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Dar apie Omahą.
Sulyg tikriausiu žinių, tai 

pasirodo, kad Omahoj laike 
viesulos žuvo 140 ypatų ir 
405 sužeista; namu išgriau
ta 5 kvad. mylios ir blėdies 
padaryta ant $8,000,000. Da
bar yra be pastogės apie 7,000 
žmonių.

11 streikierių sužeista.
Auburn, N. Y., 1 balan

džio. Čia sustreikavo 1700 
darbininku dirbtuvėje žem
dirbystės įrankiu - Internati
onal Harvester Co. ir Colum
bian Rope Co. Aną dieną 
streikieriai demonstravo gat
vėmis. Ant ju užpuolė poli
cija ir pradėjo be pasigailėji
mo daužyti savo buožėmis. 
11 ypatų liko pavojingai su
žeista.

Mirė Morganas.
Roma, Italija, 31 kovo. 

Čia mirė didžiausias Ameri
kos milijonierius J. P. Mor
gan. Jis buvo turtingiausias 
Amerikoj, antras po Rockefe- 
ller’io. Morgano turtas sie
kia arti $250,000,000, tai yra

turi but skaitoma laikas ir

s7.^:,

20 kovo, rytą, darbininkai 
streikieriai susirinko j svetai
nę ir būriu nutrauko dirbti. 
Bet ponai kapitalistai visai 
kitaip pasielgė, negu buvo

dienu; 2) 52 darbo valandos 
į savaitę; 3) Kurie dirba nuo 
štukiu, turi būt išrokuota, 
kad uždirbtu tiek, kiek pir

.'. į

Rochesterio kriaučių strei
kas jau pasibaigė.

Po astuoni u savaičių sun
kios kovos su kapitalistais, 
tapo šis tas laimėta, 
vo kriaučiai

gu:
1) Visi darbininkai turi bū 

šventą dieną, tai turi būt du 
beita va mokestis; G) Už ke
turias Amerikos šventes, ku
riose darbininkai nedirba, 
turi būt užmokėta; 7) Dirb 
tuviy darbininkai turi teisę 
organizuotis ir prigulėti prie 
unijos; 8) Darbdavis neturi 
tiesos pavaryti iš darbo nei 
vieno darbininko bepasiklau- 
sim > unijos pirmininko.

mus darbininkus, o kitus pa
leido ant neaprubežiuoto lai
ko. Kurie laike streiko smar
kiau kovojo, tai tuos visai 
nenori priimti. Kaip vieti
niai laikraščiai praneša, tai 
700 darbininku negauna at
gal darbo. Iš tos priežasties 
gali kilti naujas streikas.

J. D. Bendokaitis.

Chicagos kriaučiai 
nestreikuos.

Mums praneša, kad Chi- 
cagos rūbsiuviai susitaikė su 
firmoms. Didesni darbinin
ku reikalavimai yra pavesta 
treciųjų teismui. Po nuo
sprendžiui trečiųjų teismo 
bus pasirašyta ant kontrakto.

Gali iškilti streikas.
Cardiff, Wales, 1 balan-| Neduoda paimti Skutari. 

džio. Daugiau kaip 50,000 • Juodkalniečiai jau paėmė 
angliakasiu yra pasirengę su- į stambiausius fortus miesto 
streikuoti, užtai, kad kompa- skutari; jiems jau visai leng- 
nija priima dirbt neunijistus va paįmti visas miestas, bet
darbininkus. Jei nesusitai
kys, tai streikas prasidės 1 
gegužės.

Didžiosios valstijos mano 
pradėti taikinti Turkiją su 
Balkanų valstijomis. Turki
ja jau sutiko ant to, kad di
džiosios valstijos patarpinin
kautu, nes kitaip kraujo pra-' 
liejimui nebus galo.

Didžiosios valstijos nuskirs' 
rubežiu pagal Maricą. Vis
kas į vakarus turės pereiti į 
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Paveikslas parodo išvaizdą miesto Omahos tame momente, kada jį aplankė baisus svečias —- viesulą ir audra, j 
kelias minutas miestas pavirto į griuvėsius. 14Q žmonių užmušta, 405 sužeista ir tūkstančiai liko be pastogės ir maisto.

gi prie to. neprileidžia didžio
sios valstijos. Jos siunčia 
savo kariškas spėkas į ten, 
kad užkenkus juodkalnie- 
čiams: Pasirodo, kad didžio
sios valstijos šioj karėj labai 
daug nusveria.
Sako popiežius palaiminęs 

Morganą.

popiežius nusiuntęs savo pa
laiminimą Morganui, Ame- į ant Morgano, kad jisai su
rikęs milijonieriui, jam mirs- , pirkinėdavęs puikiausius šu
tant. ' j neves paveikslus iš Europos

Ant kiek ta žinia teisinga, 
dar negalima stačiai tvirtin
ti.

Žuvo 355-tas lakūnas.
Versal (Franci ja), 2 d. ba

landžio. Žuvo žinomas ka
riškas lakūnas Faure. Tai 
iš eilės jau 355-ta aviacijos 
auka.

J. P. Morgano mirtis ir

J. P. Morgano mirtis—di
delis atsitikimas kapitalo pa
sauly. Visu kraštu finansie- 
riai dideliai apgailestauja, 
jog nustoję tokio savo šulo. 
Aprašomi mažiausi atsitiki
mai iš jo gyvenimo bei pas
kutiniu valandų prieš mirtį.

Tiktai dailininkai pyksta 
i ant Morgano, kad jisai su- 

ir veždavęs Amerikon. Ru
su ministerial irgi sakosi tu
rėję Morgano ypatoje ištiki
mą savo draugą.

Darbininkai Morgano nesi
gaili, bet ir nesidžiaugia, nes 
išnykus Morganui, dar nesu
griuvo patsai kapitalizmas.

Ispanija ir Franci ja.
Laikraščiai rašo, kad Ispa

nijos ir Francijos valdžios 
dabar derasi dėl sutarties, 
kokiomis sąlygomis viena ki
tai turi padėti, jeigu vienai 
iš ju prisieitu kariauti su ki
ta valstybe. Jei šita sutar
tis įvyks, tada Vokietijos, 
Austrijos, Italijos sąjunga 
turės prieš save jau keturiy 
valstijų susivienyjimą -Ang
lijos, Rusijos, Francijos ir 
Ispanijos.

Gera amnistija.
Gardinas. Iš gavusiųjų 

amnistiją ir paliuosuotu iš 
kalėjimo, trečioj dienoj vėl 
policija spėjo suareštuoti 14 
žmonių ir pasodinti kalėji- 
man.

Gera amnistija! Nespėjo iš 
kalėjimo paliuosuoti ir vėl 
kiša kalėjiman.

Eksproprijacija.
Ekaterinoslavas, 11 kovo. 

Mieste Lozova užpuolė šeši 
nežinomi vyrai ant banko ir 
išplėšė 40,000 rubliu.

Kalinių padėjimas.
Piatigorsko mieste, Kau

kaze, sanitaru komisija, ap
žiūrėdama kalėjimą, užtiko, 
kad kaliniai labai bjauriai 
užlaikomi. Vienoj kameroj, 
pavyzdžiui, kur galėjo būti 
uždaromi tik 5 žmonės, ko
misija rado net 39 kalinius. 
Kaliniai buvo taip sugrūsti 
ir tiek mažai oro teturėjo, 
kad vienas iš ju užduso ir 
pasimirė. Valgis, kurį duo 
davo kaliniams, buvo kobiau- 
riausias. Tarp kaliniu buvo

Komisija tuojaus pasirūpi
no, kad kameros būtu visą 
dieną atidarytos, kad page
rintu valgį ir kad ligonbu- 
čiuose įtaisytu naujus baltus 
skalbinius.

O kiek yra tokiu kalėjimu, 
kuriy niekas neapžiūri?!

Iš katorgos kalėjimo Cher- 
ne pabėgo 9 kaliniai. Tris 

j U sugavo; vieną begaudant 
sunkiai sužeidė, o visi kiti 
ištrūko ir pasislėpė.
I evą nušovė ir pats nusi

šovė.
Kostromoj susiginčijo tė

vas su savo sūnumi dėl pini
gu. Sūnus, perpykęs, su
šaudė savo tėvą ir, pagalios, 
pats nusišovė.

nizaciją.
Liepojoj policija susekė a- 

narchistu kuopą. Areštuota 
10 žmonių ir paimta daug už
draustu raštu ir sprogstan
čios medžiagos.
Užsimušė oria i vi n i n kas.
Varšava, 1 d. balandžio. 

Rusu kariumenės orlaivinin 
kas leitenantas Perlovski nu 
krito su orlaiviu ant žemės 
ir užsimušė.
Atmetė Macocho kasaciją.

Iš Peterburgo praneša, 
kad senatas atmetęs kasaci- 
jos skundus, kuriuos buvę 
padavę Damazas Macochas, 
Starčevskis, Olesinskis, ir E 
Iena Macochienė prieš Var
šuvos teismo rumu nutarimą.

Ir taip, visa ju viltis apie 
sumažinimą bausmės nuėjo 
ant nieko.

Su tikslu sumažinti sargy 
skaičių priekiu stočių sandė
liuose, Riazaniaus Uralo ge
ležinkelio valdyba nutarė pa
keisti juos šunimis, kuriu už
laikymui mokės po 2 rubliu į 
mėnesį.

Tokiu būdu geležinkelio 
kompanija mano sumažinti 
oavo išlaidas.

