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Madero jau ne prezidentas
14 d. vas. naktį gauta Wa

shingtone žinia, jog Mexikos 
prezidentas Madero rezigna
vo nuo prezidentystės, o jo 

' vietą užėmė naujas preziden
tas De la Barra. Tikimasi, 
kad Maderos pasitraukimas 
užbaigs tą audringą revoliu
ciją.

Naktį turės susirinkti Me
xikos kongresas ir formališ- 
kai priimti Maderos rezigna
ciją.

Sakoma, jog Maderai pa
sitraukti patarė Anglijos pa
siuntinystė.

Suvienytu Valstijų pasiun
tinys praneša, jog laike su
kilimo kulkos krito, kaip lie
tus. Sunku ir apskaityti, 
kiek žmonių žuvo ir kiek bu
vo sužeista. Francijos, Vo
kietijos ir Anglijos pasiunti
nysčių namai žymiai nuken
tėjo nuo bombardavimu.

Bet juk tai ne paskutinė 
revoliucija Mexikoj!
Areštavo “motiną Jones”.

Charleston, W. Va., 14 d. 
vas.--Čia areštuota senelė 
Jones, garsi angliakasiu va
dovė. Taip pat areštuotas 
C. H. Boswell redaktorius 
laikraščio “Labor Argus”. 
Areštuoti dar du organizato
riai Amerikos Darbo Federa
cijos, kaltinami konspiracijoj.

Visus juos nugabeno į Pain 
Greek Junction policijos 
ciją.

Tie areštai sujungti 
streiku mainieriu, kuris 
tęsiasi visi metai.

Senelę Jones kaltina už ke
lis žodžius jos kalbos, 
juos atsisako paleisti iš kalė
jimo..

Mainieriai sakosi nenusi- 
leisią, nors milicijos visur 
prigrūsta ir viskas išrodo, 
tarytum karės laike.
Tąftas nepasirašė ant Dil- 

linghamo-Burnetto 
billiaus.

Taftas uždėjo savo veto 
(uždraudimą) ant billiaus,ku
riuo buvo norima suvaržyti 
ateiviu laisvę. Pagal tą bil
liu nemokanti skaityti rašyti 
nebūtu galėję atvažiuoti A- 
merikon.

Argi būtų pavogęs?
Naujos Anglijos graikai 

paaukavo arti trečdalio mili
jono dolerio dėl vedimo ka
rės su turkais. Vyriausiu 
prižiūrėtoju auku rinkimo 
komiteto buvo tūlas Papami- 
halois. Nors buvo reikalau
ta atskaitos, bet tasai vyras 
kur tai dingo. Sakoma, būk 
jisai išvažiavo į Graikiją ka
riauti. Bostono graikai per
davė dalyką ištirti į teismą.
Kaltinami 400 politikierių

Chicagoj didelis subruzdi
mas. Tai vis pasekmės ap
gavysčių laike rinkimo val
stijos prokuratoriaus. Rin
kimu apgavystėse yra kalti
nama 400 demokratišku po
litikierių. Demokratu suk
tybės paviete Cook todėl ki
lo aikštėn, kur jie savytarpy 
susipešė ir išrodė vieni kitu 

griekus”.

Minimum alga Kansase.
Kansas valstijos atstovai 

priėmė billiu apie minimum 
algą. Mažiau pažymėtos algos 
jau negalima bus duoti. (Kel
ti algą galima.) Moterims 
nebus valia mažiau mokėti, 
kaip $6.00 į savaitę už 9 vai. 
darbo dienos.
Paskiausios žinios iš Me

xikos.
I Mexico City uostą Vera 

Cruz pribuvo Suvienytu Val
stijų kariški laivai “Georgia” 
ir kiti.

—10 valandoj 15 d. vasa
rio buvo padaryta pertrauka 
mūšyje. To pareikalavo sve
timu šalių pasiuntiniai, kad 
jie laike pertraukos galėtu 
išvažiuoti į Vera Cruz.

Pranešama, jog laike ko
vos užmušta daug tūkstan
čiu žmonių ir nuostoliu 
daryta ant $20,000,000. 
merikos piliečiai rūgoja 
Tafto, kad šis taip ilgai 
kė su intervencija.
Netikros žinios apie Ma

derą.
Subatos telegramos vien

balsiai pranešė, kad Madero 
atsisakęs nuo prezidentystės.

Nedėldienio gi, 16 d. vas., 
telegramos duoda žinoti, kad 
Madera, bent iš vardo, dar 
yra prezidentu. •

Senatas reikalauja Made
ros prasišalinimo.

- Nekurie laikraščiai pra
dėjo užsipuldinėti ant Tafto, 
kad jisai nesiskubina su pa- 
gelba amerikiečiams.

15 d. vasario naktį Taftas 
sušaukė extra susirinkimą 
savo kabineto ir svarstė Me
xikos reikalu padėjimą. Pa
dėjimas pripažintas labai

. Jau nuėjo, ar jau vi
sai arti Mexikos kariški lai
vai “Georgia”, “Virginia”, 
“Colorado” ir “Denver”.
Bergeris kovoja už laisvą 

spaudą.
V. Bergeris vėl pakėlė pro

testą kongrese dėlei nuolati
nio pačtos persekiojimo lais
vės žodžio. Bergeris primi
nė apie areštą “Appeal to 
Reason” redaktorių ir leidė
ju, kurie išrodė, kaip bjau
riai elgiamasi su kaliniais.

Neseniai buvo konfiskuotas 
dienraštis “The Call” vėl už 
straipsnį apie lytiškąją hi
gieną.
Kruvina kova Mexikoj vėl 

prasidėjo.
17 d. vasario telegramos 

praneša, jog kruvina kova 
Mexico City vėl prasidėjo. 
Suvienytu Valstijų pasiunti
nys pabėgo į Vera Cruz ant 
laivo “Georgia”.

Miestas vėl apimtas pani
ka ir faktiškai atskirtas nuo 
viso svieto. Valdžia įvedė 

■ cenzūrą dėl telegramų.
Kubos republikos laivas 

“Cuba” jau pribuvo Mexi- 
‘kon. '

Geležkelininkų streikas.
34,000 pečkuriu visu ryti

niu geležinkeliu streikas gali 
greitoje ateityje kilti.

17 d. vasario dar paskuti
nį kartą bus padarytas mė
ginimas abiem pusėm susi
taikinti. Jeigu susitaikinti 
nepavyks, tuomet galime 
laukti didelio streiko.

Praėjo atšaukimo billius.
St. Paul Minn. Minneso- 

tos senatas priėmė atšauki
mo billiŲ. Jeigu tą billiu pri
ims ir žemojo rūmo atstovai, 
tuomet Minn. žmonės galės 
atšaukti negeistinus valdi
ninkus, j u tarpe ir teisėjus.

Trįs mirė ant elektros 
kėdės.

New Yorko valstijos kalė
jime Sing Sing mirė ant elek
triškos kėdės trįs žmogžu
džiai. Du iš ju prieš mir
siant prisipažino esant kal
tais.
Parašė testamentą—pas

kui pasipjovė.
J. Bennet, kalvis, gyve

nantis Chicagoje, parašė tes
tamentą, kuriame smulkme
niškai nurodė, kaip reikia su 
juom pasielgti, jam numirus. 
Paskui, paėmęs britvą, pasi
pjovė.

Savo testamente nurodė, 
kad laidotuvės turi apsieiti 
be kvietku, jog laidotuvėse 
negali dalyvauti žmona.

125 areštuoti.
Charleston, W.Va. Milicija 

areštavo išviso 125 streikuo
jančius kalnakasius. Juos 
kaltina už dalyvavimą muš
tynėse, kuriose buvo keli 
žmonės užmušti.
Minutą pasivėlinus—va

landą ilgiaus dirbs.
Brocktono poliemonams 

didelis nesmagumas. Jų vir
šininkai pranešė jiems, jog 
kuris policmanas bent minu
tą pasivėlins ant tarnystes— 
tas gaus visą valandą ilgiau 
padirbėti.

Prisieis storpilviams susi
judinti...

Kriaučių streikas.
40 firmų susitaikė.

14 d. vas. 40 firmų sutiko 
su unijinėmis sąlygomis. To
se firmose dirbama apie 10 
tūkstančiu vyrišku kriaučių. 
Streikieriai mato tame nepa
prastą laimėjimą ir sutiko jį 
su dideliu entuziazmu. Ta
sai susitaikymas suskaldys 
bosu eiles ir sustiprins strei
kuojančius darbininkus. Li- 
gišiol, kaip rašo “The Call,” 
esama jau 248 bosu, kurie 
susitaikė. Manoma, kad už 
keliu dienu skaičius unijiniu 
šapu pasieks 400.

Taigi tik po 6 savaičių il
gos ir sunkios kovos Brook- 
lyno streikieriams pradeda 
žibėti laimėjimo saulelė.

Trūksta aukų.
Streikieriu pagelbos komi

tetas per savo susirinkimą 
apsvarstė, kad trūksta pini
gu, idant atsakančiai galima 
būtu remti streikierius. Nu
tarta prašyti auku nuo orga
nizuotu darbininku.

Lietuviams, sulyginant, 
pareina gana daug auku, bet 
abelnai centrališkoj, pagelbos 
kasoj pinigu trūksta.

Merginų laimėjimas.
Brooklyno streikieriams 

vis labyn pradeda sekties. 
Štai didžiulė firma ant Canal 
st. Clothing Merchant’s As- 
spc. irgi neišlaikė ir susitarė 
su unija.

10,000 merginu grįžta į 
darbą.

Neramumai Japonijoj.
Kova su reakcija Japonijoj 

nesiliauja. Mieste Osaka 
buvo dideli susirėmimai žmo
nių su policija.

Į Tokio atvyko d-ras Sun- 
Yat-Sen, buvęs prezidendtas 
Chinijos republikos. Jojo at
vykimas priduoda daugiaus 
drąsos tiems, kurie kovoja 
su Mikado valdžia.

Japonija stovi prieangyje 
revoliucijos. Taip tvirtina 
daugelis žinovu Japonijos 
reikalu.

Socijalistas seimo pre
zidentas.

Pirmu pasaulyj seimu,- kur 
soc tas išrinktas seimo prezi
dentu, yra Finlendijos seimas. 
Raudonieji socijalistai turi 
aišku viršų Finlendijoj. Da
bartinis seimo prezidentas sa
vo laiku buvo ir Amerikoj. 
Jisai buvo aukso ir anglių 
kasyklų mainierium, taigi 
yra gerai apsipažinęs su dar
bininku gyvenimu.

Adrianopolis liepsnoja.
Sofia, 14 d. vas. Karės mi

nisterija Belgijoj praneša, 
kad visas Adrianopolis, ap
gultas bulgarais ir serbais, 
apimtas liepsna. Daugelis 
turku kareiviu bėga iš mies
to, nors turku viršininkai no
ri juos sustabdyti.

Bombardavimas Adriano- 
polio nesiliauja.
Turkai nori pertraukos.
Turkijos pasiuntinys Lon

done oficijališkai kreipiasi 
prie angliškos valdžios ir pra
šo jos patarpininkauti suren
gime naujos pertraukos ka
rėje. Turkai mato, kad 
jiems nesiseka ir nori vėl tai- 
kinties.

Anglijos valdžia, pasitaru
si su kitu valstijų pasiunti
niais, praneš, ar sutinka ant 
turku propozicijos, ar ne.

