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AMERIKOJ
Dideli palviniai.
3262 žmonės prigėrė.
Beveik visoj Ohio valstijoj 

ir dalyj Indianos siautė smar
kus lietus per keturias die
nas be jokio perstojimo. Nuo 
tokio didelio lietaus prisipil
dė rezervorai (prūdai) ir ply
šo. Vanduo subėgo į upes, 

• nuo ko tos smarkiai patvino 
ir užliejo miestus .Batviniuo
se, kaip praneša, žuvo 3,262 
žmonių, 500,000 likosi be pa
stogės. Blėdies padaryta ant 
nesuskaitomu milijonu dole
riu. Traukiniu bėgiojimas 
pertraukta. Labiausiai nu
kentėjo miestas Dayton. Ja
me žuvo apie 2000 ypatų ir 
30,000 liko be pastogės. Kuo 
ne visas miestas apsemtas, 
ant geležinkelio stoties yra 
apie 17 pėdu vandens. Mies
te baisios regyklos: gatvė
mis bėga upės vandens, pri
pildytos lavonais, griuvėsiai 
dega ir kas išliko gyvas nuo 
vandens, turės žūti liepsnose. 
Daugybė stubu matėsi plau
kiant upėj, ant kuriu stogu 
stovėjo drebanti žmonės ir, 
ištiesę rankas, meldė pagel- 
bos, bet ;os nuo nieko nega
lėjo sulaukti. Kiti, matyda
mi, jog nėra išsigelbėjimo, 
nusižudė patįs. Likusiems gi 
gręsia badas, nes prie apsem
to miesto negali pri
eiti traukiniai, o maistas ma- 
mažinasi.

Miestelis Dayton turi į 135- 
000 gyventoju. Randasi la
bai gražioj apielinkėj ant Mi
ami upės kranto. Turi labai 

, daug visokiu dirbtuvių, tarp 
kuriu viena iš * didžiausiu 
“National Cash Register 
Co.”

Gubernatorius išsiuntė į pa- 
gelbą visą Ohio valstijos mi
liciją, kad pagelbėti kiek ga
lint nukentėjusiems. Net 
prezidentas Wilsonas mel
džia visos šalies gyventoju, 
kad gelbėtu nelaimingus.

Apart Day tono, nukentėjo: 
Akron, Xenia, Piqua, Hamil
ton, Peru, Indianapolis ir ki
ti miestai.

Daytone prigėrė apie 400 
mokyklos vaiku, kada van
duo sugriovė mokyklą.

Iš tokio atsitikimo naudo
jasi ir plėšikai, kurie apkraus- 
to lavonu kišenius ir, radę pi
gus, pasiima sau.

Tokiu baisiu patviniy 
buvo nuo pat atradimo 
šalies.

Didelė viesulą.
Omaha, Neb., 25 kovo. 

Pereitam nedėldienyj, per 
Velykas, netikėtai aplankė 
baisi viesulą Nebraskos, lo- 
wos, Illinojaus, dalį Michi
gan ir Indianos valstijų. 
Laike viesulos žuvo 225 žmo
nės, sužeista 702, išgriauta 
arti 3000 namu ir blėdies pa
daryta daugiau kaip, ant 5,- 
000,000. Tūkstančiai žmo
nių liko be pastogės. Prie 
padidinimo vargo prisidėjo 
dar ir sniegas, kuris užklojo 
žemę baltu patalu, 3 colius 
storumo.

Omaha'miestas nukentėjo 
labiausia, nes beveik didesnė 
dalis miesto sugriauta ir

griuvėsiai dega. Apie visas 
baisenybes sunku ir sužinoti, 
nes telegrafu ir telefonu vie
los nutraukytos ir neveikia. 
Kaip apskaitliuoja, tai viesu
lą išvertė apie 5000 telegra
fu ir telefonu stulpu.

Nebaus inirčia.
Olympia, Wash., 24 kovo. 

Washingtono valstijos guber
natorius Lister pasirašo ant 
billiaus, kuris panaikina mir
ties bausmę. Nauja teisė įeis 
į galę 14 birželio.

Streikuoja mašinistai.
Wilkes-Barre, Pa. sustrei

kavo mašinistai dėlto, kad 
jiems buvo uždrausta rišties 
į uniją. Taipgi jie reikalauja, 
kad kompanija grąžintu vi
sus prašalintus darbininkus.

negauna balsavimo teistų.
Boston, Mass., 15 d. kovo. 

Massachusetts legislatura 
144 prieš 88 balsus atmetė 
sumanymą, kad pridėti Mass, 
konstitucijoj pataisymą, ku
ris suteiktu moterims teises 
balsuoti. Daugelis skaist- 
veidžiu išsižioję laukė, kad 
galės nors sykį apturėti tą 
laimę, bet labai apsiriko.
Nuims muitus nuo spaus= 

dinimo mašinų.
Washington, 25 kovo. Per 

didelį vargą išsisnnkė žinutė, 
kad demokratai nori nuimti 
muitą nuo spausdinimo maši
nų.

Sunkus žmogus.
Lynno policija turėjo labai 

didelį vargą areštuojant 
žmogų, sveriantį 400 svaru. 
Sukaito, pailso, pakol į rito į 
vežimą, o dar daugiaus bė
dos turėjo, pakol iškrapštė, 
nes tas žmogus neturėjo no
ro nei įlipt, nei išlipt iš veži
mo.

la
ir

UZSIENYJ

Bostono miesto taryba 
bai prijaučia moterims 
vienbalsiai nutarė, kad rei
kalaut joms balsavimo tiesu. 
Galbūt, kad vyrai liko gerai 
apkulti nuo savo žmonų, už
tat toki geri.

Baisenybės Daytone!
Vėliausios žinios praneša, 

kad Dayton miestas žūsta 
liepsnose. Vietomis namai 
iki pusei apsemti vandeniu, 
o viršus apimtas liepsna. 
Žmonės,kurie išsigelbėjo nuo 
vandens, dabar žūsta liepsno
se. Miesto majoras reikalauja 
dinamito, su kurio pagelba 
mano išardyti degančius na
mus ir išgelbėti žmones.

Nauja gelžkelio linija.
Providence, 26 kovo. Čia 

tveriasi nauja kompanija, 
kuri nuties gelžkelį nuo Bos
tono į New Yorką. Trukiai 
bus varomi elektra. Sako, 
kad dabartinis geležinkelis 
neatsako žmonių paranku- 
mui ir neapsaugoja ju gyvas
ties.

Ištiesu, susimušimai trū
kiu atsibūna beveik kas sa
vaitė.

Gaisras Buffalo, N. Y.
Čia sudegė didelis namas. 

Ugnis padarė blėdies ant 
100 tūkstančiu doleriu.

Gyvasčių nenukentėjo nuo 
gaisro.

RUSIJOJ LIETUVOJ noma, esant geresniems už
darbiams ir daugiau žmonių, 
neapseina ir be to, kad šven
tadieniais nepasigerty ir ne
sipeštu.

geidžia, kad prenumeratorių 
skaičius kas kartą mažintu- 
si. Vienatinis jo tikslas, kad 
skaitytojai taip sutvarkytu 
savo gyvenimą, kad nieka
dos nereikėtu matytis su 
šiuo laikraščiu.”

Na, argi ne keistas toks 
aikraštis?! Bet reikia žino
ti, kad tas laikraštis yra lei
džiamas vien tik Australijos 
maliniams, tuomet bus aišku, 
<ad laikraščio norai kuoge- 
riausi.

Automobjlių streikas.
Turin, Italija, 25 kovo. 

Streikas automobiliu darbi
ninku smarkiai plėtojasi. Be
veik visos dirbtuvės sustojo. 
Ponai kapitalistai labai mėg
sta važinėties automobiliais, 
bet kuomet darbininkai pa
reikalauja didesniu algų, tai 
net kratytis pradeda iš pik
tumo.
Francuos socijalistai prieš 

kariumenę.
Brest, Francija, 25 kovo. 

Francijos socijalistu tautiš
kam kongrese liko priimta 
rezoliucija, kad stengtis pri
versti Francijos ir Vokietijos 
valdžias sumažinti kariu me
nę. Jie sako, kad dabarti
nės lenktinės didinime kariu- 
menės ir gimdo kares.

Sveikina socijalistus.
Anglu neprigdlminga dar

bininku partija savo metinėj 
konferencijoj, mieste Man
chester, išnešė rezoliuciją, 
pasveikindami vokiečiu ir 
francūzij socijalistus vedime 
kovos prieš militarizmą. Jie 
stengsis, kiek galėdami, ko
voti Anglijoj.
Chinai naikina opijum.
Amoy, Chinija, 24 kovo. 

Valdžia su didžiausiu pasi
šventimu naikina opijum. Į 
Tungan valstiją išsiųsta 300 
kareiviu, kad priversti ūkinin
kus, neseniai pasipriešinu
sius, sunaikinti iki paskuti
niam stiebeliui opijumą.

2,000 piligrimų žuvo.
Konstantinopolis. Prane

ša iš Konstantinopolio, kad 
ėjo “karavanas” (ant verb- 
liūdu kelionė) su 2,000 pili
grimu, kurie kraustėsi iš Me
dinos į Ikubą, žuvo kelyje iš 
priežasties dideliu upių išsi
liejimo ir dideliu vėtrų su 
lietum. Verbliūdai taip gi 
nuskendo. Pakeliuj išgriau
ta apie pusę milijono me
džiu.
Demonstracijos Lenkijoj.

Petrokovas, Lenkija. Kuo
met vietinėj bažnyčioj kuni
gas iš sakyklos perskaitė pra
nešimą apie jubilėju 300 me
tu viešpatavimo caru Roma
novu, 'žmonės pradėjo giedo
ti: “Dieve gelbėk Lenkiją.” 
Tuojaus buvo duota žinia po
licijai, kuri ir pribuvo su žan
darmerija, įsiveržė bažnyčion 
ir suareštavo 36 dainininkus, 
kuriuos tuojaus nugabeno 
kalėjiman. Nakty buvo pa
daryta kratos areštuotųjų 
namuose, pas gimines ir pa
žįstamus ir vėl dar liko sua
reštuota keliolika ypatų.

Panašus atsitikimai, kaip 
praneša laikraščiai, buvę vi
soje Lenkijoje.

Patrijotai labai linksmi iš

Adrianopolis jau pasidavė.
Berlynas, 26 kovo. Po 

oenkiy mėnesiu apgulimo, 
Adrianopolis jau tapo paim
tas. Balkanų jungtinės val
stybės, po užėmimui miesto, 
Eikisi, jog greitai bus užbaig
ia kare, nes turkams dau
giau nieko neliko, kaip tik 
taikytis. Jeigu dar jie nesi- 
taikytu, tai gali pralaimėti 
ir Konstantinopolį ir būtu iš
vyti visai iš Europos.

Pirmiausia į užimtą mies
tą įėjo bulgarai, kurie tuo
jaus sunaikino maisto ir a- 
municijos magazinus. Me
namą, kad komandieras tur
ku kariumenės nusižudė. Vi
sa gi kariumenė, kuri gynė 
miestą, paimta į nelaisvę.

Be jokios pertraukos bul
garai bombardavo per 72 va- 
andas, nuo ko jokiu būdu 

turkai negalėjo išsilaikyti. 
Išgązdinli gyventojai bėgio
jo, blaškėsi, kaip pamišę. 
Nekurie net lindo stačiai po 
ugniniu lietum kanuoliu ir 
šautuvu.

Užėmę miestą,bulgarai dar 
turėjo vesti smarkią kovą su 
kareiviais, kurie be jokio pa
sigailėjimo degino namus, 
žudė gyventojus ir plėšė, kas 
tik jiems papuolė.

Tčatalijos fortai taipgi jau 
kaip ir paimti.

Turkijos skolos.
Kuomet Turkija tarėsi su 

Balkanais, tuomet turku mi- 
nisteris štai ką paskelbė:

“Bulgarai, reikalaudami 
kontribucijos, užmiršta, jog 
Turkijos skolos siekia 1,200 
milijonu rubliu. Bulgarai 
tėra skolingi kitoms valsty
bėms 300 milijonu rub. Tur
kijos geležinkeliai užstatyti 
kitoms valstijoms, o Bulga
rijos ne, Turkija turi mai
tinti 20,000 valdininku, su
bėgusiu Konstantinopolin iš 
krikščioniu atimtu žemiu. 
Męs manome, jog Europa 
neleis turku nuskriausti ir 
lieps bulgarams išsižadėti 
kontribucijos.”

