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AMERIKOJ
Abraomas Lincolnas.

12 d. vasario—gimimo die
na Abraomo Lincolno, gar
saus Suv. Valstijų preziden
to. Abraomas Lincolnas bu
vo tikru demokratu. Jisai 
daug kuomi prisidėjo prie pa
naikinimo negrų vergijos.

Šiemet, 1 d. sausio, suėjo 
50 metu nuo panaikinimo ne
gru vergijos. Kadangi kovoj 
su vergijos šalininkais Lin- 
cclnas labai daug pasidarba
vo— užtat jį privalo guodoti 
kiekvienas žmonių draugas.

Dar ir dabar, ypač pietuo
se, nepilnai išnyko negru per
sekiojimas. Bet negrai vis
gi yra pilnateisiai piliečiai.

Kaip apskaito negras pro
fesorius Dr. Booker T. Wa
shington, negrai dabar turi 
20,000,000 akru žemes ir 500- 
000 namu, 20,000 groserniu, 
64 bankus ir tt. daugiausia 
pietinėse valstijose.

Mexicos sostinėje 200 
žmonių užmušta.

Mexico City. 9 d. vasario. 
Nauja, audringa revoliucija 
pakilo Mexico City. Dalis 
valdžios kareiviu prisidėjo 
prie sukilėliu. Ties tautišku 
palocium ir ant artimųjų gat
vių kilo smarkiausias mušys. 
Užmušta 200 žmonių, 500 su
žeista. Paimta nelaisvėn Gu
stavas Madero, prezidento 
giminaitis.

Generolas Diaz buvo varu 
paliuosuotas iš kalėjimo. Ji
sai varde sukilėliu pareikala
vo, kad prezidentas Madero 
atsisakytu nuo vietos.

Sukilėliai užėmė gana daug 
stambiu pozicijų ir arsenalą. 

Prezidento Maderos pade- pai* . . v . .
jimas kybo, kaip ant plauko, i no,^nt2?.S.!.b' 
Su sau ištikimais kareiviais' 
ir policija nutarė ginties pa- 
lociuje. Maderos šeimyna 
rado prieglaudą Japonu pa
siuntinystėje.
Piečius išklotas lavonais.

Mexico City. 9 d. sausio. 
Miesto piečius išklotas lavo
nais. Baisu įspūdį daro re
voliucijos vaizdai. Visas mie
stas terorizuotas. Tai tokios 
pasibaisėtinos žinios atėjo iš 
Mexicos sostinės, kur verda 
amžinos revoliucijos.

Paliuosuotas iš kalėjimo 
Diazas yra giminietis senojo, 
išvytojo iš Mexicos preziden
to Diazo. Galimas daiktas, 
kad paskutinė revoliucija y- 
ra atžagareiviu pakelta.
Numirė Salvadoro prezi

dentas.
San Salvador. 9 d. vasario. 

Dr. Manuel Araujo, prezi
dentas republikos Salvador, 
šiandien numirė. Prieš ke
lias dienas jisai buvo sužeis
tas, 

t

Prezidentas Taftas svars
to apie ateivius.

Washington, 8 d. vas. Pre
zidentas Taftas per tris va
landas išklausinėjo visu tu, 
kurie turėjo jam ką nors pa
sakyti apie naują, ateivius 
varžantį, įstatymą.

Prezidentas nežino, kaip 
jisai turėtu elgties. Jisai iš
klausė kokios 50 žmonių nuo
monių. Vieni jam patarė pa

MM

sirašyti po billium, kiti rei
kalavo, kad būtu atmestas.

Ar Taftas pasirašys, ar at
mes, nežinia.

Smarkus gubernatorius.
So. Karolinos gubernato

rius labai smarkus vyras. Ji
sai ypač atsižymi savo nea
pykanta'prieš negrus.

So. Karolinos kareiviai ne
dalyvaus ceremonijose prezi
dento inauguracijos, jeigu 
tose ceremonijose dalyvaus 
negrai kareiviai.

40 milijonų siuntinių.
Washington, 7 d. vas. Pa

gal pranešimą pačto ofisu 
departmento, nuo įvedimo 
parcel post sistemos pasiusta 
40 milijonu siuntiniu. Dau
giausia siuntiniu išpuola ant 
Chicagos, paskui eina New 
Yorkas, Bostonas, Philadel
phia. Pačtas turi daug dau
giau darbo, negu pirmiau.

21 žmogus nuskendo.
Colon, Panama. Kaip pra

nešama — tai valtis 
„Cranada” nuskendo ties 
Greytovn. Apskaitoma, jog 
žuvo 21 žmogus. Išsigelbė
jo būk tik du.

Nepaprasti šalčiai.
Iš visu valstijų ateina ži

nios apie nepaprastus šalčius. 
Tiktai dabar, galima sakyt, 
žiema priminė anie save. Ne
perseniai Philadelphijoj du 
žmonės net sušalo.

Užmušė tris negrus.
Evansville, Ind. 8 d. vas. 

fabrikanto sūnus Allen von 
Berev užmušė tris negrus 
darbininkus. Užmušęs, jisai 
pats, automobilin sėdęs, at
važiavo ir prisipažino polici-

Jisai sakęs, kad negrai

Tarpe miestiečiu viešpa
tauja didelė suirutė. Bijoma
si, kad nekiltu kovos tarpe 
juodųjų ir baltųjų. Tame 
miestelyj, 1903 metais, laike 
rasiniu riaušių užrųušta 16 
žmonių.

Dabar jau paleistos paska
los, būk tasai fabrikanto sū
nus esąs nepilnaprotis.

Moterų paroda.
3 d. kovo laike naujo pre

zidento inauguracijos sufra
gistės rengia didelę agitūci- 
jinę parodą. Jos rūpinasi, 
kad toje parodoje dalyvautu 
visu tautu moterįs, todėl at
sikvietė net vieną gražią in- 
dijonką.

Prieš mišrias ženybas.
Paskutiniu laiku daugelio 

valstijų legislaturos priėmė 
įstatymus prieš mišrias ženy
bas.

9 d. vas. panašu billiu, už
draudžiantį mišrias ženybas, 
priėmė Washingtono^ valsti
jos senatas. >. kh^"*

Tuomi norima $ užbėgti 
už akiu ženyboms tarpe bal
tųjų, japonu ir negru.

5000 biblijų.
Washingtonan atgabenta 5 

000 bibliju, kurios bus išda
lintos hoteliuose ir šiaip jau 
nakvynės namuose, kad su
važiavę ant prezidento inau
guracijos žmonės turėtu ko 
pasiskaityti! Kasžin kiek 
netikėliu tos biblijos atves 
ant tikro kelio.

tn’/įy'

Pennsylvanljos moterįs 
gaus balsavimo teises.
Harrisburg, Pa. Legisle- 

turos atstovai priėmė biliu, 
kuriuom suteikia 4 Pennsylva- 
nijos moterims rinkimo tei
ses. Dabar tasai bilius per
eina ant apsvarstymo į sena
tą.

Užmušė broliuką laikė 
žaidimo.

Wilkes Bare, Pa. Fred 
Shiber, 11 metu vaikas, be- 
žaizdamas su savo broliuku, 
užmušė jį iš šautuvo. Jie lo
šė ,, į kareivius”.

stoti už kriaučius.
Washington, D. C., 7 d. 

vasario. — Kadangi kongre
sas nesiskubina išrinkti ko
misijos, kuri ištirtu kriaučių 
darbo sanlygas, tai V. Ber
geris, socijalistu atstovas, 
dar kartą prašė pasirūpinti 
tuomi dalyku.

Kurčios ir neregės klau
sė 1000 žmonių.

Mont Clair, N. Y. Elenos 
Keller, kurčios ir nereginčios 
socijalistės klausėsi suvirš 
1000 žmonių. Ji agitavo už 
socijalistus ir smarkiai peikė 
kapitalistišką sutvarkymą.

Kriaučių streikas.
Lietuviškas bosas.

(Presos komiteto pranešimas).

Brobklyne 5 d. -vasario ties 
Bučinskio dirbtuve buvo di
delis susirėmimas streikieriu 
su streiklaužiais. Likosi sua
reštuotos penkios ypatos: A. 
Čirlauskas, K. Gabolas, S. 
Butauskas, M. Sakalauskas, 
J. Luckus. Minėtasai Bučin
skas ligi streiko buvo geras 
tautietis ir “keldavo” tautą, 
parengdamas įvairius vaka
rus. Jisai girdavosi esąs lais
vamanis ir didelis darbinin
ku draugas, o dabar jisai vi
sai kitonišką giesmę užgiedo
jo. Dabar jisai visai kitaip 
žiūri į darbininkus.

Bet areštavojimais ir tam 
panašiais daiktais darbinin
ku kovos nesustabdysite.

J. Čižis,
W. Šibunauskas.

Kas rūpinasi streikieriais?
Pas mus randasi visokiu 

kuopų, kuopelių, bažnytiniu 
bei tautišku draugijų, bet 
kodėl didžiuma ju neateina 
streikieriams į pagelbą?

Kas tik nori būti teisingas, 
turės pripažinti, kad dau
giausia streiku rūpinasi soci
jalistai. >

Kun. Žilinskas, kuomet 
So. Bostono kriaučių atsto
vai pas jį atsilankė ir prašė 
per pamokslą pranešti apie 
prakalbas, atsisakė tai pada
ryti, sakydamas, jog nenorįs 
eiti išvien su soči jai istais.

Bet juk čia buvo ne soci- 
jalistu, o streikuojančiu 
kriaučių reikalas.
10,000 žmonių palydėjo į 

' kapus.
7 d. vasario apie 10,000 

Rochesterio kriaučių ir šiaip 
jau žmonių palydėjo į kapus 
kūną Idos Braiman, 17 me
tu streikierės merginos, ku
rią bosas W. Sauter nušovė 
laike maršavimo minios palei 
jo šapą.

Buvo laikomos prakalbos, 
kurios labai sugraudino pu
bliką, bet sykiu pakėlė ir j u 
ūpą.

UZSIENYJ
Vokietijos lenktynės su 

Anglija.
Berlynas, 7 d. vasario.— 

Vokietijos parlamente (reich
stage) buvo dideli debatai iš 
priežasties nuolatinio augi
mo išlaidu ant laivyno. Pi
nigu (biudžeto) komisijoj pa
aiškėjo, kad reikalaujama 
$115.000.000 laivynui didinti.

Admirolas Tirpitz, duoda
mas išaiškinimus, sakė, jog 
nenori varžyties su Anglija, 
bet tai tik žodžiai, o darbai 
visai kitaip išrodo.

Socijalistai smarkiai pro
testuoja prieš tą nesibaigian
tį mokesčiu naštos kėlimą, 
kas reikalinga, kada taip 
daug išleidžiama ant laivyno.

Kare.
Graiku hydroaeroplanas 

pasikėlė oran virš Dardane
lų. Ant Niagaros batareju 
iš yiršaus buvo mesta ketu
rios bombos. Ar daug blė- 
dies pridirbo turkams tos 
bombos, nėra žinios.

Turku batarejos ir karišku 
laivu ugnis norėjo sunaikinti 
aeroplaną, bet nepavyko.

Ta kelionė oru tęsėsi 2 va
landas suvirs. <

—Vyriausias turku dvasiš
kis Šeich-ul-Islam vėl ap
skelbė šventą iarę.

—Iš Adrianopolio praneša 
bevieliniu telegrafu, jog lai
ke paskutiniu dienu bombar
davimo žuvo 80 kareiviu.

—Tarpe bulgaru ir turku 
vėl buvo smarkus mūšis. Bul
garai sako, kad turku žuvę 
5,000.

Bombarduojant Adriano- 
polį, veik sunaikinta garsi 
Šėlimo bažnyčia. Taip-pat 
bombardavimas išardė 80 
namu.