Kontraktoriai pavogė 
$10.500.000.

Rymas. Ęarlamento komi
sija, kuri tyrinėjo, ar nebu
vo suktybių, statant namą 
teisingumo ministerijos, su
rado labai daug suktybių. 
Dvidešimts metu tęsėsi sta
tymas. Namas išties kaš
tavo tik pusantro milijono, o 
buvo paimta $12.000.000. 
Viskas kliuvo kontrakto- 
riams ir keliems didžiūnams. 
Kelis suareštavo.

Generališkas streikas 
Belgijoj.

Darbininku organizacijos 
smarkiai rengiasi prie visuo
tino streiko. Streikas ren
giamas ant 14 balandžio, li
nijos ir kitos darbininku or
ganizacijos balsuoja už strei
ką ir jau dabar pradeda rū- 
pinties maisto ir, abelnai, su- 
sišelpimo reikalais.

Streiko tikslas — iškovoti 
visuotiną balsavimą, kurio 
dabar Belgijoj nėra;

Streiku susirūpino ir kara
lius Albertas ir liepęs savo 
ministeriams pasitarti su dar
bininku organizacijomis apie 
streiko išvengimą.

i
Minia užpuolė ant suf- 

ragisčių.
Žmonės jau pradeda pik- 

tinties iš sufragisčiu, ypač

dėlei ju naikinimo laišku pač- 
to dėžėse.

Kada sufragistės grįžo iš 
vieno mitingo ant ju užpuolė 
minia žmonių. Jo vadovės 
ponios Pankhurst automo- 
biliaus langai iškulti.
Korėjiečių teismas vis dar 

neužsibaigė.
Seoul, 15 vas.—106 korė

jiečiu teismas, kuriuos japo
nu valdžia kaltino konspira
cijoj, dar vis nepasibaigė.

Už keliu dienu laukiama 
galutino nuosprendžio.

Graikai užėmė Kretą.
Kreta — tai sala, kurią 

jau seniai norėjo užimti Grai
kija, bet jei to neleido pada
ryti didžiosios valstijos, nors 
patįs kretiečiai veik visi yra 
graikais ir jau seniai, kaip 
nori susivienyti su Graikija.

Žmonės su džiaugsmu su
tiko Graikijos kariumenę, ku
ri išlįpo ant kranto. Visur 
iškabintos graiku vėliavos.

Vengrijoj irgi bus visuo
tinas streikas.

Vengrijoj irgi verda kova 
už visuotiną balsavimą. So- 
cijalistu suvažiavimas veik 
vienbalsiai balsavo už gene- 
rališką streiką. Už steiką 
agituoja net advokatu korpo
racijos. Prisiekusieji teisė
jai atsisako teisti socijalis- 
tus, kuriuos valdžia kaltina 
riaušių kėlime.

Taip, kad prie streiko ren
giasi visa šalis. Valdžia ža
da kuoaštriausia bausti strei
kierius.

Didžiosios valstijos ir 
karė.

Pasiuntiniai svetimu vals
tijų pranešė Turkijai, jog 
tuom tarpu nesikiš į karės 
reikalus, anei užsiims tarpi
ninkavimu.

Taigi, jeigu Tarki ja nori 
taikinties, ji stačiai privalo 
kreiptis prie Balkanų' valsti
jų.

Visi daktarai prieš vieną
Vienas Varšavos daktaras 

(Miklaszewski) atsisakęs sa
vo ligoninėje gydyti žydus 
ligonius.

Už tad visos Rusijos dak
taru suvažiavimas išnešė jam 
smarku papeikimą. Dakta
rai neprivalo užsikrėsti tau
tiška neapykanta.

Šventa skepetaitė.
Paryžius. Tula davatkėlė 

iš miestelio Beriers aplankė 
savo giminiu kapus. Ties 
kapu tūlo Dalvagnac ji pa
matė akmeninę stovylą, 
dengtą samanomis.

Davatkėlė priėjo prie sto- 
vylos ir nušluostė tas sama
nas. Toje minutėje stovyla 
būk tai atgijo ir šv. Marija, 
paėmus skepetaitę, pasakė:

“Ta skepetaitė nuo šian
dien yra šventa”. Davatkėlė 
nepaprastai buvo sujudinta. 
Tąja skepetaite išgydė savo 
paralyžiuotą dukterį.

Dabartės prie tos vietos, 
• kur pasirodė stebuklas, trau

kia jau žmonių minios.
Ar nebus tik nauja lietu

viška Sasnava? Ir tokioms 
kvailystėms dar tikima XX 
amžyje.

Tai niekinimas civilizacijos 
ir kultūros.

Kauno lietuviškas bankas. ]
Kauno liet, bankas įsteig

tas 1911 metais spaliu mėn. 
Pat pradžioj apyvartos kapi
talo buvo 11,160 rub. Nariu 
buvo 70. Per metus ir du 
mėnesiu prisirinko 301. Apy
vartos kapitalo buvo 34,765 
rub., o viso turto yra 319,765 
rubliai.

Banko nariai gauna 10%. 
M. Čiurlionies kuopa prie 

Dailės Draugijos.
Sausio 27 d. prie Lietuviu 

Dailės Draugijos galutinai 
susiorganizavo M. Čurlionies 
xuopa.

Peterburgo Aleksandro III 
muzėjus nupirko vieną iš gra
žiausiu M. Čiurlionies paveik
slu: “Prelude.” \

Tik dabar, M. Čiurlioniui 
mirus, pradedama suprasti ir 
branginti jo paveikslai.

Tegul bus pagarbintas.
Žemaičiuose yra toks pa

protys: iš pirties sugrįžusi 
šeimyna į trobą būtinai turi 
pasakyti: 1 ‘Tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus!” La
bai keista išrodo: šiaip į tro
bą įėjus sakoma ir “labą ry
tą” ir “sveiki gyvi!”, tečiaus 
iš pirties be augščiau minėto 
išsireiškimo neapsieinama.

Ką tai reiškia?
Girių pardavojimas. *

Rokiškio (Ežerėnu pav.) 
Gr. Przezdzieckis pardavė gi
rios už 200 tūkst. rub. Giria 
jau kertama.

Švėkšnos (Raseinių pav.) 
gr. Jurgis Plioteris pardavė 
daug girios, kuri auga bend
rose su valstiečiais ganyklo
se. Valstiečiai ketina prieš 
tokį pardavimą protestuoti.

Plėšikai.
Didysis Panemunis (Kauno 

gub.) Sausio 14 d. 5 vai. po 
pietų pačtalijonas važiavo su 
korespondecijomis iš Vi tai - 
davos—Naratuos. Jam bai
giant važiuoti Naratuos, už
puolė jį 6 girti plėšikai, stvė
rė už arklio ir ratu ir sustab
dė. Matydamas pačtalijo
nas, kad bus bloga, stvėrė 
kardą gintis. Begindamasis 
sužeidė keletą plėšiku. Bu
vo net tokiu, kad negalėjo 
paeiti.* Reikėjo vežte nuvež
ti pas gydytoją. Parvažia- 

■ vęs pačtalijonas Naratuos, 
: davė žinią policijai. Policija 
; suėmė vyrus.

va. Žmonės važiavusieji vieš- 
keliu davė žinią jos ponams, 
kurie atvykę, žinoma, pinigu 
pas ją neberado.
Nesiseka sargybinikms.
Naumiesčio apskričio sar

gybiniams pradeda nesisekti.
Neseniai apygardos teisme 

buvo teisiamas buvęs sargy
binis Baliutis už nukirtimą 
nykščio dešinės rankos ūki
ninkui Nievierauckui. Po 
tam atsitikimui Baliutį nuo 
tarnystes atstatė. Už tokį, 
savo narsumą Baliutis dabar 
gavo 4 mėn. kalėjimo ir su- 
viršum 600 rubliu atlyginti 
Nievierauckui už padarytą 
ubagystę. Baliutis yra lietu- 
vys, ūkininko sūnus, 
Seinų apskr.

Kitas sargybinis 
taipgi lietu vys, šį
Šiaudinėje (Kidulių 
kančium iškirto vienam vai
kinui akį. Apie tą atsitiki
mą dabar eina tardymas. Ir 
šitasai narsuolis, regis, bus 
nubaustas nemažiau Baliu- 
cio.

Paskutiniais metais pas 
mus žymiai padidintas sar
gybiniu skaičius. Neesant 
rusu, priima sargibiniais ir 
lietuvius, teisingai išsitar
navusius kariumenėje. Sar
gybiniais eina tankiausia ūki
ninkaičiai, kurie mėgsta išsi
gerti, o sunkiai dirbti visai 
nenori. Ot bejieškant leng
vos duonos, kaikuriems pri
sieina paragauti net kalėji
mo duonos.

Užperniai Šakiu “starša”. 
Volkov, Lukšiuose per atlai
dus gerai įkaušęs, ėmė taip 

, smarkauti, kad apdaužė ke
letą visai nekaltu žmonių, 
tame skaitliuje ir sargybinį 
Koško, kuris stengėsi numal
šinti savo “staršą.” Už tai 
Volkov tapo paliuosuotas iš 
sargybiniu. Bet netrukus 
jisai vėl paskirtas žemesniuo- 
ju sargybiniu Suvalkuose.

Nekaltos aukos.
Telšiai (Kaunogubernijos.) 

Nauju mėty dieną ežere 
rado du jaunu žyduku, o vis 
per savo drąsumą. Mat, le
das ne visai dar buvęs užša
lęs.

Panevėžys. 1 d sausio ne
toli Panevėžio už kokiu ketu
rių verstu rasta ant vieškelio 
vps gyva 18 metu mergina. 
Ši, nelaimingoji, tarnavo pas 
poną Staponavičiu • Paežerio 
dvare ir važiuodavo į Pane
vėžį pardavinėti pieno, svies- 
sto ir sūriu. Minėtąją dieną 
pardavusi visus produktus ir 
surinkus 15 rub. grįžo links
ma namo. Nepravažiavo nė 
pusės versto, kaip užpuolė ją 
pikti žmonės ir vos liko gy-

Sukčių lioterija.
Po Kauno gub. miestelius 

žydai važinėja su lioterijo- 
mis. Atvažiuoja į kokį nors 
miestelį, atidaro savo sukčių 
lioteriją ir pradeda iš žmo
nių pinigus viliot. Sustato 
visokiu blizgučiu, porą šiek- 
tiek brangesniu daiktu, mat, 
kad labiau žmones privilioti, 
ir pradeda žmonėms akis 
dumti. Kas nors kokį nieką 
išloš, tai žmonės visu urmu 
puolasi bilietu pirkti. O bi
lietai pigus—po 30 k. ir po 1 
rub.
nėms,| 
vilioti!

Suardė tiltą.
Maletai (Viln. gub.). Pas 

mus apšvietimas labai žemai 
stovi. Tai parodo šitoks at
sitikimas: vieno sodžiaus 
vaikinai, žinoma, įkaušę, be- ‘ 
eidami namon, sudraskė til
tą. Urėdninkas sustatė pro
tokolą ir teismas nuteisė vi
siems po 25 rublius, užmokė
ti ir po 15 (sutku) sėdėti... 
Pas Malėtu gydytoją buvo 
atvežta mergaitė su sulaužy
ta koja. Bet kaip tėvai ne
turėjo kuom brangiai užmo
kėti, tai gydytojas nieko ne
darė, bet pasiuntė į Vilnių 
vežti. Bevežant ji mirė.