Matyt, turkai tikisi, kad 
kitos valstijos įsikiš ir tik 
tuom išgelbės Turkiją.

Skerdynės Tripolyj.
Tripolis, 25 kovo. Italu 

kariumenė turėjo didelį su
sirėmimą su arabais, kurie 
likosi apgalėti ir pabėgo į ty
rus. Susirėmime žuvo 220 
arabu ir daugelis liko sužeis
ta. Iš italu pusės krito 24 
ir 123 sužeista.

Italai negeresni prispaudė
jai už kitus, todėl arabai ir 
nori juos nusikratyti, pakol 
j U visu nėišsmaugs.

Keistas laikraštis.
Neseniai Australijoj pra

dėjo eiti tokis keistas laikraš
tis, kokio dar pasaulys nėra 
matęs. Pirmame savo straip
snyje jis įtikinamai praneša, 
jog... nenorįs turėti skaityto
ju. Taigi įžanginiame straip
snyje pirmo numerio štai kas 
parašyta:

“Daugybė laikraščiu sten
giasi padidinti skaičių savo

• prenumeratorių. Šio gi laik
raščio leidėjas nuoširdžiai tokiu apsireiškimu.

ne
šios

Paliuosuoja iš kalėjimų.
«Amnistijos dieną ir tuoj 

po amnistijos paliuosuota: 
Peterburge—2300, Maskvoj 
—1700, Varšavoj—1500, Ni- i 
kolajeve—400, Charkove—7- 
00, Rostove prie Dono—100, 
Novočerkaske—apie 200, Re- 
velyj—215, Dorpate-120
žmonių. Paliuosuojami ir 
kitose vietose. Grynai poli
tiškųjų prasikaltėliu tarp pa- 
liuosuojamuju neperdaugiau- 
sia. Štai kad ir Vilniuj iš 
-poros šimtu paliuosuotu, po
litišku tiktai keliatas.
Protestas prieš Amnistiją

“Dien” skelbia, kad už vis 
sunkiau baudžiamu 100, 101, 
102 ir 126 straipsniais prasi
kaltėliu amnistija todėl ne
palietė, kad ministerial Šče- 
glovitovas ir Maklakovas 
smarkiai prieš teikiamus 
jiems palengvinimus užpro
testavo.
Persigando juodašimčių.

Nauju krasos markiu su 
rusu caro paveikslu- nutarta 
daugiaus neleisti. Krasos 
skyriuose jau jos nebepar- 
duodamos.

Suvažiavimas.
Monarchist suvažiavimas 

prasidėjo Peterburge. Daly
vauja 1000 delegatu.

50.000 rub. neužteko.
Peterburgo dūmą davė 50 

tūkstančiu rub. miestui pa
puošti iš priežasties Romano
vu sukaktuvių, bet tiek pini
gu neužteko, reikėjo pridėti. 
Dūmos pirmink. pas carą.

Dūmos pirmininkas Ro- 
dzianko buvo caro priimtas. 
Didžiumos atstovu vardu jis 
skundėsi, kad Taryba ir mi
nisterial visaip trukdą Dū
mos gerus norus ir sumany
mus. Pasikalbėjimas su ca
ru tęsėsi 76 minutas.

Surinkta 23.000 rub.
Maskvoj per vieną dieną 

surinkta 34 tūkstančiai rub. 
nupirkti geriems orlaiviams.

Bažnyčioj patrijotiškos 
dainos.

Varšavos bažnyčiose lenku 
jaunuomenė mėgino dainuo
ti patrijotiškas dainas. Po
licija suėmė tris.

Antstoliai patraukti 
teisman.

Jekaterinoslave, atiduota 
teisman slaptosios policijos 
anstolis Smirenskis ir anstolis

• Meklenburcevas už žmonių
• kankinimą. Meklenburcevas 

taip baisiai sumušė vieną in-
■ tariamą žmogų, kad tas nu

mirė.
Žmogžudys pakartas.
Charkove pakorė žinomą 

žmogžudį Osadzij, kuris pri
sipažino, kad jis yra užmušęs 
ir apiplėšęs 107 žmones.

Feldfebelis nubaustas.
Minske, nuteistas trims 

mėnesiams kalėjiman feldfe
belis Belko, kuris, nors dar 
ne žandaras, buvo užsiėmęs 
politiškųjų gaudymu ir žydu 
iš sodžių varinėjimu. Teis
mas pripažino jį paprastu 
prigaviku.

Dar prie amnistijos.
Jau rašėme apie tai, kad 

;iems, kurie yra pabėgę iš 
kariumenės arba prieš sto
siant kariumenėn, yra baus
mė dovanota. Tas praneši
mas buvo ne pilnai išaiškin
us. Dabar gi “Liet. Ukin.” 
advokatas A. Bulota štai ką 
rašo:

“Paliuosuojami nuo teismo 
ir bausmės tie, kurie prasiša- 
ino nuo kareiviavimo, jeigu 

jie grįžo iki 21 vasario š. m. 
arba sugrįž ne vėliau 21 va
sario 1914 metu. Bet atitar
nauti jiems savo reikės.”

Reiškia, važiuok ir ramiai 
tarnauk, ir dar pasiskubink, 
nes jeigu pasivėlinsi, tai būsi 
nubaustas. Gera “amnisti
ja!”

Sunkus darbas.
Taujienai (Ukm. pav.) Ko

vo 2 d. klebonas Valentavi- 
čius po pamokslo iš sakyklos 
smarkiai žmonėms prisakė 
jam malkas iš miško suvežti. 
“Aš jūsų visur klausau—iš
pažinties klausau, vaikus 
krikštiju, nedėliomis už jus 
meldžiuosi, o kalendavoti 
taip sunku, vienok kalenda- 
voju.” Žmonės išėję iš baž
nyčios ir sustoję ties švento
riumi visaip pradėjo šnekėti. 
Vienas sako: gal jau pabai
ga svieto. Kur čia teisybė? 
Mano sūnui mirus kunigas 
paėmė 10 rub. už palaidoji
mą su mišiomis. Laidojo u- 
tarninke, o mišias žadėjo ne- 
dėlioj atlaikyti. Kitas, sto
vėdamas šalyj, pritarė, kad 
kunigai už mūsų rublius mi
šias laiko, trečias gi prikišo, 
kad kalendavoti ištikruju 
sunku esą. Tai šen, tai ten 
turi ką nors išprašyti.

Argi tai lengvas darbas?
Gaisras.

Vieškunai (Kauno g.) Va
sario 8 d. atsitiko baisi nelai
mė. Per vieną valandėlę 
sudegė daugiau versto ilgu
mo sodžius. Viršaus 40 šei
mynų Hko visai be pastogės. 
Nuostoliu esą apie 50 tūkst. 
rub.

(“Liet. Ukin”)

Žemaičiu Kalvarija. Pas
kutiniu laiku išeivybė Ame
rikon žymiai pasidaugino. Ke
liauja laimės jieškoti: samdi
ninkai, amatninkai, ūkinin
kaičiai, randasi net ir moks
leiviu gudruoliu, kurie irgi 
neatsilieka. Bet ’šie pasta
rieji pamato Amerikoje tokį 
vargą, apie kokį tėvynėj gir
dėti negirdėjo.

Pasmaugė žydą.
Užventis (Šiaulių p.) Vasa

rio iš 25 į 26 d. pasmaugė 
žydą (miestiečiu storostą) ir 
jo žmoną. Tą pačią naktį 
laužėsi ir prie kitu žydu. Iš
reikalavo šunis, kurie turės 
sekti prasikaltėlius.

Miškai, džiūsta.
Rietavas (Raseinių p.) Pra

dėjus džiūti Rietavos dvaro 
miškams, juos skubina kirsti 
ir užsienin vežti. Darbinin
kam, kuriu čion dabar išvi- 
sur priplaukė, mokama už tą 
darbą po 1 rub. į dieną. Ži-
i

Darbininkų uždarbiai.
Joniškis, Kauno gub. Čion 

randasi pramonininkas Ra
ganas, turi garinį malūną ir 
verpimo skyrių. Čia dirba 
ilgas valandas ir už pigią 
kainą vyrai bei moterįs. Tik 
pagalvokite, kaip galima pra
gyventi, uždirbant į dieną 
nuo 30 iki 50 kap. O darbas 
sunkus ir sveikatai kenkian- ’ 
tis. Dar labiau ardo toks 
darbas sveikatą moterims ir 
nepilnametėms mergaitėms, 
nes į parą po 15 ir daugiau 
valandų išstovėti prie darbo, 
tai ne juokai.

“Meldžiasi.”
Papilė, Kauno gub. Mūsų 

žmonės, kaip sueina bažny
čion, tai kad meldžiasi, tai 
meldžiasi, o kaip sueina į 
smukles—tai taip geria, kad 
net gerklės braška!

Žmogžudystė.
Jeznas, Viln. gub. Iš Už

girėlio kaimo ūkininkas su 
savo žmona Jezne pardavę 
per jomarką karvę už 32 ru
bliu, grįžo namo. Begrįž- 
tant, sutemus, užpuolė juo
du plėšikai, užmušė ir, pini
gus atėmę, pasislėpė.
Nori panaikint smukles.

Šimkaičiai, Kauno gub.
Šimkaičių valsčiaus ūki

ninkai antrą sykį pakėlė 
klausimą apie visu tame 
valsčiuje smukliu uždarymą. 
Išrinkti įgaliotiniai to dalyko 
įvykdinimui. »

Mariavitai.
Kaunas. Kaip matyti iš 

mariavitu kunigo Tulabos 
pranešimo, pastaruoju laiku 
mariavitu skaitlius Kaune 
siekia 300 žmonių. Eina pas
kalos, kad Vilniaus ir Kauno 
mariavitus suvienys vienon 
parapi jon.

Didelis gaisras.
Rozalinas,* (Kauno g.) Ro- 

zalino dvare, prigulinčiame 
dvarininkui Bistromui, laike 
gaisro sudegė 14 arkliu ir 
51 karvė, maistas, trąšos, 
inventario dalis, o taip gi 
tvartai ir daržinės. Gaisro 
priežastis kolkas nepaaiškė
jo. Nuostoliai siekia 50,000 
rubliu.

Neapkenčia šviesos.
Darsūniškis, Viln. g. Šis 

miestelis ant Nemuno kran
to labai gražiai išrodo. Tik 
mūsų žmonių pasielgimas ne
apsakomai negražus: tamsy
bėje, girtuoklystėje ir davat
kystėje paskendę. Kunigas 
Baika pajutęs, kad vienur- 
kitur pradeda žmonės atsU 
busti ir skaityti laikraščius, 
įlipęs į sakyklą, išbarė skai
tančius; na, o paskui jo pa
saką pagavo davatkėlės, ku
rios ir bėgioja po parapiją, 
kaip katė su pūsle.

Rado lavoną.
Eržvilkas, Kauno g. Ant 

kelio palei Eržvilką rastas 
kokio-tai darbininko lavo
nas. Suimta 3 žmonės, kalti
nami minėtojo žmogaus už 
mušime. (“R. N.”)

i

i



Spaudos Balsai.
D-ro J. Basanavičiaus 

išpažintis.
Jau valanda laiko, kaip 

“Vienybėj Lietuvninku” tę
siasi d-ro J. Basanavičiaus 
straipsnis “Kaip man nebuvo 
lemta Dūmos atstovu tapti”. 
Nekaip rekomenduoja minė- 
tasai straipsnis ‘ ‘Aušros” įkū
rėją. Daug pasididžiavimo, 
o užvis daugiausia pasigyri
mu ant temos: “ką tai aš reiš
kiu”. Basanavičius priima 
kunigu pasiūlytą kandidatū
rą Dūmon, veda korespon
denciją su šaltiniečiais, daly
vauja ju susirinkimuose. Ji
sai sakosi, kad nebūtu net 
ėjęs į kunigu sušauktą susi
rinkimą, jeigu būtu abejojęs 
apie savo kandidatūrą. Jisai 
manė, kad jo kandidatūra į 
Dūmą yra labai tvirta.