Bulgarija ir Rumunija.
Rumunija ligišiol prisilai

ko nuošaliai. Už tą savo neu
tralitetą (nuošalumą) Rumu
nija dabar reikalauja nuo 
Bulgaru Silistrijos kampo.

Vis tos sufragistės.
Sunku ir besutalpinti laik

rašty apie tai, ką pridirba 
Anglijos sufragistės.

6 d. vasario Londone tei
sėjai nuteisė kokius du tuzi
nu sufragisčiu. Tarpe j u ran
dasi ir ponia Pan k hurst.

Kokios tai nežinomos ypa- 
tos užmokėjo už jas pinigi
nes bausmes.
Atstovus norėjo Įmesti Į 

kanalą.
Tokio (Japonija). — Cieso

riaus paliepimu uždaryta par
lamento sesijos. Kada iš 
parlamento išėjo valdžios pa
taikūnai, tuomet žmonių mi
nia pradėjo švilpti. Neku- 
riuos iš atstovu bandyta įme
sti į artimą kanalą, bet ne
galėta apsidirbti.

Valdžia norinti paskirti 
naujus rinkimus ir tikisi, jog 
praeis didžiuma jos. šalinin
ku.
Kapitalistai apsidraudžia

Stokholme (Švedijoj) susi
tvėrė fabrikantu draugija sa
vy tarpinio apsidraudimo nuo 
streiku. Kožnas fabrikantas 

prieš

įnešė draugijon tūlą 
sumą, o paskui laike 
gaus pašelpą.
Valstijų protestas

ateivių varžymą.
Italijos, Vokietijos ir Ru

sijos valdžios rengiasi ben
drai užprotestuoti prieš Su
vienytas Valstijas dėlei priė
mimo Dillinghamo-Burnetto 
billiaus. Pagal tą billiu tas 
tarpjdtko reikalaujama, kad 
ant kožno laivo, gabenančio 
ateivius Amerikon, rastųsi 
Suvienytu Valstijų inspekto
rius. Prieš tą punktą valsti
jos rengiasi protestuoti, nes 
josios turi savu inspektorių 
ir svetimu joms nereikia.
Ir vėl visasvietinės karės 

šmėkla.
8 ir 9 d. vasario telegra

mos praneša iš karės lauko 
labai neramias žinias. Tur
kams vėl visiškai nesiseka. 
Ties Galipoli turkai būk pali
kę kovos lauke 15,000 karei
viu. Turku kariumenė bė- 
gusi didžiausioje betvarkėje.

ulgaru kavalerija vijosi bė
gančius turkus ir daugelį nu
žudė. Tarpe turku viešpa
tauja panika.

Bulgaru ir serbu kariume
nė rengia naują, general] šką 
ataką ahl Adrianopolio.
Anglija siunčia savo karės 

laivus.
Londonas, 9 vasario.—An

glijos valdžia nutarė siusti į 
Turkijos vandenis savo Vi
duržemio jūros laivyną. An
glijos laivai plaukia į patį 
Konstantinopolį.

Taip-pat mano elgties ir 
Vokietija.

kvietkinyčias.
Londonas. Sufragistės sta

čiai pradeda kvailioti. Štai 
ju būrelis įsiveržė į “Kew 
Palace” sodną, vieną iš pui; 
kiaušiu Londono sodnu ir su
naikino retu kvietku už ko
kius $5,000.

I kągi tai panašu? Nusi
penėjusios ponios visai kitaip 
,, kovoja” už savo teises, negu 
darbininkės.

Grybų muzėjus.
Prie Berlyno mokyklų mu- 

zėjaus įkurta grybu skyrius, 
kur išstatyta daugiaus, kaip 
100 rušiu įvairiu grybu, kaip 
valgomu, taip ir šungrybiu. 
Mat, iš priežasties maisto pa
brangimo, o ypač mėsos, 
miestiečiai pradėjo plačiau 
vartoti grybus. Tuomi pasi
naudodami, pirkliai vieton 
geru grybu pradėjo pardavi
nėti šungrybius.
Australija turi savo ka

rišką laivyną.
Londonas, 7 d. vas.—Va

kar išplaukė Australijon di
džiulis kariškas laivas “New 
Zeland”, pabudavotas Angli
joj. Austrąlija pasistatė jau 
kelis kariškus laivus savo pa
kraščiams apginti.

Australija prisibijo Japoni
jos ir Chinijos. Taip-pat, 
esant reikalui, Australijos 
laivynas ateis su pagelba An- 
glijai.
Korespondentas persirėdė 

kunigu.
Laikraščiu korespondentai 

ant karės lauko turi parody
ti daug buklumo. Taip Dr. 
Roche, Amerikos laikraščiu 
korespondentas, buvo net 
persirėdęs kataliku kunigu, 
kad tik prilįsti prie Bulgari
jos karaliaus ir išgauti nau
jausias žinias. Jisai net mi
šias buvo atlaikęs.

i

pinigu 
streiko RUSIJOJ LIETUVOJ

Rusija ginkluojasi.
Latviu dienraštis “Rigas 

Awise” praneša apie smarku 
Rusijos rengimąsi prie karės. 
Dienraštis nurodo, kad dėl 
darbu Revelio uoste esą pa
samdyta 12,000 darbininku.

Už tą pranešimą ant laik
raščio uždėta bausmė. Ta
sai laikraščio nubaudimas ro
do, j°g jisai tikrą teisybę 
pranešė.

Ar bus amnistija?
Daugelis klausia, ar bus 

amnistija? Mat, sueina 300 
metu nuo caru Romanovu 
viešpatavimo.

Valdžia apie tai tyli. Jo
kiu tikru žinių nėra. Yra 
tiktai žinios, jog “susimy
lės” ant tu, kurie patįs pra
šys susimylėjimo. Jau ir da
bar kanceliarijos pilnos viso
kiu “prošeniju,” kurias pa
duoda visokie vagįs. Po Si
biro sodžius važinėja zems- 
kiai ir pataria politikos iš
tremtiems paduoti prašymus 
ant caro vardo. Daugelis po
litišku velija skursti Sibire, 
negu nusilenkti prieš bude
lius.

“Liet. Žinios” apie amnis- 
tiją rašo:

“Vasario 21d. žadama pa
lių osuoti administrativiškai 
ištremtuosius studentus ir 
darbininkus. Dovanojimo ne
gausią teroristai ir krimina
listai prasikaltėliai; Teismo 
nusprendimu ištremtiemsiem 
bausmė būsianti palengvin
ta. Kiek tuose spėjimuose 
tiesos, neužilgo pamatysi- 
me.

Areštai.
Peterburge suimta 70 dar

bininku; įtarti esą, būk no
rėję paminėti sausio 9 dieną 
demonstracijomis.
Naujas įstatymas karei

viams.
Nuo 1913 metu pradeda 

veikti naujas įstatymas apie 
kareiviu šeimynų šelpimą. 
Grįžusieji iš tarnystės ir ne
galintieji darbo dirbti karei
viai ligišiol gaudavo pašalpos 
nuo 36 lig 96 rub. Sulig nau
jo įstatymo pašalpos padi
dintos: pagal ligos sunkumo 
bus penkių rušiu pensiją (pa
šalpa) 30 rub., 66, 108,168 ir 
216 rub. į metus. Kareiviai 
dar betarnaudami gavusieji 
kokią nepagydomą ligą pa
leisti namo, turi teisę reika
lauti sau pašalpos. Kareiviu 
našlėms paskirta tokia pašal
pa 30 r., 48, 60 ir 84 rb. Ap
skelbus mobilizaciją šeimy
noms, likusioms be darbinin
ko, duodama yra pašalpa 68 
svarus miltu, 10 sv. kruopu, 
4 sv. druskos ir 1 sv. alyvos 
per mėnesį vienam žmogui.

Naujas šventasai.
Rusijos mitropolitams pa

duotas prašymas su 25 tūkst. 
parašu pakelti į šventuosius 
patriarką Germogeną, 1612 
metais padėjusį išliuosuoti 
Maskvą nuo lenku.

Tabako dūmai.
Rusijoj 1910 m. buvo pa

leista dūmais 175 milijonai 
rubliu! Iš tu dūmu valdžia 
turėjo pelno 35 mil. rb. Tais 
pačiais metais uostamojo ta
bako parduota 30,000 birka- 
vų!

Pirmeivių atsišaukimas.
“Liet. Žinios” išleido spe- 

ciališką priedą, kuriame nu
rodo, kaip bjauriai kunigija 
persekioja pirmeiviu spaudą. 
Apie tai jau “L.” nekartą 
rašėme, todėl neatkartosime.

Pirmeiviai kviečia ant ku
nigu agitacijos -atsakyti sa
vo agitacija. Šiaip ar taip 
kalbant, betgi Vilniaus pirm
eiviai kovoja su kunigija; 
Mūsų gi pirmeiviai elgiasi 
kaip tik atbulai.

Naujas laikraštis.
(Nuo sausio 1 d. pradėjo ei

ti Kaune naujas mėnesinis 
laikraštis “Lietuvos Apžval
ga.” Laikraščio pakraipa 
klerikalinė. Redaktorius kun. 
Juozapas Dobužinskis.

Nėra žiemos.
Garleva (Mar. pav., Suv. 

gub.) Sausio 1 dieną ir naktį 
siautė didelės audros. Dau- 
gelyj vietų audra nudraskė 
namu kreigus. Taip-pat ir 
ne vieną sulaužė malūną. 
Miškuose privertė daugybę 
medžiu.

Šiais metais labai prdėjo 
žmonės sirgti dėlei blogu o- 
ru. Jau praėjo ir Kalėdos, o 
nėra jokios žiemos. Dauge- 
lyj vietų ūkininkai aria lau
kus.
Mėsininku darbininkų pa

siskundimas.
Mėsininku darbininku kuo

pa kreipėsi į Vilniaus miesto 
valdybą, skųsdamasi dėl sa
vo sunkaus padėjimo. Kas
ryt turi jie pradėti darbą an
trą arba trečią valandą, na
mo gi paleidžiami vos dešim
tą arba vienuoliktą vakare. 
Prašo jie miesto valdybos už
ginti mėsos pardavojimą po
piet. Šis prašymas įteiktas 
500 mėsininku vardu.

Jaunas keleivis.
Šiomis dienomis ketina Vil

niun atvykti jaunas, vos 18 
metu užkliudęs keleivis Ny- 
rovas, pasiketinęs pėsčias ap
eiti visą pasaulį. Nyrovas 
pradėjęs savo kelionę nuo to
limo Sibiro miesto Charbino.

Žudynės.
Rokiškis. Gruodžio 29 d. 

vidurdienyj netoli Rokiškio 
stoties nužudė (nušovė, o pa
skui subadė) Kamajų žydą. 
Jis važiavo iš Kamajų Rokiš
kiu. Kaltininko tuo tarpu 
nesurasta.
Lietuviu Portland-cemen- 

to fabriką.
Laikraščiuose jau buvo mi

nėta apie prof. inž. P. Juo
delės sumanytąją cemento 
fabriką pas Pamerkio kaimą, 
Traku paviete. Dabar gi jau 
fabriką pastatyta ir atsakan
čiai įtaisyta. Dėlei lytingo 
rudens oro ir tilto statymo 
ant plačios Merkio upės dar
bas buvo kiek susitrukdęs, 
nes tik šiomis dienomis gali
ma bus atgabenti reikalingas 
fabrikai mašinas. Cemento 
išdirbimą pradės kovo mėne
syje. Kalkės cementui dirb
ti čia jau prie fabrikos esan
čios labai geros, o ju sluogs- 
nis turįs 2-3 Rėksnius storio. 
Sulig šiol daug žmonių turė
ję gerą uždarbį prie fabrikos.
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Keturi streikuoja...Išvirkščioji puse 
patriotizmo.