SPAUDOSBALSAI
Senatorių gudrumas.
Senatas pripažino, kad pre

zidentas turi būti renkamas 
kas šeši metai. Tiesa, kongre
sas su tuomi nesutinka, bet 
svarbu žinoti, kodėl ponams 
senatoriams taip patinka še
šių metu (o ne keturių) pre
zidentavimo terminas.

Męs žinome, kad kiekvieni 
rinkimai labai sujudina žmo
nes ir duoda progą politiškai 
išsilavinti. Męs žinome, kad 
dabar, faktiškai, tik viena 
partija teišaugo, o republiko- 
nu ir demokratu balsai ma
žėja. Todėl senatoriai ir no
rėtu, kad renkamoji agitaci
ją atsibūtu rečiau, nes tuo
met žmonės galės ilgiau snau
sti ir sapnuoti apie Jokūbo 
kopėčias, kuriomis tasai į dan
gų lipo. Massachusetts dar
bininku laikraštis “The Lea
der” sako:

“Nėra nieko naturališkesnio, kaip ta
sai senatoriŲ noras padaryti kodidesnj 
laiko tarpą tarpe dviejy nacijonališkv 
kompanijy”.

Todėl pailginimas preziden
tavimo termino žmonėms yra 
kenksmingas.

Mišios už revoliucijo- 
nierius.

Mažu ir už mūsų griešnas 
dūšeles bus atlaikytos kada 
nors pamaldos. Taip labai 

‘tankiai būna!
Štai, kaip rašo lenku laik

raščiai, Tautiškas Lenku Ko
mitetas, kuris turi rūpinties 
pagerbimu atminties sukilė
liu 1863 metu, užperkąs iš
kilmingas pamaldas.

Jeigu jau tauta rodo savo 
pagarbą sukilėliams mišių už
pirkimu, tuomet blogi daly
kai su ta tauta. Na, bet, ro
dosi, ne visi lenkai taip elgia
si.

Gerosios pono Wilsono 
duktcrįs.

Rodykite tiktai žibantį gy
venimo paviršį! Tegul viskas 
spinda, viskas tvyska. Kam 
žiūrėti j žemės purvus! Argi 
ne taip?

Pono Wilsono dukterįs su- 
mislijo pažiūrėti, kaip išrodo 
mūsų teismai. Josios pereitą 
savaitę atsilankė į “Women’s 
Night Court”, kur teisia mer
ginas, tas nelaimingąsias 
merginas.

Laike buvimo teisme Wil
sono dukterų, visas teismas ir 
patsai teisėjas išrodė, tary
tum pašventinti. Nei vienos 
merginos nenuteisė. Pirm to 
gi teisė be atsižvelgimo.
Wilsoniutes, išėjusios iš tei

smo, galėjo pamislyti: “ko
kie puikus mūsų teismai, ko
kie šventi mūsų teisėjai!”

“Kiek daug pasauly yra 
lėliu, kurios nepažįsta tikro 
gyvenimo!”—sušunka “New 
Y orker Volkszeitung”.

Esama betgi ponų.
“Kovoje” (N 7) J. Stasiu

levičius rašo:
“Šiuomi pranešu, kad Literatiško 

Komiteto narys Ilgaudas pasilaikė sau 
V. K. Račkausko vertimo rankraščio 
“Ant Dugno” dalį ir ant Sąjungos Sek
retoriaus reikalavimo neduoda nei atsa
kymo”.

Su d--ro Garmaus rankraš
čiu ir tas pats. Rašytojai 
bijosi duot savo raštus Lit. 
Komitetui.

Oi, tie ponai Ilgaudai! Ir 
kam dar jie užsilipina prie 
kepurės socijalisto ženklelį?

“Filosofas“ apie kalė
jimus.

Žinomas Tilžės “filosofas” 
p. Vydūnas savo “Jaunime” 
rašo:

“Kad kalėjimai reikalingi, negali bū
ti abejonės... kaip galėty doras žmogus 
gyventi, jeigu piktadariai nebūty apka
lami”.

Kaip prastai, žandariškai, 
čia išrišama svarbiausias 
musu dienu klausimas apie 
prasižengėlius ir bausmes.

Apie ponias sufragistės.
“Laisve”veik nespėja ra- 

šyti apie Anglijos sufragisčiu 
“šposus”: tai langus iškūlė, 
tai pačtos dėžutes su laiškais 
sunaikino, tai telegrafo stul
pus nupjaustė, tai, kaip ka
zokai, įsiveržė į kvietkinyčią 
ir parodė kvietkininkams, 
kur pipirai auga.

Skaitydami panašias ži
nias, vieni gardžiai nusijuo
kia, kiti pasipiktina, treti gi 
pasigėri “narsiomis karžygė
mis.”

Tebūna man leista ataušin
ti kaip karštąsias sufragis- 
tes, taip ir jų prietelius. Lie
tuviška visuomenė neturi ti
kro supratimo apie ponias su- 
fragistes. Josios visiškai nė
ra tokios teisingos, kaip tai 
gali rody ties.

Jau keli metai, kaip Angli
jos sufragistės bombarduoja 
savo valdžią. Kad jos teisiu, 
reikalauja, iš to kiekvienas 
pirmeivis turi pasidžiaugti. 
Dėlei to aš jąs nei nemanau 
peikti.

Pereitais metais birželio 
mėnesy Anglijos parlamen- 
tan buvo -jneštas billius 
(Franchise and Registration 
bill.) Pagal tą billiu buvo 
norima suteikti balsavimo 
teises daugeliui vyru, kurie 
ligi tol nebalsavo. Anglijoj 
yra 12 milijonu suaugusiu 
vyru, tuo tarpu balsuoja tik 
7 milijonai. Taigi billius bu
tu praplatinęs vyru teises. 
Sufragistės pradėjo varyti 
karštą agitaciją, kad rinkimo 
teisės būtu išplatinta ir ant 
moterų. Pirmutinis minis- 
teris Asquith pasakė, kad 
prie billiaus galima įnešti pa
taisą apie moterų teises. Vis
kas išrodė labai gražiai. Mi- 
nisteris E. Grey įnešė patai
są, kad išbraukti žodis “vy
ras” ir įdėti žodžius “kiek
viena persona.” Nors čia dar 
nebuvo pilno aiškumo, vie
nok tai galėjo būti labai ge
ru ginklu kovoje už teises.

Buvo dar ir kiti pataisy
mai, bet apie juos pakalbėsi
me vėliau. Matydami, kad 
moterįs gaus balsus —ju prie
šai pakėlė smarkiausią agita
ciją. Pradėjo šnekėti, kad 
suirs šeimyna, valstija, reli
gija, altoriai ir tt. Ministe
rial skilo į dvi pusi, vieni už, 
kiti prieš. Atžagareiviu ir 
pirmeiviu partijos irgi skilo, 
vieni už, kiti prieš.

Pagaliaus, ; kaip męs žino
me, valdžia, išsigandusi Gre- 
jaus ir kitu pataisymu, ža
dančiu moterims balsavirųo 
teises, atsiėmė savo billiu at
gal. Ką gi daro dabar su
fragistės? Gi kelia didžiau
si lermą. Bet męs įsigilinki
me į dalyką atydžiau.

Laike svarstymo parla
mente darbininku partija į- 
nešė, kad kiekvienas vyras ir 
kiekviena moteris, susilaukę 
21 metu, gautu teisę balsuo
ti. Tai buvo teisingiausia 
pažvalga. Bet nei pirmei
viai, nei atžagareiviai ne
manė paremti tą pataisą. 
Mat, tuomet būtu gavusios 
balsą 13 milijonu moterų. /

Pirmiausia atžagareiviai, 
o su jais ir daugelis turtingų
jų sufragisčiu, nori suteikti 
balsus tiktai “viršūnėms.” 
Štai pirmeivis Dickenson įne
šė, kad balsavimo teises gau
tu tik tos moterįs, kuriu vy
rai jau dabar balsuoja ir ku
rios neprigulmingai gyvena. 
Bet tokiu moterų tik 6 mili
jonai. Čia ir išlenda yla iš 
maišo, nes kitos moterįs jau 
liktu be nieko. Atžagarei
vis gi Littletone įnešė, kad 
tegul liekasi dabartiniai rin
kimai, tiktai reikia jie išpla
tinti ant moterų. Tuomet, 
prie dabartinės rinkimu tvar

kos, gautu balsą apie 2 mili
jonu turtingu moterų.

Ir ar žinote ką? Ogi su-? 
fragistės su tuomi sutinka. 
Vadinasi, moterims buržua- 
zėms visai nerūpi pilnas, vi
suotinas balsavimas. Tasai 
visuotinas balsavimas išeitu 
ant naudos darbininku parti
jai. Ponios sufragistės nori 
tiktai sau balsu ir tuos bal
sus jos atiduos už kapitalis
tiškas partijas.

Ponios sufragistės, tosios 
ponios ministerienės, grafie
nės, tetos ir dėdienės rodo 
daug vaikiškos ir kvailos 
drąsos, nes žino, kad ponai 
ministerial savo pačias per- 
smarkiai nenuteis. Todėl tas 
paviršutiniškas ‘ ‘revoliucijo- 
niškumas”—yra paslėpta agi
tacija naudai kapitalizmo.

Užtat mūsų reikalavimas 
yra tas pats, kurį išstatė ir 
Anglijos darbininku partija 
ir tosios moterų minios, ku
rios eina po raudona vėliava. 
Męs ir remiame sufragistės, 
bet tiktai tąs, kurios 
kovoja už pilną, neapkarpy
tą visuotiną ir lygu balsavi
mą. Tosios sufragistės eina 
sykiu su viso pasaulio darbi
ninkais, nes josios gerai su
pranta, kad pilnas moterų 
laimėjimas įvyks su socijaliz- 
mo laimėjimu.

L. P.

Lietuviški illiustruoti ir 
krutanti paveikslai.

-------- \
Jokia kita naujiena neįgijo 

paskutiniais metais tokios 
aiškios miniu simpatijos, 
kaip krutanti paveikslai. Ma
ži ir dideli, vyrai ir moterįs 
bėga į krutančiu paveikslu 
teatrus. Tuomi žmonių m- 
teresavimusi krutančiais pa
veikslais uoliai pradėjo nau- 
doties įvairios partijos. Net 
mūsų “šventoji bažnytėlė” 
palaiko tas “marnastis” ir 
Dievo kančios perkeltos ant 
gatvės.

Męs, lietuviai, lankome 
svetimtaučiu teatrus. Prasti 
žmoneliai ypač mėgsta žiū
rėti paveikslus iš šventosios 
istorijos. Teko matyti, kaip 
ašaroja Lietuvos bobutės, 
žiūrėdamos į Kristaus kan
čias.

Amerikoje męs susilaukėm 
pp. Račiūno ir Danieliaus į- 
staigos. Jiedu apkeliavo dau
gelį lietuvišku kolioniju ir, 
kaip teko pastebėti iš laik
raščiu, jiems gana gerai pa
vyko. Man pačiam teko ma
tyti pp. Danieliaus-Račiūno 
paveikslus. Aš mačiau, kaip 
žmonės džiaugėsi, išvydę sa
vo gimtinės vaizdus. Kaip 
girdėjau, p. Račiūnas važiuo
siąs į Lietuvą, kad surankio
ti vaizdu iš visos Lietuvos, 
neaplenkiant nieko, kas bū
tu žymesnio.

