riai, draugijų vadovai, kuni
gai—tai lygir pirmutinėse ei
lėse bestovį žmones--jiems 
daugiausia ir kliūva. Paskui 
dar yra žmonių, kurie vakar 
sakė vieną, o šiandien dras
kosi dėl kito. Rytoj jie gal
būt! šauks vėl kitaip. Žino
ma, kad tokie žmonės save 
ant juoko pastato, dėlto iš 
ju daugiausia ir juokiasi.

Apsivedimas reiškia teisiš
ką susijungimą vyro ir mo
ters, kurie yra pasiryžę vie
nas antram tarnaut per visą 
amžį ir meilėje bei santaikoje 
tverti šeimynišką gyvenimą. 
Jau nuo gilios senovės apsi
vedimas yra aukštai stato
mas filosofais ir šiaip moky
tais žmonėmis. Daugelis fi
ziologu prirodė, kad susituo- 
IcTmas vyro su moterim yra 
būtinai reikalingas kiekvie
nam suaugusiam žmogui, 
kadangi jis palengvina orga
nams atlikti ju užduotis ir 
tokiu būdu apsaugoja žmo
gaus sveikatą.

Nekurie žymys tirinėtojai 
prirodė, kad netikėta mirtis 
tankiausia aplanko nevedu
sius ir kad giliausios senat
vės susilaukia tik vedę žmo
nės. Apart to, tie patys ti
rinėtojai apskaitliavo, kad 
didesnė pusė sau žu d žiu, be
pročiu ir liguistu yra tarpe 
tu, kurie bandė visą gyveni
mą praleist vienuoliais.

Reikalingumą apsivedimo 
supranta kiekvienas suaugęs 
vaikinas ir mergina, nes juos 
prie to stumia pati gamta. 
Vienok daugumas dėlei dva
siško bei materijališko apsi- 
rokavimo nuo to susilaiko. 
Kad tokiu žmonių neimtu 
perdidele baimė, tad aš čia 
nors trumpai nurodysiu, ko
kią laimę teikia vedusio gy
venimas.

Kiekvienas darbininkas bei 
darbininkė mažai laimes ran
da ant šio svieto. Visą gy
venimą jie praleidžia varguo
se, liūdesy,ir kovoj už geres
nę ateitį. Toji kova yra be
galo sunki, bet greitai ji pa
lieka lengvesnė, kuomet ko
votojas randa sau ištikimą 
padėjėją, ištikimą draugą. 
O tokiu draugu niekas dau
giau negali būti, kaip tik vy
ras pačiai, arba pati vyrui. 
Tasai draugas tankiai sura
mina susikrimtime ir padrą
sina kovoj. Niekas nepri
duoda tiek daug energijos ir 
drąsos, kaip jis. Taigi visas 
nelaimes, visus vargus poro
je esant daug lengviau per
nešti, negu pavieniui.

Ne vienas vaikinas galbūt 
man pasakys, kad dalintis 
vargais ir nelaimėmis yra 

ju arba daugiau daliu mais
tą, kurio ir.vienam vos už
tenka, yra negalima. Vie
nok, jeigu tasai vaikinas la
biau įsigilįs į šį klausimą, tai 
pamatys, kad suėjus į porą 
ir duonos kąsnis pasididina 
du sykiu. Jeigu vaikinas iš
vokuos, kiek pinigu, jisai iš
moka už pagaminimą maisto 
ir už kitokius niekniekius, 
kurie vedusiam yra nereika
lingi, tai pamatys, kad už 
tuos pinigus lengvai gali už
laikyti pačią. Man teko pa
tirti, kad kartais pavieniui 
vyrui daugiau pinigu išeina 
ant maisto, negu vedusiai. 
Pati visada pataiko sutaisyt 
maistą pagal savo ir vyro 
skonį ir tas maistas būna vi
sas sunaudotas. Nevedęs gi 
kartais daugiau maisto palie
ka, negu suvalgo, ir tie visi 

likučiai eina perniek. Jeigu 
paimsim apsirėdymą, tai iš
eina tas pats. Taigi ir iš 
materijališkos pusės pati ne
atneša vyrui skriaudos, nes 
ji dirba dėl vyro, o vyras del 
jos. Apart to, gyvenimas 
poroj išmokina kaip vyrą, 
taip ir moterį darbštumo, 
draugiškumo, sučėdlyvumo, 
mandagumo ir paguodonės. 
Todėl vedusiam žmogui vi
sada ir visur galima daugiau 
užsitikėti, negu nevedusiam.

Ona Adomaitienė.