Taigi p. Basanavičius visai 
nepaisė, kas jo talkininkai, 
by tik įsispraudus į Dūmą. 
Jisai pasigyrė esąs bulgariš
kas demokratas. Keistas tas 
bulgariškas demokratizmas, 
kuris eina greta su lietuvišku 
klerikalizmu.

Jeigu kas nori suprasti p. 
Basanavičiaus unaringumą— 
lai pasiskaito tą jo straipsnį. 
Kaip tankiai didvyriai pasi
rodo esą paprasčiausi nykštu
kai, kuriais aria ir akėja di
delė juodoji armija.

Čiabuviai ir ateiviai.
Jeigu kįla» kur kokie Įsuju- 

dimai, tai amerikoniški pa
triotai tuoj duria pirštu į 
ateivius: “ve, girdi, visu mū
sų vargu priežastis. Šitie atei
viai nemoka branginti Ame
rikos kultūros, tradicijų, ge
ru papročiu. Jie nemoka su
prasti genijaus Amerikos na
cijos!” Ant šitų kvailu už
metimu atsako “New York 
Call”, nurodydamas į W. Vir
ginijos angliakasius, tarpe 
kuriu mažiausias procentas 
ateiviu, o veik visi Amerikos 
piliečiai. Vienok kokią baisią 
kovą veda ir kaip seniai toji 
kova tęsiasi!

Juk W. Virginijoj įvesta 
kariškas stovis, kariški teis
mai, juk ten pulkai milicijos 
ir skebu. Ir tai vis ant gal
vos Amerikos piliečiu!

“Visi busim redaktoriais”.
“Tėvynėje” keli darbinin

kai rašo sekančiai:
“Laikraščiai ir sumanymai neprivalo 

būti redaguojami ir pavedami tik moksl
eiviams arba raštininkams. Ne, męs vi
si turime rėdyti savo laikraščius nau
dingais sumanymais. Dėlto gi, mieli 
broliai, sukruskime, te kiekvienas nors 
syki parašo i metus ką nors į laikraštį“.

Minėti rašytojai prie svar
biausiu sumanymu priskaito 
ir pirkimą Jovarui ūkio.

Oi tie sumanymai, suma
nymai! Jeigu męs vienais tik 
sumanymais tegyvensimę ir 
visi tuos sumanymus imsime 
redaguoti — tuomet ne žmo
nės, bet tie patįs sumanyto
jai galės tik ir skaityti laik
raščius.

Apie S.L.A. užregistra
vimą.

Neseniai S. L. A. valdyba 
turėjo savo susivažiavimą, 
kuriame svarstė apie užregi
stravimą S. L. A. čarterio New 
Yorko, Illinois ir Massachu
setts valstijose.

Kaip ‘ ‘Tėvynė” praneša, 
tai New Yorko valstijoj S.L. 
A. čarteris bus užregistruo
tas tik tada, kada Susivieny- 
jimas turės 500 nariu, apsi
draudusiu ant 1000 dol. Su 
Illinois valstija jau, esą, bai
gia tartis. Didžiausia bėda 
tai su Mass, valstija. “Tėvy
nė” sako, jog ši valstija reika
lauja:

“kad nariai, išbuvę Susivienyjime nuo 
pat jo susiorganizavimo ir įstoję, gal 
būti, 20 mėty amžiaus būdami, turėtu 
būti verčiami arba mokėti pagal amžį, 
kokio buvo 1911 m. 1 d. sausio, arba vi
sai apleisti organizaciją“.

Seniau ir dabar.

Daugelis, įsigilindami į 
praeities žmonių gyvenimą, 
stebisi, kaip žmonės galėjo 
panešti tokį jungą, gyventi 
tokiose aplinkybėse tada, ka
da viešpatavo vergija pilnoj 
to žodžio prasmėj, kada po
nai pirkdavo ir parduodavo 
žmones, arba ir išmainydavo 
ant gyvuliu.

Senovėj darbo žmoniŲ-ver- 
gU padėjimas buvo, ištiesu, 
pasibaisėtinas, nes ju likimas 
ir net gyvybė buvo ponu ran
kose. Ką ponai norėjo, tą 
darė. Tas padėjimas buvo 
sunkus dar ir dėlto, kad dar
bas tada nebuvo toks išna
šus, kaip dabar, nes nebuvo 
atsakančiu įrankiu, nei maši
nų, viską reikėjo pasigamin
ti rankomis. Todėl, net ir 
toks gabus vyras Homeras 
negalėjo aprašyti to triūso ir 
vargo, ką turėjo panešti 12 
vergiu (nekalbant jau apie vi
sus vergus), kurios dieną ir 
naktį suko girnas vien tik 
dėlto, kad išmaitinti kara
lienę ir jos 12 vyru...

Tečiaus, besistebint iš pra
eities, reikia stebėtis ir iš da
bartiniu žmonių, kurie taip 
aklai, be pasipriešinimo, ne
ša ponu-kapitalistu uždėtą 
jungą. Nors senovės vergai 
nešė begalo sunku jungą, 
vienok jie kartais pasiprie
šindavo savo ponams—sukil
davo ir bandydavo išsiliuo- 
suoti.

Dabartės gadynė—tai pro
greso Tr išradimu gadynė. 
Technika daro didžiausius ste
buklus. Su jos pagelba žmo
nės galėtu puikiausiai gyven
ti, jeigu būtu kitaip sutvar
kytos gyvenimo apystovos, 
jei visi gaminimo įrankiai 
priklausytu draugijai, o ne 
pavienėms ypatoms. Nes da
bar vienas žmogus, su pagel
ba mašinos, pagamina tiek 
produktu, kiek seniau paga
mindavo 12 žmonių. Vienok 
tas darbo išnašumas neina 
visu naudai, o tiktai sauja- 
liai kapitalistu. Bet darbo 
žmonės mažai apie tai paiso, 
jie nesirūpina savo padėji
mu. Jie, lyginai tos vergės, 
be atvangos suka girnas-ma- 
šinas ne vien tik išmaitini- 
mui kapitalistu ir ju sugulo
vių, bet ir sukrovimui jiems 
didžiausiu turtu. Todėl tie, 
kurie nieko nepagąmina, 
visko turi daugiau, negu rei
kalinga ju pragyvenimui. 
Bet tie, kurie taip vergiškai 
dirba kitu labui, kas?—Elge
tos! Jiems nėra išvaizdos 
dailumo, nėra iškalbos; jie 
nepažįsta mokslo, jiems nėra 
gyvenimo džiaugsmo. Jie 
negyvena. Jie vos tik egzis
tuoja. Todėl ir ju mintįs ne
spėja eiti su gyvenimo prog
resu, ju žmogiškumo jaus
mas pagadintas, o jo vietoj 
išsivysto vis didesnis nusiže
minimas, kuris galutinai su
darko visą žmogaus esybę. 
Ir tokiu žmonių galima tik
tai pasigailėti, bet jokiu bū
du negalima ju gerbti. Nes 
tokie žmonės, pas kuriuos 
užslopinta protestuojanti 
spėka, kurie aklai ir paklus
niai viską neša, yra be ver
tės. Nors kapitalistai ir turi 
iš ju bendro darbo materija- 
linę naudą.

Žmogus turi būti tuom, 
kuom jis yra, t. y. žmogumi. 
Bet kapitalistiškam draugi
jos surėdyme atsiranda viso
kiu pamokslininku, kurie at
eina pas darbininkus su savo 
“moralais” ir sako: “tu pri
valai taip ir taip daryti; ot, 
šis ir tas yra mano”...

Na, o kas tavo? Niekas! 
Jie liepia tau taip daryti, 

I taip gyventi ne dėlto, kad tu 

taip norėtum, kad tau būtu 
gerai, bet dėlto, jog jie taip 
nori, jog jiems taip gerai. 
Jie tau pasakoja apie pak
lusnumą, apie išmaldumą, 
nes bijo, kad nepasiimtum 
to, kas tau priklauso. Ir tu 
klausai, maldauji, elgetauji. 
Žinoma, maldauti ir elgetau
ti yra drąsiau, negu imti, 
bet mandagiau yra imti, ne
gu elgetauti. Bet tau tas 
mažai apeina.

Darbininkai visai apie tai 
nemąsto, kodėl kapitalistui 
viskas priklauso, o darbinin
kui, kuris viską pagamina, 
kuris palaiko ir puošia gyve
nimą, nėra nieko. Jei tas 
skurstu v ir badautu, kuris 
nieko negamina, tai nebūtu 
nieko stebėtino. Vienok da
bar yra atbulai. Kas dau
giausia dirba, tas mažiau 
visko turi, tas labiau skurs
ta, daugiausia badauja. Ir 
toji apraiška yra taip aiški, 
taip paprasta, kad ją, rodos, 
gali kiekvienas matyti. Bet 
kur tau! Pabandyk tik jiems 
pakalbėti apie kitokį draugi
jos surėdymą ir tu tuojaus 
dasižinosi, kad daugelis vis- 
tiek nemato. Reiškia kapi
talizmo jungas sudarkė ne 
vien ju išvaizdą ir žmogišku
mo jausmus, bet ir žiūrėji
mą!... Barabošius.

Zingsnys pirmyn.
Anglijos profesijonalinį 

darbininku judėjimą męs 
privalome nuoširdžiai pasvei
kinti su naujais, ir labai 
svarbiais, padarytais žings
niais pirmyn. Neseniai atsi
buvo Didžiosios Britanijos 
trijų stambiausiu geležinke
liu sąjungų suvažiavimas— 
“Suvienytu draugijų geležin
keliu tarnu,” 4‘Generališkos 
sąjungos geležinkelio darbi
ninku” ir “Suvienytu drau
gijų signalininku ir relių per- 
mainytoju.” Suvažiavimas 
vienbalsiai nutarė susivieny
ti į vieną organizaciją ir tuo
jaus panaikinti atskirą ju 
gyvavimą. Tai bus nauja 
organizacija, susidedanti iš 
180 tūkstančiu nariu, kuri 
skaitysis viena iš galingiau
siu visoj Did. Britanijoj. Kol 
kas, pasiliko dar keturios ge
ležinkeliu organizacijos, ku
rios dar nėra prisidėjusios. 
Dvi iš ju—telegrafistu ir peč- 
kuriu—turi po 300-400 nariu 
ir jos nesvarbią rolę lošia. 
Kitos gi dvi—“Associacia 
tarnaujančiu Britanijos-Ir- 
landijos geležinkeliu” ir 
“Kontorščiku Brit.-Irlandi- 
jos geležinkeliu” yra labai 
skaitlingos ir didelę rolę lo
šiančios ant geležinkeliu. 
Vienok yra viltis, kad ir jos 
greitai prisidės prie didžio
sios organizacijos, kadangi 
jos ir dabar jau norėjo prisi
dėti, tik reikalavo nekuriu 
išlygų.

Kuomet susivažiavime bu
vo pakeltas klausimas apie 
pilną susivienyjimą, tai tam 
sumanymui ne tik kad prita
rė, bet pasirodė, jog ta min
tis apie neišvengiamą susi
vienyjimą į vieną galingą or
ganizaciją jau seniai buvo 
galvčse organizacijų vadu ir 
daugybės paprastu darbinin
ku, vienok niekas neišdrįso 
viešai išeiti su šiuom klausi
mu.

Bet kas gi juos dabar ga
lutinai privertė susivienyti?

Ne kas ‘kitas, kaip tik 
streikas. Kuomet jie išėjo 
pabaigoj 1911 metu į streiką 
ir kuomet jiems reikėjo ne
juokaujant susiremtį su ge
ležinkeliu kompanijomis— 
jie pamatė, kad išsiskirsčius 
į smulkias partijėles, vado
vaujant kiekvienos partijėles 
Aadovams, yra sunku kovoti. 

Prieš tokią kapitalistišką jie- 
gą, kaip geležinkeliu kompa
nijos, reikalinga vienybė, 
kad ką nors iškovoti. Ir 
taip, streikas tapo tuomet 
pralaimėtas. Tas pralaimė
jimas—buvo geriausia lekci
ja geležinkelio darbininkams 
dėl ateities. Ir kad ant to- 
liaus galima būtu stoti ko
von su savo priešu ir kovą iš
laimėt], jie dabar, nieko ne
laukdami, susivienyjo į vieną 
galingą partiją, prieš kurią, 
galima drąsiai sakyti, nega
lės išsilaikyti kompanijos, 
nes tai išeis armija proleta
riate mažiausia iš 180 tūks
tančiu nariu ir kaip vienas 
stos kovon.