Mano nuomone, tokie pa
veikslai lošia labai didelę a- 
gitacijinę rolę. Jie lošia dar 
ir auklėjančią rolę. Todėl 
labai geistina būtu prašali
nus daugelį stambiu negeru
mu, kuriu yra pas pp. Račiū
ną ir Danielių.

1) Niekuomet nereikia kel
ti tautiškos neapykantos. 
Tuo tarpu pp. Račiūnas ir 
Danielius prie mažiausios 
progos visas bėdas suverčia 
ant lenku. , Jie, mat, ir Vil
niaus Gediminkalnį norėję 
suardyti, jie visaip engę Lie
tuvą. Rodymas p. Rymšos 
skulptūros (kova žirgvaikio 
su lenku ereliu) ir tam tikri 
paaiškinimai rodo ne ką kitą, 
kaip tik žiūrėjimą į dalykus 
klerikalu ir siauru 
tautininku akimis. Tą 
pažvalgą reikia mesti šalin.

2) Lietuvos gyvenimo fizi
onomija dabar netikra: dau
giausia vis bažnyčios, bažny
tiniai chorai ir tt. Aš nieko 

neturiu, kad parodžius žy
mesnes bažnyčias, kaip pui
kaus gotiško stiliaus Rokiš
kio bažnyčią, senąją Zapiškio 
bažnyčią, Vilniaus ir Žemai
čiu kalvarijas ir tt. Bet nė
ra nei mažiausio reikalo ro
dyti visas nuskurusias baž
nyčias. Lietuvoje žmonių 
gyvenimas sukasi ne tik apie 
bažnyčias.

3) Visai nėra paveikslu iš 
istorijos revoliucijos judėji
mo Lietuvoj. Revoliucija aš 
skaitau ne tik 1905 metu ru
dens atsitikimus. Revoliu
cija prasidėjo daug anksčiau. 
Žmonėms būtinai reikia pri
minti mūsų “kontrabandinę 
gadynę”, pradedant nuo ko
riko Muravjovo laiku: kova 
už spaudą, kontrabandistai, 
kratos, Kražių skerdynės,— 
vis tai būtinai reikėtų paro
dyti, nes, kaip sakiau, lietu
viu gyvenimas ne vien apie 
bažnyčią sukasi.

4) Niekuomet nereikia už
siimti ypatiška reklama; ži
noma, kodėl neparodžius žy
mesnius vyrus ir moteris. 
Bet kuomi užsipelnė Drauge
liu familija iš Mariampolės, 
kad tą kuniginę familiją gar
sinti, kaipo “labai žymią.” 
Aš tikrinu, kad Lietuvoje y- 
ra daug daugiau žymesniu 
familijų.

5) Man išrodė labai pras
tais paveikslai iš lietuviško 
sodžiaus gyvenimo, ypač iš 
Vilniaus gubernijos. Reiktu 
tai prašalinti.

6) Trūksta paveikslu iš 
moksleivijos ir moterų gyve
nimo.

7) Reiktu didesnės siste
mos, didesnio nuoseklumo. 
Dabar, padėkime, kokią nors 
parapiją (leiskime, Balbieriš
kio) illiustruoja 5-10 paveik
slu, o tokie miestai, kaip 
Šiauliai, Panevėžys veik ne
rodomi. Dainų paveikslus 
reikėtų -daugiau pritaikyti 
prie mūsų gyvenimo, nes da
bar tik maža dalis iš ju na- 
turališka.

Taip-pat reiktu vengti 
klaidu geografijoj: zubrai 
negyvena Kauno gub. ir tt.

Prašau nepaskaityti už 
blogą šiuos mano nurodymus. 
Kaip matote, aš patariu dau- 
giaus skaityties su tik- 
ruojugyvenimu.

Bostonietis.

Pačto knygynai.
Mažai teturime geru kny

gų, bet ir tos pačios dau
geliui neprieinamos. Tik 
didesniuose miestuose turi
me savo knygynus, bet ir tai 
nevisur.

Kitos tautos, šuoliais bėg
damos kultūros keliu, kur 
tai mus pralenkė. Jos išgal
voja vis naujus būdus, vis 
naujus kelius, kad gerą kny
gą galėtu žmonės pasiekti. 
Štai Belgijoj įkuriami pačtos 
knygynai.

Valdžiai paduotas projek
tas įkurti pačtos knygynus 
su 10.000 knygų. Skaitytojas 
turi apsiimti ant savęs kaš
tus knygos sugrąžinimo. 
Pristatyti gi knygą turi pac
ta.

Visuose pačto ofisuose bū
tu didžiojo knygyno katalo
gai, taip kad žmogus gali 
rasti pilniausį patarnavimą 
pačtoje, kaip išsirinkime, 
pareikalavime, taip ir gavi
me knygos.

Valsčių valdybos, mokyk
los galėtu išsirašyti ant syk 
daug knygų ant visu metu. 
Metams praslinkus, knygas 
turėtu grąžinti. Valdžia tu
rėtu pagelbėti knygynui pi
nigine pašalpa. Tuomet Bel
gija pralenks visas kitas tau
tas.

Ar ne vertėtu ir lietuviams 
pagalvoti apie keliaujantį 
knygyną?

JACK LONDON.

Kaip elgiasi baltaveidžiai 
žmonės?

(A^akymėlis).

(Tąsa).
—Vogti yra negražu,—pasakė senis. 

—Jeigu šuo pavagia jūsų mėsą, jūs muša- 
te šunį lazda. Toksai jau įstatymas. To
kį įstatymą šuniui davė žmogus, o šuo tu
ri jo Klausyti, Kada gi žmogus atima nuo 
jūsų mėsą, arba jūsų valtelę, arba jūsų 
moterį, - jūs užmušate tą žmogų. Tai yra 
įstatymas ir geras įstatymas. Vogti yra 
negera, todėl ir yra įstatymas, jog žmo
gus nevogtu. Jeigu jisai vagia—tai turi 
numirti, kas neklauso įstatymo—tai turi 
nukęsti. O mirtis—tai didžiausias skau
dėjimas.

—Bet jeigu jūs užmušate žmogų, tai 
kodėl neužmušate šunies?—paklausiau aš.

Senis Ebbits pažiūrėjo į mane su di
deliu nusistebėjimu, o Cille nusijuokė, iš
reikšdama didžiausį pasityčiojimą. Jiems 
išsirodė keista, kad aš užduodu tokius vai
kiškus klausimus.

—Ot, taip lyginais ir elgiasi baltas 
žmogus,—sumurmėjo senis Ebbits.

—Tame matyties kvailumas balto 
žmogaus,—šiurkščiai pasakė Cille.

Aš supratau, kad privalau nusileisti 
ir pratariau:

—Lai tuomet senelis Ebbits pamoki
na mane išminties.

—Šunį neužmuša dėlto, kad jisai turi 
vežti žmogaus roges. Žmogus gi niekuo
met neveža roges kito žmogaus, todėl jį 
ir reikia užmušti.

—Aha,—sušnibždėjau aš.
—Čia ir yra įstatymas,—tęsė senis 

Ebbits. — Dabar pasiklausykie, baltasai 
žmogau, aš tau papasakosiu apie didelę 
kvailybę. Gyveno kartą indijonas vardu 
Mobic. Jisai pavogė pas baltą žmogų du 
svaru miltų. Ką gi daro baltas žmogus? 
Ar jisai mušė Mobicą? Ne. Ar jisai užmu
šė Mobicą? Irgi ne. Ką gi jisai jam pa
darė? Palauk aš tuoj tau apie tai pasa
kysiu. Pas baltus žmones yra tam tikras 
namas (kalėjimas.—Prier. vertėjo.). Jisai 
užrakina Mobicą tame name. Stogas &nt 
to namo puikus, sienos storos. Name vi
suomet šilta. Jisai duoda Mobicui tiek 
valgyti, kiek tik jisai nori. Ir vis tai la
bai geras maistas. Niekuomet Mobic per 
visą savo amžį tokio valgio nėra ragavęs. 
Čia ir lašinių ir duonos ir pupų. Mobic 
jaučiasi kopuikiausia. Duryse yra spyna, 
kad Mobic nepabėgtų. Tai ir didelė kvai
lystė. Kuriam galui Mobicui bėgti. Juk 
jisai turi gero maisto, gerą patalinę ir jam 
visuomet šilta. Tris mėnesius sėdi Mobic 
tame name. Jisai pavogė pas baltą žmo
gų du svaru miltų, o už tai baltas žmogus 
jį maitina net tris mėnesius. Mobic prisi
valgė lašinių, pupų, sviesto, cukraus. Pra
ėjus trims mėnesiams, baltasai žmogus 
atidaro kalėjimo duris ir liepia Mobicui 
namo kraustyties. Mobicas 4neiti, o bal
tasai žmogus jį vyti. Na ir išvijo. Pa
reina Mobic namo visas nusipenėjęs. Štai 
kaip elgiasi baltas žmogus ir jo pasielgi
mo aš negaliu suprasti. Juk tai kvailys
tė, didelė kvailystė.

Bet aš vėl užminiau seniuiį kad jisai 
papasakotų apie savo vaikus.

—Buvo Moklanas,—pradėjo Ebbits.
—Drūtas žmogus,—perkirto jį Cille. 

—Jisai galėjo irties irklu visą dieną ir vi
są naktį ir nei sykio neapsistoti pasilsiui. 
Jisai suprato apie žūklavimą ir apie van
denį.

—Buvo Moklanas,—atkartojo Ebbits, 
visai neatkreipdamas atydžios, kad jį žmo
na perkirto.—Kartą pavasarį jisai nuplau
kė žemyn Jukonu į fortą Cambel papirk- 
liautų. Tame forte randasi daug visokių 
tavorų ir baltasai pirklys, kurį vadina 
James. Tenais yra dar liekorius balto 
žmogaus, tas, kurį jūs vadinate misijo- 
nierium.

♦Forte Cambel yra taip-pat blogas 
vanduo. Jukonas išsirodo tyli upė, bet 
toje vietoje vandho labai smarkus ir tekė
jimas bėga iš vienos ir kitos pusės. Tie 
tekėjimai susiduria ir pasidaro sūkurys. 
Tekėjimas nuolat mainosi, vandens pavir- 
šis nuolat mainosi, taip jog du kartu paei
liui niekad nebūna vienoda. Moklanas— 
mano sūnus, todėl jisai drąsus žmogus.

—Ogi mano tėvas, ar nebuvo drąsus 
žmogus?—paklausė Cillė.

—Tavp tėvas ar buvo drąsus žmogus, 
—pratarė Ebbits, nenorėdamas, matomai, 
įsileisti su savo boba į ginčus.—Moklanas 
tavo sūnus ir mano, todėl jisai ir drąsus. 
Tai vis tas pats, ką įpilti į puodą perdaug

vandens. Jis visviena išsilies per kraštus. 
Taip ir pas Moklaną buvo perdaug drąsos 
ir ji išsiliejo pro kraštus. Jauni medžio
tojai visi bijojosi blogo vandens forte 
Cambel, bet Moklanas nebijojo. Jisai gar
siai juokiasi ir stačiai eina į blogą vande
nį. Sūkurys ima Moklaną už kojų ir jisai 
sukasi-sukasi, pagaliaus pradeda skęsti 
gilyn—ir jo daugiaus nematyti.