J

Ant Balkanų siaučia karė. 
Giltinė kloja aukas be jokio 
pasigailėjimo.

Kas mato tik paviršutiniš
ką karės pusę, kas skaityda
mas laikraščius, daugiau nie
ko neišmano, kaip tik žiūrė
ti, kas, laimėjo: “turkai, ar 
bulgarai”—žinoma, tokį^mo- 
gų sunku jau išmokinti. \

Pagal jo supratimą, taip 
ir turi būti, kad žmones nai
kintų, kaip kurapkas. Mat, 
žmonių, esą, ant svieto knib
ždėte knibžda, tai gerai, kad 
taip kas kraują nulieja.

Męs betgi kitaip į karę žiū
rime. Męs nenorime maty
ti vieną tik blizganciąją pu
sę, visus tuos puikiuosius ge
nerolus ir maršuojančius ka
reivius. Barabonų garsai ne
turi užglūšyti mumyse sąži
nės balsą.

Kad žmonės nemislytų, jog 
Bulgarijai ir Serbijai labai 
rūpi išliuosavimas prislėgtų 
tautų, męs turime pasakyti, 
kame dalykas.

Macedoniečiai nori savys- 
tovybės. Macedonijoj esa
ma net kelerių įvairių tau
tų, tuo tarpu Macedoniją 
nori užgrobti Bulgarija. Ka
me gi čia teisybė?

Bulgarijai netiek terūpi 
Macedonijos gerovė, kiek jos 
pačios rubežių išplatinimas. 
Pačios Bulgarijos žmonės, 
sodiečiai ir darbininkai, yra 
aiškiais karės priešais. Bul
garijos sodiečiai turi savo 
žemdirbių partiją ir toji par
tija savo suvažiavime griėš- 
tai protestavo prieš karę.

Už karę Bulgarijoj dau
giausia agituoja valdiški laik
raščiai ir dalis rėksnių-mies- 
tiečių.

Serbija ir Juodkalnija jau 
seniai turi akį ant Albanijos 
pakraščių.

Ko jiems|ten reikia?
Graikai, užėmę Solonikus, 

įtaisė ten žydų skerdynes. 
Argi tai buvo reikaliga “tau
tos” paliuosavimui? Visai ne. 
Tai buvo reikalinga tik plėš
riems instinktams graikiškos 
valdžios.

Pačios Turkijos liaudis, 
neišbredamam varge pasken
dusi, yra auka, kurią drasko 
kaip tautiški, taip ir religiš
ki politikieriai. Turbūt, jo
kios tautos vargdieniai taip 
daug nebuvo išnaudojami, 
kaip svetimų, taip ir savų 
sukčių, kaip Turkijos varg
dieniai.

Atėjo jau ne sykį žinios, 
kad Graikijoj suiro visas in
dustrijos gyvenimas. Tenais 
viešpatauja bedarbė. Geres
nieji tautos sūnus karės lau
ke. Tas pats dedasi ir Ser- 
bijdj.

Vardan keno gerovės tos 
visos aukos? Kokia skriau
džiama tauta čia bus paliuo- 
suota?

Reikia teisybę pasakyti į 
akis. Nėra čia gerų norų, o 
gerų darbų ir su žiburiu ne
atrastume. Čia rūpi toksai 
jau užgrobimas, kaip ir vi
suomet karės laiku.

Bulgarija daro didžiausius 
pasistengimus tapti žymia 
militariška valstija, su kuria 
skaitytųsi ir didžiausios val
stijos. Betgi visas sunku
mas militarizmo turės pri
slėgti valstiečius ir darbinin
kus. Jie tai supranta ir to
dėl priešinasi karei.

Serbai svajoja apie Didžią
ją Serbiją, Graikija nori įsi
galėti ant jūros.

Bet, kad tą įgijus, reikia 
žengti per darbininkų ir so
diečių lavonus.

Keturi streikuoja, o tūks- 
stančiai į tai atkreipia atydą. 
Gal skaitytojai paklaus, kas 
jie tokie, kad taip daug į jų 
keturių streiką atkreipia aty
dą? Labai sunku įspėti! Tai 
streikuoja New Yorke rusų 
pirmeiviško laikraščio “Rus- 
koje'Slovo” zeceriai.

Apie tą zecerių streiką, ro
dosi, nė nepaminėjo mūsų 
lietuviški laikraščiai, o kad 
ir paminėjo, tai labai trum
pai. O antra vertus, argi 
apsimoka minėti, kuomet 
streikuoja keturi zeceriai ir 
dar tokio* laikraščio, kuris 
šaukia darbininkus prie susi
pratimo, vienybės ir kovos su 
išnaudojimu? Ne, jeigu to
kio jau laikraščio pradeda 
darbininkai streikuoti, tai 
stačiai jie “besąžiniški” ir 
“išdykę”! Juk leidėjas tik 
ir “rūpinasi” darbininkų ge
rove, jų reikalais, o.čia jo pa
čia darbininkai streikuoja ir 
dar kelinta savaitė! Fe, be
gėdžiai!...

Vienok atsiranda ir laik
raščių “begėdžių”, kurie tal
pina tų streikierių straips
nius, kritikuojančius ponus 
leidėjus—tai socijalistų orga
nas “Novy Mir.” Ten męs 
randame nurodymą į vargin
gą gyvenimą rusų zecerių ir 
nurodymą į padėjimą kitų 
tautų zecerių. Štai keli pa
vyzdžiai:

New Yorko zeceriai kovo
jo už pagerinimą savo būvio 
net per 25 metus, vienok at
siekė savo. Ypatingai iško
vojo geras sąlygas žydiškų 
spaustuvių darbininkai. Jie 
turi savo uniją,*”prie kurios 
taip gi nemažai priguli ir ru
sų zecerių. Pas juos labai 
aštri disciplina ir geras pri
žiūrėjimas savininkų bei lei
dėjų. Jų unija kontroliuoja 
visą spaustuvių išdirbystę. 
Be unijos žinios savininkas 
negali nei priimti, nei paliuo- 
suoti darbininkų. Visokios 
spaustuvėj permainos, ko
kias nori įvesti leidėjai, yra 
kontroliuojamos unijos. Už
darbis vidutiniškai lyginasi 
$29 už 36 darbo valandas į 
savaitę dirbantiems^ant’maši- 
nų (linotype) ir $23.50 tiems, 
kurie stato rankomis. Reiš
kia, žydiškų spaustuvių dar
bininkai dirba tik po 6 vai. į 
savaitę! Viršvalandinis dar
bas yra apmokamas pusantro 
sykio brangiau ir jis būna la
bai aprubežiuotas.

Rusų spaustuvės taipgi pri
guli prie unijų, išskyrus juo
dašimtiškų ir “Ruskoje Slo- 
vo”. Jos darbininkai, kuo
met laikraštis ėjo du sykiu į 
savaitę, gaudavo vidutiniš
kai po $15, bet kuomet laik- 

' raštis pradėjo eiti tris sykius 
į savaitę, tuomet zeceriai 
pradėjo gauti po $17-18 į sa
vaitę. Darbo gi valandos pa
skirtos 7į į dieną, vienok pri
sieina ir daugiaus dirbti.

Rankiniai zeceriai gauna 
dar mažiau.

Kuomet darbininkai spau
stuvės “Ruskoje Slovo” pa
reikalavo pripažinimo unijos, 
tuomet leidėjai visai kitu bal
su užgiedojo: dabar jie išėjo 
į atvirą kovą su savo darbi
ninkais ir pradėjo priiminėti 
skebus. Jau kelinta savai
tė, kaip laikraštį stato ske- 
bai. Kova eina, bet ar lai
mės darbininkai, sunku pasa
kyti. Į šią kovą žiūri su di
džiausiu žingeidumu visi ru
sų darbininkai, nes kova eina 
tarp darbininkų ir tų “gera
širdžių”, kurie per visą laiką 
šaukė darbininkus prie ko
vos!

Jeigu jau skundžiasi rusų 
spaustuvių zeceriai ant savo 
sąlygų, tai kas palieka beša

kyti lietuviams zeceriams? 
Aš manau, kad apie tai daug 
geriau užtylėti, negu kas sa
kyti. Gerai vienas angliaka- 
sis pasakė: “Lietuviškų laik
raščiu redaktoriai ir spaustu
vių zeceriai daug žemiau sto
vi už angliakasius, nes ang
liakasiai visgi turi savo uni
jas, o redaktoriai su zeceriais 
ir to neturi.” Bet jeigu ir 
mūsų zeceriai pareikalautų 
geresnių gyvenimo sąlygų, 
tai tas pats ir juos sutiktų, 
kas sutiko rusų zecerius.

V. Paukštys.

li.
Sifilio tikrosios priežastįs 

ištyrinėtos tiktai jaunesniam 
laike. 1905 m. du vokiečių 
gydytojai įteikė vienai medi
ciniškai draugijai raštą, ku- 
riameįbandė darodyti, jog jie 
surado sifilio gyvūną. Tas 
gyvūnėlis tapo pavadintas 
Spirochteta. Vėlesni tyrinė
jimai tiktai patvirtino minė
tų vokiečių gydytojų atradi
mą. Mikroorganizmai visa
da buvo randami sifilio spuo
guose. Dabar jau veik ir nė
ra* jokių abejonių kas link si
filio priežasčių.

Liga paprastai esti-gauna
ma lytiškam susinešime. Bet 
galima užsikrėsti ir su kiek
vienu dasilytėjimu. Bučkiai 
yra paprasčiausias kelias už
sikrėtimui. Pereitą metą 
Philadelphijoj buvo studen
čių pasilinksminimo vakarė
lis. Kadangi ten buvo to
kios žaismės, kurios duoda 
progą bučiuotis, tai vienas 
vaikinas tokiu būdu užkrėtė 
8 merginas. Ir tokių atsiti
kimų buna gana daug.

Sifilitikės motinos, bučiuo
damos, užkrečia savo ‘kūdi
kius. Taip-pat gali užkrėsti 
ir auklėtoja. Pastebėtina 
tie atsitikimai, kad kūdikiai 
įgauna tą ligą nuo žindyto- 
jos: motina užsikrečia nuo 
liguisto kūdikio, o tada įgau
na ir tėvas, arba atbulai. Si
filis yra viena iš nedaugelio 
ligų, kurią kūdikiai tiesiog 
paveldi nuo savo tėvų.

Sifilip simptonai (ženklai) 
nepasirodo tuojaus, kaip jo 
bakterijos įsiskverbia’į orga
nizmą. Tiktai praslinkus tū
lam laikui pasirodo spuoge
lis žinomoj kūno dalyj. Vė
liau visa oda lieka išberta 
spuogais. O už kelių metų, 
jeigu žmogus nesigydo—gali 
visiškai užnuodyti ir paga
dinti įvairius organus, kaip 
va smegenis, liežuvį arba 
kaulus. Pasirodo ir kitokios 
ligos, kurių priežasčia būna 
sifilis. Viena iš tų ligų yra 
vadinama “Locomotor Ata
xia” ir “Paresis”. Akyviau- 
sia jos apraiška, tai staigus 
persikeitimas žmogaus pobū
džio: sergantis taja liga pra
deda sportauti, didžiuojasi 
turtu, kurio jisai visai netu
ri, praleidžia naktis be mie
go, o galop lieka visišku ber 
pročiu ir į porą metų numirš
ta.