Apart to, męs turime An
glijos geležinkeliu darbinin
ku susivienyjimą sveikinti, 
nes visos Anglijos profesijo- 
nalinės sąjungos yra labai iš
siskirstę į smulkias sąjungė- 
lės. Šis gi geležinkeliečiu šu- 
sivienyjimas yra pirmas žing- 
snys prie- koncentracijos ir 
gal jis bus pirmu veidrodžiu 
ir kelvedžiu kitu išdirbystės 
šakų profesijonalinėms sąjun
goms prie koncentracijos. 
Panašiose šalyse, pavyzdžiui, 
Vokietijoj, prof esi jonalinės 
sąjungos daug daugiau su
koncentruotos., Vokietijoje 
abelnas skaitlius prof esi jona- 
liniu sąjungų 1910 metais 
siekė 130 ir turėjo 2,688,000 
nariu, kuomet tuom pačiu 
laiku Anglijoj buvo 1,153 są
jungos su 2,440,000 nariu. 
Tokiu būdu Vokietijoj kiek
viena profesijonalinė sąjunga 
vidutiniška^ turi suvirš 20000 
nariu, o Anglijoj — suvirš 
2,000, tai yra dešimts sykiu 
mažiau.

Abelnai, Didžiosios Brita
nijos visos profesijonalinės 
sąjungos labai smulkios ir 
gyvuoja savystoviai. Pavyz
džiui, kalnakasiu yra 84 sa- 
vystovįškos sąjungos, meta
lo išdirbystėje—211, audimo 
pramonijoj—net 272.

Kaip matom, toks susiskal
dymas darbininkišku jiegu 
jokiu būdu negali būti nau
dinga patiems darbininkams; 
jis atneša naudą tik kapita
listams. Apie tai, rodosi, 
daug kalbėti nereikės, nes 
užvis geriausia liudija tie su
sirėmimai Didžiosios Britani
jos proletarijato su kapitalis
tais, kurie paskutiniais lai
kais atsibuvo.

Svarbiausia užduotis Did. 
Britanijos proletarijato, tai 
kuogreičiausias koncentravi
mas savo jiegu, kurios dabar 
taip išblaškytos. Kuomet 
proletarijatas atliks tą savo 
užduotį, tuomet ir į kovą sto
ję galės daugiau laimėti. Tą 
užduotį jau pradėjo pildyti 
geležinkeliu darbininkai, tik 
reikia linkėti, kad ju pėdo
mis pradėtu sekti visos kitos 
darbininkiškos sąjungos.

V. Paukštys.

MAKSIM GORKIJ.

JOMARKAS GOLTVOJE.
Vertė V. Paukštys.

Taupinkit pinigus!

Visokie veidmainiai darbi
ninku bičiuliai atkalbinėja 
darbininkus nuo kovos su ka
pitalistais ir pataria jiems pi
nigu taupinimu užsiimti. 
Prisitaupinę darbininkai pi
nigu ir turtingais liks! Ir iš- 
tikro, taupinimas pinigu la
bai geras dalykas, bet... tik 
kapitalistams. Darbininkai, 
susidėję kiek pinigu, bijoda
mi, kad jie nepražūtų, neša 
juos į banką. Šiuo keliu į ka
pitalistų rankas pakliūva di
delės pinigu sumos, ir jiems 
tas duoda galę plačiau varyti 
biznį. Tiesa, trupiniai, kai
po nuošimčiai, ir darbinin
kams kliūva. Bet darbinin
kai paprastai sudeda savo 
pinigus visokiems plėšikams, 
bankais prisidengusiems, ką 
prižada,didelį pelną. Paskui 
tokie bankai bankrūtija ir 
viskas žūna. Z. A.

—Maskvos išdirbystės smala, geriausia 
ant viso pasaulio, teisingiausia, aparatiš
kai išdirbta, saldi, kvepianti,limpanti sma
la! Šešios kapeikos už kvortą, penkiolika 
kapeikų už ketvirtdalį viedro!—šaukia vie
nas chachlas, sėdėdamas ant bačkos degu
to vežime. Vežimas, bačka ir pats—vis
kas juoda ir smaluota, ir išduoda savotiš
ką aromatą.

—O gal ir po penkias kapeikas par
duotum kvortą smalos?—klausia pas par
davėją žmogus neišpasakytai plačiomis 
kelinėmis ir šiaudine kepure ant galvos.

—Tpru-u! Po penkias negaliu, nes 
savininkui esu prisiekęs, kad pardavinėsiu 
po šešias kapeikas...

—O gal galima ir po penkias?
—Jokiu būdu...
—Argi jau visiškai negalima?
—Klausyk, dėde, aš tau parduosiu po 

penkias kapeikas, tik tu niekam apie tai 
nesakyk!... Ar nesakysi?...

—Tai jau nesakysiu...
--Na, tai duok šia blekinę.
—Kam gi ji reikalinga?
—Gi smalai pilti!
—Kad man tavo smala nereikalinga, 

nes aš jau pas tave nusipirkau ir po šešias 
kapeikas mokėjau už kvortą. Bet aš da
bar norėjau sužinoti, ar tu neparduodi jos 
pigiau.

Smalininkas,nieko neatsakęs, važiuoja 
toliaus, begarsindamas savo prekę. Žmo
gus nulydi jį akimis ir sako savo draugui:

-•Jeigu aš anksčiau nebūčiau pirkęs 
kvortos smalos, tai dabar pas mane kapei
ka viršaus būtu kišenyje.

—O, kaip karšta!
—Visviena, kaip pekloj!
—O gal tau tėvas iš peklos laišką pa

rašė, kad tu žinai, kad ir ten taip karš
ta?—klausia trečias.

* **
Karštis vis didinasi. Kvapas smalos, 

mėšlo ir prakaito susimaišo ore su dulkė
mis ir lenda į nosis. Prie kiekvieno veži
mo stovi pririšti jaučiai ir gromuliuoja 
šieną, įbedę savo geras akis į žemę. Ro
dosi, kad jie mąsto ir jy veidai tokie rū
pestingi, o akįs pilnos nuovargio ir liūd
numo. Mykia karvės, veršiai, bliauja a- 
vįs, skamba garsas dalgiu. Žmonės, at
važiavę parduotie jaučius arba ką nors ki
tą, guli po ratais pasislėpę nuo ^saulės, 
belaukdami pirkėju. Pirkėjai landžioja 
tarp vežimu, žiūrinėja, viską čiupinėja, 
kas tik yra dėl pardavimo. Pas kiekvie
ną pirkiką rankoj botagas ir jis, priėjęs 
prie jaučio arba kito kokio gyvulio, neiš
kenčia nesudrožęs jam botagu per šoną. 
Jaučiai tingiai keliasi nuo žemės, jeigu jie 
gulėjo, ir taipgi tingiai pradeda judėti, 
kuomet jie būna ant kojų.

—Kiek nori už šią porą jaučiu— klau
sia pirkėjas.

Iš po vežimo pasigirsta nedrąsus ir ne 
aiškus balsas:

—Devyniasdešimts rubliu...
Ir tai pinigai...— atsako pirkėjas ir 

prasišalina arba vėl klausia:
—O kodėl gi tau, dėde, visą šimtą ne

prašyti?
—Aš tiek reikalauju, kiek man rei

kia. Bet jeigu tu toks geras, tai duok ir 
visą šimtą, aš neatsisakysiu paimti ir šim
tą.

—Ačiū tau... Vienok sakyk teisin
gai, kiek tu už juos nori?

—Taip, kad ilgai man su tavim nesi
ginčyti, aš iš tavęs paimsiu lygiai devy
niasdešimts rubliu.

Prasideda derybos. Jie nesiskubina, 
nes tai skubinties ne ju darbas, ir parda
vėjas išlenda iš po ratu tik tuomet, kuo
met jau tikrai persitikrina, jog pirkėjas y- 
ra rimtas žmogus. Po truputį pradeda 
karščiuotis ir štai jau muša vienas kitam 
rankas, pradeda žegnoties ir melsties net 
po dešimts kartu, persiskiria ir vėl susiei
na. Viską daro išlengvo, bet rimtai ir 
apsvarstę. Koliojimosi pas chachlus, nuo 
kuriu krūtinę suspaudžia ir akįs pradeda 
verstis iš kaktos, visai nesigirdi—jie tą 
pamaino aštriu humoru, puikiai padaili
nančiu savo kalbą. Žilas senis, pas kurį 
jaunas vaikinas dera porą jaučiu, štai kaip 
pajuokia jį:
\ --Man rodosi, kad jūs, vaikine, anks
ti motinos papą pamainėte ant pypkės, 
aš proto jūsų puodynėj visai nematau.

—Tai kaipgi bus seni? Žiūrėk, jie ir 
nedailus—matai, kokie ragai šviesus.

--Jeigu jūs riorite tik ragais arti, tuo
met nusipirkite ožius, tai bus ju ragai 
daug gražesni.

* **
Sūnai Izraeliaus sukasi tarp vežimu, 

kaip vijūnai. Jie apie viską klausia, vis
ką čiupinėja ir viską perka. Žmonės sako 
jiem “tu” ir prižiūri ju išplėštomis akimis. 
Su ponais chachlai susitikę laikosi “augš- 
tai” ir mandagiai, vienok iš to ju manda
gumo tuojaus išsiveržia neapykanta, kuri 
nuolatos randasi ju krūtinėse. Matyt, jau 
ponui seniai paskirtas likimas, kurį susi
laukia tranai nuo bičių.

Prie vieno vežimo pririšta karvė tuo
jaus pradėjo sukinėtis, svyruoti ir, kaip 
bematant, krito ant žemės. Moteris, sa- 
savininkė tos karvės, tuojaus nušoko nuo 
vežimo, pribėgo prie karvės ir pradėjo 
raudoti, kad jau dabar negalės parduoti 
savo brangią prekę.

—O, viešpatie! O, geradėjai! Gelbė
kite... ir kas gi jai pasidarė? Kas pasida
rė? O, panele švenčiausia, pribūk į pa- 
gelbą!

Tuojaus subėgo būrys žmonių ir pra
dėjo svarstyti priežastis. Darė išvedimus, 
jog karvė susirgo ir reikalinga tuojaus gy
dyti. Atsirado koks tai senis iš žilos se
novės, visas, tartum apipelėjęs, padengtas 
skudurais, ir pradėjo “atkalbėti” užsigu
lęs ant karvės savo “maldą.” Minia nu
siėmė kepures ir pradėjo žiegnoties ir ty
liai laukė pasekmių to gydymo. Karvė 
plakėsi gulėdama ant ženjės, norėjo atsi
kelti ir vėl puolė, tartum perkūno trenkia
ma. Ji sunkiai vaitojo ir matėsi jos aky
se daug skauduliu. Vėliaus jos savinin
kas nusiėmė nuo galvos kepurę, pradėjo 
jaja trinti gyvuliui sprandą, trissyk apve
dė karvei aplink ragus, trissyk aplink kak
lą ir trissyk aplink uodegą. Bet ir šie 
vaistai negelbėjo. Tuomet atnešė butelį 
smalos (deguto) ir supylė gyvuliui į gerk
lę, paskui pavaišino ją dar skipidaru, vė
liaus gi atsirado ir “konovalas” su įvai
riais įrankiais užsikišęs už juostos. Jisai 
rimtai apžiūrėjo gyvulį ir surūdijusia vi
nimi pradūrė karvei kakle gyslą, iš kurios 
tuojaus pradėjo bėgti kraujas upeliu. Bet 
atsirado būryj ir moralistas. Jis pažiūrė
jo į karvę ir į jos savininką baisiai nuliū
si ir tarė:

— Ot, matai, dėde, tai jums viešpa
ties bausmė, kurios jūs visai nesitikėjote 
susilaukti. Mat, jūs norėjot paslėpti nuo 
žmonių karvės ligą, bet viešpats ėmė ir 
parodė žmonėms jūsų blogą širdį... Ot 
kaip!

Chachlas pažiūrėjo į jį liūdnai, palin
gavo galva ir tarė:

—Dievas mano mintis žino., .— atsakė 
jis ir sunkiai atsiduso.