Protestas.
Męs, lietuviai Brooklyn’e, 

N. Y. viešame susirinkime, 
20-tą gegužio, 1912, svar
stant pastarąją industrijinę 
kovą ir jos pasekmes Massa
chusetts valstijoj, po nuodug
niam ir bepusiškam apkalbė
jimui nusprendėme, jog

Męs bjaurimės “duonos 
viešpačiais” Massachusetts^ 
už ju kriminališką žiaurumą 
link artimo savo -medegiš- 
ką, fyzišką, protišką ir doriš
ką skriaudimą darbininku 
dėl pelno savo;

Męs apkaltiname juos kai
po užpuolikus ir žmogžudžius 
laike pastarojo straiko, ku
riame, juk neužginama—dar
bininkai reikalavo tik dalelės 
to, kas uždirbama ir kas tei
singai, pertai, jiems ir pri-

Męs pasmerkiame valstijos 
gubernatorių ir Lawrence’o 
majorą, kaipo kriminališkus 
veidmainius, kurie įgalioti, 
idant ginti draugovę nuo pik
tadariu, o jie gina tiktai pik
tadarius nuo apubaginamu, 
o besiginančiu ju auku;

Męs protestuojame prieš 
siauraprotystę ir beteisingu- 
mą valstijos “teismu”, prieš 
ju žiaurumą link darbininku 
ir tūju vadu laike pastarojo 
straiko ir reikalaujame, kad 
tiranija daugiaus neatsikar
totu;

Męs reikalaujame, kad Et- 
tor ir Giovannitti, mūsų ro
dininkai, būtu tuojau paliuo- 
suoti ant parankos ir kad ju 
tardymas būtu atviras ir be
šališkas, ir kad

Męs sveikiname mūsų 
draugus Ettor ir Giovannitti, 
kaipo kareivius už gyvenimą 
ir žadame jiems mūsų mede- 
gišką ir dorišką pąšelpą del 
išsigelbėjimo.

LAISVE
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. P. S. Kopijos šios rezoliu
cijos turi būti pasiustos: gu
bernatoriui Foss, apskričio 
advokatui Attwill, darbinin
ku atstovui Yates ir spaudai.

Komitetas:
Jonas Perkūnas,
J. A. Bekampis, 
J. A. Vezdžiūnas.

Korespondencijos
Norwood, Mass. 

Parapijos reikalai.
Jau praėjo tūlas laikas, 

kaip nekurie Norwood’© 
“griešnykąi” darbuojasi su
tvėrimui lietuviškos parapi
jos, idant greičiaus susilau
kus dūšių ganytoją, kuris, 
anot ju, bus didžiausiu švie
sos platintoju/ Mat, kas pas 
civilizuotus žmones vadina
ma tamsa, tai pas juos švie
sa.

Ir štai tasai “grįešnyku” 
komitetas surengė viešas pra
kalbas ant 19 bal. Pirmiau
sia kalbėjo visiems žinomas 
“filosofas” Jaruševičia. Ji
sai, išplūdęs bedievius ir so- 
cijalistus, pasakė, kad kata
likai esą didžiausi mokslin
čiai ir išradėjai. Girdi, kata
likai išrado monologiją (ką 
tas žodis reiškia, turbūt nei 
pats kalbėtojas nežino), taip
gi katalikai esą privalo di
džiuotis tuomi, kad jie išra
do, jog saulė apie žemę suka
si (toks išradimas tik kata
likams tinka).

Toliau kalbėjo M. Rusec- 
kas. Jis yra organizatorium 
I. W. W. unijos. Ruseckas 
norwoodieciams pasirodė tik
ru veidmainiu. Jisai pirm 
to Norwoode ‘laikė dvi 
darbininkiškas prakalbas ir 
publika džiaugėsi iš jo kalbu. 
Bet dabar... nudrožė, kaip ir 
Jaruševičius. Girdi, turėsi
me bažnyčią, skaitysime joje 
proklamacijas (ką jis tuomi 
norėjo pasakyti, nežinia).

Už visus teisingiausią kal
bą laikė kun. Urbanavičia iš 
Lowellio. Jis stačiai pasakė, 
kad nor wood iečių svajojimas 
apie parapiją, tai tuščias dar
bas, nes, girdi, matyt, kad 
ne visi žmonės parapijos no
ri. Kvietė lietuvius šviestis 
ir skaityti visokius laikraš
čius.

Po prakalbu nekurie įtaria
mi bedieviai norėjo gauti bal
są. Bet pirmininkas V. Ku-
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valo daryti kiekvienas žmo
gus, kad naudingai suvartoti 
savo spėkas. Palietė ir tau
tišką klausimą. Po prakal- < 
bu buvo užduoti keli klausi
mai. Buvo taip pat ir dekla
macijos, kurios labai puikiai 
nusisekė. Publika užsilaikė 
ramiai ir buvo užganėdinta.

Kurmis.
Cicero, III.

18 geg. d. atsibuvo 138 kp. 
L. S. S. choro šeiminiškas va
karas, kuris buvo puikiai pa
margintas. Pirmiausia kal
bėjo kuopos organizatorius, 
kuris papasakojo apie mierį 
choro ir linkėjo jam geriau
sios kloties. Paskui kalbėjo 
Šarkys, pasakęs, kad dabar 
jisai mato, jog tik socijalis- 
tai remia tautą.

Ant galo jau vienas supra
to, kas remia tautą, o ne
griauna.

Choro narys J. Uktveris 
dainavo solo. Dainavo taip 
puikiai, kad jį privertė 6 kar
tus dainuoti. Tai vienas iš 
gabiausiu Chicagos lietuviu 
dainininkas ir monologistas.