—Oi, oi, oi!—sudejavo Cillė.—Išmin
tingas ir narsus buvo jisai, nes buvo ma
no pirmutiniu sūnumi.

—Aš Moklano tėvas, pasakė Ebbits. 
—Aš sėduosi į valtelę ir važiuoju į fortą 
Cambel skolos atsiimtų.

Skolos? — paklausiau aš. — Kokios 
skolos?

—Skolos nuo Jameso, nuo to pirklio. 
Juk toksai įstatymas keliavimo po sveti
mas šalis.

Aš pasakiau jam, kad nieko apie tai 
nesuprantu. Tuomet Ebbits man paaiš
kino.

—Klausykie, o baltasis žmogau! Pas 
tave yra šuo, kuris smarkiai kanda: ka
da šuo įkanda svetimą žmogų, tau gaila 
to svetimo žmogaus ir tu duodi jam dova
ną, nes tavo šuo jį įkando. Tu jam atly
gini. Argi ne taip? Taip-pat lyginais, 
jeigu tavo šaly yra blogas vanduo ar blo
ga medžioklė, tu už tai privalai mokėti. 
Tai yra teisinga ir tokis yra įstatymas. 
Brolis mano tėvo nuėjo medžiotų į Tana- 
nų šalį, ir ten jį sudraskė meška. Tuomet 
mano tėvas nuvažiavo į Tananų šalį ir ga
vo daug meškenų ir lokenų bei kitokių do
vanų. Pas juos buvo bloga medžioklė ir 
jie turėjo užmokėti už blogą medžioklę. 
Todėl ir aš plaukiau į fortą Cambel atsi
imtų savo skolos. James, vyriausias pir
klys, tik pažiūrėjo į mane ir nusikvatojo. 
Jisai ilgai kvatojo, bet užmokėti man nie
ko neužmokėjo. Aš nuėjau pas liekorių, 
kurį jūs, baltaveidžiai, vadinate misijonie- 
rium ir ilgai su juomi kalbėjau. Aš jam 
aiškinau, kad už blogą vandenį turi man 
atlyginti, bet misijonierius pradėjo visai 
apie kitą kalbėti. Jisai man pradėjo 
pasakoti, kur nuėjęs Moklanas, kada nu
mirė. Toje vietoje labaf daug ugnies. Jei
gu tai teisybė, tai Moklanui niekados ne
bus šalta. Misijonierius pasakojo dar, kur 
aš nueisiu, kada numirsiu. Jisai pasako
jo daug visai netikusių dalykų. Jisai pa
sakė, kad aš aklas—bet tai melas; jisai 
pasakė, kad aš šviesos nematau, bet tai ir 
melas. Aš jau pasakiau, kad diena ir 
naktis ateina vienodai ir jog mano kaime 
ne tamsiau, kaip forte Cambel. Aš jam 
dar pasakiau, kad ^vely man atiduotų sko
lą už blogą vandenį, negu čia man pasa
kotų apie šviesą ir tamsybę. Tuomet mi
sijonierius perpyko ant manęs ir liepė man 
išeiti laukan. Dabar pats matai, kad aš 
negavau nei skolos, nei nieko. Man Mo
klanas žuvo ir ant senatvės mudu su sene 
neturime kuomi pasiremti.

—Ir vis tai per balto žmogaus prie
žastį,—pridūrė Cillė.

—Ir vis tai per baltuosius žmones,— 
patvirtino Ebbits.—Bet tai dar ne viskas. 
Turėjome męs dar antrą sūnų Bidarčiką. 
Su juomi baltasai žmogus pasielgė vienaip^ 
o su Jakimanu vėl visai kitaip, nors juodu 
abudu užmušė po baltą žmogų. Išpradžių 
aš tau papasakosiu apie Jakimaną, jauną 
medžiotoją mūsų sodžiaus, kuriam teko 
užmušti baltą žmogų. Paklausykie, ką aš 
tau papasakosiu apie Jakimaną, o paskui 
apie savo sūnų Bidarčiką.

(Tol. bus.)

ILGESYS.
(Iš “Jaunimo”).

Aš išmainiau laukus tėvynės 
I triukšmą miesto neramaus, 
Ir šviesą aušros vakarinės 
Ant urvo drėgno ir tamsaus.

Atsimena laikai laimingi, 
Kada iš lauko grįždamas 
Su arklu ant pečiu galingu, 
Aš laisvės dainą dainavau.

Mane sutikdavo tėveliai...
Ramu taip būdavo širdyj, 
Kada čiulbėdavo paukšteliai 
Per kiaurą dieną ir naktyj.

Ant slenksčio sėsdavau ilsėtis, 
Klausiaus dainelės jausmingos, 
Toli ten kaime ką girdėtis 
Iš lūpų draugės mylinčios.

Dabar gi... nebmatau saulutės, 
Nebčiulba paukščiai jau saldžiai 
Ir neskamba daina meilutės, 
Vien.ūžia miestas neramiai.

Ir traukia jiegas paskutinės 
Dirbtuvės dūmai ir ugnis.
O, jūs, laukai manos tėvynės, 
Kada išvysiu aš jumis!? *

Nelaikio Aidas.

f
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—Tu, Rožyte, sakaisi daug 
išmananti. Tad ar nepasa
kytum tu man, kuomet pa
sibaigs ta streiky pavietrė?

—Klausi, kada pasibaigs, 
o aš tau pasakysiu, kad dar 
tik prasideda. Dar męs tu
rėsime tokių streiky, apie ko
kius tu nei nesapnavai.

—Jeigu taip bus, Rožyte, 
tai aš tiems nelabiems riau
šininkams anei cento neau
kausiu, o jeigu ateis auky 
rinkti į stubas, tuomet su 
šluota išvysiu.

—Gėdinkies, mama, taip 
kalbėti. Ar jau tavo širdis 
apžėlė tokia stora žieve, kad 
tu nematai artimo ašarų?
• —Cit, ilgaliežuve. Ji, ma
tai, rūpinsis apie mano širdį. 
Jūs pats,cicilistai,sakote, kad 
į svetimą sąžinę nelendat, o 
dabar ji ėmė kritikuoti mano 
širdies apaugimą. Aš tau no
riu pasakyti, kad afiery ne
sigailėjau niekuomet. Rei
kia aukauti ant mielaširdin- 
gy darby, o ne kokiems ten 
cicilistams. Ar tai jie nega
li pragyventi už 2 doleriu? 
Bet, matai, lapserdokai pra
geria, prauliąvoja, o paskui 
aukas rinkti. Na, jau aš ne
padėsiu, kad jiems ragai dar 
ilgesni išaugtų, tuomet visą 
svietą išbadys.

-Gėdinkies, mama, taip 
kalbėti. Juk tu bjauriausiai 
bliūznyji. Tu žinai, kad strei
kuoja šimtai tūkstančių, o 
su mažais vaikučiais ir mote
rimis bus netoli milijono. Ir 
tuos žmones tu vadini pijo
kais! Jau, turbūt, tavo šir
dis iš akmens, arba akįs ap
sidengė tokia juoda plėve, 
kad nieko aiškiai neatskiri. 
Aš matau, kad juo tu eini 
senyn, juo mažyn supranti.

—Oi, Rožyte, palaukie, su
silauksi mano mėty, tuomet 
ir pati kitaip užgiedosi. Da
bar tai tu, kaip į barabaną 
mūši, o paskui taip giedosi 
šventas giesmes, kad tik to 
reikės. O jeigū afieravosi 
kam, tai tik bažnytėlei ar sa
vo dūšios išganymui. Štai 
Chicagoje turime klioštoriy. 
Ar tu žinai, kad ten yra 17 
zokorfinkių, o apie kelios de
šimtis rengiasi įstoti? Ar tu 
žinai, Rožyte, kad tą kliošto
riy reikia užlaikyti? Kuni
gėlis man sakė, jog kliošto- 
rius turi 60 tūkstančių sko
los. Ot, čia tai reikia aukau
ti. Čia aiškus dėl tautos iš
ganymas. Męs negalime at
silikti nuo svetimtaučių. An
tai airiai turi daugybę klioš- 
toriy. Tokiems dalykams, 
Rožyte, nei vienas lietuvis- 
katalikas negali atsisakyti 
aukauti, nes čia tautos gar
bė keliama ir dūšia bus išga
nyta. Neseniai aš dar paau
kavau kelis dolerius ant mi
sijų tarpe chiniečiy ir nige- 
rių. Juk reikia artimą my
lėti ir atversti netikėlius į 
mūšy šventą tikėjimą. Ant 
tokiy auky, Rožyte, aš nie
kad nesigailėsiu. Dar, ma
žu, dvasia šventa nušvies ir 
tavo, Rožyte, protą, tuomet, 
mažu, ir tu pati įstosi klioš- 
toriun. Ot, tai būtų man 
džiaugsmo ant senatvės. O 
pačiai nereiktų rūpinties apie, 
kavalierius.

—Et, ėmei ir nuvažiavai. 
Čia apie klioštoriy, o čia jau

apie kavalierius. Visuomet 
tavo tokia kalba—kur koja, 
kur ranka. Bet aš visai li- 
gišiol nežinojau, kad tu au 
kauji ant Ghicagos kliošto 
riaus ir ant misijų tarpe ni 
gėrių. Galbūt, jau ir man< 
dūšią pardavei manęs nesi 
klaususi to klioštoriaus po
nams.

—Laukšian! Parduosi, juk 
tave tokią akiplėšą nei die
nos ten nelaikytų. Zononin- 
kė turi būti pilna nusižemi
nimo, o juk tu su ragais.

—Su ragais ar be ragų, ne 
tame dalykas. Bet gėda tau, 
mama, aukauti tiems, kurie 
per visą amžį pavėsiauja. 
Čia žmonės veda kruviną ko
vą. Net mergaites veda ka- 
lėjiman, žmonės per dienas 
didžiausiame šalty stovi ant 
ant piketų, o tu tiems žmo
nėms nei cento neaukauji, 
dar išvadini juos pijokais. 
Taip, kaip tu, mama pasielgi, 
gali pasielgt tiktai didžiausi: s 
beširdis ir fanatikas. Bit 
kada streikieriai išlaimės ir 
jų šeimynos linksminsis, tuo
met tau nebus vietos tarpe 
linksmųjų. Tu nepadėjai var
ge, tai būsi nuo visų atstum
ta. Tu apleidai artimą bė-' 
do j, už tad ir tu to paties su
silauksi.

- Gana čia tau plepėti! 
Kas man galvoj, bile tik man 
kunigėlis griekus atleidžia, 
tai aš ir nekalta.