Sifilis yta labai išsiplati
nęs, vieųok tikrų statistiškų 
žinių trūksta. Apskaitliuoja- 
ma, kad Paryžiuj ant kiek
vieno šimto žmohių yra 12 
sifilitikų; New Yorke, pagal 
Dr. Sturgis paduotų žinių, 
ant 18 žmonių išeina 1 sifili- 
tikas. Dr. White sako, kad 
Philadelphijoj esą 50,000 si
filitikų. Visose Suvienytose 
Valstijose skaitoma 2 milijo
nai sifilitikų. Tos skaitlinės, 
rodosi, visai netoli nuo teisy
bės.

Sifilis savo pamatuose yra 
kraujo liga. Jo gyvūnėlis į- 
kliūna kraujo kanaluose ir 
būna išnešiotas po visą orga-

»- į 

nizmą. Jau metšimčiai, kaip 
gydant tą ligą tapo patėmy- 
ta, jog gyvasai sidabras su
teikia palengvinimą. Ir jis 
(gyvasis sidabras) palaikė sa
vo vertę iki šiai dienai. Jis 
užmuša sifilio gyvūnėlius, 
bet reikalauja ilgo laiko gy
dymui,’ daug^ kantrumo ir 
padaro nemažus iškašcius.

Neseniai Dr. Ehrlich išra
do naujus vaistus ir pavadi
no juos “606”. Tie vaistai 
tapo laikraščiuose išrekla
muoti, kaipo neabejotini ir 
greit gydanti.' Tečiaus gy
dyme jie dar neįgijo neabejo
tinos vertės. Tiesa, išlauki
nius sifilio ženklus jie greit 
prašalina, bet lieka dar neiš
aiškintas klausimas, ar jie 
gali užmušti sifilio bakteri
jas. Dabar jie esti vartoja
mi su dideliu atsargumu lyg 
ir išbandant jų įtekmę, vie
nok sifilio gydymo pamatuo
se stovi gyvasai sidabras, 
kaipa\ išbandytas ir tikras 
vaistas, nors ir reikalaujan
tis ilgesnio laiko gydymui.

Svarbus yra sifilio gydy
mas, bet daug svarbesnis iš- 

‘ sisaugojimas nuo tos ligos. 
Švarumas tame turi didelę 
svarbą. Viešose vietose rank
šluosčius ir stiklus—yra pa
vojinga vartoti; viešos vie
tos turi būt švariai už
laikomos. Merginos, kurios 
turi saldžias lūpas, privalo 
neužmiršti, kad su bučkiais 
nereikia, žaisti. Blogas pa
protys ir pavojingas. Tikin
tieji turi žinoti, jog pavojin
ga yra bučiuoti paveikslus ir 
dievo mūkas, kas bučiuoja
ma kitų lūpomis, neatsižiū
rint į tai, kad tas atsitinka 
bažnyčioj. Nereikia vartoti 
vandens, kuriame kiti maz
gojo rankas. Tai nešvarus ir 
pavojingas paprotys.

Dr.F. Matulaitis. 1

Pakorimas

50-metines sukaktuves 
lenkų sukilimo.

Senelis su savo pora sūnų 
grįžo iš augštų kalnų po pa
sivaikščiojimui. Apleisdami 
žalias kvepiančias girias, jie 
artinosi prie miesto. Mies
tas aptvertas augšta siena. 
Prie miesto vartų buvo prisi
rinkus didelė minia žmonių. 
Kada jie prisiartino arčiau, 
tuoj pamatė kartuvių žėglius 
ir budelį prie kartuvių. To
liau bjauriuose vežimuose at
vežė kalinius. Minia pasiu
tiškai grūdosi pirmyn. Ir vi
si buvo džiaugsmo ir entuzi
azmo apimti.’

“Ką jis padarė?”—paklau
sė jauniausias sūnus.—‘‘Kas 
jis per vienas, kad visi jo 
mirties taip geidžia ir nė pas 
vieną nėra nė lašelio pasigai
lėjimo?”

— Aš manau, kad tai yra 
eretikas—liūdnai atsakė se
nelis.

Jie ėjo toliaus ir jaunasis 
žingeidavo sužinoti vardą ir 
kaltę prasikaltėlio. Jis klau
sinėjo pas nekuriuos besigrū
dančius pirmyn žmones.

Ir staiga jis išgirdo pasity
čiojimo balsą: “Jisai ereti
kas! Ura! Štai jau svyra jo 
prakeikta galva! Žemyn jį! 
Bjaurybė! Jis nbrėjo mus 
klaidingo mokslo mokinti ir 
tvirtino, kad rojuj yra tik 
dvejos durįs, o męs gerai ži
nome, kad yra dvylika!”

— Ką tas viskas reiškia?— 
klausė sūnus senelio.

Nusišypsojęs senelis žengė 
pirmyn ir prabilo liūdnu bal
su: “Tas yra lengva supras
ti. Jeigu jis būtų žmogžu
dys, vagis, arba šiaip bjau
rus prasikaltėlis, tuomet jį 
apgailestautų ir ne vienas 
būtų raudojęs. Bet jeigu 
žmogus išdrįsta kitaip pro
tauti ir savo mintis skelbti 
kitiems, tuomet jis nesuran
da pasigailėjimo. P. S.

.VStfJ.

Sausio mėnesy suėjo 50 metų nuo tos 
valandos, kadt geriausieji sūnus lenkų, 
o išdalies ir lietuvių taftos pakėlė maištą 
prieš carizmą. Sukilimo nepasisekimas ir 
kruvinos pasekmės to nepasisekimo neiš
dildomomis raidėmis įsirėžė omenin abie
jų tautų visuomenės.

Kaip męs nežiūrėtume į 1863 metų 
sukilimą, kokias klaidas męs ten rastume 
—vistiek tasai pasistengimas nusikratyti 
jungą ir atgauti politišką nepriklausomy
bę—yra prakilnus darbas žmonijos istori
joje.

Į lenkų sukilimą, į lenkmetį, mūsų 
lietuviški istorikai dvejopai žiūri. Mūsų 
kuniginiai ir tautiški rašytojai žiūri į su
kilimą, kaipo į karštuolių lenkų neapmą
stytą žingsnį. Jie pripažįsta ta sukilimą 
didžiausia politiška klaida, su kuria, taip 
vadinami “rimtieji” lietuviai, nieko ben
dro neturi. Jie sako, kad sukilimo nuslo
pinimas skaudžiu smūgiu kritęs ant lietu
vių, nes lietuviams kliuvo visi Muravjovo 
skorpijonai.

Visai kitaip žiūri į sukilimą keli nau
jieji mūsų istorikai. Jie mato sukilime ne 
aristokratijos, bet demokratijos pasisten
gimą ir kovą netik už “lenkų karalystę”, 
bet ir kovą prieš baudžiavas. Sukilime 
dalyvavo dvi sriovės, vadinamieji “raudo
nieji” ir “baltieji”. “Raudonieji”—tai 
demokratiška miestų inteligentija, vienas- 
kitas jaunesniųjų bajorų, Varšavos ir Kra- 
kovo miestiečiai. “Baltieji”—tai šlėkta, 
kuri ne su tokiu jau dideliu noru šoko į 
kovą. Jąją, greičiau galima sakyti, pa
gavo abelnoji sriovė.

Kad suprasti, kas dėjosi per lenkme
tį, reikia nors trumpai pažvelgti į Lenki
jos istoriją po išdalinimui.

Garsaus demokrato Kosciuškos suki
limai ir Varšavos miestiečių maištas—tai 
buvo paskutinis nepavykęs bandymas at
gauti laisvę. Silpnadvasis karalius Sta
sys, hetmanas Branickis, grafas Potockis 
daugiau bernavo carienei Katrei, negu sa
vo tautai. Saviškė Lenkijos ponija pa
dėjo užgrobikams pasidalinti Lenkiją. 
Lenkija kliuvo trims kaimynams: Prū
sams, Austrijai ir Rusijai.

Laike'Napoleono viešpatavimo vėl at- 
gįja viltis atgauti tautišką laisvę ir atgai
vinti karalystę ir kunigaikštiją. Napole
onas, nuveikęs Prūsus, sutveria Varšavos 
hercogiją, kuri yra nepriklausoma. Ta 
hercogija gyvuoja tik 9 metus; Užgęsus 
Napoleono žvaigždei, užgęsta ir lenkų vil
tis. Europos karaliai, apveikę Napoleo
ną, susivažiuoja Vienon ir ten savaip su
tvarko visus Europos reikalus. Varšavos 
hercogija kliūva Rusijai ir Rusijos caras 
darosi lenkų karaliumi. Dabartinės 10 
Pavislio gubernijų darosi “lenkų karalys
te”. Ta Lenkų karalystė valdoma skir
tingai nuo Rusijos, turi savo seimus, turi 
savo ministerius, savo pinigyną, savo ka- 
riumenę. Caras, kuris yra vienvaldis vi
sai Rusijai, dėl Lenkijos yra konstitucija 
aprubežiuotas karalius.

Tai toks buvo Vienos nutarimas. Ta
sai nutarimas betgi patvirtino Lenkijos 
išdalinimą tarpe trijų valstijų. Lietuva 
tampa Rusijos provincija ir negauna nei 
konstitucijos, nei autonomijos.

“Lenkų karalystės” laikai tęsėsi iki 
pirmo sukilimo, tai yra iki 1831 m.

Keistas buvo caro padėjimas. Neap- 
rubežiuotas visoj Rusijoj, jisai turėjo skai- 
tyties su seimais Lenkijoje. Todėl neste
bėtina, jog jisai pradėjo laužyti konstitu
ciją, nepaisyti seimų nutarimų. Didysis 
kunigaikštis Konstantinas, caro vietinin
kas Varšavoj, žiūrėjo į konstituciją, kaipo 
į pinkles. Smagiausiu jo “darbu” buvo 
kareiviški muštrai.

Tasai visiškas nesiskaitymas su kon
stitucija ir buvo priežastimi sukilimo. Vė
liau ar anksčiau gaisras turėjo kilti. Di
duomenė sukilimui neprijautė. Generolai 
veik visi buvo ištikimi carui.

Sukilimo laiku buvo tarpas, kad len
kų kariumenė ėmė viršų. Bet karvedžiai 
parodė pilną neišmanymą. Pagaliaus jie 
likosi sumušti, sukilėliai parblokšti, kon
stitucija atimta, seimams užgiedota amži
no atilsio giesmė.

Lenkija pasidarė veik tokia jau pro
vincija, kaip ir Lietuva. Jai likosi šiek- 
tiek savyvaldos administracijoje ir tiek. 
Caro nagai visur pradėjo rodyties, karš
tesni žmonės buvo varomi Sibiran, cenzū
ra braukė be pasigailėjimo kiekvieną lais
vesnį žodį.

Buvo užkirstas kelias normališko plė
tojimosi kaip Lietuvoj, taip ir Lenkijoj.

Bet vidurinis, dvasiškas tautos išsi 
plėtojimas šuoliais paaugo. Tautos dva
sia, negalėdama apsireikšti politikoje, su
tvėrė puikią literatūrą.

Adomas Mickevičius, Julijus Slowac- 
kis, A. Krasinskis, Lelevelis, Vilniaus 
universitetas, užsienio pabėgėliai—visi jie 
prisidėjo prie sutvėrimo milžiniško kultū
ros rūmo.

Visiems pasidarė ankšta tame name, 
kur viešpatavo nagaika.

1863 metų sukilimai yra ne kas kitas, 
kaip pastanga įgyti šviežio oro ir laisvę 
kultūriško bei politiško plėtojimosi.

“Raudonieji” sukilėliai, vyriausia su
kilėlių valdžia, gabus vadai, kaip Siera- 
kovskis, Mackevičia, Plioteraitė—kovojo 
iš paskutinosios. Daugelis sukilėlių vadų 
bu70 tikrais demokratais. Jie kovojo ne
tik prieš carizmą. Jie matė, kad Lenki
jos ponai yra nemažesni liaudies engėjai, 
negu patsai caras.