Giriotas papasakojo, kiek 
vargo turėjęs choras, kol at
sistojęs ant tiesaus kelio. 
Jam daug kliūdę tautininkai 
ir Rymo agentukai.

Dainos puikiai nusisekė. 
•Surinktus Giriotui, kaipo 
moksleiviui $10.65 — choro 
vedėjas tuoj paskyrė dainoriu 
kuopai.

Paskui dar buvę kalbu ir 
deklamacijų ir pagaliaus, 
publikai atsistojus, sudainuo
ta Prancūzu marsalietę ir 
Lietuva tėvynė mūsų per 
drg. J. Uktverį. Beausis.

Des Moines, Iowa.
Miestely—85 tūks^ gyven

 

toju. Tarp ju lietuviu—400. 
Liet, vertelgų 
kuriems sekasi Neblogiausia. 

 

Draugijų, yra 2 pašelpinės: 
šv. Jurgio Kareivio ir Lietu
viu Ūkėsu, o taip-pat kuopos

dirka į vietą duot žmonėms 
balsą, pašaukė policistus.

Dabar Norwoodo parapiją 
galima skaityt visai sugriu
vusia, nes žmonės, išgirdę 
kun. Urbanavičiaus teisingą 
žodį, nori atsiimti paaukau
tus pinigus atgal.

J. K. Šulas.
Apie Valparaisiečius.

Dalykas, kuris mane pri
vertė į laikraštį rašyti, yra 
svarbus. Jis apeina beveik 
visus valparaisiečius, nes jis 
yra mūšy didžiausias turtas. 
Tuo mūšy turtu yra valparai- 
siečiu moksleiviu knygynas.

p. Margeris, rašydamas 
apie valparaisiečius “L vės” 
N38 sako, būk esąs išbuvęs 
Valp. 2 metu ir kiek tik kar
ty užeidavęs knygynan, tai 
rasdavęs “Kovą” tik vienos 
savaitės senumo, o kitus laik
raščius, kaip “V. L.” ir “L.” 
p. Margeris matęs sudėtus 
ant spintos.

Tai netiesa. Valparaisie- 
čiai nedaro išėmimo, išski- 
riant “Saulę” ir “Lietuvai
tę”. Visi kiti laikraščiai, vis 
vien kokios jie būtu pakrai
pos, vienodai guodojami ir už
laikomi. Kaip “Dr gas”, “V. 
Liet.”, “Liet.”—taip lygiai 
“Kova”, “Laisvė” ir “Kelei
vis”. Jeigu p. M. netiki ma
no žodžiams, tai gali atva
žiuoti pasižiūrėti.

Mūsų knygyne telpa su- 
virš tūkstantis liet, knygų ir 
žurnalų, taip pat šimtai kny-' 
gU geriausių anglišku rašė- 
jy, francūzišku, rusišku etc.

Valparaiso nėra taip bai
su, kaip p. M. matosi, čia be 
jokiy varžytiniy gyvuoja vi- 
sokiy pakraipų draugijos.

Z. Vitkauskas.
Nuo red. Tą koresp. dalį, kur 

spėjama, kas per vienas p. Margeris — 
praleidžiame.

Waterbury, Conn.
19 geg. lietuviu socijalisty 

vietinė kuopa rengė prakal
bas. Įėjimas buvo 15c., vis- 
tik publikos tiek prisirinko, 
kad pilnai apmokėta išlaidos 
už svetainę ir kalbėtoją. Pir
miausia kalbėjo Lukošius 
“Aido” redaktorius ir leidė
jas. Išrodinėjo, kaip kiekvie
nas naujas judėjimas buvo 
persekiojamas, bet su laiku 
vistik imdavo viršų. Antras 
kalbėjo “L-vės” redaktorius 
L. Prūseika. Aiškiai ir vaiz
džiai nupiešė, kaip auga dar- niškus darbus dėl savęs ir del 
bininku ' judėjimas, nurodė savo gentkartės. Niekas ne- 

. kurlink jisai veda ir ką pri- privalo padaryti sau gėdos

ndasi trjs,

staroji. kuopa, nors ir jau
niausia, bet atsižymėjusi ko- 
daugiausia, nes per šaltąjį 
laiką buvo parengus 6 pra
kalbas ir 2 pasilinksminimus. 
Kitos draugijos daugiausia 
snaudžia. Priežastis snaudi- 
mo —užginimas laikyti svai
ginančius gėrimus. Laikraš
čiu pareina visu, išimant 
“Draugo” ir “Žvaigždes”.

Darbai eina nepergeriau
siai, o daugiausia dėl lietu
viu, nes jie dirba anglių ka
syklose. Kas iš lietuviu ne
dirba kasyklose, tie vaikščio
ja be darbo. Dirbtuvių \yra 
gana daug, tik jose dirba po 
kelis desėtkus žmonių.