—Kunigėlis tau atleis grie
kus, galėsi su žvirbliais dan- , 
guje džiaugties, bet ant že
mės tu būsi paniekinta. j

STOP
thvbM

Dėdė Samas vejasi Rockefeller^ šaukdamas: “Sustok vagie!” Vargšas tasai Samas! Jau 
keliasdešimts metu jisai neva vaikosi vagilius-kapitalistus, bet niekad jų nepagauna. At- 
penč, tankiai tie vagiliai pasigauna pajj Šamą ir įsikiša jį į savo kišenių.

persivertėlis p. Graičiunas.
7 vai. vakare S. Liutvinavi- 
čiaus svetainėje atsibuvo pra
kalbos. Buvę du kunigai, vie
tinis Augulis ir J. Petrauskis

statė Graičiuną. Jo prakalbą 
paminėsiu tik trumpai. Iš- 
pradžių agitavo prieš gir
tuoklystę, ypač neliepė gerti 
vedusiems. Toliaus liepė mo- 
kinties amatų (Bet pats savo 
amato nepildo. Red.) ir taį>ti 
šios šalies piliečiais. Tada bū
sią laimingi, nes amatninkai 
badu nestimpa. “Kurie tu
rite pinigų, užveskite biznius, 
o grįžę j Lietuvą irgi užvesi- 
te biznius ir viskas bus gerai. 
Dalyvausite politikoje, išsi
rinksite lietuviškus valdinin
kus ir bus tada laimė. (Taip, 
visi angliakasiai bus biznie
riais, o ponas Graičiunas su 
Auguliu eis į angliakasyk- 
las. Red.) Ragino prie ap
švietos, o paskui pradėjo gie
doti psalmes “Draugui”. Ne- 
dyvai, kad giria savo tavorą.

Buvo užduodami klausi
mai:

—Kas dirbs prastus dar
bus, jeigu visi biznieriausi- 
me?

Ponas Graičiunas atsako, 
kad mulkių atsiras. (Idiotiš
kas atsakymas. Red.).

—Juk New Yorko kriaučiai 
amatninkai, kodėlgijie strei
kuoja? Ar nematėt, kaip 
bjauriai elgiasi lietuviški bo
sai Brooklyne?—buvo užklau
stas p. Graičiunas.

Tasai ponas nesigėdino pa
sakyti, kad New Yorko kriau
čiai girtuokliai. Jeigu po du 
doleriu uždirbdami negir
tuokliautų, tuomet nereikė
tų, girdi, streikuoti.

Tuomet daugels pasipikti
no. Vienas drąsiai patėmy-

Juokų kąsneliai.
Mainosi laikai.

Kun. Tamošius:—Ak, kad
iš E 7 SF/'LoUis. Augulis per-' Pąibejiai tuos ciciHkus, tuos

visokius nedaverkas, kaip jie 
mums ramumo neduoda. Vi
sada jie prikaišioja, kam męs 
užlaiKom jaunas gaspadines 
ir nevedam tokio gyvenimo, 
kaip Kristus.

Kun. Karnickas: — E, tie

Mėsos krautuvėj.
Tula jaunamartė užėjo į 

mėsos krautuvę nusipirkti 
sau vištą. Rinkosi, rinkosi ir 
neatranda jai tinkamos: tai 
ta perkūda, tai ši perriebi, 
tai ta persęna, tai ši perjau- 
na ir 1.1. Mėsininkas, išves
tas iš kantrumo, užklausė:

—Ar tamistos vyras taipgi 
ekzamenavo tiek merginų, 
kol tamistą išsirinko?

J ieško darbo.
Policistas užtiko valkatą 

besilaužiant į krautuvę ir, su
čiupęs jį už apykaklės, suriko:

— Ogikurtu, bjaurybe,len
di, a?

—Aš, ponuli, jieškau dar
bo. Sakau, ar nerasiu šioj 
krautuvėj sau kokį užsiėmi
mą... Svirplys.

Bendras darbas.
Žioplevičius: — Klausy

kit, vyrai, kas tai yra bend
ras darbas?

Asiliavičius:—Tai jau tu ir 
to menkniekio nežinai!

Žioplevičius:--Nagi, paaiš
kink, jei kytras.,

, _ „ . . . . . Asilevičius>- Štai: jis val-
jo, kad p. Graiciuno plepalai |g0, aš rūkau, o tu spjaudyk 

—tai bus bendras darbas.

Korespondencijos
Brooklyno Chronika.

LSS. 19 kuopa per ištisą 
žiemos sezoną rengdavo 
prakalbas, referatus ir pre- 
ekcijas.

Vasario 9 d. Tautiško na
mo salėj buvo surengtas vie
šas susirinkimas. Pirmiau
sia jauna mergaitė Matijošai- 
tė deklamavo eiles “Ant Ka
po”. Po tam P. Grigaitis 
skaitė referatą temoj “Gam
ta ir visuomenė”. Atliko 
labai puikiai. Prelegentas 
nuosekliai apribojo sąvoką 
gamtos ir visuomenės, nuro
dė, koks yra skirtumas tarpe 
gamtos ir visuomenės. Pa
aiškino apie tai, kaip buržu- 
aziški mokslininkai mums 
stengiasi įkalbėti nesuomo- 
nes apie revoliuciją. Prele
gentas sako:

“Revoliucija visai nėra 
priešgamtiškas dalykas, kad 
kaip daugel konservatyviškų 
nąokslininkų mums stengiasi 
įkalbėti”. Abelnai, refera
tas buvo žingeidus ir užiman
tis. Po referatui deklama
vo eiles p. Šerkonienė “Pir
myn” — deklamavo gerai.

Po tam dar buvo keliatas 
klausimų, kuriuos prelegen
tas išaiškino, 
vo apie 400 ir 
miai.

Pasibaigus
kuopa laikė savo susirinki
mą. Kuopa vėl rengiasi prie 
perstatymo 5 aktų dramos 
“Žmogžudžiai”. Veikalas 
įspūdingas ir užimantis. Re
peticijos jau daromos.

Lietuviai kriaučiai strai
keriai laikosi gana tvirtai, 
tankiai rengia prakalbas. 
Vasario 11 d. kalbėjo P. Gri
gaitis, nurodinėdamas prie
žastis, kurios darbininkus 
verčia vis tankiau ir tankiau 
stoti į tą kruviną kovą. Jo 
kalba publikai patiko.

Jei straikeriai ir ant toliaus 
taip tvirtai laikysis, tai nėra 
abejonės, kad straikas bus 
laimėtas, nes jau tūlos dirb
tuvės stengiasi taikinties, 
nekurios jau ir susitaikė.

Jupiteris.

Publikos 
užsilaikė

referatui

bu-
ra-
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New York City, N. Y. <
Mūsiškiai lietuviai labai iš

siskirstę, per tai sunku ir 
kas gero nuveikti. Bet vei- 1 
kimui ypač kenkia ir fanati
kai, kurių čia netrūksta. Jie, 
atkalbinėja silpnadvasius ir 
silpnapročius lankyties ant 
susirinkimų, arba prigulėti 
prie pirmeiviškų draugijų.

Betgi visuomenė pradeda 
atbusti ir ne taip labai klau
so ponų atžagareivių.

Vargo Vaikas.
Cleveland, Ohio.

9 d. vas. buvo prakalbos 
LSS. 3 kuopos. Kalbėjo ant
ru kartu drg. D. Kasparka 
dviejais atvejais. Pirmiau
sia kalbėjo apie 9 dieną sau
sio, apie kruvinąjį nedėldie- 
nį.

Kalbėtojas kvietė nesi
skirti nuo viso pasaulio dar
bininkų gyvenimo, nes tik 
visi) tautų darbininkai gali 
atsiekti laimę. Kalbėtojas 
priėjo prie New Yorko strai- 
ko. Nors ir neprašė aukų, 
bet taip aiškiai dalyką per
statė, jog tuoj sumesta $15, 
28, nežiūrint, kad buvo įžan
gos 10 c.

Antroji tema buvo: Šios 
šalies netikusis surėdymas. 
Gerai užvežė netik kapitalis
tams, bet ir juodaskver
niams. Publikos buvo į 300 
ypatų, pusė buvo moterų.

Prisirašė prie 3 kp. 8 ypa- 
tos, tarp jų keliom merginos. 
Dabar kuopoj yra jau veik 
60 narių. Labai smagu, kad 
draugai darbuojasi. Sutver
ta trečios kuopos vyrų cho
ras, kuriam pradeda sek ties.

Linkėtina Cleveland© kuo
pai geriausių pasekmių.

Pupų Rakalis.
Rochester, N. Y.

“Laisvės” N 11 buvo rašy
ta, kad per demonstraciją li
kosi užmušta žydžiuke. ^De- 
monstracija buvo 3 d. vas., 
bet ne tada įvyko užmuši
mas, o tik vas. 5 d., kada 
straikeriai ėjo prie ša- 
pos ir kalbino skebus nedirb
ti. Tada ta mergina buvo 
užmušta.

Taigi męs, darbininkai, ar 
dar nematome, ką su mumis

daro bosai! Pakol dirbam 
— tai męs geri. O dabar ma
tote, kaip jie su mumis elgia
si.

Plymouth, Pa.
Mūsų miestelis apgyventas 

lietuviais gana tirštai. Ap
švietimas labai žemai stovi. 
Mūsų vaikinai praleidžia il
gus žiemos vakarus smuklė
se, o laikraščius bijosi net į 
rankas paimti, sakydami: 
“Ar jie mums duos duoną”?

Gėda mūsų jaunimui pra
leisti laiką prie stiklelio.

Neseniai atsilankė davat
kų organizatorius iš Chica- 
gos, rinkdamas dolerius ir 
kalbindamas jaunas mergi
nas įstoti į klioštorių. Ke
lios merginos susitaisė ke
liauti į tą Macochizmo namą. 
Matyt, kad jos tik tenai' ir 
tinka.

Walpole, Mass.
12 d. vasario išėjo ant 

straiko roberinės stičieriai 
(susegiotojai). Jie reikalau
ja didesnių algų.

Męs norime suorganizuoti 
uniją. Męs labai gerai žino
me, kad galybė vienybėje, 
vienok pas mus tos vienybės 
labai mažai tėra. K. U.

❖

—tai svajonės ir pasakos iš 
“Tūkstantis ir viena naktis”. 
Čia jau pasigirdo švilpimas 
ir publika pradėjo aiškiai ro
dyti sovo

o

Waterbury, Conn.
LSS. I Rajono 13 Konfe

rencija atsibuvo vasario 9 d., 
10 vai. ryte ir pasibaigė 5:45 
vakare.

Delegatai dalyvavo beveik 
nuo visų kuopy ir su spren
džiamais balsais buvo apie 
20 ypatų. Iš svarbesniyjy 
tarimų buvo sekanti:

1) Kad duot patėmijimą 
“Kovos” Redakcijai, kad 
vengtų polemiškų raštų. 
(Keista! Red.)

2) Tai tarimas kaslink mo
kėjimo metinės extra mokes- 
ties 25 c. į centrą.

3) Nutarta išdirbti taisyk
les rajono vidurinių reikalų.

Buvo daugiaus visokių ta
rimų lytinčių, rajoną ir kuo
pas.

Konferencija atsibuvo, 
taip sakant, labai paprastai, 
be jokios paskaitos ar kon
certo, parengto per vietinę 
kuopą. O kas įstabiausia, 
tai net delegatai neturėjo

ženklelių. Bet, turbūt “lai
kas mainosi ir męs su juom” 
ir daugiaus atkreipiama aty- 
dos į tarimus ir mintis, ne
gu į blizgučius.

*
*

Į mėnesį laiko čion atsibu
vo net kelios saužudystės. 
Priežastis, ištikrųjų negali
ma įspėti. Bet, kaip aiškina 
oer savo pamokslą, vietinis 
klebonas, P. Siaurusaitis, 
kad jau artinasi “sūdna” 
diena ir dievas jau parodo 
save rykštę. Gerai dar, kad 
nusižudėliai buvo lankytojai 
karčiamų bei karšti katali
kai, o šiaip bėda būtų buvus 
socijalistams. Jaunutė.