Tarpe didžiūnijos atsirado tokių, ku
rie aiškiai buvo priešingi sukilimui. Jų va
du buvo markgrafas Wielopolski, kuriuo 
net rusų valdžia pasitikėjo.

Didžiuma gi šlėktos ėjo paskui An
driaus Zamoyskio — to diplomato, kuris 
žiūrėjo, kur vėjas pūtė. Jisai ilgai svyri
nėjo ir pasitikėjo ne tiek sukilimu, kiek 
svetimų valstijų page’lba.

Taigi priežasties sukilimo nepasisekimo 
reikia j ieškoti ir viduriniuose santikiuose 
tarpe įvairių klesų. Nekalbant jau apie 
tai,kad techniškoji sukilimo dalis, sukilėlių 
apsiginklavimas buvo žemiau kritikos.

Sukilimas nepavyko. Už jį baisiai 
brangiai apmokėta. Kaip pašėlusi audra, 
perlėkė per Lietuvą ir Lenkiją caro sam
diniai.

Reikia pasakyti, kad užsienių demo
kratija ir darbininkų vadovai karštai at
jautė sukilėliams. Net Marksas, kuris 
šnairuodavo į kitas mažas tautas, norėjo 
matyti Lenkiją neprigulminga. Mat, len- 
kų pabėgėlių buvo tuomet visur pilna. 
Jie dalyvaudavo visose revoliucijose. An
tra: Lenkija tai buvo tvenkinys prieš ca
rizmo vilnis, kurios visuomet grąsindavo 
užliesiančios visą Europą. Padaryti Len
kiją ir Lietuvą galinga—būtų reiškę tą pa
tį, ką padarius carui naują galingą priešą.

Bet nežiūrint to viso, sukilimas buvo 
paskandintas kraujuose. Reikia pastebė
ti, kad net pirmeiviškoji rusų visuomenės 
dalis sukilusiems lenkams neprijautė. Tik
tai revoliucijonieriaus Herceno užrubežio 
ratelis išreiškė savo simpatiją sukilėliams.

* *
*

Vieni, kurie sukilime dalyvavo, sąmo
ningai troško sau ir savo broliams laisvės. 
Kiti labiau instinktyviškai, vaduodamiesi 
patriotizmo jausmu, dalyvavo sukilime. 
Rasit tiktai maža bajorijos ir dvasiškių 
dalis norėjo pasukti istorijos ratą atgal.

Jeigu jie nepasuko istorijos rato at
gal, tai už juos tą puikiai atliko valdžia. 
Muravjovo-Koriko agentai nušlavė net 
liekanas savystoviškumo. Ypač bjauriose 
formose apsireiškė reakcija Lietuvoj. No
rėdamas neva sumažinti tarpe lietuvių 
lenkų įtekmę, Muravjovas užgynė lotyniš- 
kai-lenkišką abėcėlę.

—Šiandien praėjo 50 metų go sukili- 
'mo; karė ant Balkanų, aštrus santikiai 
tarpe Austrijos ir Rusijos pas nekurius 
lenkus vėl pagimdė troškimą atgaivinti 
Lenkiją.

Nepranašausime, kas dar bus. Vie
nok reikia pastebėti, kad per tuos 50 metų, 
kaip Lenkijoj, taip ir Lietuvoj įvyko di
džiausios pern/ainos. Jeigu jau prieš 50 
metų nebuvo pilnos “tautiškos” vienybės, 
tai šiandien jos ir su žiburiu neužeiname. 
Lenkija virto pramonės šalis. Išaugo di
džiuliai miestai, išaugo darbininkų klesa, 
kuri kovoja ne tik už tautišką laisvę, bet 
ir prieš saviškius, tautiškus kapitalistus.

Ponija, bijodama darbininkų judėji
mo, glaudžiasi vienur prie rusų, kitur prie 
Austrijos, trečiur prie Prūsų valdžios. Lie
tuvoje gi per tą laiką tautiškai atgijo ir 
susibudavojo kultūros žvilgsniu lietuvių 
tauta, pasiskaidžiusi irgi į klesas. Santi
kiai tarpe įvairių sluogsnių dabar daug 
margesni, negu seniau. Nėra jau seno
viško prastumo. Dabar negali būti kalbos 
apie tautišką sukilimą, dabar daug grei
čiau gali įvykti visos Rusijos darbo žmo
nių revoliucija.

Istorija niekados nestovi ant vietos. 
Tie 50 metų, praėję nuo sukilimo, nepra
slinko veltui. Nauja ekonomiška struk
tūra pagimdė naujas idėjas ir viena iš vy
riausių idėjų yra soeijalizmo idėja. Jai, tai 
idėjai, prisieis išrišti netik socijališką, bet 
ir tautišką klausimą.

I
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A. Antonov.

Korespondencijos1 Žydbernis.

Juokų kąsneliai.

į

—Ak tu Dzievulėliau, kas 
ce zo kontre! Akmenai pririš- z 
ei, o šunes palaidzi!' •

Ekonomistas
(Monologas).

i

Viskas brangsta: čeverykai, 
pančekos, svogūnai, kopūstai, 
advokatai, daktarai ir viršu
tiniai ir apatiniai rūbai ir vis
kas kitkas. Atsimenu, buvo 
laikai, kada galėjai pasamdy
ti ubagą už duonos abraką 
kalbėti poterius už tavo tėvu 
dūšias per kokį pusmetį. Pa
bandyk dabar su juo pasikal
bėti: kas ne poteris, tai de
šimtukas, o jei ne, tai pats 
bambėk. Taip, taip, vyru- v • •ciai.

Brangumas neišpasakytas! 
Vien tik už šliūbą turi užmo
kėt 25 dolerius, o kur tavo 
vestuvės... Jeigu taip kainos 
kils, prisieis slankioti pakrū- 
miais su merginom.ir nesiro
dyk kad nori apsiženyt.

Aš sakau, kad jeigu Die
vas žinojo, jog tokis brangu
mas kada-nors ateis, nerei
kėjo jam tverti dviejų lyčiy. 
Daleiskime, jeigu nebūty mo 
tery, tuomet vyrams nereik
tu rėdytis ir atsieitu gana pi
giai. Kitas dalykas, tuomet 
ir ženytis nereikėtu: vyras pa
sidarytu viską pats sau: ir iš
sivirtu, ir išsišluotu ir kitką 
padarytu. Arba — jeigu jau 
gyventu vienos moterįs, lai 
jos augintu sau vaikus ir vis
kas. Tuomet nei burdingie- 
riu nereiktu laikyti, nei guzi- 
ku visur siuvinėti.

Bet -ką čia padarysi: jeigu 
Dievui buvo reikalinga mote
ris sutverti, męs turime že- 
nytis ir peštis.

Žinoma, užlaikyti moterį, 
kada ji nori nuo tavęs visai 
pasislėpti—tai ne juokas. Be 
korseto eit negali, nespanče- 
kos smunka ir kiti daiktai ne
gerai laikosi. Na, o uždėjai 
korsetą, reikia jį kuo nors ap
dengti. Taigi ir vėl kitą dra
bužį pirk. Su vienu korsetu 
nemaršuos tau moteris gat
ve. Užvilkai ką nors ant kor
seto, žiūrėk, ji ir tą rūbą no
ri kuo nors pridengti. Ir taip 
vienas ant kito lipa ir lipa tie 
rūbai, kol tik tau kišenių iš
tuština ir nelieka kuo visu 
spragu užtvert. Kas kita dar 
Lietuvoj, o čia Amerikoj tū
los moterįs pernai ir kelines 
buvo pradėjusios dėvėt. Aš 
nežinau, ar dabar dar yra to
kiu moterų, kurios kelines dė
vėtu, bet pernai pats mačiau 
kelias. Tik pagalvokite, me
tė šalin visus anderokus ir vy
rai turėjo pirkt joms naujas 
madas. Juk tai ne už centą 
paimsi.

Aš sakiau ii’ sakysiu, kad 
moterįsekonomijos nesupran
ta: juo viskas eina brangyn, 
tuo jos tankiau madas maino 
ir galima laukt, kad greitai 
be pančeku pradės bėgiot.

Paliksime jau šaly šeimy
niškus reikalus, o eisime prie 
politikos. Politika — kas? 
Trumpas atsakymas: jeigu tu 
pats kam nepajiegi snukio su
mušti, turi pasamdyti kitą.

Bepigu buvo seniau politi
ką vesti: užfundysi kam alaus 
stiklą, tai jis ir velniui ragus 
gniaužtu. Duosi valkatai 
penktuką, jis tavo geriausiam 
draugui dantis burnoj su- 
skaitliuos. Dabar kas kita: 
nors negirdėt, kad valkatos 
turėty uniją, bet jeigu tu no
ri juos pasamdyti, tai pirma 
tavo visus kišenius iškrės, o 
kartais ir pačiam makaulę ap
tašys. Kas gali sakyt, kad 
valkatos nepabrango? Brang
sta valkatos, binzai, kunigai 
ir kiti gyvi ir negyvi tavorai.

Teisybę pasakius, seniau ir 
per nosį galėjai gaut pigiau, 
negu dabar. Už dešimtuką 
galėjai pats apsigert 
apgirdyt iki tol, kol 
nepradeda prie tavo 
laužtis.

ir kitą 
tik jis 
širdies

Tęgul paibehai dar su viso 
kiais biznieriais, moterimis ir 
kitais sutvėrimais, ale kad ir 
policija kelia kainas. Rody
tus, policija turėtu saugot, 
kad žmogus nebūtu perdaug 
lupamas, bet kur tau: pati 
policija taip pabrangino savo 
darbą ir įstaigas, kad tiesiog 
nesinori su ja daugiau reika
lo turėt. Atsimenu, buvo lai
kai, kada policistas, pagavęs 
tave girtą su kuo besipešant, 
taip apdaužydavo lazda, kad 
prakaitą turėdavo šluostyt 
nuo kaktos po darbo. Ir už 
viską tą užmoki, būdavo, 5 
dolerius ir vėl gali eit muštis 
ir gert. Dabar virto kitaip: 
kvaukštelės tau porą-trejatą 
sykiu per šonus ir palaikys 
vos dieną šaltojoj, o jau turi 
25 dolerius nešti. Paliudys 
kas, kad tu su bonkom mu- 
šeis, ir visą 50 doleriu nešk. 
Negana dar to. Girdėjau, tei
sėjas ketina dar pakelti kai
nas už muštynes.

Kas čia tik bus pasauly, 
jeigu viskas taip eis bran- 
gyn?

Scranton, Pa.
Vieną subatos vakarą buvo 

surengtas blaivininku pramo- 
nys ant Theodore st. Tapo 
užkviestas blaivininku prezi
dentas ir daugiau tam pana
šiu. Buvo įnešti . į stubą keli 
dievai, apkalstyti geležiniais 
lankais ir keliolika bonky 
blaivininku ašary.

Kada jau gerai prisisiurbė 
to švento aliejaus, tai pradė
jo rodyti komedijas. Blaivi
ninku prezidentas, atsukęs 
savo “kraną”, kaip pradės 
ant sienų lieti, tai bambadie- 
riai su blakėmis galvatruk- 
čiomis pradėjo iš plyšiu neš
dintis laukan. Kitai moterei 
blaivininkei irgi pratrūko 
“bertainukas”, o grindyse 
būta skylės, tai “alus” pra
dėjo bėgti stačiai ant Č-nės 
pečiaus. Toji žmona turėjo 
darbo, kol nuvalė pečiu.

Tai mat kokie Scrantono 
blaivininkai!

Tfiu su tokiais blaivinin
kais!

Eržvilkietis.

2 d. vasario atsibuvo pra
kalbos. Kalbėjo drg. P. Gri
gaitis apie klesy kovą ir tau
tas.