J. Lapenis.
Pranešimas Montellie- 

čianis.
Šiuomi pranešu montellie- 

čiams,kad jau pradėta baigti 
kasti skiepas mūsų tautiškos 
svetainės. Keli vyrukai iš 
liueso noro subėgo vandens 
papumpuoti ir tai yra labai 
pagirtina. /)

Todėl, brangus viengen
čiai, laikas mums visiems su- 
brusti su aukomis. Nei vie
nas, kuris turi žmonišką šir
dį ir jausmus, neprivalo atsi
sakyti nuo rėmimo;. Tie, ku
rie nemyli žmonių gerovės ir 
mokslo spinduliu, pasidarys 
sau didžiausią gėdą.

Montello j skaitosi į 4.000 
lietuviu. Jeigu męs sumes
tum© tik po kelis dolerius, 
tai šį rudenį turėtume puiku 
savo rūmą, kur galėtume lai
svai lavintis politikoje, dai
lėje, apšvietoje. Čia galėsi
me turėti savo draugijų su
sirinkimus, rengti prakalbas, 
teatrus, koncertus, balius. 
Męs galėtume atlikti milži-

■ ■ ■■ -

prieš visus tautiečius.
‘ ‘Laisvės”bendrovė taip-pat 

pagelbsti mūs darbui. Kas už
sirašys “Laisvę” per komiteto 
išrinktus žmones, tasai sykiu 
parems ir tautišką namą, nes 
pusė prenumeratos eis tau
tiško namo fondan. Agen
tais yra: Her. Stankus, 681 
Main st., K. Jakavonis, lį - 
Intervale st.

Tik darbuokimės iš visu 
spėkų. Her. Stankus.

Collinsville, III.
14 geg. nusišovė Andrius 

Balsaitis, nes mergina, j ku
rią jis buvo įsimylėjęs, atsi
sakė už jo tekėti.

Buvo norėjęs nušauti my
limąją merginą L. K. Bet 
tai jam nepavyko. Buvo di
delis liuteranizmo fanatikas. 
Turėjo 30 metu.

A. Dzūkelis.
Raymond, Wash.

Darbai eina vidutiniškai. 
Darbas nelabai sunku gauti, 
bet užmokesnis yra labai 
menka.

Visi žinote, kad medžio 
pjovyklose darbai nelengvus. 
Lietuviu yra gana daug; svie
tas betgi labai tamsus. Ap
sireiškė čia koksai tai kuni
gas. Žmonės nusidžiaugė, 
mat, turėsią savo kunigą. 
Bet, kaip tasai sukčius su
rinko kelis šimtus doleriu, 
tuoj išnyko. Atsirado kitas 
kunigas, kuris nemoka lietu
viškai kalbėti, bet žmonės 
jau kytresni, nesiduoda už 
nosies vadžioti.

Čionais buvo didelis strei- 
. kas, laike kurio bjauriausiai 

elgtasi su streikieriais. Mat, 
čia tvėrėsi I. W. W. unija. 
Daug kliuvo žmonėms nuo 
policijos. Tarpe streiko prie
šu buvo ir nemokantis lietu
viškai kunigas, kuris su rai
teliais vaikė žmones po gat- 

: ves. Žmonės baisiai supyko 
■ ant kunigo. Iš lietuviu tik 
! vienas radosi žmonių priešas. , 

Paskui jisai rovė sau plau
kus nuo galvos.

Susipraskime broliai. Pa
tįs matote, kaip esame 
skriaudžiami. Visur ir visuo
met. Tegul niekas neske- 
bauja, kuomet išeinama ant 
streiko.

K. Zurgisenas.
Easton, Pa.

Šilku audinyčios “Itax”, 
kur buvo nutarta streikuot 
nuo 20 geg., jeigu negaus 
pakėlimo 1Ą% ant masto ir 
sutrumpinimo darbo valan
dų. Kompanija pakėlė |c. ant • 
masto ir sutrumpino 5 vai. į 
savaitę. Ant to darbininkai 
sutiko be išėjimo ant streiko.
4 T tax” audėjai, išskyrus ke
letą, yra amerikonai ir ne
priguli į jokią uniją.

Rengianties streikuot, su
sirinkimą laikė kompanijos 
ofise ir streiko komitetą pa
skyrė patįs užveizdėtojai-bo- 
sai, liepdami “reikalauti pa
kėlimo ’ mokesties, tik nesi- 
rašyt į I. W. W. uniją. Ma- . 
tomai norėjo užkenkti L W. 
W. unijai. Na, ir pavyko. 
Minėtas “streiko” komite
tas pareikalavo, kad visi atei
viai būtu prašalinami iš dar
bo. Ikišiol vieną L W. W. 
literatūros agentą jau pra
šalino.

Simon’s šilkų audinyčioj I. 
W. W. drūčiai laikosi. Pa
staruoju laiku per savo dar
bo komitetą, prašalino vieną 
užveizėtoją, į kurio vietą pa
statė svetimžemį-italą.

Širšinas.

RED. ATSAKYMAI.
TRAKŲ DZUKUI (Haverhill, Mass). 

“Bedievystės du galu” netilps. Apskri
tos f rąžos be nuoseklaus dalyko iSaifiki- 
nimo.