* **
Šalę šitos scenos tuojaus lošiama ant

ra. Moteris mosuoja rankomis, lyg vėjinis 
malūnas sulaužytais sparnais ir kolioja sa
vo vyrą. Jis sėdi ant žemės atsispyręs 
rankomis ir laimingu juoku juokiasi. No
sis jo raudonai-blizganti, kepurė ant pa
kaušio, kalnierius pakuliniu marškiniu at
sirišęs ir saulė stačiai savo spinduliais du
ria veidan ir krūtinėn.

—Tu driskiau! Argi jau tavo snukis 
nesupranta visai gėdos?! Fe, koks skar
malas, snarglius! Kaip paimsiu botagą ir 
kaip pradėsiu aš tau skaitliuoti per pečius, 
tai žinosi!

O-o-nu-te! Nusi-rra-mink!—tęsia vy
ras, mirkčiodamas pačiai.—Klausyk, aš ir 
tau nupirkau puskvortį.

—U-u!—staugia pati.—Begėdiškos 
tavo akįs!

Moteriškė pasilenkus su didžiausiu 
vargu stengiasi pakelti vyrą ir pakišti po 
ratais, kad jis ten sustiprėtu. Vyras dau
žo galvą į ratus ir persergsti pačią:

—Keliniu kišenyje stiklinė bonka... 
kad ir... ji-ji... nesusidaužytŲ. A?..

Po valandėlės jiedu draugiškai geria 
puskvortį ir nors smarki, bet gera jo pati, 
apkrovė vyrą iš visų pusiu šienu ir šiau
dais, taip, kad jis dabar gali be jokio pa
vojaus virsti į bile kurią pusę ir nesusidau
žyti sau galvos į ratus.

* **
Jaunas žydelis, užsikabinęs ant kaklo 

krepšį, vaikščioja ir šaukia:
—Romno tabakas! Poniškas tabakas! 

Stipriausis tabakas! Pats velnias rūkė ir 
dūmais savo pačią nukankino!

—O-o, tai labai yra geras tabakas, 
kad net pačios nuo dūmu stimpa,—atsi
liepė koksai tai chachlas.—Aš taipgi nusi
pirksiu, gal ir maniškė pastips.

Publika pradeda juoktis ir erzinti 
chachlą, kad jis nori numarinti pačią.

(Toliaus bus.)

jį
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Kas ištobulina liaudį? Korespondencijos
Paėmus abelnai šitą klau- Paterson N.J. 

simą, rasime daug keliu, ku- TZ 1 .
ne veda liaudį prie tobulu- _ ,, , .. ..V ,' • 1- w i mane patnjotiską provoka-mo ir susipratimo. Vienok .. „ J, . _. 1 ... _ . . i it Jeną . Iškabinėjo amenko-pirmą vietą užima prakalbos .<? ,. ,. .: t.- o i. i • mskas vėliavas ant dirbtuviųir gera literatūra. Bet kaip . v ,<TZ ,. , i, . . ir apšaukė: Kas esate tevy-vienos prakalbos, taip viena _ r . . ., ., ,. . /.
literatūra to darbo negali at- !les mylėtojais eikite d?rbt1( 
likti. Ir štai kodėl. kas to nedarysite reiškia ne-

Daugelis yra tokių, neva tou0 ?Ja,® uv’ a^ ' ve *‘v" 
laisvamanių, kurie paliko lai- ^,lklte sau’ lš kur esate 
svamaniais tik iš prakalbu, Į ’ v.
įtikėdami kalbėtojo žodžiams. ,v s^očia, skersai gatvę, 
Na, ir koks tu laisvamaniu įkabino vėliavą su sekančia 
tikslas, kokia ju užduotis? Pakaba po apačia. Męs gy- 
To nei jie patįs, turbūt, ne- vename P° mūsŲ_ vėliava, 
žino. Tokie “laisvamaniai” męs dirbame po mūsų vėlia- 
skaitymu beveik neužsiima. Į va> n^s ^rime aPginL mu" 
Pasiūlyk jam laikrašti, tai |s^ ve*iava •
jis tau pasakys: “aš ir be ta- Darbininkai laikosi • labai 
vo laikraščio žinau, kad die- tvirtai po vadovyste IWW. 
vo nėra, lai skaito jį tie, ku- ir nei vienas iš streikieriy ne- 
rie eina į bažnyčią”. Jie nie- gnžta į darbą. Darbininkai 
kuom daugiau neužsiima, ant te atsakė iškabindami iš- 
kaip tik keikimu kunigu ir ju kabas svetainėje (nes darbi- 
gaspadiniu. ninkams viešai ant gatvių

Tas pats ir su karštais tau- \ra u^raus^a ką nors veik- 
tiečiais. Kokis nors tautiškas pb ,ne^ ir stovėti keliems krū- 
biznieris pasakys karštą pra- V0J nevalia): _ . Męs visi ger- 
kalbą apie tėvynės meilę, ^iame šitą vėliavą, męs visi 
apie Vytauto narsumą, lietu- randamės po tąja vėliava, 
viu ginklu žvangėjimą, kokia visi prisiekiame tai ve- 
nors mergaitė padeklamuos kavai niekados ne streiklau- 
“šalin žydai iš tėvynės”,-- žiauti Pomūs^ vėHava • Prie 
tai patriotai, kaip ugnis, taip p0’ streiko komitetas at- 
ir stovi, kumščias sugniaužę, spausdino mažas^ korteles su 
kad tik kokiam nors žydui amerikoniška vėliava ir se- 
užvažiavus per sprandą. kančių parašu: “Męs ne-

Bažnytinės prakalbos dar s.k e b a u s i m e po musu vė- 
prastesnės ir už tautiškas. pava Streikieriai tas kor- 
Ten iškeikiama viskas, kas ^ePsv užsikiša už kepurių ir 
tik veda žmones prie tobuly- vaikščioja gatvėmis, kas 
bės ir susipratimo. Apart to, | darbdaviams labai nepatin- 
ten sėjama bjauriausia ne
apykanta ir fanatizmas.

Tarp darbininko laisvama- ^os> kad. neivyks 
nio,tautiečio ir kataliko jo-1 industrija turės 1 
kios santaikos nebuvo ir ne
bus. Jeigu vienas iš ju pra
dės agituot už darbinku rei-

ka.
Generališkas streikas, ro- 

i, bet šilku 
laimėti, nes 

streikieriai gerai laikosi, nors 
ir pusalkiai.

Iš Patersono kapitalistu el- 
kalus, tai kitas skubinsis pra-1 8^mos\ purvinimo . Su v. 
nešt apie tai darbdaviui. Jei- Valstijų vėliavos reikia sau 
vienas išeis ant streiko, tai suPras^i, kad kapitalizmas ir 
kitas, kerštaudamas, užims patyijotizmas-tai “dvynu va
jo vietą. Žodžiu sakant, jie 8^”- Liutkų Kazys, 
visada bus pasiryžę vienas Philadelphia Pa 
antrą prapuldyti. . 15 d> kovo atsibuvo LSS>

Kas kita su sočijalistu pra- Įgg kuopos parengtas teat- 
kalbomis. Socijalistai kalbė- ras. Kun< Raulakis viso- 
tojai nekursto žmogaus prieš kįaįs būdais stengėsi užkenk- 
žmogu, bet kviečia visus prie L-j įeaįruk Bet žmoneS jau 
darbininkiško susipratimo, progresuoja ir neklauso jo 
prie apšvietus ir vienybes. vįsOkįŲ pliovoniu ir atsilankė 
Darbininkas, įstojęs į eiles gana skaitlingai. Buvo su- 
socijalistu, nebūna apgink- |Ogįa drama “Žmonės” ir far- 
luotas bonka alaus ar ražan- sas “Eksproprijatorius”. Lo- 
čium, bet gauna į rankas dar- ^me daUg ko trūko, bet, a- 
bininkiškus laikraščius ir šva- belnai imant sulošta neblo. 
raus turinio knygeles, iš ku- L.ab Nekurie iš aktorių dar 
nu Jisai greitai pažins, kas pjrmą sykį buvo ant sce- 
jis yra ir kuom jis turi būti. 
Darbininkas tampa socijalis- 
tu ne iš vieno kalbėtojo žo
džiu, ne iš vienos brošiūrėlės 
perskaitymo, bet jis lieka so- 
cijalistu iš persitikrinimo. Ži
noma, atsiranda ir tokiu, ku
rie prisirašo prie' socijalistu I 
ne iš persitikrinimo, bet dėl 
“garbės”. Bet tokie socijalis- 
tai greitai su vėjais nueina.

Šiaip ar taip kalbant, o 
socijalististu prakalbos ir j u 
literatūra smarkiai veda liau
dį progreso keliu. Ir juo dau
giau męs tos literatūros tu
rėsime, juo daugiau jos iš- 
parduosim, tuo greičiau pa
matysime darbininkišką vi
suomenę labiau tobula ir 
daugiau susipratusia. 

Senas Vincas.

nos, taigi nėra ko norėti, 
kad taip gerai atloštu.

Žmonės visi buvo užganė
dinti. Buvo girdėt kalbant, 
kad daugiau tokiu vakaru 
parengtu. Kuopa turės pel
no.

Nedėlioj, 16 kovo,buvo su
rengtos prakalbos Liet. Siu
vėju unijos. Kalbėjo drg. 
Grigaitis iš Baltimorės, kal
bėjo nuosekliai. Paskui kalbė
jo drg. Shmitas,IWW. orga
nizatorius. Jo kalba žmo
nėms labai patiko.

Philadelphijos siuvėjai 
streiką pralaimėjo. Bosai 
papirko unijos vadus. Visu- 
pirmu sugrįžo dirbti itali jo
nai ir žydai. Panedėlyj, 17 
kovo, sugrįžo ir lietuviai, ma
tydami, kad vieni negalės at
silaikyti. Iš lietuviu daugu
ma tapo išvaryti iš dirbtuvių. 
Žmonės labai nusiminę, kad 
taip likosi suvilti.

Kalakutas.

Dzūkiškas laikas.
— Kaip seniai tie kiaušiniai 

verda, Ona?—klausė ponia.
—Jau dzvidešimc dzvi mi

nutes, poniula, — atsakė tar
naitė. '

—Ar tu iš proto išėjai? Aš 
tau sakiau tik dvi minutas 
virt!

—Tep, poniula, aš tu ži
nau, bet kad kuknios dziego- 
rius dzvidešimc minutu vėli-Į jokiij paaiškinimu... 
na.

LAISVE

Džiova, kaip koks baisus smakas, yra apglėbus visą žemės kamuolį ir naikina žmo
nes be jokio pasigailėjimo. Džiova tankiausiai aplanko vargdienius. Nuo tos nelabo
sios kasmet pasaulyje žūva šimtai tūkstančiu gyvasčių, taigi daugiau, negu nuo kariu.

Kaip su kiekvienu piktu, taip ir su džiova mokslas jau seniai veda aštrią kovą. - Me
dicinos mokslas ant šio paveikslėlio yra perstatytas pavydale geležinės varlės. Toji 
varlė jau nutvėrė smaką už sprando ir galbūt, neužilgo užmuš jį.

Lawrence, Mass.
9 d. kovo TMD. atsibuvo 

paskaitos. Skaitė J. Dagis 
iš knygos,išleistos TMD., pa
rašytos Garmaus. Skaitė pras
tai, lygiai kaip poterius, be

Pastaruoju laiku labai

smarkiai pradėjo darbuotis 
Lawrence’o socijalistai. Jau 
septynios tautos susivienyjo 
ir pradėjo bendrai veikti, 
lietuviai dar neprisidėjo, bet 
siunčia savo delegatus į tarp- 
tautiškus socijalistu susirin
kimus.

Dabar yra rengiamos pra
kalbos, kurios atsibūna kiek
vieną panedėlio vakarą, 7:30 
vai., Lexington svetainėje. 
Pirmos prakalbos jau atsibu
vo 17 kovo. Kalbėtojum bu
vo W. E. Duffy, kalbėjo la
jai gerai ir žmonės liko už
ganėdinti iš jo kalbos, ką 
reiškė tankus delnu plojimas. 
Taipgi vokiečiu choras pui
kiai padainavo.