Pirm prakalbos K. Senkus 
pradėjo sakyt “Klebono mo
nologą”, išjuokiantį kunigus, 
bet buvo prisisrėbusiu rudžio 
karšty kataliku, kurie per
traukė monologą. Už tai juos 
drg. Grigaitis labai sugė
dino.

Drg. Grigaitis savo taktiš
koj kalboj puikiai išvedžiojo 
apie užbriežtus dalykus,smar
kiai nupeikdamas bepartyviš- 
kus. Privedė, kad beparty- 
viški—tai saliunininkai šian
dieninio surėdymo.

* **
Yra čion motery pašelpinė 

draugystė “Rūta”, kuri turi 
300 nariy ir $1800 turto. Šita 
draugija įsteigta jau šeši me
tai ir kas metas rengia balius 
ir kitokius pasilinksminimus, 
bet kad parengti ką moksliš- 
kesnio, kaip tai prakalbas, 
referatus, tad jau į tokias 
kilpas niekuomet neįsipainio- 
ja.

Berods, seniau tik susitvė
rus tai draugijai, buvo pa
rengtą prakalbos, bet kada 
šiek-tiek praturtėjo, tad klau
simas link apšvietimo visiš
kai nupuolė. Jos, kaip girdė
jau, daugiaus pradėjo laižy
tis prie vietinioklebono.

♦*
bene neatsibu-

*

Jau niekur

LAISVE

Turčiaus vaikai tiek vasarą, tiek žiemą turi įvairiausius žaislus. Darbininko gi ap
skurę vaikučiai gali į tuos žaidimus tik pasižiūrėt ir ašaras šluostyt.

vo šiuom laiku tokia daugy
bė vestuviy, kaip Waterbu
ry. Į porą savaičių įvyko veik 
70 jungtuviy. Turbūt, kaip 
rašo vietiniai angly laikraš
čiai, įėjo madon, jog kuris iš 
vaikinu užsidirba ant šliūbo, 
tad neatbūtinai ir apsiveda. 
Kokios pasekmės bus iš tokiu 
apsivedimy, tad parodys gy
venimas ir ateitis.

* **
Darbai eina pusėtinai. Be

darbiu veik nesimato. Nau
jai pribuvusiems darbas ne
sunku surast.

Jaunutė.

Milwaukee, Wis.
2 d. vasario SDP. lietuviu 

skyrius sulošė Br. Vargšo 
dramą “Pirmi Žingsniai”. 
Lošimas išėjo persilpnai; spė
kos nepribrendusios.

Iš mėgėju, vienok, randasi 
keletas, kurie, laikui bėgant, 
sustiprės ir neapvils mūšy 
laukimo ateity. Tame būryje 
randasi F. Bačiunas, lošęs 
pusberniuko rolę, F. Beržan- 
skis—Šmitkės rolę, ir O. Fu- 
golienė. Kitiems gi daug ko 
trūksta.

Žmoniy buvo ne kiek, kas- 
žin ar rengėjai išeis sausi— 
be deficito?

S. Dargužis.

Fitchburg, Mass.
1 d. vasario LSS. kuopa su

rengė koncertėlį. Nors žmo
nių dėlei šalčio nedaug tebu
vo, bet koncertėlis pavyko. 
Buvo pasikalbėjimas dėdės 
su Po vylu ir monologas “Po
naitis”. Buvo taip-pat dainy 
ir deklamacijy.

M. Dusevičia kalbėjo apie 
Lietuvos autonomiją.

Pabaigoje buvo žaislai.
Bevardis.

Detroit, Mich.
2 d. vasaAo atsibuvo LSS. 

kuopos prakalbos paminėji
mui kruvinojo nedėldienio.

Kalbėta rusiškai ir lietu
viškai. Lietuviškai kalbėjo 
drg. Kasparka. Prakalbos, 
matyt, visiems patiko,

New Yorko ir Brooklyno 

streikieriams. auky surinkta 
$16.55.

Phillipsburg, N. J.
2 d. vasario, kada mudu su 

Stankum rinkom aukas Broo
klyno streikieriam; teko pa
matyti įvairiausiu žmoniy. 
Vienur mums atkirto: “Kam 
jie streikuoja, gali dirbti, tai 
ir pinigu turėty!” Kada męs 
jiems atkirtome, kad su di
delėm šeimynom turi badą 
kęsti, tada vienas iš ty vyry 
mums atsakė: “Amerikoj ne
reikia turėt dideliu šeimynų!”

Toj stuboj žmonės buvo ap
sikarstę rąžančiais ir škaple- 
riais! Vienoj stuboj radome 
iš pinigu kazyruojant. Atsa
kė: “neturime ir neduosime”.

Dar ir kitokiu nesuomoniy 
teko girdėti, bet čia jy nemi
nėsiu . Daugelis ty žmonelių 
vadina save katalikais, bet 
tiek supranta apie kataliky
stę, kiek kiaulė apie astrono
miją.

Pasiunčiame vardus auka
vusiu “L.”, o taip-pat ir mo
ney orderį, kuris išpirktas 
ant P. Mačio vardo.

A. Neris ir P. Stankus.
Nuo red. Apie aukas žiū

rėk auky skyriuje.

Newark, N. J.
Iškįla eikštėn vis daugiau 

šunybiy mūšy buvusio klebo
no V. S. Negalėdami surast 
atskaitų, komitetai kreipėsi 
pas yyskupą, kad sužinotu 
ką nors iš metiniu raportu, 
vyskupui išduoty. Pasirodo, 
kad klebonui pasisekė apmul- 
kint ir vyskupą, nes tenais 
viskas iškraipyta. Net nėra 
paduota parapijos komitetu 
vardai. Tik nuo vyskupo su
žinota, kad visos kolektos, 
kur tik buvo daromos, prigu
li parapijai. O kun. Stakne- 
vičia buvo įkalbėjęs parapijo
nams, kad didžiųjų švenčiu 
kolekta priguli jam ir vysku
pui, t. y. Kalėdų, Velyky ir 
Sekminių. Tomis kolektomis 
tasai vyras apgaudinėjo pa
rapijomis ant kokio tūkstan
čio doleriy.

2d. vasario parapijos ko
mitetas, norėdamas ką-nors 
pranešti apie parapijos stovį, 
išleido atskaitą, iš kurios ma
tosi, kad parapijos pečius prie 
buvusio klebono suėdė anglių 
du tonu su viršum į savaitę 
ir ant smulkmenų per vieną 
metą išleista $459.63.

Aiškiausia žinia tai ta, kac 
skolos yra $4748.00 ir tai dar 
komitetas neužtikrina, kac 
skolos tik tiek, nes pas sko
lintojus dar neklausta, tik 
klebono knygos tiek rodo.

Čia tinka atkartoti “Drau
go” žodžiai apie Richesoną, 
pritaikant“ prie V. S.

Buvo buklus, turįs gerą iš
kalbą ir mokąs bile vieną sa
vo patraukiančia kalba įti
kinti, kad jis teisybę kalba. 
Bet užtad pas jį nebuvo nei 
mažiausio krislelio doros; jis 
buvo didelis viliugis (“Drau
gas” N21—12 m.)

Guzas.
Paterson, N. J.

Vietinis klebonas taip užsi- 
filosofavo, kad ir tikriausios 
jo avelės pradėjo šiaušties. 
Sustreikavo kantarkos iš prie
žasties atstatymo jauno, ge
ro vargonininko. Pasiliko tik 
vyrai. Bet tie užtraukė to
kiais balsais “Dixit Domi
nus”, kad net kunigas neda
vė dabaigt. Užtad kitą ne- 
dėldienį išjuodino kantarkas.

30 d. sausio LSS. kuopa su
rengė prakalbas naudai Broo
klyno ir New Yorko streikie- 
riy. Žmoniy buvo visai ma
žai. Mat per vieną dieną ne
spėta atsakančiai išgarsinti. 
Buvo dar tuo laiku marški
niu prosininky susirinkimas. 
Pribuvo P. Mačys, kuris, iš
aiškinęs streiko bėgi, prašė 
auky. Suaukauta 9 dol. 10c. 
ir išrinkta 4 vyrai pereiti per 
stubas. Teko girdėti, kad 
Balevičia ir S. Sadauskas su
rinko vienu vakaru $16.00.

Dr-ja šv. Kazimiero nuta
rė paaukauti 10.00.

Vaikas.
MancheesteT, N. H.

Čionai darbai eina gerai ir 
iš kitur pribuvusiam nėra 

sunku darbas gauti. Čia ran
dasi 11 čeveryky dirbtuvių. 
Apart to dar yra bovelninės 
ir vilnonės dirbtuvės. Prie to 
dar National Bankas stato 
didžiausį namą visoj Naujoj 
Anglijoj. ' Darbas sulygtas 
ant trijų mėty. Dirba daug 
prastu darbininku ir visokiu 
amatninky. Užmokestis irgi 
neblogiausia. Prastam dar
bininkui mokama po $2.46 už 
10 valandų darbo. Amatnin- 
kai (unijistai) gauna nuo 3.00 
iki 8.00 už 8 vai. darbo. Dar
bas eina dieną ir naktį. Iš 
lietuviu nei vienas ten nedir
ba. J

Lietuviu čionai yra dau
giausia dievobaimingy, kurie 
paskendę girtuoklystėj ir 
tamsybėj iki ausy. Laikraš
čius retas katras skaito, o jei 
ir skaito, tai tik “Draugą”. 
Su ‘‘Laisve” arba “Kova” 
tai nepasirodyk.'Jeigu pama
to iš minėtu kurį laikraštį 
skaitant, tai ir burdo niekur 
negausi. Kaip paprastai, j uos 
vadina bedieviais, raudonais 
cicilikais. Bet pažiūrėjus, kaip 
tie šventieji elgiasi, tai tie
siog plaukai ant galvos sto
jasi.

Ant tautiškų prakalbų.
Tautiškos draugijos prezi

dentas, atidarydamas pra
kalbas, šitaip atsiliepė į siisi- 
rinkusią publiką:

—Tautiečiai! prašau nusi
imti kepures, užsilaikytie ra
miai ir nerūkytie, ba motery 
yra, tai smirda.

Dzūkas krikštynose.
Tūlas Merkinės dzūkelis li

ko užprašytas į kūmus. Lai
ke krikštyny jisai užgėrė ga- 
spadoriy, sakydamas: 1

—Kad Dzievas jį sveiky 
laikyty iki tokei senatvei, 
kad galėty suvalgycty višty, 
ky jo kapu kapscys.

Turi darodymus.
Jonas:-- Tamista esi žmo

gus pirmeivis, o tiki, kad 
žmoniy dūšios iš numirusiu 
prisikelia.

Antanas:— Taip, aš tikiu 
ir turiu prirodymus. Štai per
eituose prezidento rinkimuo
se Chicagoj balsavo keli tūk
stančiai numirėliu. Matomai 
juos Dievas atsiuntė, kad pa
gelbėt katalikams.

Patarimai.
Jeigu nori gert tikrą pieną, 

persiversk į karvę.
Jeigu eini pas kunigą—už- 

siyk kišeniy.

Pas darbininką pirmos kle- 
sos apetitas, bet nėra ko vai- 
gyti-

Turčius perdaug turi viso- 
kiy valgiu, bet apetito nėra.

Išlaiko.
A. —Kodėl tamista neišlai

kai savo žodžio?
B. —Kaip tai! Aš išlaikau, 

tik niekas jo imti nenori.
Svirplys.