Baisi istorija.
Kibartai, Suv. gub. Neto

li Kibartu miestelio buvo ši
toks atsitikimas. Pargrįž- 
dama viena mergina iš Ame
rikos, perėjo slapta per Prū
su sieną ir apsinakvojo Lie
tuvoje pas vieną ūkininką. 
Įsišnekus apie Ameriką, ūki
ninkas išklausinėjo, kiek 
mergina pinigu parsineša. 
Mergina pasisakė, jog vežan
tis šešis šimtus rubliu. Va
kare merginą paguldė pas 
pečiu.

Sugulus, ūkininkas neri
mavo, net 3 sykius ėjo lau
kan. Trečią sykį išėjęs, il
gai negrįžo. Ūkininkė ir sa
ko viešniai; “Kas tai yra,kad 
man taip šalta -visą drebu
lys krečia!” Mergina atsakė: 
“O man prie pečiaus perdaug 
šilta -eikite į mano patalą, 
o aš eisiu į jusiu lovą”. Ir 
jiedvi susimainė. Neužilgo 
sugrįžo ūkininkas ir su kir
viu iš visu jiegu smogė į pas 
pečiu gulinčią... Mergina iš
girdus triukšmą, išdaužė lan
gą ir vidurnaktyj nubėgo- 
pas kaimynus. Prašvitus 
dienai, atbėgo kaimynai ir 
rado... pas pečiu kraujuose 
paplūdusią žmoną, o jos vy
ras ant augšto užlipęs ir pa
sikoręs... Tai kokie tamsy
bės ir gobštumo vaisiai!
Delegatas iš proto išėjo.
Mažeikiai, Kauno g. Pas 

mus vasario 16 d. buvo blai
vybės skyriaus susirinkimas, 
kuriame buvo skiriami “de
legatai” į Kauną. Delegatais 
važiavo kun. Turauskas ir 
Ig. DaYgis. Prieš Dargio va
žiavimą daugelis priešinosi, 
nes jis beraštis, bet kunigas 
už jį užstojo ir liepė duoti 
kelionei iš kasos 10 rubliu.

Nežinia, kas su Dargiu ke
lionėj atsitiko, kad jis sugrį
žo iš proto išsikraustęs. Na
miškiai išgabeno j bepročiu 
ligonbutį.

Ir šventųjų gyvenimus 
degina.

Labanoras, Viln. g. Vieti
nis kunigėlis labai išbarė sa
vo parapijonus už skaitymą 
knygų ir prisakė skaitomą
sias knygas nešti jam paro
dyti, nes taip nežinia, katros 
šventintos, katros ne. Da
vatka Ona Umbrasaitė nuo 
to pamokslo taip pasipiktino 
knygomis, kad parėjus na
mo visus šventųjų gyveni
mus sukišo į pečiu ir sudegi
no.

(“Ryg. Naujienos.”)
Suvalkų gub. statistika.

Suvalkų gub. 1910 metais 
buvo 648,709 žmonės, tame 
skaičiuje lietuviu 344,805, 
rusu 24,080, lenku 125,002, 
žydu 79,060. Pradedamųjų 
mokyklų penkiose lietuviu 
apskričiuose buvo 150, mo
kytoju 169, tame skaičiuje 
111 lietuviu.

Elgetoms namai.
Darbėnai, Telšių aps. Dar

bėnų valsčius pastate mieste
lyje elgetoms namus ir nuta
rė valsčiuje, kad po to vals
čiaus sodžius nebevaikščiotu 
jokie žmonės prašinėti duo
nos.
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Slapti šaltiniai Prieš kovą.'Spaudos Balsai.
Girtuoklystės advokatai.

Neseniai Tilžės “Birutėje”
buvo išspausdintas straips
nis: “Jaunime, laukan iškar- 
čiamu!” Sunku buvo tikėtis, 
kad rastųsi žmonių, kurie 
būtu pasipiktinę panašiu 
šauksmu. Vienok radosi! To
je pačioje “Birutėje” tūlas 
aklaprotis, pasirašęs “lietu
viu jaunimo užtarėju”, pikti
nasi panašiu straipsniu. A- 
not to pono supratimo, jau
nimas privaląs girtuokliauti. 
Privaląs girtuokliauti .netik 
karčiamose ir namuose, bet 
ir... draugijų susirinkimuose, 
kur kalbama apie apšvietos 
bei kultūros kėlimo reikalus!

Oi, randasi dar aklu žmo
nelių, kurie statosi esą tronu 
bei altorių ramsčiais ir savo 
patrijotizmą moka užvispui- 
kiausia apreikšti prie bačkos 
alaus. “Vynas, moteris ir 
meilė”—kaip sako prūsiški 
studentai!

Bet panašiu tamsūnu agi
tacija šiandien randa smar
ku pasipriešinimą iš apšvies- 
tesnio jaunimo pusės. Toji 
apšviestesniojo jaunimo agi
tacija, jeigu ne šiandien, tai 
artimiausioje ateityje išduos 
vaisius!

Apie paskendusius 
ginčuose.

“Vienybė Lietuvninku” 
(N 13) rašo: “Męs tik vieni 
paskendę teorijose, partyviš- 
kuose ginčuose, o prie prak
tikos lyg ir nemanome eiti!”

Keistu betgi nuomonių pri- 
-jsilaiko ir dabartinė “Vien.

Liet.” redakcija!
Mūsų ginčai visuomet at- 

' neša labai pageidaujamus re
zultatus kaip Amerikoj, taip 
ir Lietuvoj. Mūsų draugiji
nis gyvenimas tolydžio vis 
žengia pirmyn. Tarpe įvai
riu srioviu lietuviu visuome
nės jau nuo pat “Aušros” 
laiku eina aštriausia kova. 
Veidmainiai ir šiaudadūšiai 
dėlei tos kovos visuomet de
juodavo, bet męs matome, 
kaip smarkiai per tą laiką 
lietuviai pažengė progreso 
keliu! “Vienybė. Liet.” vis 
mėgsta nurodyti į finus ir 
švedus. Bet męs pasakysi
me, kad šviesus finai ir šve
dai yra didžiausi šalininkai 
socijalizmo. Tuom tarpu “V. 
Lietuvninku”, parsiduoda- 
ma Rooseveltiečiams, nieko 
bendro su socijalistais netu
ri. Mūsų tautiški laikraščiai 
kurti ant vienos ausies: jie 
niekuomet negirdi kapuciniš- 
ku keiksmu. Tuom tarpu, 
kaip tik tą mėšlyną ir reikia 
pradėti valyti!

“Nerašykite apie Ma- 
cochus!”

“Draugo” korespondencijoj 
iš Bostono piktinamasi, kad 
“Laisvėje” apie moterų rei
kalus rašo Adomaitienė. Ži
noma, “Draugui” patiktu, 
kad apie moterų reikalus .ra
šytu kokia Macochienė. Mat, 
kas ką myli! Tasai pats 
“Draugas” piktinasi iš Ro
žytės, kad ši pranešė svietui 
apie Bostono poną Tamošių 
ir jo pasielgimą su streikie- 
riais (eikite klebonijos žemę 
kasti—gausite dolerį)! Tam 
pačiam “Draugui” seilės iš 
piktumo tyška, kad Bostone 
yra du darbininku laikraš
čiai, socijalistu agitatoriai 
garsus ant visos Amerikos, • 
socijalistiški aktoriai ir pre
legentai darbuojasi ant kul
tūros dirvos!

Manome, kad juodiems 
ponams iš “Draugo” nebus 
progos pasidžiaugti iš Bosto
no socijalistu! Gal pasi
džiaugs tik socijalistu šali
ninkai ir pavergtosios žmo
nių minios! *

Galbūt, ne vienas žmogus, 
atydžiai prisižiūrėjęs į išlai
das, kokias politikieriai pa
neša prieš kiekvienus rinki
mus, užduoda sau klausimą: 
kokis yra išrokavimas išleisti 
ant agitacijos kelis šimtus 
tūkstančiu doleriu, kad pa
skui, laimėjus urėdą, gauti 
tik keliasdešimts tūkstančiu?

Ir ištikruju keista. Suvie
nytu Valstijų prezidentas 
gauna metinės algos 75 tūk
stančius doleriu, taigi per ke
turis metus jam išpuola gau
ti $300,000. Tuom tarpu lai
ke pastarujū prezidento rin
kimu, beagituojant už Wilso- > 
ną, išleista daugiau, negu 
pusė milijono doleriu. Tokiu 
būdu išlaidos viršija algą 
daugiau, negu $200,000. Kas 
gi tą nedatekliu padengia? 
Nejaugi tie politikierių pini
gai žūsta?

Pasirodo, kad tam tikslui 
yra slapti įeigu šaltiniai, 
kurie ir išaiškina kapitalistiš
kos valdžios negražius dar
bus. Kad susekti tuos slap
tus šaltinius, nereikia būti 
detektyvu. Tai gali pama
tyt kiekvienas protaujantis 
ir skaitantis darbininkas.

Męs žinom, kad Suvienytu 
Valstijų pačta neturi netik 
savo gelžkeliu, bet neužlaiko 
nei nuosavu pačtiniu vagonu. 
Ji tuOs vagonus samdo nuo 
gelžkelio kompanijų. Pada
rymas vieno pačtinio vagono 
kompanijai atsieina apie 7000 
dol. Pačta gi už vieną vago
ną moka kompanijai net 3575 
dol. ir 10c. metinės randos. 
Apart to, už pervežimą pač
tos valdžia išmoka gelžkelio 
kompanijoms bent keturis 
sykius daugiau, negu turėtu 
išmokėti prie teisingesnės 
tvarkos. Tą galite patirti iš 
sekančiu skaitliniu:

Už pervežimą tono pačtos 
iš New Yorko į Buffalo mo
ka $31.65.