J.ŽEKONIU1. Netinka.
L. SMUTNU1. Jeigu Jūsų galva to

kia silpna, ką gi męs galime padaryti! 
Skaitykite, mokykitės kito atkakymo 
nėra. /*'

A. DZŪKELIUI (Colljm/ille, III.) 
Smulkmenas praleidžiamoj, nes mergina 
juk gyva. Apie tuos arklius ir kas iš to 
išėjo neverta rašyti. RAšinSkite apie 
svarbesnius dalykus.



' ? 1 i. ' '■ ■

S. L. R. K. A. Seimas.
(Tąsą nuo 2-ro puslapio).

Antroji S.L.R. K. A. seimo 
diena pasibaigė triukšmin
gai. Betgi per visą dieną bu
vo svarstomi paprasti daly
kai, vienok ne svarbesni, bet 
mažmožiai. Nutarta išleisti 
susivienyjimo istoriją. Kon
kursui paskirta $100. Vien
balsiai priimta pereitų metų 
protokolas. Atmesta pasiū- 
lyjimas suruošti katal. drau
gijų kongresą. Posmertinės 
skyriai liekasi tie patįs. Cen
tro sekretoriui palikta ta pa
ti alga. Išklausyta praneši
mai skundų komisijos. Kiti 
nutarimai t neturi gilesnes 
svarbos. Kun. Žilinskas tie
są pasakė, nurodęs, jog gili
namasi į pačias smulkmenas, 
kurias kitur ir kuopos su
tvarko. Tai tik rodo, kad 
pas katalikus ligišiol neišsi
dirbo dar geresnės posėdžių 
vedimo tvarkos. Keli daly
kai net per kelis sykius bal
suota. Nubalsuoja, paskui 
apsižiūri - ir perbalsuoja. 
Daugelis nori kalbėti, nors 
ir nieko naujo nepasako. Net 
zakristijonas užsimanė kal
bėt, nors pats prisipažino, 
kad jaunas ir mažiau už ki
tus išmano.

Susirėmimas tarp “katali- 
kiečiv” ir “draugiečiy” jau 
prasidėjo. Iš Chicagos nuo 
vienos kuopos gauta skun
das, kad juos esą neteisin
gai išbraukę, nes jie užsimo
kėję pinigus. Kuopa skun
džia Kadzevskį (sesijų pir
mininką). Tasai laiškas per
duotas skundų komisijom 
Galima pigiai suprasti, kad 
tuos “chicaginius” ginčus 
pagimdė konkurencija tarp 
abiejų pusių. Už “draugie- 
čius” guldo galvą pats centro 
sekretorius p. Krušinskas, 
kuris begalo mėgsta kalbėti. 
Kunigai dar vis laikosi nuo
šaliai. Jie eina išvien. Tik 
vienas Struckus, rodosi, nuo 
jų šalinasi.

Sesija pasibaigė dideliu 
lermu. šešiolika kuopų bu
vo įnešę pasiūlyjimą palikti 
organu “Draugą”. Įneši
mų komisija iš 16 kuopų pa
darė, rodosi, 5... Bet tai ne 
taip jau svarbu, nes visvien 
reikės svarstyti apie organą. 
Kun. Vizgirda ir “draugie- 
čiai” šaukia, kad tuoj svars
tytų, antroji pusė nori palik
ti ant pat galo. Kįla toksai 
judėjimas ir triukšmas, kad 
pirmininkas uždaro posėdį. 
Vadinasi rytojus parodys ke- 
no buvo viršus.

Iš šalies žiūrint, gana keis
ta. Kuo jau taip daug ski
riasi “Draugas” nuo “Katali
ko”? Juk abudu į dangų ve
da... Viename vadeles laiko 
Pittstono karžygis (p. Kau
pas), o kitame katalikiškiau
sias p. Tananevičius. Bet, 
kaip matyti, sunku atskirti 
biznį nuo dūšių išganymo. 
Juk dėlto pešasi ir “draugie- 
čiai” su “katalikiečiais”, dėl
to turbūt pralaimės ir p. 
Skuduris. Jisai amžinai ga
lės klausti, kas bus tais, ku
rie negalės užmokėti už išpa
žintį! Ponai Kaupai ir Bu- 
veckai pasiliks kurčiais.

toraitis būty atsisakęs nuo 
tos garbės. Bet nesusipra
to. Laike tų lermy vos ne
pašaukta policija.

Kiti nutarimai nėra per
daug svarbys. Prieš piet pra
dėjo svarstyt konstituciją.

Prierašas: Ant 2 pusi. įsibrovė klai
da: pamokslą sakė kun. Dumčius

VIETINES ŽINIOS
250 darbininkų, dirbančių 

Sylvester Tower Piano Action 
Co., .145 Broadway, Cam- 
bridge’iuj, sustreikavo. Prie
žastis streiko — nenorėjimas 
kompanijos pripažinti l.W. 
W. unijos. Streikas prasidė
jo 27 geg. 7 vai. ryte. Čio
nai dirba apie 150 lietuvių. 
Tuoj buvo padarytas susi
rinkimas ir nutarta tvirtai 
laikytis, kol kompanija neiš- 
pildys visų reikalavimų. Ta
po pasiųsta telegrama 1. W. 
W. centro valdybai, kad at
siųstų streiko vedėją, ir nu
tarta pagarsinti visuose an
gį iškuose soči jalistiškuose 
laikraščiuose, jog čia eina 
streikas ir kad nieks čion ne
važiuotų.