Du ar trįs mėnesiai atgal 
pradėjo tam tikslui pardavi- 
lėti tikietus. Tikieto kaina 
50 c.; kas nusiperka tikietą, 
turi uždyką įžangą ant pra
kalbu ir už tą 50 c. galės par
sisiųsdinti knygų ar užsipre
numeruoti laikraštį. Kas to 
tikieto neturi, moka po 15 c. 
įžangos. Iš lietuviu tame 
pasidarbavo A. Sužiedėlis. 
Žmonių buvo 330 suviršum 
ypatų. Lietuviu buvo tik 8 
ypatos. Gaila!

Labai geistina būtu, kad 
ponai patrijotai atsilankytu 
ant minėtu prakalbų, kurie 
vis šūkauja, kad kitu tau
tų socijalistai visai kitaip el
giasi ir kitaip kalba. Taigi 
dabar yra gera proga pasi
klausyti geresniu anglu so
cijalistu kalbėtoju ir susipa- 
žinti su jais. Paskui gal ne
reikės tiek tuščiai ir nesan- 
moningai šūkauti, kad lietu
viai socijalistai negeri. Todėl 
kviečiu visus atsilankyti ant 
viršnurodytu prakalbu.

J. Lukšinis.

Athol, Mass.
Kovo 16 d., 11 vai. ryte,iš

ėjus visiems į bažnyčią J. P.

norėjo nusiusti savo moterį 
pas Abrahomą. Bet ant lai
mės užėjo p-nia P. B. ir žvė- 
rį-vyrą atstūmė. Ji serga 
nuo 28 dienos vasario, prigu
li prie Šv. Onos ir Liet. Sūnų 
ir Dukterų draugysčių. Vy
ras dievobaimingas ir gir
tuoklis: viena ranka moterį 
smaugė už gerklės, o kitoj 
rankoj laikė žvakę (grabny
čią). J. K čia atvedė polici
jos viršininką, bet pradėjus 
jo moteriai prašyt, kad ne
areštuotu, tai šį sykį dovano
ta. Abudu geri katalikai, 
neskaito daugiaus nieko, 
kaip tik “Draugą”.

Tą pačią dieną apdegė Ri
ver Millers Mnft., likosi 
daug lietuviu be darbo.

Kovo 19 Diamond Match 
Co. sustreikavo darbininkai; 
reikalauja geresniu sąlygų 
darbo.. J. Kavlaičia.

Chicagos rūbsiuvių 
judėjimas.

Kovo 16 d. atsibuvo visuo
tinas rūbsiuviu darbininku 
susirinkimas, Hart Schaffi- 
ner ir Marx firmų, Hod Cai- 
ries salėje. Susirinkimo tiks
las buvo apsvarstyti reikalus, 
lytinčius darbininku, minė
tose firmose dirbančiu.

Nuo 1910-11 metu po di
džiojo streiko buvo padaryta 
sutartis su darbininkais ir 
dirbtuvėj buvo pripažinta or
ganizacija. Visi nesusipra
timai tarp firmų ir darbinin
ku buvo išrišami per tam tik
rus teismus, t. y. per darbo 
tarybį, kuri susidėjo iš pen
kių atstovu iš vienos pusės ir 
penkių iš kitos ir vienuolikto 
pirmininko arba per trečiųjų 
teismą, kuris susidėjo iš tri
jų ypatų. Si sutartis išsi
baigia balandžio 1 d. š. m.

Kadangi darbininkai bėgy
je dvieju metu vedė nenuoal-

sią kovą už sustiprinimą or
ganizacijos, o firmos stengė
si sulaužyti organizacijos ga
lybę visokiais būdais, kad at
sikratyt nuo organizuotu dar
bininku, tai dabar, dėl išven
gimo streiko, buvo pradėta 
vesti tarybos su firma apie 
atnaujinimą sutarties. Nuo 
vasario 11 d. š. m. iki šiol 
buvo penkios konferencijos 
tarp darbininku atstovu ir 
firmos. Tos visos konferen
cijos neprivedė prie santai
kos. Darbininku reikalavi
mai yra šie:

1) pripažinimas unijos ir, 
kad kiekvienas darbininkas, 
dirbantis minėtoj firmoj, bū
tu unijos nariu.

2) Reikalavimas 50 valan
dų darbo į savaitę, vietoj 54 
valandų.

3) Pakėlimas minimum al
gų nuo $5.oo iki $9.oo į sa
vaitę moterims.

4) Pakėlimas algų tūlose 
sekcijose, kurios neužtekti- 
nai apmokamos, pavesti tre
čiųjų teismui.

5) Prašalinimas iš darbo 
tik už labai svarbias priežas
tis.

Visus reikalavimus firma 
atmetė. Tik pripažįsta se
nąją sutartį ant tolesnio lai
ko. Susirinkime buvo per
skaityta rezoliucija, kurioje 
buvo išaiškinta firmos griež
tas -atsakymas išpildyti uni
jos reikalavimus, ir jeigu ne
prieitu prie sutarties, tad su
vienyta taryba H.S.M. dar- 
ninku turi iššaukti streiką 
nuo balandžio 1. Ta rezoliu
cija nebuvo priimta per vie
šą susirinkimą, bet pavesta 
buvo visuotinam nubalsavi- 
mui bėgyje keturiu dienu. 
Balsavimas užsibaigė kovo 
20 dieną.

Rezultatas balsavimo: už 
rezoliuciją 4021 balsas, prieš

rezoliuciją 275 balsai. To
dėl, jeigu nebus galima priei
ti prie santaikos ramiu būdu, 
tai gali iškilti streikas. Su
vienyta konferencija pasky
rė tam tikrą presos komite
tą, dėl suteikimo teisingu ži
nių apie bėgančius reikalus. 
Į komitetą yra paskirti šie: 
S. Hillman, S. Sevin, P.Gais
us, F. Bosenbloom ir A. Ma- 
riempietri.

Presos K. nar. P. Galskis.
Jersey City, N. J.

13 d. kovo pas mus atsiti
ko didelė nelaimė. Po N 45 
Calgote St. išpuolė per lan
gą Jonas Dičius iš priežas
ties pamišimo. Nors laiku 
tapo nuvežtas į ligonbutį, bet 
į trečią dieną numirė. Velio
nis paėjo iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav. Velionis tu
rėjo 25 m. amžiaus. Lai bū
na jam lengva Amerikos že
melė. - Jersietis.

Beckemeyer, III.
Pas mus šiuom tarpu vieš

patauja bedarbė. 26 d. vasa
rio užsidarė mainos ant neži
nomo laiko. Daugumas dar
bininku išvažinėjo į kitus 
miestus, o pasilikusiejie ran
dasi dideliam nuliūdime.

K. Liaščius.
Rochester, N. Y.

LSS. 7 kuopa kovo 23- 24 
parengė prakalbas. Kalbėjo 
L. Prūseika. Nedėlios va
kare temoje “Streikai ir uni
jos”, panedėlio vakare, dvie
juose atvejuose, temoje “So- 
cijalizmas” ir “Moterų klau
simas”.

Prakalbos žmonėms pati
ko, bet žmonių per abu va
karu buvo mažai. Viena, kad 
abu vakaru lijo, o antra, kad 
neišgarsino gerai.

Lazdynėlis.
Brooklyn, N. Y.

Šiuomi pranešame visuo
menei, kad jau New Yorko 
ir Brooklyno rūbsiuviu strei
kas yra pabaigtas. Plates
nės žinios bus vėliaus. Su 
aukomis ir laikraščiais mel
džiame susilaikyti.

Varde Presos Kom.
Jos. Lapinskas.

Juokų kąsneliai.

ja, kaip veršius, o jie vietoj 
moterį guodoti—skriaudžia 
ir juokiasi iš jos!

Mūsų reikalavimai gana 
teisingi, kuriu čia išpasako
ti negalima, bet vienu žo
džiu pasakius, moteris turi 
likti vyru, o vyras motere ir 
visas pereigas moteries pil
dyti . Tuomet žinos, kas tai 
yra moteris. (Užsimąsto).

Visgi žingeidu žinoti, ko
kius vaikus jie išauklėtu?... 
O, dieve,gink, išauklėtu neti
kusius, tai męs, rodydamos 
pirštu į ju vaiką, pasakytu
me: “Žiūrėk, koks tavo 
darbo vaisius! 1 ką jis pana
šus?” Tuomet, žinoma, vy
ras turės tylėti.

Bet, kad mums, tapti vy
rais—męs turime kovot: dau
žysime krautuvių langus, 
draskysime krasos skrynutes, 
deginsime namus ir mėtysi
me akmenimis į vyrus. Žo
džiu sakant, naikinsime vis
ką, kas tik vyro rankomis 
padirbta. O viską sunaiki
nusios, pradėsime vyrus 
smaugti, nes jie moterų ran
komis padirbti ir moteris tu
ri pilną teisę prie ju, tai mo
teries savastis ir ji gali dary
ti, ką tik nori!

Lai gyvuoja moteris vyro 
vietoj!... Lai auga pas mo
teris vyriškumas, o pas vyrą 

moterystė! Lai pasaulį 
valdo materis, primynus vy
ro sprandą! 9999.

Sufragistč.
(Monologas)

(Išpradžios skaito laikraštį, atsistojus 
atsidūseja, įsiremia ir energiškai karš
tai pradeda):

Ne! Ilgiau kentėti nega
lime ir turime savo parodyti. 
Atėjo laikas ir netrukus mo
teris pasakys: “Vyrai, ga
na jums jodyti ant moterų 
sprandu!”

Per šimtus metu mQS klau
sėme vyru, stengėmės jiems 
įtikti ir davėme, ką tik turė
jome. O jie, juo tolyn, tuo 
sunkyn pradėjo slėgti mus ir, 
galu gale, visi pasaulio var
gai sulipo ant tos nelaimin
gos moteries galvos! O ta, 
vargšė, tyli ir kenčia, išsišie
pus.

Tik jūs pamislykite, kiek 
męs kenčiame dėl vyru: jie 
norėjo laibu, męs likome lai
bos. Norėjo baltai raudonu 
veidu, tuoj moteries veidas 
liko toks. Norėjo viliojan
čiu akiu, tuoj męs tokias a- 
kis padarėm. Norėjo dide
liu plauku, tuoj pas moteris 
atsirado plaukai. Norėjo, 
kad viena moteris mylėtu vi
sus vyrus, męs taip ir daro
me—-turime apart vyro dar 
kelis mylimus. O jiems vis 
negana, vis moteris niekai.

Ateina laikas, kad ne vy
ras nuo moteries reikalaus 
darbo, bet moteris nuo vyro, 
ir ne vyras jodys ant mote
ries sprando, bet moteris 
ant vyro. O taip turės būt!

Ir kaip galima tylėt? 
teris juos pagimdo,

AUKOS.
Rumford, Me.

Pašelpine draugyste šv. Roko 16 d. 
kovo išrinko du vyru F. Milvertą ir W. 
Šaltmirų, kad pereity per stubas ir pa
rink ty auk y streikuojantiems kriau- 
čiams. Išviso surinkta 32 dol. 82c.

Po 1 dol. aukavo šios ypatos:
J. Zadeikis, J. Pareigis, A. Norkus, 

A. Sabaliauskis, Z. Sabaliauskis.
Po 50c.:
F. Laureckis, J. Laureckienė, S. Jan- 

kauskis, K. Narvickis, J. Galinauskis, 
A. Morkūnas, B. Mimontienė, M. Lobi- 
kis, P. Markelionis, M. Kvekšas.

Po 30c.: S. Šopienč.
Po 25c.:
W. Adomaitis, Z. Stalmokas, F. Vin- 

ckis, J. BertaševiČ, J. Kubilius, P. Bun- 
dolas, K. Laurinaitis, J. Majauskis, B. 
TamkeviČ, J. KareviČia, J. KaruseviČia, 
T. Markelįonis, W. Domeika, A. Gran- 
skaitis, J. Stankus, A. GodonaviČ, A. 
Samalius, A. Geltovas, A. PoltanaviČia, 
A. Bagdonas, J. PaltanaviČia, G. Sala
kas, J. Waznis, K. VVaišvila, J. Bim
ba, J. Bimba, P. Zadeikis, P. Kviekšas,
A. Šepikas, J. Kauneckaitė, B. Šaltmi- 
rienė, B. Kaldinskis, A. BalceviČiene,J. 
Kunsas, H. Stem, A. Getšas, C. Kansas,
B. Jonušas, J. Kiauragis, F. Belskis, 
K. Babijonas, S. RinkeviČia, W. Pečiu-' 
lis, A. Malonikė, J. Antozis, F. Stasu- 
lis, A. VVaišvila, K. Berželis, M. Lukas, 
P. TamoŠauskis, P. Jurkštas, P. PeČiu- 
laite, Z, Leciuskaitė, A. Maksimovič,
J. Zadeikis, F. Stasiulis, J. Mažeika, J. 
Rameika, P. Juozapaitis, K. Matulonis, 
\V. DomaviČią, W. TamuleviČia, J. Bar- 
niškis, J. EmontaviČia, F. Sparnelis, S. 
Korkuzas, S. Prelgauskaitė, J.Basa, A. 
P. WeliČka, J. KrizeviČia, J. Narušas,
K. Janulis.