Už tą patį pervežimą pa-* 
prastu freitiniu siuntiniu bizv 
nieriai moka nuo tono tik 7 
dol. 80c.

Expreso kompanijos už per
vežimą siuntiniu taflp minėtu 
miestu moka nuo tono 12 dol. 
50c.

Iš Chicagos į New Yorką:
1 tonas pačtos — $71.31.
1 tonas freito— $15.00.
1 tonas expreso— $25.00.
Iš San Francisco į New 

Yorką:
1 tonas pačtos — $265.53.
1 tonas freito — $60.00.
1 tonas expreso — $125.00.
Taigi valdžia už-

Streikas tęsiasi

KAS KĄ APGALĖJO?vime tvarkos ir disciplinos, 
kad laike streiko išvengus 
susirėmimu su valdžia. Vi
sur kalbėtojai aiškina, kad 
darbininkai stengtųsi išveng
ti visokiu nesusipratimu su 
policija, kas galėtu iššaukti 
riaušes, iš kuriu pasinaudotu 
policija.

Darbininkiška Belgija ren
giasi sutikti kovos dieną ap
siginklavusi visu pusiu. O 
jeigu ji išeina taip apsigink
lavus, tuomet jai ir priešas 
nėra baisus, nes ju pusėj bus 
pergalė.

Męs gi iš savo pusės turi
me linkėti Belgijos kovoto
jams gero pasisekimo!

V. Paukštys.

Sveikatą ir palaimį tasai gal pridoti;
Tasai dievs visas žmanes nar didei mi

lėti—
Dangaus karaliste davanai nar davanati”.

Taip liko išgirtas krikščioniškas tavo- 
ras; kiekviena konkurencija reikalauja 
svetimo tavoro peikimo. Ir randam tą 
peikimą—

“Aitvars ir deives to negal padariti,
Bet iug peklas ugni veiklaus gal įstumti.
Pameskit tas dėvės...”

Tokiu būdu, pagal eilių autorių aitva
ras ir deivės ne tik yra, bet jie dar gali 
nuo krikščioniu dangaus karalystę atimti. 
Aišku, jog krikščioniškai dvasiškijai ne
pasisekė seno mokslo pergalėti, ant senu 
dievu viršų paimti, ir jai prisiėjo lietuviš
ku dievu ir deivių esybę pripažinti.

Žmonės mažai paisė ant svetimu die
vu tarnu prižadėjimu, ir posenovei jie 
laikėsi prie savo dievu, su kuriais jie nuo 
amžių susigyveno, kuriu ypatose atsispin
dėjo kasdieninis lietuviu gyvenimas. Tai 
nenoroms pripažindavo ir krikščionybės 
skelbėjai. Tose pat eilėse skaitom:

“Be šito mokslo žmones regit kleidenčias
Ir deivių šimtą (jei tatai nemaž) turin

čias.
Aš žinau, ir tatai drąsu čia sakyti,
Jog šimti žmonių viena negalėčia atras

ti,
Kursai viena žodi dievo pasakima mo- 

kietu.
Ir pateriaus bent du žodžiu atmintu”.

Užklausti žmonės atsako:
“Dieva prisakimu bila aš niekada negir

dėjau, ...
“Bažnyčia nog dešim(ti)es metu nebuvau, 
“Tektai su burtininkie ant burtos veizde-

nau.
“Begieresni, su šventa’burtinikie gaidi 

valegyti...” 
Čia ne tik įdomus didesnįs lietuviu 

prisirišimas prie senu dievu ir apeigų, bet 
kartu męs matom, kad kaimiečiai labiau 
mėgdavo dieves garbinti, kaip dievus. 
Tarp dievu randam: Žeminę, Medeines, 
Laimes ir stačiai dieves. Dievu garbinto
jai ir burtininkių reikalauja. Šis dievu 
garbinimas ir burtininkių reikalavimas la
biausia ir nepatiko katalikystei, iš Lenki
jos atėjusiai, kur visuomet lenku moterįs 
užimdavo daug žemesnę vietą, kaip lietu
vės. Matoma, tarp lietuviškos liaudies 
matriarchato liekanos ilgiau .išgyvavo, 
kaip tarp Lietuvos diduomenės.

' Ir taip, katalikiškai dvasiškijai nėra 
ko girtis, jog jai pasisekė seną lietuvišką 
tikėjimą apgalėti; apgalėtojais greičiau
sia galėtu skatytis senobiški lietuviu tikė- 
jimiški protavimai, ką katalikystę privers 
te prisitaikyti prie stabmeldiško tikėjimo. 
Nestebėtina, jog katalikystė negalėjo at
nešti nuodugnios permainos lietuviu gy
venime, o per tai ir negalėjo prie lietuviu 
prigyti visai naujas tikėjimas. Kadangi 
krikščioniškos Lietuvos gyvenimas tik bu
vo stabmeldiškos Lietuvos gyvenimo tąsa, 
tai ir naujai prilipintas tikėjimas galėjo 
būti vien seno tikėjimo tąsa, tai yra nors 
naujas tikėjimas ir atnešė dievus su nau
jais vardais, bet tie dievai savo ypatybė
mis turėjo prisitaikyti prie senu dievu, 
kad žmonėms įtikti. Lietuviai su krikš
čionystės priėmimu liko senais “stabmel
džiais” ir po senovei pas juos atsirasdavo 
vis nauji dievai. Ir tai plačiau ar siau
riau dėjosi ne tik tarp liaudies, bet ir tarp 
kitu sluogsniu.

Ne krikščionybė apgalėjo stabmeldy
stę, bet lietuviu gyvenimo sąlygos verte 
ją taikytis prie lietuviu gyvenimo.

Z. Aleksa.

Belgijos nacijonalinis strei
ko komitetas, išleisdamas 
manifestą apie visuotiną 
streiką ant 14 d. balandžio, 
sykiu išleido ir atsišaukimus, 
kuriuose nurodė neišvengia
mą kovą už įvedimą visuoti
no balsavimo, apie prisiren
gimą prie streiko, apsirūpi
nimą produktais ir tam pa
našiai.

17 d. vasario buvo pirmoji 
peržiūra visu Bruselio sindi
katu. Susirinkimai sindika
tu atsibuvo įvairiose miesto 
dalyse. Į susirinkimus buvo 
įleidžiami tik pagal knygutes 
nariai sindikatu ir reporte
riai. Svetainės buvo užsi- 
kimšusios; šimtai žmonių 
stovėjo už duru, norėdami 
išgirsti kalbėtoju kalbas ir 
prisidėti su savo šauksmu: 
“Lai gyvuoja visuotinas 
streikas!” Visur vienbalsiai 
balsavo už streiką, ant visu 
kovotoju veidu matėsi didelė 
drąsa, energiškumas ir sykiu 
linksmumas. Kuomet kal
bėtojai aiškino jiems, kokios 
ju yra pareigos, jie vienbal
siai sušuko: “Męs žinom sa
vo pareigas! Męs esame pri- 
siruošę stoti į kov$ ir kovoti 
patol, pakol neiškovosim!” 
Viename susirinkime buvo 
pranešta, kad Holandijos 
draugai darbininkai apsiėmė 
paimti ir maitinti laike strei
ko du tūkstanžiu kūdikiu. 
Šie žodžiai labai sujudino 
moterų širdis ir jos pradėjo 
graudžiai verkti. Vienok už
klausus, ar sutiksite atiduoti 
savo kūdikius ir pačios stoti 
į kovą, buvo vienbalsiai atsa
kyta: “Sutinkame!” Fran- 
cijos darbininkai apsiėmė pa
imti nuo 4,000 iki 5,000 kū
dikiu.

Visuose provincijos mies
tuose, kur tik buvo skaito
mas njanifestas apie visuoti
ną streiką ir paskui užklau
siama, ar prisideda prie strei
ko, visur atsakė ranku ploji
mu ir giedojimu Internacio
nalo.

Visos jiegos vienyjas prie 
visuotino politiško streiko, 
palikdami užpakalyj ekon^č 
miškus streikus. Bruselio 
namu statymo unijos buvo 
nutarta apskelbti ekonomiš
ką streiką ant 1 d. balandžio, 
bet dabar tą streiką atidėjo 
ant toliaus ir prisidėjo prie 
dabartinio, kad tik išlaimė- 
• v • 
JUS SĮ.

Jau dabar visi nustebinti 
Belgijos darbininku prisiren
gimu prie streiko. Streiko 
komitetas jau apsirūpino iš
dalinimu pradinės pašalpos, 
kuri bus išduodama trečioje 
savaitėje streiko, surado vie
tas, kas paims streikieriu 
vaikus ir t.t. Nutarė steng
ti es priversti, kad uždarytu 
visas įstaigas, pardavinėjan
čias svaiginančius gėrimus. 
Išdirbta ir priimta pienai, 
kaip kontroliuoti streikie
rius.
ja”,

Katalikiškoji dvasiškija mėgsta gir
tis, jog jai pasisekė apgalėti stabmeldiš
kus lietuviu dievus, kad vieton ju paso
dinti savus. Bet aš leidžiu sau labai 
smarkiai abejoti. Juk ir dabar yra gana 
daug žmonių, ką geriau pažįsta perkūną, 
kaip Kristų,—o raganos ir laumės tankiai 
būna populiariškesnės už šventąsias. Tie
sa, daug lietuvišku dievu liko perkeista į 
piktąsias dvasias (velnius, kipšus ir t.t.), 
bet jie visgi galutinai neišnyko. Neuž
tenka to, lietuviški dievai tankiai užimda
vo katalikišku šventųjų vietą. Padėkim, 
vieton Marijos, kaipo dievo motinos, atsi
rado Perkūnatelė, kaipo dievo motina. 
Švento Jono krikštytojaus vietą užima Jo
nas Kupolą, tai $ra vasaros saulė—

‘‘Ant švento Jono dienos ilgos, naktįs 
trumpos—

Oi, Kupolą, Kupolėli, Kupolą!
Kas tavį sėjo, kas tavį ravėjo?
Oi, ir t. t.
Mėnulis sėjo, saulelė ravėjo.—
Oi, ir t. t.
Šventas Jonas išrovė išp^šaknėliu,
Oi, ir 1.1.”