A. Bartkevičia.

Neužmirškite, kad šitą ne- 
dėldienį socijalisty svetainė
je kalbės drg. J. Perkūnas iš 
New Yorko. Kalbūs vakare, 
paprastame laike. Praneša
ma tai atydžiai Bostono ir 
apielinkiy lietuviams: J.Per
kūnas kalbės Bostone pirmą 
sykį.-------------

Nepamiršk užeiti pas lie
tuvius. Jeigu nori nusipirkt 
šiaudinę skrybėlę, tai ateik 
pas mus, nes mūšy krautu
vėj randasi visokiomis pre
kėmis- nuo 50 c. iki $5.00.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

Jurgis Urbšaitis, motery ir 
vyry kostumeriškas Iman
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Visiems žinomas lietuvis, 
aptiekorius K.Šidlauskas šio
mis dienomis nupirko di
džiausią ir gražiausią So. Bos
tone aptieką, kuri randasi po 
numeriu 226 Broad way, ^kam
pas C st. Taigi lietuviams 
patogiausia su receptais 
kreiptis pas jį.

SUSIRINKIMAI.
Ateinančioj nedėlioj, 2 birželio atsi

bus susirinkimas draugystės I). L. K. 
Vytauto, po num. 339 Broadway, South 
Bostone. Pradžia 2 vai. po pietų.

60 kp. L. S. S. susirinkimas atsibus 
pėtnyčioj, 31 geg., 7 vai. vakare.

So. Bostono Lietuvių Jaunuomenes 
Ratelio susirinkimas bus panedėlyj, 3 d. 
birželio (June), 1912 m., po num. 339 
Broadway, So. Bostone. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Visi draugai šios draugi
jos malonėkite pribūti, o taipgi ir norin* 
tieji prisirašyti.

Sek r. J. Lekavičia.

PARSIDUODA
Parsiduoda PUIKUS NAMAS, ant 

Dorchester Heigts, tinkantis gyvent 2 
šeimynom. Namas su visais įtaisymais 
ir randasi labai puikioj vietoj. Del ar
tesnių žinių kreipkitės pas

FOREST BAKERY, 
341 Broadway

arba 18 Linden St., So. Boston, Mass

NAMAS su 9 kambariais, tinkantis gy
venimui dėl 2 šeimynų. Kiekvienam 
kambaryj randasi gazas. Visas namas 
ištaisytas konopuikiausitii ir parsiduoda 
tik už $1.100. Būtinai turi parsiduoti 
prieš Rugsėjo mėnesį. Norinti pirkti 
kreipkitės šiuo antrašu:

PETER SCIIELFHANDT
8 Mitchell St., So. Boston, Mass.

SEVEROS Ak u šerka
Q)

SKILVIO
| BITERIS

(Severn's Stomach Bitters

sugrąžina apetitą, patai
so sugedusį skilvį, pa
gelbėja valgį virškinti, 
prašalina vidurių už
degimą.

Prašome išmėginti 
bonką šiandien

Kaina $1.00
Kunigas Jaroslaw Kucera, iš Aca

demy, S. D., rašo: “Severos 
Skilvio Riteris duoda gerą ape
titą. Yra tatai puikus vaistas 
skilviui pataisyti”.

INTRINK!
Norėdamas urnai paleng
vinti skaudėjimą.

atsitikimuose nik

mu, šlubčiojimų,

mų, dieglių šonuose

jimų ir neuralgijos.
i n trink

Severos
Gothard Aliejų

(Severn’s Gothard Oil)
50 centų bon k a

Severos gyduoles visur aptieko- 
se parduoda. Žiūrėk, kad ant 
perkamo vaisto būtų padėtas 
vardas firmos

W.F.SeveraCo
CEDAR ; RAPIDS r IOWA

PARMOS! PARMOS!
Kurie norit pagerint savo gyvenimą, 

tai pirkit farmą. Čia randasi didžiausias 
plotas derlingos žemes tarp 175 gerai 
apsigyvenusių lietuvių. Nelįsk, brolau, 
po žeme, kol dar gyvas, neatiduok fa
brikantui už valgius ir randas savo sun
kiai uždirbtą centą, bet nusipirk gabalą 
geros žemes, o tada nebijosi nei bedar
bes, nei bado ir tavo šeimyna jausis ge
riau ant tyro oro. Šis plotas žemes ran
dasi tarp upių ir ežerų, kur yra daug 
paukščių ir žuvy. Pasiskubinkit, nes 
paskui žeme bus brangesne. .Čia prasti 
darbininkai gali gauti darbą su užino- 
kestim po $1.75 ir $2 ant dienos. Ant 
šios žemes numažintos kainos bus tik 
iki 1 liepos (July). Norėdami daugiau 
apie farmas dažinoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

SWIGART COMPANY
Box 46, Wellston, Mich.