Po 15c.:
A. Žilus, P. Pocius, A. Kilas, D. Li- 

mont, J. Lukas.
Po 10c.:
Kaulavičia, W. Taraškus, J. Alber

tas, A. Pakamoris, K. Steponas, A. 
Pietrauskas, A. VVitauskis, A. Stalmo- 
kas, J. Puplesis, A. Bindikas, J.Indrjau
skis, K. Stehnokaiter A. Morkus, B. 
Glodeniute, A. Wenskunas, A. Kairia, 
Zilinskis, P. Pietrikas, K. Reigis, J.Ju- 
zapaitis, J. Rašitinis, Norkaitč, B. Ka- 
zarskaitė, F. Paukštis, M. Mineikaite, 
J. Lobikis, A. LukoŠeviČia, Wita, We- 
lušikč ir W. Baršketis 12c. Smulkiy au- 
ky 15c.

Nuo Red. 32 dol. 82c. gavom. Pinigus 
streikieriams paskyrstėm taip, kaip nu
rodyta laiške.

Cleveland, Ohio.
A. Marcinkevičius 1 dol. T. Neura, S. 

Musinskienė, B. BagdonaviČiuke, J.Na- 
rauskas, J. Skripskauskienė, S. Laran- 
sa, J. Ziduolis po 50c. J. PeČkis, M.Ai- 
monuvienė, B. Malinauskas, J. Šilinis, 
P. Lelešienė, P. Mašinskiutė, T. Kazic
kas, E. DobuŠinskienė, E. Robelta, J. 
Plioplis, S. Vaišvila, H. Vaišviliutė, M. 
Bukauskiene, D. Prietkus 25c.

Nuo Red. 9 dol. gavom per A.Smith. 
Pinigus priėmė streiko komitetas.

Iš kity miesty aukos bus pagarsintos 
sekančiam “L.” N-ry.

Mo- 
išaukle-1127 g st..

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mus ant mėty 

“Laisvę” “Keleivį6, “Kfvą” arba ki
tokius laikraščius,prisiysdami $2.00,tam 
duosim knygy $1.00 vertės. Slysdami pi
nigus, pažymėkit kokiy knygy norit: 
dvasišky ar svietišky. Adresas:

A. Mizara
So. Boston, Mass.



ANT. AŠMIANSKAS

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

Ar nori pirkt Šipkartę?

P. O. Box 1724, New York City, N. Y

VIETINES ŽINIOS.

Teatras ir šokiai!

Adresas:

BUK VYRAS
OFFISAS RANDASI:

30 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

W. E Severą Co.
CEDAR RA RI DS... IOWĄ š

Severos
Skilvio
Kartuoles

(Severn’s Stomach Bitters)

Visose aptiekose. Jei tavo ap- 
tiekininkas negali gauti, rašyk 
patarimo ir vaisty pas:

lAkušerka

jei liesti, žudai svarumą, jei 
tavo organizmas blogai yra at
gaivinamas dėlto, kad skilvys 
yra nustojęs galės maistus 

, virškinti.

You’d beitei 
take care of Yourself

Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklui nemeis 

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių;. 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkarasjr vardas. 
F. AD. RICHTER & CO.. 218 Pearl St., New York. 

Ricliter io Pillis yra g.Tos nuo viduriu 
bukieU'Uiuu. 2.'>e. ir .Vic.

So. Bostono cukerninky 
unija ligišiol darbavosi gana 
pasekmingai. Superitenden- 
tas p. Kepleris vis taikėsi su 
unija ir buvo gana prielankus 
prie darbininky, pet žadėjo 
suteikti visokius pagerini
mus. Bet tai buvo tik intri
gos. Jisai, besitaikindamas 
su lietuviais unijistais, pada
rė sutartį su visiems žinomu 
lenky kunigu, kuris pradėjo 
siysti į cukernę lenkus, tas 
paklusnias aveles. Kada p. 
Kepleris pasijuto gana stip
rus, tai pradėjo varyti iš dar
bo unijos viršininkus ir smar
kesnius unijistus. Taip 25 d. 
kovo liko paleisti iš darbo 
Račkauskas, Suvaniauckas ir 
apie 100 kity. Visi unijistai 
cukerninkai tuomi superiten- 
dento pasielgimu yra labai 
pasipiktinę ir ketina užsistoti 
už išvarytuosius draugus. Da
bar lietuviy skyrius kreipėsi 
į I. W. W. unijos centrą, kad 
kuogreičiausia atsiysty or-

priimti atgal į darbą išvary
tieji unijistai, tai gali kilti 
cukerninky streikas.

Cukernės darbininku susi
rinkimas atsibus ateinančioj 
nedėlioj, 30 kovo, 1 vai. po 
piety, svetainėj 376 Broad
way.

Dabar paprasti cukerninky 
susirinkimai bus laikomi kas 
pirmas ir trečias nedėldienis 
kiekvieno mėnesio.

24 kovo LSS. 60 kp. paren
gė vakarą streikieriy naudai, 
kur buvo lošta “Adomas ir 
Jieva” ir “Prerijy žiedas”. 
Bekampis Adomas ir Ketvir- 
tienė Jieva savo roles atliko 
gerai. Tik grafas “džian- 
bambiškai” užbaigė, sakyda
mas: “geriaut iš rojaus”.

“Prerijy žiedas”, kaip vei
kalas lietuviams nežinomas— 
šaltas, taip ir pats “žiedas” 
turėjo lietuviškos bobelės ty- 
pą, vietoj jaunos ir vikrios 
amerikietės. Vyrai- Bekam
pis ir Vadapalas atliko ge
rai.

Choras padainavo porą 
dainelių ir dainavo gerai, bet 
keno ir koks choras, nežinia, 
nes nebuvo ant programo. 
Žmoniy buvo gana daug.

9999.

25 kovo lietuvės merginos 
streikierės ant Harrison avė., 
ties Talboto dirbtuve, apkū
lė tūlą detektyvą. Toje dirb
tuvėje dirba keletas skeby, 
todėl policija ir detektyvai 
per dienas stovi palei dirbtu
vės duris ir saugoja skebus 
nuo pikieteriy. Lietuvės mer
ginos, kurios tą dieną stovė
jo ant pikiety, negalėdamos 
per detektyvus prieiti prie 
dirbtuvės, sumanė tiems de
tektyvams iškirsti šposą. 
Viena mergina, priselinus 
prie detektyvo iš užpakalio, 
nugriebė jį už kojy ir par
trenkė į purvyną. Kitos 
merginos, pribėgę, apspardė 
iį. Tik pribuvus daugiau po
licijos, detektyvas liko išgel
bėtas. Tokis drąsus mergi
ng pasielgimas priduoda dau
giau drąsos ir vyrams.

Šiaip, streikas bėga papras
tomis^ vėžėmis. Streikieriai 
nutarė laikytis iki galui. Ke
li šimtai Bostono striekieriy 
išvažiavo į New Yorką.

Nedėlios vakare, 30 kovo, 
Sociialisty svetainėj bus vie
šos diskusijos.

LAISVE

Kovas ir 
plaučių ligos

Nevienodumas oro, šaltis, 
drėgnumas, staigios oro per
mainos, perdaug prišildyti 
kambariai, neatsakomas dra
bužis -tai paprastai svarbiau
sios priežastįs persišaldymo 
ir kosulio. Leidus toms li
goms pereiti visų prigimtų 
joms begsnį, dažnai išsivysto 
iš jy kitos plaučių ligos daug 
sunkesnės.

Severos Bahamas 
Plaučiams

(Severa’s Balsam for Lungs) 

jai tik gana anksti pradėjus 
vartoti, tikrai suteikia geras 
pasekmes: sulaiko kosulį,grą- 
žina skaudamiems organams 
normalinį stovį, neleidžia išsi
vystyti svarbesnei ligai. Pa
mėgink jį!

Kaina 25 ir 50 centų.

Lai tavęs tas 
nestebina,

yra kaip tik tokiu vaistu, ko
kio reikalauji sustiprinimui, 
sutaisymui ir atgaivinimui 
viso tavo virškinimo taislo, 
Jos sugrąžins tau norų valgyti 
ir viekų.

Kaina $1.00 bonkai.

Didelis išradimas
Kas užsirašys per mane laikraštį “Lai

svę” ant 2 mėty, užmokėdamas 4 dol., 
tas gaus tuziną popiery laiškams rašyti 
su savo paveikslu ir gražiomis eilėmis 
arba didelį paveikslą, rankomis pieštą, 
vertės 4 dol.

Taipgi norintieji pasidaryti didelį pa
veikslą arba popiery laiškams rašyti be 
laikraščio, malonėkit kreiptis per laišką.

PASARGA. Siunčiant užsakymą,kur
tu su pinigais prisiyskite ir savo paveik
slą, pažymėdami, ką norite gauti. Jeigu 
esate keli nusitraukę ant vienos foto
grafijos, tai padėkit viršuj galvos kry
želį, kad męs žinotumėm, kurį daryt. 
Taipgi pažymėki^ visą daryt, ar pusę.

Norėdami plačiau sužinoti, kreipkitės 
per laišką, įdedant už 2c. štampą del at
sakymo. (26

J. Braknis,
3230 S. Halsted St., Chicago, III.

RFIlč AI IMP AQ RITf^IFRIQ lenka8 ar lietuvis, kuris gerai su- IvALilY ALi DUv-*lLI\.lD pranta bučernes biznį ir išsilavinęs
darbe. Gera mokestis atsakančiam vyrui. Darbas ant visados. Norėdami pla
tesnių žirny, kreipkitės šiuo antrašu: ENDICOTT MEAT MARKET, 15 Cause
way St., arti North Station, Boston, Mass.

I ELESKOPAI ir STEREOSKOPAI
Kas tai yra 

Teleskopai ir 
Stereoskopai?

Teleskopas, 
tai yra prietai
są su padidinan
čiais stiklais, 
kaip matote ant 
virš padėto pa
veikslėlio, per 
kurio stiklus, 
kad žiūri ant 
mažo abrozėlio, 
tai abrozėlis žy
miai pasididina 
ir jame atsi- 
skirsto ypata 
nuo yputos, 
trioba nuo trio- 
bos, medis nuo 
medžio ir jau 
tada matai ne 
abrozėlį, bet 

gyvą paveikslą, naturališką regyklą, taip kaip pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplinkui save viską matai, kaip kad ten būdamas. Stereoskopai yra 
tai paveikslėliai arba abrozeliai, kurie dedasi į teleskopą ir į juos žiūrisi per teles
kopo padidinančius stiklus. Stereoskopai susideda iš 25 paveikslėliu iš Kristaus 
gyvenimo su visomis kančiomis. Taipgi turim visokiy svietišku apie 100 rpšiŲ. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokly 
paveiksly reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokiy svietišky. Adresuoki!:

K. J. INTAS,
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VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETU

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pa
gal naujausių madų. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visų darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimų del siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt inierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės’ pas savo tikrų tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
48 Exchange St Athol, Mass.

Rengia LSS. 162 kuopa 
Subatoj, 29 kovo, 1913 m. 
Dahlgren svet., kampas E. 
ir Silver gatviy, So. Bos
ton, Mass. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Bus sulošta dvi labai juo
kingos komedijos: “Paga= 
vo” ir “Kunigo Gramulos 
raštinyčioj”. Tokios juokin
gos komedijos da nėra loštos 
Bostone, todėl reikėtų vi
siems atsilankyti ir gerai pa
sijuokti.

Po teatro bus šokiai ir le- 
kiojanti krasa su dovanomis.