Taip pat ligi šių dienu musu kaimie
čiai dainuoja. Seniau į senobinius savo 
dievus lietuviai dar plačiau tikėjo. Tai 
patvirtina raštai iš XVI ir XVII šimtme
čiu. Iš tu raštu męs matom du dalyku: 
pirmučiausiai, žmonės su didesniu noru 
garbino savo senus dievus, kaip naujus 
krikščioniškus; antra, nors krikščioniška 
dvasiškija ir kovojo su stabmeldiškais lie
tuviu dievais, bet ji pati tikėjo į tu dievu 
esybę ir juos vien skaitė savo krikščioniš
ku dievu konkurentais (varžytiniškais 
priešais). Krikščioniška dvasiškija, norė
dama atitraukti lietuvius nuo senu dievu, 
visai nemėgino išrodinėti, jog tu lietuviš
ku dievu nėra; mat, ji žinojo, kad liaudis 
tokiems išrodinėjimams netikės. Lietu
viai per ilgus amžius garbino savo dievus 
ir tikėjo į ju esybę, o per tai negalima bu
vo iš ju gaivu staiga išvaryti minties, kad 
tu dievu jau nebėra. Lietuviai nuolat su
sidurdavo su įvairiais gamtiškais apsireiš
kimais, kurie, sulyg ju, buvo dievu veiki
mo pasekmėmis. Panašiai tikėjo krikš
čionybės platintojai,—tik jie vieton lietu
višku dievu statė krikščioniškus. Kitaip 
sakant, prasmė ta pati, tik vardaizkitoki.

Krikščionybės platintojai neišrodinė- 
jo, jog stabmeldišku dievu nėra; jie nuo 
savo mokslo pasekėju tik reikalavo, kad 
lietuviai perstotu senus dievus garbinti. 
Daukšos katechizios (1595 metu) randam: 
pirmąjį prisakymą peržengia “šitie įpačei, 
kurie garbina ugnį, žeminę,-gyvates, žal
čius, perkūną, medžius, alkus, medeines, 
kaukus ir kitus biesus, kurie žinauja, bu
ria, nuodija, aivų ir vašku laja, ant putos 
ir ant pauto veizdi; ir kurie (j) tą tiki; ši
tie visi dievo (katalikiško) atsižada ir pri
stoja velnop ir už viešpatį sau apturi,” Iš 
šitų žodžiu męs matom, jog su^ig kunigo 
Daukšos, Žeminė, Perkūnas, Medeinės 
(Medinės) ir kaukai buvo biesais, t. y. vel
niais, kitaip sakant, čia męs matom, kaip 
katalikiška dvasiškija lietuviškus dievus ir 
dieves perdirbdavo į velnius; bet šis daly
kas kartu mums rodo, jog kunigai tikėjo į 
tu dievu esybę. Lietuviškus gi dievus pri
siėjo j velniu eiles nugrūsti, kad tuom pat 
lietuviu akyse nužeminti ju senus dievus, 
kaipo katalikišku dievu konkurentus.

Tą patį tikėjimą į senus dievus męs 
matom ir Ledesmy katechizise, išleistame 
Vilniuj 1608 metais. Tenai irgi skaitom, 
jog prieš pirmą dievo prisakymą prasikal
sta “labiausiai tie, kurie meldžia ugnį, 
givates, žalkėjus, žeminas, deives, perkū
nus, medžius, elkus ir vėl tie, kurie tiki 
burtomsis, žinemus, nuodinkiemus vaško, 
švino ir pauto, laimui ir kitiems tokiems 
daiktams”. J

Dar aiškiau matosi krikščioniškos 
dvasiški jos nusileidimas prieš lietuviškus 
dievus eilėse—įžangoj prie “Catechizmu- 
so”, išleisto 1547 metais Karaliaučiuj. Te
nai skaitom:
“Kaukus, žamepatis ir lauksargius pame- 

skiet,
Vi šas velnuvas-deives atleiskiet”.

Ir juos reikia pamesti ne dėl to, kad 
ju visai nesą, bet dėl to, kad jie atneš 
žmogui ne gerą, bet blogą—

“Tas dievas negal jums nieką gera doti, 
Bet tur visus amžinai prapuldinti”.

Toliaus jau stačiai matosi dievu kon
kurencija. Kunigas savo dievu vardu 
prižada daugiau naudos, jei krikščioniški, 
o ne kiti dievai bus garbinami—

Tasai kažnam žmagui vienas gal padėti,

Jau praslinko devynios sa
vaitės, kaip Bostono kriau- 
čiai išėjo į streiką. Nors 
darbininkus iš visu pusiu 
slegia skurdas ir vargas, 
bet viltis laimėt priduoda 
jiems gyvumo ir energijos ir, 
neatsižvelgiant į visas pink
les, kokias stato darbdaviai ir 
valdžia, streikieriai stovi ne
pajudinami, kaip uola. Nie
kas nemano grįžti atgal į 
darbą, kol nebus išpildyti rei
kalavimai. Pikietai stovi die
ną ir naktį. Skebu beveik nė
ra, išskiriant dirbtuvę Tal
bot & Co., kuri parsitraukė 
iš kur tai apie tuziną “kak- 
ročiu”, pastatė jiems dirbtu
vėje lovas ir tokiu būdu jie 
turi ten “rojų”. Bijo išeiti ir 
prasivėdyti. Dirbtuvė apsta
tyta policija.

Buvo bandyta eiti prie tai
kymosi ir miesto majoras su 
darbdaviais jau kelis sykius 
šaukė streikieriu komitetą. 
Darbdaviai išs^k pasiūlė ne
va tokias išlygas, ant kokiu 
susitaikyta New Yorke. Jie 
apskelbė visuose laikraščiuo
se, kriminališkai apšmeižda- 
mi streikierius už tai, būk 
šie atmeta ju teisingus pasiū- 
lyjimus. 29 kovo laikytoj 
konferencijoj, majoro ofise, 
štai ką pasakė streikieriams: 
“grįžkite atgal į darbą ant 
New Yorko išlygų, o męs pa
siusime komisiją ištyrti tas 
išlygas ir jas išpildysime”. 
StreikieriaL.suprato, kad no
ri jiems iškirsti šposą ir vien
balsiai nutarė tęsti kovą tol, 
kol nebus pripažinta unija, 8 
vai. darbo ir pakelta mokes
tis.

Per visą kovos bėgį strei
kieriai vien tik ir matė viliu- 
gystes valdžios, ir bosu. If 
pats “gerbiamasis” miesto 
majoras p. Fitzgerald nei sy
kį neužtarė kovojančiu pusės, 
bet nuolatos šaukė, kad męs 
ardome miesto ramybę ir pul- 
dome pramonę. Tai puiki 
darbininkams lekcija! Lai da
bar visi supranta “geraširdę” 
demokratišką valdžią! Jiems 
rūpi pramonė ir kišenius, bet 
jie neatsižvelgia į moterų if 
kūdikiu vaitojimus ir kovo- 
vojančiu ašaras! Jie išteisina 
valkatas, švytuojančius buo
žėmis ir skaldančius darbinin
ku galvas! Jiems daleistą ta
ve šauti, torturuoti, kišti į 
kalėjimą, o tau, norinčiam 
palaikyti gyvybę, uždrausta 
stovėti net ir ant gatvės...

Draugai darbininkai! Jūs 
rėmėte mus ligšiol, taigi tiki
mės, kad remsite ir ant to
liaus. Gelbėkit, nes ypač da
bar męs randamės kritiškam 
padėjime! Jūsų centai su
stiprins mus ir męs atsieksi
me savo tikslą!

Spaudos komitetas:
St. Grubliauskas.

J. Bekampis. 
A. Latvinskas.

P. S. Išpirkite money orderį 
ant vardo kasieriaus Frank 
Rolis, o patį čekį siuskite 
ant vardo sekretoriaus, A. F. 
Lukoš^vičia, P. O. Box 43, 
So. Boston, Mass.

N
(‘''Aušrine. ”)
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Taigi valdžia už- pačtos 
siuntinius užmoka gelžkelio 
kompanijoms 4 sykius dau
giau, negu paprasti biznie
riai ir beveik 3 sykius dau
giau, negu expreso kompani
jos. O juk expreso ir pačtos 
siuntiniai yra pristatomi vie
nu greitumu.

Nejaugi gelžkelio kompa
nijos ištikruju tiek daug pini
gu nuo valdžios nulupa? Ka
dangi pačta atskirai samdo 
sau vagonus ir kadangi ji lei
džia per gelžkelį savo siunti
niu daugiau, negu expresas 
ir atskiri biznieriai, tai gelž
kelio kompanijos už pačtą tu
rėtu imti daug pigiau, negu 
už expresą ir tretinius siun
tinius.