Peter Kazlauskas Merchandise & 
Co. Didžiausias pardavimo

Vyrišky, moteriškų siūty, forničiy, 
pečių, kurpely, matrosų, lovy, kėdžių, 
auksinių laikrodžių ir deimantinių žie
dų. Duodu ant išmokesčio ir cash. Sta
bus rakandus piginusiai parduodu. Taip
gi parduodu automobilius, gramafonus 
ir pianus. Kas pirks forničiy viršaus 
10 dol., tas gaus už $2.50 dovanų.

PETER KAZLAUSKAS, 
Ofisas: tt Cross st., Boston, Mass.

§ s8
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Mil.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se motery ligose.

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
'4O4c)'94Q494c)4c)4'9434c)4e)4
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JI. R. TUIINILA
Užlaikom didelę

Crautuvę
dmantų, Laikrodžių Waltham ir 
gin, ir Šliūbinlų Žiedų. Užlaikom 
‘liaujančius agentus ir orderius pai- 
am ir pristatom į namus. Užlaikom 
ipgi Didelę Sankrovą DRAI*ANŲ:Vy- 
ms Siūtus, Overkotus ir Marškinius. 
Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

1^2 Washington Street 
BOSTON, MASS.

ūsų agentai: J. A. I’eldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, Liudvikas pavalga ir 

F. S. Šimanskis.

"No Work -No Pa/ 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St.. New York, 

Riclitor’io Congo T*1116a yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c. j

A. G. Groblewski
>R. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANT AS 
aršių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Perkant žlurek, kad b u 14 ta marke, 
o Kausi teisInKi'l.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
aivos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šė
lose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
įkandimo visokių vabaliukų.

Vienatinis So. Bostone
LIETUVIS ŠIAUČIUS

Užlaikau naujus čeverykus, taisau se
nus, uždedu robus ir šaininu čeverykus. 
Darbą atlieku gerai ir pigiai. Taipgi 
užlaikau cigarus ir cigaretus. Lietu
viai pas savąjį.

ANTANAS ABAZORIUS
207 C St., kam. Silver St., So. Boston

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda. nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie
korius P. A. JATULAVIČIUS.

EDVARDAS DALY 
Savininkas

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresą.

lieiuvi^kailenkiAkai-rusiškas

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts ‘ 
Steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- ■>
mingai gydau ir at- y 
lieku operacijas. Te- 
myk!'! N-ik jn-sl.ni \ X' 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras’’. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

SVEIKI, GERI IR PIGUS

' Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves hr šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie musų, o męs ju
mis aprūpinšim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai mallnow- 
ka, wisz.niowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki mūšy sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So. Boston, M ass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DI JO'I'IINE yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkoae po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik del mus.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., "’’Y?,®1* BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.
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DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA”
LEIDŽIAMAS 
IJET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMIiRIKOJE

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma anie darbininkų gyvenimą, vargus ir nunxloma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama soeijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

66 99 Moyaineiisinjj; Ave.
SVOVd IM-ilUADHI .RI-ilA. RHINN’A.

AV4444^^«i444 ’444444444 *444444444444444444444444444

PUIKIAUSI DRABUŽIAI
Gražiausi Siūtai, Skrybėlės, Marškiniai,Naktai- 

zos ir kiti a prūdą lai
Taipgi męs pasiuvame siūtus ant užsakymo. Tame 

m ū sų spec i j ai i šk urnas.
Pas mus dirba jums gerai žinomas lietuvis JUOZAS LEKAVIČIA.

Kurie norite pigiai nusipirkti gerus ir drutus siūtus, ateikite pas:

ARTHUR STERNBURG
76 Washington St., "'“sXrr Boston, Mass.

Męs neturime brenčių.

DIDZIAUSIA BOSTONE

SANKROVA įOLSELIS
Vyno, Visokių Likierjų, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kuril* negalit atsilankyt i pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiysim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
Kampus Endicott St., netoli

Huy market Sųuai e IJUMLIHI,

Pradžia trečios dienos po
sėdžio (30 geg.) .prasidėjo 
triukšmu. Kilo abejonė dė- 
lei-Norwoodo delegato man
dato. Jisai “draugietis”. Jo 
kuopa suspenduota. Betgi 
mandatą pripažino. Antras 
labai didelis triukšmas kilo 
dėlto—pripažint ar ne pripa
žint garbės nariu p. Rikto- 
raitį. “Draugiečiai” agita
vo už pripažinimą, betgi “ka- 
talikiečiai” keliy balsy dau
guma paėmė viršy ir “drau
giems” Riktoraitis nepakliu
vo į garbės narius. Gražiausia 
būtu buvę, jeigu patsai, Rik-

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakarę.
Šią savaitę bus lošiama

66 A. INiRlnt Off”
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

labai juokingu perstatymu.
Ateinančią savaitę bus lošiama

• “THB CLIMAX” 
Tikietus galite gaut po num. 15 Wintei 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq. 
Boston, Mass.