Įžanga vyrui 35 c., mote
riai 25 c.

Širdingai kviečia
Komitetas.

Su The James Ellis Co
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kily štory-brenčiy)

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apielinkės lietu
viams, jog užstojo jau ant
ras metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR
NITURE Co. Todėl širdin
gai ’ dekavoju visiems pas 
mus atsilankiusiems už Jūsų 
parėmimą. Pas visus savo 
kostumerius įgijau pagodo- 
nę ir užsitikėjimą, užtai, kad 
jiems visada teisingai patar
navau, parduodamas geriau
si tavorą už žemiausią kainą. 
Išrto viso jie yra labai užganė
dinti. Iš priežasties daugu
mos pardavimo rakandu (for- 
ničiy) ir pigias rakandas, męs 
galime parduoti už tokias že
mas kainas, ko kiti visai ne- 
gali padaryti. Širdingai 
kviečiame visus atsilankyti 
ir persitikrinti, kaip pigiausia 
galite nusipirkti reikalin
giausius rakandus. Sykį at
silankę, ateisite visada, nes 
nerasite geresnės pirkimo 
vietos visam Bostone.

Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartes; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH. 
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

išgydyti ir dabar yra sveiki, 
laimingi, ir iš gilumos širdies 
dėkingi, taip sako išgydyti: 

gg UŽŠVIS SAULELEI 
Į MUSŲ LANGELĮ!

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
Tikras IjietuvLs Daktaras ir Chirurgas I’hlladelphljoJ.

i

R ilcalins £eras KR1AUČIUS, 
IVClKallllgClo mokantis atsuk an 
čiai dirbti kotus. Mokestis nuo štukių 
arba nuo dieny, darbas ant visados. At- 
sišaukit kuogreičiausia.

M. POVILAITIS
242į Water St., Fitchburg, Mass.

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiy laivy ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Pajieškome
tančius paveikslus (moving pictures). 
Trumpos darbo valandos ir gera mokes
tis. Atdara dienomis ir vakarais.

The New England Amusement Co.
224 Tremont St., Rm.8-9, Boston,Mass.

Prakalbos Bostone.
Surengė Gedemino Lietuviy Ukėsų 

Dr-stė Nedėlioję, 30 Kovo (March), 
1913 m., svetainėje po num. 730 Wash
ington St., Boston, Mass., prasidės 2 
vai. po piety ir trauksis iki 6 vai. vak. 
Įžanga dykai. Bus įvairus kalbėtojai. 
Tų dienų bus priimami nauji nariai už 
pusę kainos.

Užkviečia KOMITETAS.
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P. STROP1ENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

a>o

a>
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GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas lleknrstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
lengvyn, o to. užsenčjusi mano liga, nuo Jusų tikrų galingų gerų liekarstų. kaip sniegus nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė i r galva nustojo skaudėti 
tclp ir kosulys visai Išnyko. Pirmiau buvau silpnas, suklluręs-sukumpjĮS, o per galybg auglį- 
čhiusio mokslo ir tikrus llekarsbis, pasilikau sveikus, stiprus vyras, dėkavojuntis tik Philudel* 
phios M. Klinikai. Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill.

Mrs. Petronėlė Bnkutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Tel pat dėkuvoju už išgydymį, ne* 
pirmiau Jį gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelplii- 
Jos M. Clinlkas, atsakančiai į trumpį laikį, moteriSIcg padarė sveiku nuo labai didelės ir apge
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras, 1612 Chestnut st. Trenton, N.J. Nemažiau yrudėkln- 
gtis už iSgelbėjimį Jo gyvasties ir išgydytnį nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliuvimo. Lygiai laitai dėkavojfi Mr. J. Rusiks, 333 15th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičia63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birsenas, 318 
Franklin «t. Port Washington, Wls. Mr. Jonas Tamulis, R. 1). I. Mallxtro, Mass. Mr. Jos. 
Jurcviče, 117 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pu. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime. į lulkrufitį sutalpinti.

Todėl, jeigu osi nesveikas ir greitam laike tikrai nori ISsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip Į pumačlyvį vietį traukia ir tampu išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes groinatnešis su mandagumu priduos luiškįjkus kenkia, o busi išgydytus. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia, 
nes jeigu spechiliškui profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti Išgydytu, tai 
gali tikėti, laid apturėsi tlkrį pugelbį; be peilio be operacijos, bet su tikroms Jlekarstoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sįmirių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimu, 
skaudėjimų ir nedlrbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir supkuus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abeluo sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsljos, neuralgijos bei nervų ligos; teipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ilgų. Teipat moteriškų li
gų. kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asablškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 Išryto iki 4 po p. 
Nedėlioj nuo 10 iki 3, o Utar. ir Pčtn. vakare nuo 6 iki 8.

Teipat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS“, o bus prisiųsta.

Ką-lik išėjo iš po spaudos Anarchistų leidžiama Knyga,

Tikroji Draugija ir Dirbtine
Išliejimas priežasčių netikumo dabartinės draugijos su isto
rine peržvalga dirbtinės draugijos pragaištingumo ir nuro
dymais į tai, kuomi Tikroji Draugija privalo būti. Tikra 
pagclba tiems, kurie j ieško išėjimo iš dabartines draugijos 
nelemtumų. Paraše J. Laukis, pusi. 42. Kaina tiktai 10c.

Taipgi galima gauti pas mums Anarchistų literatūros 
lietuvių ir rusų kalbomis, ir k.k. Norintiems susipažinti 
su Anarchizmu bei kitomis mokslo teorijomis, skaitykit

Laisvąją Žmoniją,” Kaina metams 50c 
iš jos su tuomi apsipažinsite. Pamatymui prisiųskit vien- 
centį krasaženklį. Pinigus siųskite Moiįey Orderiu arba 
įdėkit 10c konvertan. Kreipkities šiuo antrašu:

G. KYBĄ, 3149 So. Halsted St., Chicago, III

DIDŽIAUSIA BOSTONE |

SANKROVA jOLSELIS!
Vyno, Visokių Likierjų, Degtines, Rusiškos Monopolkos”, 

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

Jei nori sveiky gerymy ant Kalėdy, kurie tavo sveikatai nekenktu, 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 prisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K‘,nKm2rTetsqut«renet0,, Boston, Mass.

Gydo visokias Ilgas vyru, moterių, vaiku ir daro 
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišku 
mokslu Indianos Universitete, buvo miestavu dak
taru, kur praktlkavojos po dispensares mieste In
dianapolis, Ind. Paskui speoijališkai mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas 
didžiojo mokykloje The New York Post 
Graduate Medical School and Hospital. 
Po įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Sunkus j- 
rengC savo locnę namę mieste Philadelphijoj, kur 
priima visokius ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
peraclju. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės, 
likos užganėdinti ir dėkingi. Jeigu kas peikia dak
tarą Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojaa ar
ba koksai valkata tarnaujantis pas kokius apga- 
vingus daktarus.

Daujęybčs padekavonių. Kelios čionai lalpinasi.
Malonus daktare Ig. Stankus, jų«ų gyduoles atnešu man didžiausią naudą, už ką išta 

riu širdingą ačiū ir platinėtu jueu vardą tarpe savo pažystamų ir giminių. Juozapas Vol* 
kavičia, 321 Antelope et., St. Louie, Mo.

iš Canados rašo taip: Ąe, Motiejus Bružae. širdingai dPkavoju daktarui Ig. Stankui 
u?, išgydymą manęs nuo vyriwkoa ligos. Prie 5 daktarų kroipianel ('auadoj ir daug pinigų 
paleidau, bet negalėjo manęs išgydyti. O kaip_ ąteiraukiau pae daktarą Ig Stankų ir Tie 
mane išgydė nuo pirmo prieiunttmo goduolių. Ištariu ačiū ir Munčiu savo paveikslą (fo
tografiją) vietoje padekavonGs už išgydymą. P. O. Barnet, B. C. Canada.

A. J. Auskaltle, 511 Railroad axe, Brooklyn, N. Y. išreiškiu eavo širdingą padėka- 
vonę Dr. Ig. Stankui už išgydymą nuo ekaudCjimo pečių, ekaudcjiino po krutinę ir sun
kaus kvCpavimo. Da turiu koeulĮ, bet ir tae daug kartų mažesnis negu pirma.

Tos vieoe padOkavonOe yra Įdėtos au davelyjlmu pačių pacientų.

PASARGA.
Pamislyklte gerai, jeigu daktaras pate gali perskaityti jųeų laišką ir pats gali eu ju- 

mie sušnekėti, tai gerinus gali išgydyti negu tie daktarai, kurie jųsų kalbos visiškai nesu
pranta. Neapsigaukite, nOra tenai lletuvifko daktaro Juose ineutiituoee ir Klimkose, ku
rie garsinasi po Talk naščius. O jeigu kokis berniuke istlumočis tenai jųeų lietuvišką kai- 
bą’koknūn daktarpalaikiul, tat supraskite, kad toks tenai yra ir gydy mas. Tuos Institutus Ir 
Klinikas užlaiko suaidęję bernapalaikiai ir pas juos neina gera.s daktaras tarnauti. Mano 
širdingas patąrimasrjeigu nenori gydytis pą’ lietuvišką daktarą.tai paimk kokj Žmogų,kuria 
sušnek gerai angliškai, ir nueik ati juojnl pas gerą daktarą savo mie-teivj, o apturėsi tenai 
tikrą pugelbą. O jei norite galite atsišaukti ir pas mane. Aš teipgi paduosiu Tamstai tei
singą dąktarišką pagelbą. BcdllllS UŠ fC.Vdllll dOVaiHll

Nepamirškite ofieo ir rezidencijos adreso. Visuomet kreipkitAs ypatiškai arba eu 
laišku šiuo adresu.

I _ r-

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

[ Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 Iki 8.
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Ofiso
Valandos ( Nedėliotnls nuo !<• iki 3 vai. po pietų.
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50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
t

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinia krauja 
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietiinua, negroniulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal butt išgidotuas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyg^. ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejrnu tu, specijalisku 
lygu. Teinykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpeČetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
Šeiniaus paduotu kuponu, katrų siusk nuimi šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 90 6 22 Fifth Avenw, Ckk*t«:

Godotinas Tamista: Pagal Tamlstos prlžadiejma, aš norlečjau 
jogTaiuistaprisiustutuel mau vysai dykai veuajusn knyga del vynu

Atydai Lynniečiy!
W. Lynno Lietuvių Ūkėnų Kliubas 

parengė linksmą bulių 29 Kovo (March), 
1913, savoje svetainėje ant Camden St. 
W. Lynn Mass. Draugai lietuviai! Męs 
W‘ Lynno Okėsų Kliubas kviečiame jus 
atsilankyt ant mus parengto baliaus. 
Šitas balius yra nepaprastas, nes męs jį 
surengėm atidarydami savo naujų sve
tainę, kurių pasistatėm padedami daug 
triūso. Taigi, gerbiamieji viengenčiai, 
ateikite pežiurėti, kokių męs puikių sve
tainę pasistatėm, o tas pamatymas gal 
ir jums, draugai, priduos energijos dėl 
tokio darbo. Taigi, draugai, ateikite ne 
ant baliaus, bet pažiūrėti musy triūso 
vaisiaus.

Kviečia L. U. KOMITETAS.

■■

Cambridge’iuj Velykos ta- 
?o praleistos triukšmingai. 

)augelis buvo suareštuota ir 
daug serga nuo peštyniy.

Ateinančioj nedėlioj, 30 
kovo, bus diskusijos svetai
nėje po num. 79 Moore st; 
Tema “Ar reikalinga spa- 
viednis?”

A. Bartkevičia.

Geriausia visiems pirkti 
šipkortes pas P. Bartkevičią, 
nes labai gerai pasažierai at
važiuoja ir išvažiuoja. Už vi
są kelionę atvažiuoti ima 
$45.oo, o išvažiuoti tik $35. oo 
Taipgi jis greitai ir pinigus 
išsiunčia į Lietuvą. Daro 
viską teisingai. Reikale 
kreipkitės pas:

Agentą P. Bartkevičią, 
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

-50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATAL1OGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun
čiam j visas dalis Svieto. Mūsų katalidgas 
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 tuojaue.

I P Tumiln 822 Washington St.•>•1 • i laimia, boston, mass:
Vardas

Steitas