Čia matosi aiškiausia suk
tybė. Negali būti nei ma
žiausios abejonės, kad gelž
kelio kompanijos duoda val
dininkams didžiausius ky
šius. Bet kas tuos kyšius 
ima?

Apie tai tylėjo Roosevel- 
tas, apie tai nei pusės žodžio 
nepasakė Taftas, apie tai ty
li Wilsonas, apie tai tylės ir 
visi kiti kapitalistu atstovai, 
nes jiems daugiau rūpi pri
pildyti kišenius, *negu patai
syt šios šalies gerovę. Tokie 
slapti šaltiniai ir pripildo val
dininku kišenius. Jie užden
gia agitacijos išlaidas šimte
riopai.

J. Kelmutis.

Išrinkta savo “polici- 
susidedanti iš 1000 na

riu, kurie turės žiūrėti visos 
tvarkos. Į policiją išrinkta 
patįs energiškesnieji kovoto
jai, kurie turi gerą įtekmę 
ant darbininku.

Streikieriams bus išduota 
kontroliniai bilietai ir jie tu
rės kasdien lankytis į Liau
dies Namus Bruselyj, kituo
se gi miestuose turės lanky
tis į susirinkimus.

Pašalpa bus išduodama ne 
pinigais, bet atsakančiais pro
duktais.

Daugelis darbininku jau 
nuo seniai atideda dalį savo 
dieninio uždarbio į streikie- 
riu fondą, kuris randasi Bru
selyj.

Streiko komitetas daugiau
sia atkreipia atydą organiza

TIS.

Per ilgas naktis nemiegotas
Aš atsako jieškau į klausimus savo...
Bet protas nusilpsta, kančių suteriotas,
Ir skundžias siela, jog likimas apgavo...

Ir vėl aš blaškausi nuvargus,
Ir visas gyvenimas mano 
Išrodo tuomet toks niekingas...

Iš visos svajonės, sapnai numylėti
Lyg juokias juoku iš manęs apgaulingu, 
Ir aš nežinau, ko gyvent, kuo tikėti...

Štai džiaugiasi vėjas įpykęs
Iš lapu be laiko sausu, nublaškytu...
Šit juokias beširdis likimas, jau aptykęs,
Iš stygų, kur verkė—bet jau sutrankytu...

Oi, eisiu ant mylimo kapo
Raminti nuvargusią sielą,—

Gal stengsiu išlieti nors ašarą kokią, 
Malda gal sugrįžš į atšalusią sielą...
—Nors verkt negaliu, nors jau melsties ne*

moku...
r
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Pranešimas
Apie rūbsiuvių streiko 

užbaigimą.

Pereituose lietuviškyju 
laikraščiu numeriuose buvo 
pranešta apie New Yorko ir 
Brooklyno rūbsiuviŲ streiko 
laimėjimą, bet tenai buvo 
daugiausiai kalbama apie 
streiko laimėjimą tik New 
Yorke, o apie užbaigimą 
streiko Brooklyne beveik nie
ko nebuvo minėta, nes iki 
paskutiniam laikui mažai dar 
buvo galutinai susitaikiusiu 
darbininku su darbdaviais. 
Dabar gi galima aiškiai pa
sakyti, kad New Yorke ir 
Brooklyne streikas laimėtas 
ir užbaigtas.

Dabar męs visi esame 
linksmi iš to streiko laimėji
mo; dabar męs aiškiai pama
tėme, kad mūsų priešai ka- 
pitalistai liko apgalėti: po 
tiek nemiegotu naktų, tiek 
iškentėję šalčio ir alkio lai
ke trijų mėnesiu karštos ko
vos už pagerinimą savo bū
vio—galop, męs vėl nuėjome 
j dirbtuves; bet nuėjome, 
kaipo pergalėtojai—linksmi 
ir su viltimi, kad mūsų gy
venimas ateityje liks geres
nis ir malonesnis.

Taip, męs iškovojome tą, 
ko reikalavome: New Yorko 
“warehousese”, kaip jau pir- 
miaus buvome minėję, 53 va
landas darbo į savaitę ir mo- 
kesties pakėlimą; męs,Brook
lyno lietuviai, laikėmės ilgai 
ir nepasidavėm darbdaviams 
-kontraktoriams, kol jie ne
pripažino unijos ir 50 vai. sa
vaitės darbo ir 2 dol. pakėli
mo mokesties (algos) į savai- 
tę.

Nors męs tiek kentėjome 
nuo šalčio, bado ir žiaurios 
policijos, kuri nesigailėjo sa
vo buožių, stengėsi visaip 
mus persekioti ir trukdy
ti mūsų darbui, vienok męs 
parodėm savo tvirtumą, nes 
nežiūrėdami ant tu visu truk
dymu bei kankinimu, laikė
mės tvirtai vienybėje iki tol, 
kol nepasiekėme to, ko męs 
visi troškome, iššaukę šitą 
streiką.

Draugai darbininkai, ku
rie dar stovite tose pačiose 
eilėse, ant to paties kovos 
lauko-streike kituose mies
tuose, męs New Yorko ir 
Brooklyno rūbsiuviai linkime 
jums greito streiko laimėji
mo, o kol kas energijos tęsti 
tą kovą ir laikytis vienybėje 
ateityje. Jei nenusileisite ir 
laikysitės toliau, tai, be abe
jonės, ir jūsų kova bus lai
mėta, o męs laimėje dabar 
streiką jūsų neužmirsime ir 
duosime jums paramą.

Dabar męs, brookliniečiai, 
atsižvelgiame į jus, draugai 
-darbininkai, kurie mus šel
pėte ir tvirtinote mūsų dva
sią bei energiją, aukaudami 
pagal savo išgalės, kurie pri- 
sidėjot prie mūsų kovos iš- 
laimėjimo netik medžiagiš
kai, bet ir dvasiškai ir mora
liškai; Mūsų laimėjimas daug 
priguli nuo jūsų, užtai gi 
męs pasistengsime, reikalui 
esant, jums atsilyginŲ. Be 
jūsų bei visuomenės pagel- 
bos męs jokiu būdu nebūtu
me ištesėję išlaimėt! šitą aš
trią kovą—tik su aukautais 
centais, kuriu per daugumą 
susidėjo geroka krūva, męs 
galėjome pasekmingai vesti 
taip ilgą kovą. Taigi, var
dan visos streikavusios mi
nios, tariame visiems aukau
tojams bei šelpėjams šir
dingą ačiū .

Toliaus, turime išreikšti 
taipgi didžią padėką visoms 
lietuvišku laikraščiu redakci
joms bei administracijoms, 
kurios aukavo savo laikraštį 
kovojantiems streikieriams

ir tuomi tvirtino ju energiją, 
suteikė jiems žinias, stengė
si apšviesti ju protą; vienu 
žodžiu, laikraščiai, panašiai 
gerai motinai, kuri rūpinosi 
apie savo vaikelius, rūpinosi 
apie mus, streikierius- rūbsiu- 
vius, ir stengėsi suteikti tą, 
kas būtinai reikalinga susi
pratusiam darbininkui laike 
streiko.

Buvo aukaujami kas savai
tę šitie laikraščiai: “Vieny
bė Lietuvninku”—345 egz., 
“Keleivis”—450, LSS. 19 
kuopa aukavo “Kovos” 100 
egz., “Laisvė”—200, “Lie
tuva”—200, “Katalikas”— 
200, “Draugas”—160. Tai- 
buvo gausi auka, už kurią vi
si streikavusieji ištariame 
laikraščiu savininkams bei 
leidėjams kuoširdingiausią 
ačiū.

Taipgi visiems socijalis- 
tams, kurie aukomis ir pasi
darbavimu šelpė mus laike 
streiko ir kalbėtojams, ku
rie, nesigailėdami savo jiegu, 
skelbė tiesos žodžius, aiški
no streiko reikalus, drūtino 
kovotoju dvasią bei energiją 
ir ramino visuomenės širdis. 
Tariame širdingą ačiū.

Turime neužmiršti padėka- 
voti mūsų labdaringiems ir 
mielaširdingiems lietuviams, 
kurie, atjausdami mūsų var
gus ir matydami, kad męs 
nekaltai buvome areštuoja
mi ir kankinami, stengėsi iš
imti mus iš kalėjimo.

Taipgi tariame ačiū mūsų 
labdaringiems ir veikliems 
vietinio streiko vedimo Ko
miteto nariams, kurie, be 
abejo, darbavosi labai daug 
ir vedė tvarką kuopuikiau- 
sioj formoj, idant nepakryp- 
tu ta mūsų kova į blogąją 
pusę, bet liktu užbaigta su 
didžiausia mums nauda.

Galop turime atminti, kad 
mūsų lietuviu organizatorius 
arba mūsų unijos 54 ir 58 
skyrių delegatas Juozas Au- 
gūnas rūpinosi ir darbavosi 
bėgyje viso streiko, kiek tik 
galėjo, pašvęsdamas tam 
dienas ir naktis.

Jis, stačiai kalbant, yra 
pilnai pasišventęs dėl unijos 
ir mūsų labo; kur ką girdėjo 

gerą ar blogą, nieko ne
slėpė, bet viską išaiškino ant 
susirinkimo streikieriams. 
Net kontraktoriai sakė dar
bininkams, kad atleistu dele
gatą J. Augūną iš unijos ir 
delegatystės, o jie visi pasi
rašysią ant sutarimo (agree
ment). Darbininkai-streikie- 
riai per susirinkimą vienbal
siai nutarė, kad J. Aug. turi 
likti unijoje, kad jokiu būdu 
jo negali atleisti, kaipo gero 
oganizatoriaus ir darbinin
ku tikro draugo. Kad jo męs 
ir neatleidome, vienok kont
raktoriai pasirašė. Streikas 
visgi liko pabaigtas ir laimė
tas. Taigi, delegatui Juozui 
Augūnui už jo nenuilstantį 
clarbavimąsi darbininku la
bui tariame širdingą, ačiū.