Harrisburg, III.
Nors pačiame Harrisburge 

lietuvių nėra, bet jo priemies
čiuose randasi nemažas būre
lis.

Metai atgal čia draugijų 
kaip ir nebuvo. Dabar jau 
turime net keturias. Lietu
vos Sūnų pašelpinė draugy
stė, susitvėrusi 1911 metais, 
turi apie 70 narių. Pereitą 
rudenį susitvėrė SLA. kuopa. 
Narių turi 18. Taip-pat yra 
LSS. kuopa, turinti 13narių. 
Turime dar šv. Juozo drau
gystę. Kiek pastaroji turi na
rių—nežinau.

Kadangi pas mus darbai 
tik anglių kasyklose, tai ir 
nelaimių tankiai atsitinka. 
24 d. sausio patiko nelaimė 
A. Baltrūną N4 O’gara Coal 
Co. Puldamas akmuo pagavo 
velionį ir taip perkirto šoną, 
kad nors iškėlė dar gyvą, bet 
vežant numirė.

Velionis paėjo iš Kauno 
gub., buvo vedęs. Moterį su 
keliatu vaikučių paliko Lie
tuvoj.

25 d. sausio Gaskins City 
prigėrė irgi du lietuviai—Jur
gis Kundrotą ir Ramanau
skas. Reikia pažymėti, kad 
čia išdalies ir. degtinė kalta, 
nes abudu buvo gerai įsitrau
kę. J. Kundrotas, rodos, vil
nietis. Kadangi jis nepildė 
bažnytinių pereigų, tai kuni
gas nedavė vietos ant para
pijos kapinių. Ramanauskas, 
nors ir neprigulėjo prie para
pijos, betgi turėjo pinigų, tai 
jį ir palaidojo.

4 d. vasario pribuvo čia 
“Draugo” agentas, žinomas

Moteris:— Šita mėsa atro
do jau labai sena.

Bučeris:—Todėl aš ją par
duodu tamistai centu pigiau. 
Ar negerai? •

Moteris: -Jau aš jos geriau 
neimsiu. Duok šviežesnės.

Bučeris:—Labai gerai. Aš 
šitą padėsiu rytojui, nes šian
dien neturiu raudonos kvar- 
bos, tai atrodo sena, o rytoj 
bus šviežia ir trim centais 
brangesnė. 9999.

bėjo kun. Mic
kevičius. Palyginamai gerai 
kalbėjo, nesmerkė socijalistų 
ir sakė, jog reikia kovoti už 
būvio pagerinimą. Kvietė 
prie apšvietos ir steigimo kny
gynų. Žmonės net plojo ran
komis.

“Draugo” gi agentas pa
niurusia^ žvalgėsi, matomai, 
neužganėdintas.

Taigi matote, darbininkai, 
ką daro visokie Graičiunai, 
kurie nesigėdina kolioti strei
kuojančius brolius.

Kaz. Vaičiūnas.
Clinton, 1 nd.

T . . . V. 1 I v“ ‘Jft “ •*Lietuvių čia yra geras bu- jos. vienos draugu 
rpliQ ir jie elgiasi neprasčiau-1 s-e!}ai8’ kad neduodi

Daug iŠ lietuvių yra Į “Rygos Kalendorius”. Pii 
___ akilnius Žmoniškus metai “Rygos Garso” leidinys, 

jausmus; jie prijaučia .savo^1^^ 

šaukiasi pagelbos. Ypątin- Į SST’aio^.

Naujos knygos
“Teisybe” N 1 (spalis lapkritis-gruo- 

dis 1912 m.). Šiame numery telpa: tie
sos patarles, merginę dora ir tt. Įves
ta lyg ir apžvalga ir net korespondenci

jos nariai išvadinti 
la darby i “Teisy

bes” spaustuvę... Ką jau ir sakyti!...
Pirmi 1913 

Kalen

relis ir 
šiai.
turinčių pral .• • •
varguoliams broliams, kurie I šytojas veik pateisina' arba užtyli kar- 
šaukiasi pagelbos. Ypątin- KiMS1 KS 
gai yra UŽtėmijama broliška apsakymėlis, keli praktiški patarimai, 
nipilp tarno qnnarin Liptnvoc! ?traiR-nis apie ht:tuv,v darbininku meile Ldrpe_sąiiarių IjieiUVOb draugijas taip parašytas, tarytum tik 
Sūnų dr -stes. Rūpinasi taip vieni klerikalai rūpinasi darbininkais, 
gi apie lietuvius darbininkus K“!snVte:X^k“ie.ki<ne” iusuu. 
ir kitUOSe miestuose gyve- naudingas visiems lietuviams. Tilžėje 
nanč ius. L. S. dr-stė lai ky- 1912Kmn-yKp^ef „audinga, nea 
tame savo susirinkime pasky- nurodo pačias reikalingiausias skaity- 
re iš savo iždo $5.oo New ">“? V',r,s į' 8kjd^‘ PrS. r.. ,. lietuviams, bet tinka visiems, likYorko streikuojantiems lie- labai jau ji nepilna.
tuviams kriaučiams. Apart “Juokę kalendorius iv 13 m.” Ry-
to draugystė išrinko kolekto-
rius, kurie vaikščioja po stu- kaip ir didžiuma p. Jak. leidinię. Nors 
hną ir rpnlrn anb-ną ąfrnikip- kalendorius neva prieškuniginis, bet Das IT reilKd d U K d S StrciKie geistina, kad tokie raštai kuomažiausia 
rių sušelpimui. Geistina, kad prasiplatintę, nes jame netik nėra svei- 
ir kitos draugystės užsiimty
Šelpimu streikienų. priedas prie “Rygos Naujienę”. Koks

Žemaitis ponas, toks ir bernas.
“Žemaitiškos Dainos”, dviems, trims 

ir ketveriems mišriems balsams. Su
taisė ir išleido J. Gudavičius, prižiūrint 
“Birutės” red. Tilžėje. Pats autorius 
prakalboje apie savo dainas atsiliepia 
šiaip: “Duok Dieve, kad šitos mano 
menkos dainos būtę malonei priim
tos ir pasklistę skambėdamos po plačią 
Lietuvą”.

Iš to autoriaus pasakymo męs paantri
name tik du Žodžiu: menkos dainos.

“Liaudies Dainos”, solo balsui ir pi- 
janui, sutaisė Petrauskę Mikas, išleido 
J. M. TananeviČia, Chicago, III. Tai yra 
12 atskiru dainę. Kompozicija gana jęe- 
ra. Žodžiai gi žinomi visiems kaimo pie
menukams.

Kainos tę dainelię išrodo peraukštos.

Gėlė.
Nors daugel gėlių 
Laukuos mirgėjo, 
Nors visos josios 
Širdį žavėjo,—

Bet viena gėlė 
Labiaus man tiko, 
Širdžiai mieliausia 
Ji pasiliko.

Pamylėjau jąją 
Jausmų galybe— 
Ji spindi grože 
Ir nekaltybe.

Džiaugiuosi jąja 
Vakars—rytelis 
Ir vis kartoju: 
“Brangus kvietkeli!” 

Nors mane slegia 
Kryžiai sunkiausi, 
Bet šalę josios 
Širdžiai lengviausia.

Pamylau aš ją 
Ir jai giedosiu— 
Savo daineles 
Jai paaukuosiu.

Pajieškojimai.
Pajieškau del apsivedimo merginos 

nuo 16 iki 24 metę. Geistina, kad oūtę 
laisvę pažiurę, mylinti skaityt ir rašyt 
AŠ esu 21 m. senumo, nerūkau ir nege
riu svaiginančię gėrimę, myliu apšvie- 
tą ir laisvą gyvenimą. Meldžiu atsi
šaukti ir su pirmu laišku prisięsti foto
grafiją. 91

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

Merginos, kurios norit apsivesti, žino
kit, kad aš esu 22 m. vaikinas ir noriu 
vesti. Todėl geistina, kad atsišauktu 
bent kokia dora mergina, nesenesnč 30 
m. Mano adresas:

Jos. Ches,
P. O. Box 243,

si

Aurora, III.

į
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TEATRAS!
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VIETINES ŽINIOS
16 d. vasario socijalistŲ 

svetainėje atsibuvo trečiųjų 
teismas tarpe F. Bagočiaus 
ir 19 nariy 60 kuopos L.S.S. 
dėlei skundo, tilpusio “Ko
vos” N 2.

Teisėjais buvo iš F. Bago
čiaus pusės S. Michelsonas, 
J. Bekampis, J. Gegužis; iš 
apkaltintųjų— S. Bardzevičia, 
J. Naudžius ir L. Prūseika. 
Pirmininkavo dr. F. Matu
laitis, sekretoriavo L. Pru- 
seika.

Publikos buvo labai daug 
susirinkę, net keliu laikraš
čiu buvo korespondentai. F. 
Bagočius prisipažino, jog į- 
skundęs SLA. Insurance De- 
partmentui. Kaltino minė
tus narius už skundo toną, 
kuriuo jis įsižeidžia; Bagočius 
nori, kad teismas savo nuo
sprendžiu sušvelnintu šiurkš
tumus tarpe kuopos nariu.

Iš kaltinamųjų kalba įga
liotiniai: V. Paukštys, J. Ne- 
viackas, V. Klemka ir A. Ne- 
viackas. Jie nurodo, kad F. 
Bagočius peržengęs du svar
biausiu soc. principu: laisvę 
žodžio ir organizacijos. Prieš 
publiką atvaizdinama, kaip 
iš vienos, taip ir iš kitos pu
sės SLA. istorijos nekurie 
faktai.

Publika su didžiausia aty- 
da klausosi, ką kalba abidvi 
pusės ir kokius klausimus už
duoda teisėjai. Tirinėjimas 
tęsėsi veik trįs valandas. Ga
lutinas nuosprendis bus iš
neštas 19 d. vasario.

Aslbu« VVaAtnlnirtortc* gimimo dieno)

Subatoje^ 22 Vasario j Feb. į, 1913 m
L. S. S. A. 60 KUOPOS ARTISTAI 

sulos labai juokingą Komediją, kokios Bosto
niečiams da neteko matyt ir girdėt, po vardu: 

66

DAHGREN HALL SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., - South Boston, Mass.

Salė bus atidaryta nuo 6 valandos vakare.
Perstatymas be galo juokingas. Juokai nuo 
pradžios iki galui. Po teatrui bus ŠOKIAI su 
skrajojančia krasa ir įvairiais palinksminimais.

Visi Bostono ir apielinkės lietuviai priva
lo atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

Gera proga įgyti biznį.
Parsiduoda namo jredymai (Lodging 

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

316 E street, So. Boston, Mass.

1 Aku šerkaIs F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar- 
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio

ji se moterų ligose.

4

Atsiminkite, jog So. Bostone ir jo apielin- 
kėse pabrangs

nes pirmą Gegužės bus gatava So. Bostono 
prieplauka, ir Hamburg-American laivai 
plaukios iš Europos į So. Bostoną. Taipgi 
Chicagos Rubber Co. ir žuvy marketai pri
sidės padauginimui So. Bostono biznio.

Galima tikėtis, jog
Bus darbo del 20,000 darbininku

Todėl nelaukite pavasario, bet pirkite 
NAMUS ir UKES Dabar, o visai pi
giai nusipirkite iš

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, South Boston, Mass.