Reikalingas kriaučius.
Reikalingas geras kriaučius, kuris ge 

rai moka siūti vyriškus žiponus paga 
amerikonišką madą. Mokestis 18 dol 
ant nedėlios. Rašyk arba telegrami 
siųsk greitai.

Wm. B. PRANK, 
6-ih & Mulbery Watrpus Block,’

Des Moines, Iowa

TEISINGIAUSIA A O HP ¥1’’HZ A
IR UI’RIAUSIA A U B i & A j

LIETUVIŠKA * llūiVrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos/ Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių,.krikštynų ir pasilink- 
sminimy. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiųsiu per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jan 20 metij nuo įsti-lirhno.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidurytn nuo 9 Iki 8 
Vai. vilk are. šventadieninis nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidnmas atsinešk šį apgarsinimą.

te*—

Užsirašykit ‘lietuviy Žurnalą’
Išeina kartą į mėnesį ir I 

prekiuoja tik 50c metams. | 
“Lietuvių Žurnalas”, yra , 

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas irapie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

25c.
50c.

ir $1.00

giutero No. 1. 
giutero No. 2. 
nijecznik 
limbo Lašai 
eškos Mos lis - 
rej anka 
inimentas Vaikams 
yduolės nuo Kosulio 
lepų Balsainns 
ntylakson dėl Vaikų 
liteliai Vaikains nuo Kirmėlių

,, . nuo Kirmėlių dėl suaugusių“35c 
anduo nuo Akių Skaudėjimo - 
gnintrankis - 
kilvio Lašai - 
yduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios 
Uicure” arba gydymas 

.Reumatizmo
yd. dėl nenialimo Pilvo - 
filteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
iHŠai nuo Dantų Skaudėjimo - 
lostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų 
eležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
aistas Nutildymui Vaikų 
aistas nuo Papauto (Corn Cure) 
yduolės nuo Grippo 
lauky Apsaugotojas 
luitas Plauku Saugotojas 
tilteliai nuo Kepeny 
'alytojas Plėnių Drabužiuose - 
ložės Balsainas ... 
andejr Balsainas 
lobriaus* Lašai 
velnintojas .... 
Lraujo Valytojas 
lervų Ramintojas 
Igzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus 
iroblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
’amada Plankams - 
Jchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
lyduolės nuo Riernens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
nkstų Vaistas (mažesnė) 
iksty Vaistas (didesnė) 
tkinės Dulkeles ... 
lydymas nuo uždegimo Danty ai 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
lyduolės ir Mestis nuo Parkų 

ir Niežų - 
»yd. ir Mostis nuo Dedervines 
lyduoles nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
..lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
>ardavimo, kad mūsų tautiečiai reika- 
audami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
jirkti ir. nereikalautų išduoti pinigus 
lovanai kokiems nors apgavikams tose 
įpielinkėse. Stornikai, rašykite paroi- 
calaudami gyduolių, nes iš to geras už- 
larbis, ir narduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvaranluo- 
iame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
JOR. BLM ft MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

25c,, 50c

25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.

5/. 25c.

25c. 
25c, 
25c

75c.

$3.50
b()e.

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

$1.26 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c.

50c.
35c.

$2.00
$1.00

25c
25c

50c 
15c 
•>r,<*

25c. 
ha

$1.25

$2.00
$2.00

$50

5 O 5 O O O

Vysai dykai
WMlKt *»l»iH Iri.

Kožnas vyras bo a’tidėlioinia tur 
bnklingu knyga. Vyrai, kairu* ža.

sava

iš tu st o- 
vyrai ligoti — 

namo vielai ir 
Ipui, lervoti ir katrie prastoi 

negabi* pri darba ir katrie ne gale T 
tos — VYSI TIE VYRAI TUR PA-

WtMHHIlini ................. i REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTO KNYGŲ. Ta knyga |
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip įi<* užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su

gniužinti sava sveikata, stipruma ir euergiškuma i trumpa laika ir su mažais hadais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vvru, ta knyga pnsaikis kaip gali ta pasekti. Knvga ta pa-aka kokiu bmlu tokios ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijiaias kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas įtusilpiicimas, Žudymas gyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai sekios, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška orfana, Užsivertimas 
Šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Piha, kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados iŠgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagolba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra ki^tuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biodnas, apsive- 'A 

K dis ar nevodis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netvotikiek sava sunkiei ujdyrbtu piningu 
A ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistio tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiurns | 
H| no vienu doleri ir pasakis kokiu budu galėto 

Išpildik atsukimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiurns vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. 

Daug nerūpestingu gyditoju prispira 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O. 

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia. 
Męs t;| niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados l>a- 

- Siusk sava
adresu iendena.

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

■ ■IB

KUPONAS DYK Ai GAUTOS KNYGOS. ■
Dr. JOS. LISTER & CO., L. 605, 70S N. Fifth Ave., Chicago, III- ■ 
GOTONI: As < 4ii u>inl< »cMK>tas iusu vasiulinimiii dykai slun- ® 

stos knygos ii neryčiau, joe i>i>* itsiustumcnt man vieną •
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Vardas ir pavardė

Adresas
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