Presos Komitetas—
Jos. Lapinskas 

Juozas Gižius 
V. Šibunauskas.

101-103 Grand St., Brook
lyn, N. Y.

Korespondencijos
Omaha, Neb.

Baisi viesulą aplankė mū
sų miestą. Ji sunaikino tūk
stančius namu, užmušė ir su
žeidė šimtus žmonių, paliko 
daugybę šeimynų be pasto
gės ir drabužio. Baisi scena! 
Žmogus, žiūrėdamas į ją, ne
gali susilaikyti nuo ašarų, 
tiek žmonės, tiek namai, tiek 
medžiai—viskas liko sumai
šyta su žeme. Žmonės ir gy
vuliai, nutverti viesulos, lė
kė oru kaip paukščiai.

Iš lietuviu, rodos, niekas

MM

&

Nors Wilsonas prisižadėjo būti teisingu darbininku 
draugu, vienok jau rengiasi prakąsti obuolį nuo “uždraus
to medžio”.

nenukentėjo. Iš ateiviu dau
giausia nukentėjo žydai. 
Taipgi nemažai kliuvo ir tur
čiams, nes per ju apgyven
tas vietas viesulą prašvilpė.

Turėjau vieną pažįstamą 
rusą socijalistą. Jisai nese
niai buvo pasistatęs savo na
muką. Pamatęs laikraštyj, 
kad jisai sunkiai sužeistas, 
nuėjau aš jį aplankyti. Nu
ėjęs į tą vietą, kur buvo jo 
namukas, radau tik šipulius. 
Teko sužinoti, kad jisai su 
žmona guli pavieto ligonbu- 
tyj. Nuėjau ten. O, kaip 
baisu! Burna sudaužyta, 
krūtinės kaulai sulaužyta. 
Paklausiau, kur jo žmona, ji
sai atsakė: “Štai šitoj lo
voj dar vakar gulėjo, bet 
šiandien jau nėra... Netekau 
nieko!...” Tuos žodžius iš
taręs, jisai pradėjo gailiai 
verkti.

Liūdna dabar Omahoj...
A. Kairis.

Kewanee, III.
23 d. kovo čia siautė nepa

prasta viesulą. Išgriovė tvo
ras ir silpnesnius namus. 
Žmonės neatmena tokios 
smarkios viesulos.

Tą vakarą pas vieną tau
tietį buvo pasilinksminimas. 
Žmonės šoko, ūžė, bet kada 
viesulą pradėjo judinti namą 
ir trankyti langinyčias, tai 
nekurie baliauninkai taip 
persigando, kad net ant ke
liu suklaupė. Senelis.

Valparaiso, Ind.
22 kovo čia prigėrė studen- 

dentas V. Vozmozak. Jisai 
su savo draugu nuėjo ant e- 
žero pasiirstyt. Kada jie nu- 
siįrė toli nuo kranto, tai ap
sižiūrėjo, kad laivelis kiau
ras. Išsigandę abudu šoko į 
vandenį. Jo draugas išplau
kė, o Vozmozak prigėrė. Ji
sai paėjo iš Pittsburgo.

J. Bagdonas.

Montello, Mass.
Po 1 dol.:— F. Kemzūra, A.Gureckis.
Po 50c.:— D. Pagojus, A. Adomaitis, 

K. Vaičiūnas, Tukisa, A. ir I Kemzūrai, 
A. Sevadins, P. Povilaitis, K. Bieniulis, 
A. Yakavonis, J. K. Zalukas, A. Berži
nis, A. Kundrotas, P. Miliauskas, J.Ba
loms, K. Ustupas, A. Laučka, F. Ma- 
saitis, A. Stirblis ir Orentas.

Po 25c.:— P. Vaitekūnas, B. Yakima- 
vičia, I. Breiva, Abromavičia, Kūpi ras, 
Raudis, Švilpa, F. Stripinis, J. Grišius, 
Bredis, Grubis, Zinkevičia, Yurkienė, 
Karpovič, Giedrila,Mikėnas, Adomaitis, 
Ninot, Bačiulis, Smalukas, Čaupa, Lai
ma, Alusevičiene, Kriaučiūnas, Čižau- 
skas. Kasparas, Grečius, Margis, Bacu- 
nauskas, Kaziukonis, Turskis, Naujo
kas, Jurkevičius, Gailunas, Tautusis, 
Parzinckis, GiceviČia, Poškus, Zicnie, 
Raštikis, Sadauckiute, Lemont, Urba- 
navičia, Krazis, Rudis, Kaminskas, Bra
zai te, Česnulevičiūte, Baronas, Urbo
nas, Biekša, Masaitis ir Kiela. Smulkiy 
auky negarsinam. Abelna suma $44.87.

Kas. I. Petrauskas.
Sek. A. Yakavonis.

Nuo Red. Per I. Petrauską gauta vi
suomeniškai surinkty auky $44.87. Pi
nigai perduota streikieriy komitetui 22 
kovo.

Scranton, Pa.
Per krikštynas Kurnėtos sumanyta pa

aukauti streikieriams. Aukavo Šios ypa- 
tos: M. Belickas, V. Ravinskas po 50c. 
J. Kurnėta, Ivarauskas, Kurnėta, Belin- 
skas po 25c. Viso 2 dol.

Nuo Red. Aukos paslysta streikie
riams.

Aberdeen, Wash.
Per vestuves Sliogiariukės su Nakti

niu, J.Baltūsis padąrė kolektą del strei- 
kieriy. Surinkta $9.35. Aukavo šios ypa- 
tos. Po 1 dol.: J. Baltūsis ir J. Rugiu. 
Po 50c.:— Wiskoll, Sprindis, Gribas, 
Kalinauskis, Waičiunas, Klaski.

Po 25c.:—J. Gribas, T. Gribas, J.Zur
ba, W. Janik, Staliunis, Shlegeris, Nak
tinis, Naktinienė, O. Gubutė, S. Masi- 
lionis, Dagis, Kvadaravičius, Kvadąra- 
vičiene, F. Jenckis, V. Staliunaičia 10c. 
Biveris 10c. ir Vainauckis 65c.

J. Baltūsis ir J. Wainauckis dekavoja 
aukavusiems.

Nuo Red. Pinigai paslysta streikie
riams.

Brighton, Mass.
16 d. kovo per socijalssty diskusijas 

Bostono streikieriams surinkta $2.03.
Nuo Red. Perdavėm streikieriams.

AUKOS.
Fitchburg, Mass.

Po 50c: — J. Muraška, A. Šimanau- 
skas, J. Murnikas, M. Povilaitis, M. Po
vilaitis, Jakaitis, Stasiukelis, Merkis, 
Petkevičius, Antanaitis, Bagdonas ir O. 
Pšelgauskienė.

Po 25c.: <— Šalinis, Baronas, Žagar- 
skas, A. Roman, J. Matukas, Bagdonas, 
Prakapas, Natas, Gerulaitis, P. Žutau
tas, Skebenevičius. Strazdas, Kužas, D. 
Kavaliauskas, Vitkevičius, Vikanis, Ta- 
mulonis, Mižariutė, Patašius, Atrujan- 
skas, Atkočiūnas, Pečiulis.

Nuo Red. 12 dol. 88c. streikieriy ko
mitetas priėmė. Smulkiy auky negarsi- 
nam.

So. Boston, Mass.
16 d. kovo surinkta auky del streikuo- 

jančiy kilaučiy:
L. U. llr- stes susirinkime nuo sąna- 

riy surinku*^$20,05.
Laike D. lMC Vytauto dr stes pra- 

kalby surinkta $4.87.
So. Bostono Evangelisty Draugystė 

“Pagelba” $16.60.
Draugyste Saldžiausios Širdies$15.55.
Per Ben. Višinskį sukolektuota $8.00.
Per J. Purvėnų $1.10.
Per B. Bertulį $6.50.
Per A. Bataitj iš Lynn, Mass 24.40.
Per K. Petrauską 20.55.
Per D. Šapalį iš I.W.W. unijos $4.00.
Per F. Kudirką iš Norwoodo $22.00.
L.S.S. 60 kp. susirinkime 13.26.
Per J. Bekampį surinkta $9.32.
So. Bostono Šventakupriy Antra Kuo

pa aukavo $3.47.
Viso sykiu $169, 67.

A.V. Šlegus 50c.
Presos komitetas

Ą. Latvinskas.
St. Grubliauskas.

Ražatft ir J. Rudis. Po. 50 c.: Ig. Šar
kas, J. Žiogas, A. Andriliūnas, A. Ja- 
nušiavičius, Ant. Andriliūnas, J. Jaku- 
benas, Elz. Jakubeniene, P. Varžins- 
kas, A. Čiapus, R. Žulon, S. Zulanian, 
J. Laužikas, A. Pliavokas, A. Petraus
kas, ir A. Gulbinas. Po 25 c.: P. Var- 
žinskas, V. Nikaitė, M Varžinskiutė, 
J. Gulbiniene, O. Laučka, S. Laučka, 
A. Rakiūtė, D. Triubilauskas, J. LauČ- 
kas, A. Nevazelskienė, J. Ančiavi- 
čius, B. Janušiavičiute, L. Kapičiaus- 
ka, V. Jašinskiutė, P. Kairia, P. Tu- 
mienas, V. Gesevič, Elz. Liegriavič, A. 
Kairia, P. Baltrienė, Elz. Kulbičia, P. 
Rašiavič, T. Šidlauskas, J. Kalvelis, 
D. Valieka, P. Šauliene, M. Tribiliaus- 
kas. Po 10 c.: P. Valeikienė, J. Bal
čiūnas, V. Butėnas. Viso $20.55.