Dzidelis kontris.
Du dzūkai, neseniai atke

liavę Amerikon, vieną šaltą 
rytmetį ėjo keliu per laukus, 
jieškodami darbo ir, ‘ kuomet 
jiedu ėjo pro vieno ūkininko 
namus, ju draugiškos pašne
kos tapo pertrauktos ūmu pa
sirodymu keliu šunu. Vienas 
keleiviu tuojaus, griebėsi už 
akmenio, bet pamatęs jį esant 
prie žemės stipriai prišalusiu, 
nusiminęs sušuko:

Sunkus klausimas.
Ponas, prijojęs kryžkelius 

ir nežinodamas, kur toliaus 
pasukti, užklausė netoli sto
vinčio gyventojo:

—Ar girdi, pasakyk man, 
kur tie keliai eina?

—Žmogelis pasikasė pa
kaušį ir nenoromis sumurmė
jo:

—Biesai juos žino, poneli: 
aš jau čia senas laikas, kaip 
gyvenu,, bet juos visados iš 
po nakties rasdavau ant tos 
pačios vietos.

Geras pamokinimas.
Jurgis rado laikraštyje ap

garsinimą, jog kiekvienas, 
kas atsiys dolerį, gaus pa
mokinimą, kaip galima svei
kam sulaukti suviršum šimto 
mėty. Jis tuojaus nusiuntė 
pinigu ir už trijy dieny gavo 
sekantį spausdintą pamoki
nimą: “Nesirgk ir nemirk, o 
gyvensi, kiek tik norėsi”.

Jo darbas.
Darbdavis, radęs vaikėzą 

be užsiėmimo, užklausė.
—Ar tau raštininkas nesa

kė, ką tu turi šiandien po 
piety veikti?

—Taip, pone — atsakė vai
kas.—Jis liepė jį prikelti, ka
da pamatysiu poną parei
nant.

AUKOS.
Phillipsburge, N. J. surinkta auky 

New Yorko ir Brooklyno streikieriams. 
Aukavo šios ypatos: P. Stankus $1.10; 
A. J. Neris—50c.; M. Neriutė, V. Nę- 
rienė, D. Vaišvila, J. Butkevičius, S. 
Beniacevicz, C. Rozczewski, A. Toloč- 
ko, J. Čiahonovič, P. Kniukštaitė, Ig. 
Joneckis, A. Masys, M, Linčius, S. Sto
nis, K. Kalnius, N. Kaulienė—po 25c.; 
J. Rinkus—15c.; A. Borodzic, St. Ruk- 
ševičius, M. Jurkiene, S. Ruigis, A. 
Liutkevičius, S. Kubilienė,. J. Kaulius, 
E. Kaulaitė ir V. Janušauskas 
Viso auky surinkta $6.40, Visi 
kavusiems ištariame širdingą a 
ky rinkėjai: Petras Stankus ir 
Neris.

Nuo Red.—Money Orderį, išpirktą 
P. Mačio vardu, pasiunčiame Brookly- 
nan. ------------

K. Kenzgaila iš Milwaukee, Wis.$1.00 
Išviso— $7.40. Su paskelbtais NN 10 ir 
11 “Laisvės”—$28.04.

is au-
Au-

RED. ATSAKYMAI.
J. T1NDZIULIETIS (Brooklyne, N. 

Y.). Apie p. Bučinską mums praneša 
presos komitetas. Jūsų netilps dėlei 
vietos stokos

Pajieškojimai.
Pajieškau Prano Vairukino, Šilėny 

kaimo, Suvalky gub., Mariampolės pa
vieto, Panemunės gmino, Pažaislio kai
mo. Atvažiavo j Ameriką 1907 m. j W. 
Morland (Jo., Pa. Malonėkit atsišaukti 
arba kas žinot pranešt šiuo adresu:

F. Levinskas,
Box 35, Athol, Mass.

Pajieškau dėl apsivedimo merginos 
nuo 16 iki 24 mėty. Geistina, kad būtų 
laisvy pažiūry, malinti skaityt ir rašyt. 
Aš esu 21 m. senumo, nerūkau ir nege
riu svaiginančiy gėrimy, myliu apšvie- 
tą ir laisvą gyvenimą. Meldžiu atsi
šaukti ir su pirmu laišku prisiysti foto
grafiją. gi

J. Adomavičius,
827 Bank st.. Waterbury, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio A. Ciniko, 
Kauno gub., Ramigalės parapijos, Gu- 
deliy kaimo. 13 m. Amerikoj. Taipgi 
pajieškau ir K. Sperskio, Lietuvoj gy
veno Subatenose, vėliau persikėlė j Ra
migalės par. Jau 10 m. Amerikoj, pir
miau gyveno Brooklyn, N. Y. Malonės 
atsišaukti.

P. Mikėnas,
519 E. 9th st., Kewanee, III.

Pajieškau savo draugo J. Šukio, Kau
no gub., Raseiniy pav., Drabukščiy kai
mo. Jis pats ar kas kitas tegul atsišau
kia: P. Mažutis,
4450 So. Hermitage avė., Chicago, III.

Merginos, kurios norit apsivesti, žino
kit, kad aš esu 22 m. vaikinas ir noriu 
vesti. Todėl geistina, kad atsišauktų 
bent kokia dora mergina, nesenesnė 80 
m. Mano adresas: _ '91

Jos. Ches,
P. O. Box 243, Aurora, III.

Pajieškau savo draugų: Juozo Račiaus 
ir S. Dulskio, paeina iš Suvalkų gub., 
gminos, pavieto ir parapijos Kalvarijos, 
Trobiškiy kaimo. 8 m. atgal gyveno 
Roslyn, Wash. Meldžiu atsišaukti:

* J. Kalinauckas, 
Box 224, Ledford, Ill.

- frUĮjl“-1 - w



i OFPISAS RANDASI:

i 30 W. Broadway
' SO. BOSTON, MASS.

VIETINES ŽINIOS
I

1***1* !'»*»**>'*»»&****!»* sLeidžiamasKOVA”♦ iff

*e

tt

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida Dr. Chas R. Vinal
ČENSTAKAVO KLIOSTORIAUS

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

SLAPTYBES

A. G. Groblewski

Va stų

OMacohcas, Macochienė ir Olesinskis kalėjime.
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25c., 50c.
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Didžiausias
Darbininkų
Savaitinis
Laikraštis

Sąjungos 
Amerikoje

cr
&

Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605

ANTANAS IVAŠKEVICZ, Mgr.
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COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Len kškų

Ofiso
Valandos į Nedaliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

Dr. Ignatius Stankus
SO. BROAD ST., PHILADELPHIA, PA.

( Iš lyto nuo 9 iki 11. I’o pietų nuo 2 iki 4 ir vakarute nuo 7 iki 8.

ikit savo adresą, o g;
Nuo naują mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Or. IGNOTAS STANKUS, M. D.
Tikras Lietuvis Daktaras Ir Chirurgas Philadelphijo].

Daugybės piulčkavonių. Kelios čionai talpinąs!.
Malonus daktare Ig. Stankus, jq*’Į gyduoles atnesG man didžiausia naudą, už kąišta 

riu širdingą ačiū ir platinsiu jusu vaidą tarpe savo pažystamų ir gimimų. Juozapas VoL 
kavičia, 32i Antelope st., St. Louie, Mo.

Iš Canados rašo taip: As, Motiejus Bružas, širdingai dckavoju daktarui Ig. Stankui 
už išgydymą manąs nuo vyriškos ligos. Prie 5 daktarų kreipiausi Usnadoj ir daug pinigų 
paleidau, bet negalėjo manąs išg\dyti. O kaip v ątolsaukiau pas daktarą Ig Stankų ir Jie 
mane išgydo nuo pirmo prisiunthnp g1 d'iolių. It-tariu aelu ir siunčiu Savo ]>aveikslą (fo
tografiją) vietojo padOkavonOs už išgjUymą. P. O. Bsrntt, B C. Uanada

A. J. Auskaltis, 51t Railroad a' e , Brooklyn, N. Y. IšreišlAu savo širdingą padek*- 
vonąDr. Ig. Stankui už. išgydymą nuo skaudėjimo p'člų, skamrejitno po krutinę ir sun
kaus kvCpavimo. Da turiu KosulĮ, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.

Tos visos padCkavonOs yra IdCtos su davelyjimu pačių pacientų.

PASARGA.
Pamisiykite gerai, jeigu daktaras pntag.li perskaityti jtįoų laišką ir pats gali su ju

mis sušnekėt', tat geriaus galt išgydyti negu tie daktarai, kurie jųsų kalbos visiesai neev- 
pranta. NeapeigaukU”, nOrutetmi lietuviško daktaro tuose institutuose ir Klimkose, ku
rie garsinasi po lnikrnščlu*< O jeigu kokis berniuke ieliumočie tensi jų«-ų lietuvišką kal
bą’kokiam daktarpalnikiul, tai eupi as k it e. kad toks tenai y. a ir gydymas Tuos Institutus ir 
Klinikos užlaiko su^idąją bernapalaikiai ir pas juos, neinag>-r»>s daktaras tarnauti. Mano 
širdingas pat arimas'jeigu nenori gydyti • pą • lietuvi'ką daktaro.tai paimk kokj žmogų, kurie 
sušnek gerui angliškai. Ir nueik su jūoml pas gerą daktarą savo mie telvj, o apturėsi tenai 
tikrą rageiba O jei norite galite atsišaukti ir pas mane. As te<pgi paduosiu Tamstai tei
singą dąktanšką pagelbą. BCdllUB UŠ JT.Vtlail CtOVHIlUi

Nepamirškite ofiso ir rezidencijos adreso. Visuomet kreipkitės ypatiŠkai arba eu 
laišku šiuo adresu.

ž 118,5 E. Moyamensing Avė. g
į V F»HIUADE3LF»1-1IA, WHININ’ A. g

Pereitos nedėlios vakare 
Maynard svetainėj atsibuvo 
kriaučių streikieriu prakal
bos. Žmonių prisigrūdo pil
nutėlė svetainė. Kalbėjo J. 
Neviackas, A. Ivaškevičia, L. 
Grikštas ir S. Michelsonas. 
Taipgi buvo prisižadėjęs at
silankyti advokatas Kava
liauskas, bet nepribuvo. Visi 
kalbėtojai nurodė streiku ir 
uniju svarbą ir kvietė kriau- 
čius neapsileist darbdaviams, 
bet kovoti iki paskutinio. Pu
blika klausėsi atydžiai, tan
kiai pritardama kalbėtojams 
delnu plojimu. Tik pabaigoj, 
kada Michelsonas truputį už- 
pipirino Tamošiui ir kapuci
nui, tai vienas rėksnys, išbėg
damas per duris, užbliovė: 
*‘Kalbėk apie streiką, o ne 
apie kunigus!” Taip pat tarp
dury pasigirdo ir vienas mo
teriškas balsas: “Kiaušiniu, 
kiaušiniu!.. ” Vienok kriau- 
čiai tuos avigalvius tuojaus 
nuramino.

Auku surinkta 9 dol. 31c.
Pas So. Bostono kriaučius 

matyt daug energijos ir pasi
šventimo, todėl pilnai galima 
tikėti, kad įie kovą laimės. 
Ypač gerai darbuojasi mergi
nos. Kada pirmininkas už
klausė, kas iš streikieriu ap- 
siims pikietauti, tai visos 
merginos pakėlė rankas. Toks 
merginu pasišventimas pri
duoda drąsos vyrams.

Reporteris.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiąsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokią auksorišką daiktą. Siun
čiam į visas dalis sviėtb. Mūsą kataliogas 
perstata didžiausią Auksorlškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviką.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tliinila 822 Washington St.
• 1 UllIHa, BOSTON, MASS:

AR NORI
gauti DYKAI dvi geras sztu-
kas ir Kataliogų visokiu goru
magisįzku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, t .i atsiusk savo pil
na Ir alsr.ku adresu, o aaz tuo
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu pykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS
(MAG1KAS

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

X M X

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininką gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
. prašalinti juos. \

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

“KOVA” tikriausias darbininką laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams tf»2.OO Amerikoj ir kitur.

Prisiąskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimuiDYKAI KT--- — - A., .’X.Jsao t/Jrin < i 1Z zxl iria 9 9

Negalvok ilgai.
Jeigu nori pirkti farmą, 

namą arba užsidėti kokį biz
nį, padaryti kokius dokumen
tus angliškai arba rusiškai, 
tai atrašyk arba pasakyk tik 
žodį, ką nori ir kaip nori, o 
męs be jokio galvojimo atsa
kančiai suteiksime ir padary
sime tą, ką tamista norite iš 
mūsų
LITHUANIAN AGENCY

315

Gera proga Įgyti biznį.
Parsiduoda namo jrėdymai (Lodging 

House) iš vienuolika kambarią; karštas 
vanduo, štymas, elektros šviesa, kam
bariai būna visada užimti. Atneša pel
no $75.00 ant menesio. Parsiduoda pi
giai. Kreipkitės:

316 E street, So. Boston, Mass.

į Akušerka j
F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

Kaip girdėjome, daugelis 
kriaučių yra labai pasipikti
nę kun. Žilinsko pasielgimu. 
Jisai netik ką neišsiėmė pa
garsinti rengiamu ant 9 d. 
vas. prakalbu, bet dar per 
savo pamokslą pripasakojo 
visokiu nieku savo klausyto
jams. Streiko laike reikia ra
gint prie vienybės, nežiūrint 
pažvalgu skirtumo —o čia ku
nigas užgiedojo antifonus iš 
artimo neapykantos knygos.

Kas tik turi akis, tas ma
to, kad kriaučiams sustreika
vus daugiausia juos remia 
soči jai istai ir šiaip jau laisvu 
pažvalgu žmonės -o kun. Ži
linskas gieda seną nusidėvė
jusią giesmę apie “ciciliku” 
nedorybes.

Argi jau ne gėda panašiai 
elgties bent streiko laike? 
Jeigu jau patįs nesirūpinate 
streikieriais, tai bent kitiems 
nekliudykite ir skaitykite 
sau gyvenimus šventųjų, ka
da žmonės kovoja už duonos 
kąsnį. . /

ANT. ASMIANSKAS

fiiil

Antrojoj laidoj įdėta apie Domazo Maco- 
cho, Macochienės ir ju sėbru teismą. Taip- 
pat pranešta apie lietuviškus Macochus.

“Censtachavo Klioštoriaus Slaptybes” turi 
retą pasisekimą. Per vienus metus išpar
duota visa pirmoji laida, todėl,išleidę ant
rą laidą, mes pagerinom ir dapildėm turi
nį. Kovoje su klerikalizmu ta knygelė 
yra geriausias ginklas. Ji parodo, kaip 
žemai nupuolę ir kokios doros yra tūli 
mūsų dvasiškiai.

Kaina 13 centu.
Norinti gauti tą knygelę kreipkitės šiuo adresu:

“LAISVE”, 242 West Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Streikieris.

Pereitoj nedėlioj,9 d. vas., 
162 L.S.S. kuopos buvo kon
certėlis. Žmonių prisirinko 
gana daug, nes toj daly mie
sto, kur gyvuoja kuojJa, tam
siausia lietuviška liaudis. 
Pats koncertėlis buvo labai 
įdomus ir publika pasiliko 
labai užganėdinta. Iš artis
tu ypač atsižymėjo “Maikė 
su tėvu,” Povylas su dėde,” 
“Juras Ridzikas,” “Lietu
viškas ponaitis Amerikoj”, iš 
Cambridge’iaus“ Džian Bam
ba” ir kiti.

Taip-gi skambino ant pia
no ir dainavo solo angliškai. 
O. Raulinaičiutė paskambino 
ant mandalinos, kas taip gi 
publikai patiko.

Geistina, kad kuopa tan
kiau rengtu panašius Koncer
tėlius.

,Auku surinkta $2.25.

BRITVA! BRITVA!
Ar turite britvą? Jeigu ne, 

tai pirkit pas mane. Aš tu
riu geriausiu britvu po $2, o 
su prisiuntimu $2.15. Brit- 
vos gvarantuotos ir dirbtos 
Vokietijoje. Pinigus siuskit 
Money Orderiu ant šio adre
so:

P. Bartkevičia, 
877 Cambridge st.,

E. Cambridge, Mass.

Feeling "Fit" Every Day
Influenzos arba irme-. 

h dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turčsi^|

am-

Pirk STORĄ
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišią) štoras lietuvią apgyven
toje vietoje. Labai gera proga lietu
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedėlia yra didelės 
įplaukos. Norinti platesnią žinią kreip
kitės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston. Mass.

Dr.
Richter’io

Pain
ExpelleiR 

? snvo namuose ir 
i: tuojaus imsite 
; vartot. 25c. ir 50c. aptiekose.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.
< ------------

F. AD. RICHTER & C0„ 215 Pearl Street New York 
Ašį’ A \ Rlcbter’io Congo Pilies yrngeros nuc kel įZZ) j viduriu sukietėjimo. 2bc. ir 5uc

aptiekose.

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

Akių Specijalistas

399 a Broadway ggggį
arti E Street

Yra geriausis Gydytojas-spccialis- 
tas, kuris išgydo vyrą, moterą ir 
vaiką ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydome kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstą, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organą, Plaučią, Reumatizmo, 
Kaulą, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatą. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro;
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOirvrois'

CHICAGIECIAI!
į parengtą 81-os LSSA. kuopos choro 
PUIKŲ VAKARĄ, kuris atsibus Su- 
batoj, 15 vasario (Feb.), 1913 m., sve
tainėje University of Chicago Settl., 
4630 Gross Ave., arti 47-os ir Ashland 
gatviy. Bus statoma ant scenos Br. 
Vargšo 4 veiksmą drama “GADYNES 
ŽAIZDOS”. Pradžia 8 vai. vak. Ti- 
kietai 25c. ir augščiau. Po perstatymui 
šokiai. Tarp aktą ir šokiams griežš 
Latvi y orchestra. Visus kviečiA atsilan
kyti LSSA. 81 kp. Choras.

Lietuvių atydai.
Tėmykit tie, kurie norit užsiimt geru 

bizniu. Parduodu Grosernę ir.Bučernę 
su visais specijališkais įtaisais ir labai 
geroj vietoj ant dideles gatves, 2416 St.

lair avė. N. E. Galima daryt gerą 
biznį. Aš parduodu tik todėl, kad turiu 
po prievarta išvažiuot į kraj^. Patar
čiau šią vietą papirkt lietuviui, nes apie 
tą vieta apsigyvenę lietuviai, lenkai ir 
vokiečiai. Kreipkitės: (10)

J. Gilius,
2416 St. Clair avė., N. E., Cleveland.O.

GERIAUSIOS IR IZIWflLlQ 
akyviausios iviNYUIUo
Kiekvienam perskaityti yra šios: 

Yvairios Dainos.................. ...........
Jeronimas Savonorolla (knyga iš 

inkvizicijos laiką)..............
Maižiešius.......................................
Kovos Šviesos su Tamsa................
Negirdėtas tikras Atsitikimas.......

Reikalingi agentai.
F. MILOŠAUSKIS

25 — 2nd St., So. Boston, Mass.

50c.
25c.
15c.
10c.
10c.

Siuvamos Mašinos
Naujos ir antrarankės parduodama 

nuo $8-00 iki $25.00
Taipgi pataisome sugedusias ir parduo

dame visokias adatas.
SO. BOSTON SEWING MACHINE CO.
402 Broadway, arti F St., So. Boston

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant mėty 

“Laisvę” ar “Kovą” arba kitokius laik
raščius, tam duosiu knygy $1.00 vertės. 
Siąsdami pinigus, pažymėkit kokią kny
gą norit: dvasišką ar svietišką. Adre
sas: A. Mizara,
127 G st., So. Boston, Mass.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostiuneriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnią miestelią, 
kurie prisiunčia audimą del siūto arba kitokio ap- 
yilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

Su The James Eiiis Co.. 
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitą Storą brenčią)

Šiuomi noriu atkreipti vi
su lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničius) ir už 
žemiausią kainą. Viskas pas 
mus daug pigiau, negu kur 
kitur. Kiekvieną _ daiktą 
gvarantuojam, todėl mūs 
kostumeriai visada yra užga
nėdinti. Su kiekvienu pirki
mu už $35.00 arba viršaus
duodame didelį sieninį laik
rodį dykai visiems, kurie 
mokės pinigus ant syk arba 
ims ant išinokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway.

LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mąs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metą, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- įf® 
myk!!! Neik jieškot 
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
bui ju 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 1067-R.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitoką

Pirma liotuvifika Mokykla Amerikoj. Prof. 
Julius kaip išmokina, tai niekas taip negali iš
mokinti niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO
1836 S. Hoisted St., Chcago, III.

Phone Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

TEISINGIAUSIA 4 A
IR GERIAUSIA A P D BU K A 

LIETUVIŠKA

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

1 SO. BOSTON, MASS. 

Telephone So. Boston 21014 ir 21013. 
_______________________________

Gydo visokias ligas vyru, moterių, vaiku ir daro 
visokias operacijas*. .Jis yra pabaigęs daktarigkę 
mokslę Indianos Universitete, buvo mieatavu dak
taru, kur prakt ikavojos po dlspensares mieste In
dianapolis, Ind. Paskui specijaligkal mokinosi da
ryti visokias operacijas Irgydjti pavojingas ligas 
didžioje mokykloje The New York J’ost 
(Iraduat eMudicHl School and Hospital, 
l’o įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus į- 
rengS savo kurną namą mieste Fhiladelphijoj, kur 
priimu visokius ligonius dėl gydj mo ir darymo o- 
peraclju. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės, 
likos užganėdinti ir dėkingi. Jeigu kas peikiu dak
tarą Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojasar
ba koksai valkata tarnaujantis pas kokius apga- 
vlngus daktarus.
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Perkant žltirčk, kad buty ta markė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečią, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokią vabaliuką.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zrnijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepą Baisumas 
Antylakson dėl Vaiką 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlią 

,, nuo Kirmėlią del suaugusią 
Vanduo nuo Akią Skaudėjimo - 
Ugniatraukis .... 
Skilvio Lašai ....
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - - - I
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdyinui 

Galvos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Dantą Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Koją
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiką 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plauką Apsaugo toj as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo kepeną 
Valytojas Plėmą Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - 
Kinder Balsamas ...
Bobriaus Lašai ...
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas ...
Nervą Ramintojas ...
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ... 
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsą 
Inkstą Vaistas (mažesnė) 
nkstą Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - - -
Gydymas nuo uždegimo Dantą ar 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parką 

ir Niežą - -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.
75c.

$3.50 
50c.
10c.
10c.
25c. 
50c. 
25c.
15c.

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

$2.00 
$1.00
$1.26

25c
■ 25c. 

50c. 
15c. 
25c.

$1.00 
25c.

ba
$1.25
$2.00 
$2.00 

$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip

gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautą išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM a MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.

Jei nori sveiką gėrymy ant Kalėdą, kurie tavo sveikatai nekenktą, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiąsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

Vardas

Adresas; ®.. Steitas

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili,nubiegitna siektos, patrotitu stypribe, puikus 
ir kitus išmietiniuB, ncgromu'aviina, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
narnose privatiškai, slapta ir labai pygjai. Z*

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir’kaip galėt galutinoj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nėvedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. .'Tennkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresu ant 
žemiaus paduotu kuponu, katra siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 006 22 Fifth Avenoe, Cbicajo:

Godotinas Tamista: Pagal Tamtetos prižadiejma, aS uorlečjaa 
jog Tamista priaiustumei man vysai dykai v4uajusu knyga del vynu
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