Telephone, So. Boston 605

ANTANAS IVAŠKEVIČ, Mgr.

Su The James Ellis Co
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų storų-brenčiy)

Šiuomi noriu atkreipti vi
su lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame goriausius 
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 išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway.

AKIS 
a p ž i u 

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

AkiiĮ SpecijaliHtan

399 a Broadway jggf0HN 
arti E Street

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. 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.

Pereitoj nedėlioj atsibuvo 
Lietuviu Ukėsu Kliubo mė
nesinis susirinkimas, kuria
me buvo skaitytas atsišauki- | 
mas nuo streikuojančiu So J g 
Bostono lietuviu siuvėju su J 
prašymu pagelbos kovoj su fi 
kapitalu. Kliubas nutarė ž 
streikieriu susirinkimams J 
duot salę dykai. Taip-pat fi 
buvo renkamos aukos. Su- g 
rinkta 10 dol. 80c. Aukavo 5 
šios ypatos:

Dr. F. Matulaitis, K. Jurgeliunas
J. P. Tuinila po 1 dol. D. Galinis, 
Abazorius po 50c. S. Bardzevičia, 
Stanis, J. Pašakarnis, K. Vileišis,
Cyžius, J. Peškus, J. M. Neviackas, 
A. Grubis, J. Klimas, J. Palaima, A. 
Žardeck as, J. Evaišis, J. Kiškis, J.Slap- 
kauckas, A. Neviackas, K. Kiškis, P. 
Jakutis, J. Neviackas, A. Valeika, J. 
Povilonis, A. Komičius po 25c. F. Ale
kna, P. Gabriunas, A. Navickas po 20c.
K. Pratapas, J. Šilauckas, V. Klemka 
po 15c. J. Songaila, A. Ziminskas, A. 
Čebatorius, P. Zablackas po 10c. V. Ga
linis, J. Pocevičia po 5c.

ii
Didžiausias z / w M F A M
Darbininkų K fi I V A ? ?
Sųvaitinis ▼ / K
Laikraštis

Leidžiamus

Sąjungos 
Amerikoje

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

lieTuviškai-lenkiškai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis inųs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
rnetų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
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 jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Of tiso 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.

Yra geriausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

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

140 Boykton Street

A. G. Groblewski

ir
A.

V.

Pereitoj nedėlioj socijalistŲ 
svetainėj atsibuvo 60 kuopos 
koncertas. Šį koncertą gali
ma priskaityt prie labiausia 
nusisekusiu. Buvo muzika, 
dainos, deklamacijos, mono
logai, dialogai ir t. t. Publi
ka negalėjo sutilpti į svetai
nę, todėl daugeliui prisiėjo 
grįžti namo. Kaip rodosi, tai 
šis koncertas publiką visiškai 
užganėdino, nes visos vei
kiančios ypatos savo užduo
tis atliko gana gerai.

CICAGIECIŲ ATYDAI.
22-ra LSSA. kp. rengia didelį Gavė

nios TEATRĄ, kuris bus suloštas Nedė- 
lioj, 23 vasario, 1913 m., M. Meldažio 
svetainėje, 2242 w. 23rd Place, Chicago, 
III. Bus statoma ant scenos 3 veiksmų 
drama “DU KELIAI” ir Stepuko Vo
devilius. Po teatrui šokiai su įvairiais 
žaislais ir lekiojančia krasa. Pradžia 4 
vai. vak. Įžanga 25c. ir augščiaus.

Kviečia KOMITETAS.

MIELUS DRAUGAI!
Aš atiduodu už žemiausias kainas laik
rodėlius vyriškus ir moteriškus, su 17 
akmeny, už $23. Gvarantuoju ant 25 
mėty. Jei jūs norit gauti knygy, svie- 
tišky ar dvasišky, kreipkitės pas mane. 
Jei jūs norit užsirašyti laikraščius, tai 
žinokit, kad pas mane užsirašydami 
gausite dovanas. z?>

K. GRONICKAS
2 8 Essex st., Athol, Mass.

Pirk STORĄ
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišių) Storas lietuvių apgyven
toje vietoje. Labai gera proga lietu
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedėlia yra didelės 
įplaukos. Norinti platesnių žinių kreip
kitės i “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

1815 E. Moyamensing Avė.
V d |»HILADELPHIA, PISININ’A.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGA LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis .svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

J. P. Tuinila,

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.
Kovo menesio pradžioje 1913 m. pra

dės eiti Baltimoreje SAVAITINIS 
DARBININKŲ LAIKRAŠTIS

“PIRMYN” leis darbininkų bendrovė 
(iš 16 žmonių).

“PIRMYN” bus pilnas žirny iš darbi
ninkų gyvenimo ir judėjimo visose 
pasaulio šalyse.

“PIRMYN” duos gerų straipsnių iš dai
liosios literatūros ir įvairių mokslo 
šakų.

“PIRMYN” nuolatos bendradabiaus iš
tisa eile geriausių rašytojų iš Euro
pos ir Amerikos.

“PIRMYN” redaguos išėjęs mokslus 
Europos (Peterburgo ir Berno) uni
versitetuose juristas P. GRIGAI
TIS.

“PIRMYM” kaina: Suvienytose Valsti
jose metams......................$1.50.
Pusei metų ..............................$0.80.
Kitose šalyse metams ......... $2.00.
Maskolijoj metams ......... ...... 4 rub.

Prenumeratą siųskite šiuom kartu 
bendrovės iždininkui šiuom adresu:

J A SHLJPPAS
P. O. Box 235,’ Minersville, Pa.

Norint pamatyti laikraštį, atsiųskite 
adresą ir gausite vieną numerį dykai.

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant metų 

“Laisvę” ar “Kovą” arba kitokius laik
raščius, tam duosiu knygų $1.00 vertės. 
Siųsdami pinigus, pažymėkit kokių kny
gų norit: dvasiškų ar svietiškų. Adre
sas:
127 G st.

A. Mizara,
So. Boston, Mass.

Feeliiag’TiU" Every Day
Influenzos arba irme- 

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

Dr.
Richter’io

Pain
Expelleri| 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 

’ vartot. 25c. ir 50c. 
^Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

F. AD, RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York
1 Richtor io Congo Plllės yra geros nuo 

viduriu sukietėjimo. 25c. ir 500.

aptiekose.

REIKALAUJAM KRIAUČ1AUS 

prie kostumiersko darbo. Turi būti ne 
girtuoklis ir galintis visada dirbti. At- 
sišaukit kūogreičiausia per laišką.

Win. B. Prank,
Watrous Block, Des Moines, Iowa.

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
popieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
kam pirmos klesos darbą už labai žemą 
kainą. Ant užkvietimo važinėjam ir 
po aplinkinius miestelius. Taipgi už
laikėm štorą visokių sienų popierų ir tt.

J. Y. Starkevičia
315 Broadway, So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA a AAPI IEKA
Sutaisau receptus su didžiausią 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. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią pei' expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irįdaugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kuiliu IJSo. 
Reikalaukit:

“LAISVĖ”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

AR NORI
giluti DYKAI dvi geras sztu- 

11 W\\v '<as ’* Katalioga visokiu goru 
All\v\V iiuigiszku sztuku ir kitokiu 
JįJ.—visokiu dalyku, kuriu'tu la- 
[ Ibni nori', << nežinai k< r ju gaut? 
A /Jeigu taip, t <i atsiusk savo pil- 

) / na ir ais'.ku adresą, o asz tuo- 
< / jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
/ tau nusiusiu m kai. Adresuok: 
/ JUOZAS J. SZLIKAS, 
i (MAGIKAS)
\ 3250 Union Ayc., CHICAGO, ILL.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kilckų

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

PROF. JULIUS S1LSKO
1836 S. Halsted St., Chcago, III.

Pliene Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki 11 va), vakaro.

NAUJI MONOLOGAI.
Netilps laikraščiuose ir knygose, o par- 
sidavinės aktoriams-mėgėjams. Kas no
rite gaut vienų ar daugiau, kreipkitės j 
mane. Kožnas monologas po 1 dolerį. 
Jei jūs nusipirksite, kitas niekas tame 
mieste negaus to paties monologo. Iš 
keliy monologų galite turėti surengimą 
visam vakarui. ZZ

A.ANTONOV
6 River st., Lith. Coop, W.Lynn, Mass.
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SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Lenkškų
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Perkant žiūrėk, kad but)/ ta niurkė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Žinijecznik
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

25c. 50c
25c. 
50c. 

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

Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas - - .
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių ) 

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - - .
Skilvio Lašai - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - :
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ... 
Kinder Baisumas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus -
Groblevąkių Pleisteris

(Kaštavolo) •-
Pamada Plaukams - 
Uchot.yna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) - I 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų .... 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyuuoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite Šiuo antrašu: 

’ ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM A MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

75c.
$3.50 

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

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

$2.00 
$1.00
$1.25

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

$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj.

Gydo visokias ligas: vyru, moterų ir val
ku. Atsišaukusiems iš toliaus per laiškas 
suteikia daktarišku rodą dovanai. Atėju
siems j ofisą ištiria geriausiai Ilgas ir duoda 
savo gyduoles už menką užmokestį. Jis tu
ri gerą medlkališką praktiką, kaip tai: pa
baigęs Medikališką Universitetą, buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. Ir tu
rėjo praktišką mokslą didžioje mokykloje 
The New York Post Graduate 
Medical School and Hospital. Da
bar gydo visokias ligas su gyduolėmis, da
riniu operacijų ir su elektra.

PASARGA:
Jeigu mlslljl gydytis per laišką, tai šaukis tiesiog pas mane, nes aš, būda

mas lietuvis, suprantu kalbą ir justi rašymą. Kas iŠ to, jeigu atsišauksi per 
laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu 
laiško neperskaitys. Teisybė, toksai daktaras atsius jums kelintą butelių su 
farbuotu čistu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį atims, kaip ir už tikras gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiai už- 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlumočiu nei raštininku ir nei 
aptlekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tą laiš
ką, ištiriu ligą ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Aš, Juozapas Svilba, 1011 Carlton st., Philadelphia, Pa., dang daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stankus 
su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Salius, 29 Green Place, Oampello, Mass., taip rašo: Mano moteris Il
gai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skriapliavlmą, skaudėjimą 
paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų ir šitai 
jis išgydė mano motel į su pirmu pasiuntiniu gyduolių. Dabar didžiai Širdin
gai ačiū ož geras gyduoles. Dievo duok jam ilgą amžių, kad galėtu ir kitus 
sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo Iš
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykini© ir išgąsčio. Julė Dailidieniutė. 
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., - Philadelphia, Fa.

Ofiso
valandos

Nuo 9 iki 11 dieną, nuo 2 iki 4 po pietų Ir nuo 7 iki 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

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

Jei nori sveikų gėrymų ant Kalėdų, kurie tavo sveikatai nekenktų, 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 prisiųsiu! orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

Vardas

Adresas;
»
.... Steitas

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ii- pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
n am use privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai įgauta knyga, pasak is jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras ntsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenoe, Cbicaf#: • , ✓

Godotinas Tamista: Pagal Tamlatos prlžadiejtna, aS n or teėjau 
jog 'Pamišta prisiųstame! man vysai dykai v6ua jusu knyga del vynu