So. Boston, Mass.
Šeimyniškam vakare aukavo šios y- 

patos: Po $l.oo—J. Skeberdis, P. .Jan
kauskas, J. Vasilauskas, J. Lukošius, 
J. Balčiūnas ir J. Ruplėnas. Po 50 c.: 
Elz. Balčiūnas, P. Valiukonis, J. Vare- 
kojis ir J. Žukauskiutė. Viso $8.oo.

Pinigus priėmėm, Bostono Streiko 
Šelj >iino Komitetas.

So. Boston, Mass.
Kovo 30 surinkta alky, kur aukauta 

po$l.oo: S. Laukšas ir J. Keangros. P. 
Bagužas 75 c. Po 50 c.: J. Vienis, J. 
Tuinila ir J. Povilionis. Po 25 c.: S. 
Navickas, V. Uždavinis, J. Palaima, 
P. Sienkiavičia, J. Sienkevičia, J. Kli
mas, J. Piaškus ir P.Stanis. Viso $6.25.

Vardan 149 Skyr. U.G.W. bf A. vi
siems aukavusiems ištariame širdingą 
ačiy. Streiko Komitetas: A. Lat- 
vinskas ir St, Grubliauskas,

Nuo Red. Iš priežasties stokos “Lai
svėj” vietos pagarsinimą čion tilpusiy 
auky dikčiai suvėlinom. Tikimės, kad 
aukautojai mums už tai atleis.

(Šj surašą pridavė Streiko komite
tas. Red.)

TEISINGIAUSI A A TlT’ir’IT' A 
IR GERIAUSIA A P I I H K A

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, Ramp. c st.

į SO. BOSTON, MASS.

Telephone’ So. Boston 21014 ir 21013.

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mus ant mėty 

“Laisvę” “Keleivį”, “Kovą” 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
127 G st.. So. Boston, Mass.

Cambridge’iaus lietuviai, 
skaitykit!

METINIS BALIUS! Draugystė Šv. 
Jono Krikštytojaus, Cambridge, Mass., 
parengia labai gražy baliy Subatoje, 
19 Balandžio (April), 1913 m., 
svetainėje Odd Fellows, 536 Massachu. 
setts Ave., Cambridge, Mass. Prasi
dės 2 vai. po piety ir trauksis iki ryto. 
Bus labai gražus pasilinksminimas, nes 
yra prirengta toky dalyky, kurie iki šiol 
ant baliy niekados nebūdavo. Meldžia
me lietuvius ir lietuves atsilankyti. Su 
pagarba Komitetas.

Roikalinoas šučius,
IVvIii0.1111 gmokantis atsakan
čiai dirbti kotus. Mokestis nuo štukiy 
arba nuo dieny, darbas ant visados. At- 
sišaukit kuogreičiausia.

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

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija iųdaugybe Monology, Di- 
alogy ir Deklamacijy. Kiekvie- I 
nas jaunas ar senas pirmeivis lai J 
ją nusiperka. Kaina. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

£
(O

’ Telephone So. Boston. 845 M

; DR. F. MATULAITIS
[ 495 Broadway
; SO. BOSTON, MASS.
* Valandos:

> Nuo 12-2 dieną ir nuo 7--9 vakare.
> Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

(0

O

W. Hanover ir N. Abing
ton, Mass.

Po $l.oo: J. Žaldokas, M. Kavadara- 
vičius, P. Wilaišie, P. Balčiūnas, F.

AKIS 
a p ž i ti

ri ine 
ir prirenka- 
me Akinius

H. S. STONE
Aklą Specijalistas

399 a Broadway boston
arti E Street

T eatras
ŽMOGŽUDŽIAI Jaayeri,,ai<>o- fcdlTl U JLj aJTjLJL miausis ir užimančiausls

Vaidinime dalyvauja 25 veikiančios ypatos. 3-me ak
te dainuoja choras ir šoka jaunimas prie mėnulio šviesos, 
visiškai nenujausdami, kad toje pat linksminimosi 
vietoje netrukus atsitiks baisi žmogžudystė.

Tas veikalas pilnas sujudinančiy sceny ir sąmoningo juoko iki ašary.

Bus perstatytas

Subatos vakare, 5 Balandžio—April, 1913 m
Svetainė atidaryta 7 vai. vak. Teatras prasidės 8 vai. vakare

McCADDIN MEMORIAL SVETAINĖJE ant Berry St. 
tarpe 2nd ir 3rd gatvių, Brooklyn, N. Y.

Kaina tikiety: 25c., 35c., 50c., 75c. ir (Box Seat) $1.00. Kas norite nusipirkti 
tikietus išanksto, tai galima gauti: pas p. Urbonų, aptiekoje, kampas Berry St. 
ir Metropolitan Avė., pas p. Diržulaitj, barzdaskutykloje, 97 Grand St.; pas Mi
liauską krautuvėje, 103 Grand st., pas aktorius L.S.S. 19 kuopos narius.

L. S. S. 19 kp. Komitetas.

TELESKOPAI ir STEREOSKOPAI

•c,r.

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
ek irsto y pa ta 
nuo ypatos, 
trioba nuo trio- 
bos, medis nuo 
medžio ir jau 
tada matai ne 
abrozėlį, bet

vietoje arba toje 
natai, kaip kad ten būdamas. Stereoskopai vra 

tai paveikslėliai arba abrozėliai, kurie deoasi į teleskopą ir į juos žiūrisi per teles
kopo padidinančius stiklus. Stereoskopai susideda iš 25 paveikslėliŲ iš Kristaus 
gyvenimo su visomis kančiomis. Taipgi turim visokiy svietišku apie 100 ryšiy. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokly 
paveiksly reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokiy svietišky. Adresuokit:

K. J. INTAS, P. O. Box 1724, New York City, N. Y.

gyvą paveikslą, naturališką regyklą, taip kaip pats esi toje 
trioboje ir aplinkui save viską matai, kaip kad ten būdamas.

Ką-tik išėjo iš po spaudos Anarchistų leidžiama Knyga,

Tikroji Draugija ir Dirbtine
Išdėjimas priežasčių netikumo dabartinės draugijos su isto
rine peržvalga dirbtinės draugijos pragaištingumo ir nuro
dymais į tai, kuomi Tikroji Draugija privalo būti. Tikra 
pagelba tiems, kurie jieško išėjimo iŠ dabartinės draugijos 
nelemtumų. Parašė 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 Money Orderiu arba 

įdėkit 10c konvertau. Krcipkitics šiuo antrašu:
G. KYBĄ, 3149 So. Halsted St., Chicago, III.

SANKROVA
DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importi4>tų gėrimų.
DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.A

Jei nori sveiky gėrymy ant Kalėdy, kurie tavo sveikatai nekenkty, 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 expresu. Rašykite lietuviškai Šiuo adresu:

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

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. 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 
s tūboj, nes j is apsaugoja žmones nuo apgaviky.

Reikalaukite tuojaus.

T p ’Tiiiniln 822 Washington St. 
JU • lUllllia, BOSTON, MASS:



LAISVE

Chicago, III.

JeiU'i* aptiekose negalite t«i tcio=

Kraujo išvalymui 
vartokite Severos
Kraujo Valytoją

PKKPAPSD BV

} w. F. SEVERĄ CO
CEDAR RA(

IOWA.

Sveikas Ir čystas 
kraujas yra rams
čiu mus sveikatos

Pavasario Ligo:
Pavasario laiku, kada kraujas yra nusilpęs ir užterštas viso

kiais nešvarumais, kurie apsireiškia ant kiekvienos kūno dalies

Severos Kraujo Valytojas
(Severą,s Blood Purifier)

yra rekomenduojamas tokiuose atsitikimuose. Jisai prašalina vo
tis, niežtančius išbėrimus ir žaizdas; jisai sudrūtina. visą sistemą, 
apvalo kraują nuo nešvarumų ir tokiu būdu prašalina_ nusilpimą. 
Jisai yra pavidale skanaus paliuosuojančio toniko, todėl rekomen
duojamas, kaipo geriausia gyduolė pavasariui.;

Niežtanti Išbėrimai
*reikalauja netiktai vidujinio gydymo su 
SEVEROS KRAUJO VALYTOJOM, bet 
turi būt tuoiaus gydomi ir iš viršaus. Turi 
tepti tam tikra gera mostim, kuri praša
lina niežėjimą visokių skūros išmetimu, 
kaip tai: Egzamos, Rengworm, Ivos už- 
nuodijimą, Lyšeliu, Salt-rheum kruopukių 
ir niežėjimą karštinės.

Severos Mostis nuo Odos Ligų
(Severn’s Skin Ointment)

yra geriausiu gydymu, kadangi ji turi 
stiprės, antiseptiškas, gydančias ir geibs
tančias ypatybes. Toji mostis yra užgir- 
ta, kaipo geriausia dėl gydymo skūros li
gų. Jos veikmė labai gera ir neerzinanti. 
Kaina 50 c.

Jau daug žmonių vartojo tą mostį ir rašė 
pagyrimo laiškus, prašydami, kad tik męs 
apgarsintume dėl kitų naudos.

“W. F. Severą Co.
Cedar Rapids, Iowa.

Gerbiami Ponai! Pirkau SEVEROS Mostį dėl 
skuros, kuri man buvo paskirta ir už kurią ištariu 
labai ačiū, nes ji man prašalino niežėjimą. Dar 
kartą ačiū už tą mostį. Su pagarba

Adam VVolak.
Box 8, Rockfall, Conn.

VIETINES ŽINIOS.

Pereitoj nedėlioj, 6 vai. va
kare ant Huntington Ave. li
kosi užmuštas Juozapas Gri
galiūnas. Beeinant geležke- 
liu jį pagavo traukinis ir už
mušė. Jis paėjo iš Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Vir
bališkio valsčiaus, šekštinin- 
kų kaimo. Velionis turėjo 
apie 24 m. amžiaus. Paliko 
motiną Lietuvoj. Buvo neve
dęs.

Ateinančioj nedėlioj, 6 ba
landžio, 7 vai. vakare, soci- 
jalistų svetainėj atsibus pa
skaita temoj: “Ženyba ir 
žmogaus gyvenimo siekinys”. 
Skaitys J. Naudžius.

Koncertas Bostone bus virš 
minėto j salėj; pradžia 8 vai. 
vakare ir trauksis iki 1 vai. 
nakties.

Draugai pribus iš visų val
stijos kraštų. Tiki etas—50c.

Talbot Co. dirbtuvėj dirbo 
kriaučiai streiklaužiai, ku- 
riems ant vietos dirbtuvėj ir 
lovos buvo įtaisytos. Dabar 
gi “Sveikatos prižiūrėjimo 
komisija” paliepė iškraustyti 
streiklaužius iš dirbtuvės, 
nes jeigu jie ten gyvensią, 
tai komisija uždarysianti 
dirbtuvę. •

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
So. Bostono Jaunuomenės Ratelis laiko 
šokius kas subatvakaris Knight of 
Honor Svetainėje, 730 Washington St., 
Boston, Mass. Pradžia šokly 7:30 vai. 
vakare.

Kaina $1.00.
Aptiekose

Jeigu negalite

se nusipirkt, 
tai reikalau
kit stačiai nuo 
mūs, o męs 
pasiųsim ex- 
presu, už ku= 
rį po aplaiky- 
mui užmokė
sit 1 dol.

Rašykit rei=» 
kalaudami 
“Gazeta

Rodzinna”, 
kuris ką tik 
buvo atspaus
tas ir kurį ga
lite gauti dy
kai nuo savo 
aptiekoriaus 

arba stačiai 
nuo m u s.

| Read the Pamphlet Inside, 

urnoms on

■« ivtl Moli.

■ AN EXCELLENT ANO 
RELIABLE REMEDY

/>'.>(<$, Skill <Jlcer$,
Bruptfortn, cpimptiig Sore*
Mstng from Impure 
wl tetfous pfhsr Slowl

-<• Diseases,

Perskaitykit bent vieną iš kasdien mums prisiunčiamų laiškų 
nuo tij, kurie vartojo mūsų gyduolę. Perskaitykit, ką jie rašo 
apie tą gyduolę:

“W. F Severą Co.
Cedar Rapids, Iowa

Gerbiami Ponai!
Paklausęs jūsų patarimo, nusipirkau jūsų gyduoles ir varto

jau per tris savaites. SEVEROS KRAUJO VALYTOJAS yra už
vis puikiausia gyduolė. Išgydė mane nuo odos 
tankiai kankino. Galite apskelbti laišką, kad kiti 
ros vertės gyduoles, kurios pagelbsti sergantiems 
sveikatą.

išbėrimo, kuris 
žinotŲ apie ge- 
sugrįžti atgal į

Juozapas Krninskis,
Chicago Beach Hotel

Ligoj visada pasitikėkite Severos vaistais.

Turini daug 
ir kitokių Se~ 

* veros vaistų, 
kurie dabar 

parsiduoda 
aptiekose vi= 
sose Suvieny
tose Valstijom 
se. Visada rei= 
kniaukite Se
veros gyduo
lių, kitokių 
neimkit.
Jei aptieko= 

rius neturėtų, 
męs jums nu
siųsime ant 
kiekvieno ad
reso, jei atsiu
site pinigus.
Perkantiems 

už $1 ar dau
giau, ex presų, 
apmokam patįs.

W. F. SEVERĄ CO

O KAS ČIA? DAUGYBE
PIGIŲ KNYGŲ!

Vadas prie moterystes. Naudinga 
knygelė norintiems apsipažint su 
moteryste .......................................... 15c

Teisinga paslaptis. Čia išaiškina- 
namas ženybinis gyvenimas, kurį 
turėty pažint kiekvienas vyras,

Look utrn Wti doit 
take care of Yourself

(laivos skaudėjimas, gerkles so] 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

Daugelis Odos Ligų
galima būtų prašalint ir apsisaugot, jeigu 
sergančias kūno dalis laikyti švariai. Tą 
galima atsiekti tik su geru antiseptišku 
muilu. Kada turėsite progą išbandyti gy
dančias ypatybes gero muilo, tai paban
dykite.

Severos Gydantį Odos Muilą
(Severn’s Medicated Skin Soap)

Tai yra sveikiausias ir geriausias muilas 
dėl tualeto, maudyklės, plovimo plaukų ir 
skutimosi. Labai geras dėl gydymo ir 
apsisaugojimo odos išbėrimų, niežėjimo, 
užsidegimo odos ir daug kitų odos prie
puolių. Ypač geras dėl maudymo kūdikio.

Kad jums prirodžius, ką tas muilas 
jau atliko ir ką jis atlieka kasdien, čia pa
duodant vieną iš daugelio mums rašytų 
laiškų. Kaina 25c.

" W. l'\ Severu Co.
('edar Rapids, Iowa.

Ponai!
Turėjau išbėrimą ant viso kūno ir, kaip man 

patarėte, vartojau SEVEROS Gydantį Odos muilą 
del išsimaudymo ir trumpam laike išbėrimas prany
ko. SEVERAI dėkavoju už gydantį Odos muilą, 
nes dabar matau, kad jis yra geras taip, kaip gar
sinate.

Juozapas Dobrowolny.
Lesterville, S. Dak”.

Subatoj, 5 balandžio, spei- 
jalistų svetainėj bus šokiai. 
Pradžia 7:30 vai. Nedėlioj gi 
6 balandžio, bus 60 kp. mė
nesinis susirinkimas. Visi są
nariai kviečiami atsilankyti.

Ateinančioj nedėlioj, 2 vai. 
po pietų, atsibus mėnesinis 
susirinkimas dr-stės D. L. K. 
Vytauto. Visi sanariai kvie
čiami atsilankyti.

26 balandžio 60 kp. akto
riai statys ant scenos penkių 
aktų tragediją “Žmogžu
džiai”. Malonu būtų, kad 
kitos draugijos ant tos die
nos nieko nerengtų.

Balandžio 11 d. 1913 m. 
Copley Hall atsibus laikraš
čio “Leader” balius ir kon
certas. “Leader”—yra dar
bininkų socijalistiškas laik
raštis. Jo parėmimui minė- 
tasai balius ir rengiamas.

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.

moteris, vaikinas ir mergina...........25c
Morališkas kabalas, iš Saliamono

knygy, su daug štuky ir būrty.......15c
Burtininky paslaptis būrimas iš ka-

zyriy, taipgi galima išmokt magiš-
ky štuky ............................................... 25c

Senovės bajory malonė arba majau-
ka dėl mužiky ........  l()c

Pasakos, pritikimai, veselios ir juo-
ky dainos ........».................................... 20c

Vabalnikėny dainos, surinktos Pa
nevėžio p., surinko S. Valaskas ... 25c 

Dainos vasaros grožybiy, tai viena
iš naujausiy dainų knygelė ........... 20c

Apgailestavimo balsai; graži dainy
knygelė .................................................  10c

Vadovas, arba mažas žodynėlis, pa
rankus mokintis angliškai ............. 20c

Mokslas, sveikata ir kultūra, kuria
privalo visi jauni žinot ................... 25c

Dvasiški vadovai ir farmazonai.
Gražus skaitymas............................... 10c

Krikščionybė ir soeijalizmas. nau
dinga katalikams perskaityti ... 15c
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį imant 

nemažiau kaip už $5.00.
Pasargajpinigus visados siyskit su už
sakymu knygy, nes ant paskolos nie
kam nesiunčiam. Pinigus galima siyst 
Registruotu laišku arba Money Orderiu. 
Suma nesiekiančia dolerio, galima siyst 
krasos markėmis. Siyskit šiuo adresu:

STASYS VALASKAS
10604 Curtis Ave., Chicago, 111.

Ar nori pirkt Šipkartę?

{j Telefonas Richmond 22126
S 2787-J

| Dr. David W. Rosen
S 321 Hanover Street
į BOSTON. MAS«.
5 Mano ofise galite susikalbėti vi-
> sose kalbose.

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

I Akušerkai
gPabalmiBl knriitj Womans Medical m 

College, Baltimore, Md. jy
5? Pasekmingai atlieka savo darbu Prie £ 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
ir pagelba invairioso moterų ligose. V?

| F.Stropiene, BROADWAY $

* SO. BOSTON, IMA SS. ’

>e

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERI

L 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonkų. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, ž.ūrūk 
tik kad butų Inkaras ir musų vai dus. 
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., N-w York.

Ki.iiterio Pilies yra g.-rns into vtuurtu 
sukietėjimo. 25c. ir tme.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitų brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikrų Die
vo prisakymų. Tuo tarpu, 
ant jėzuitų ilgai rėmėsi ka
talikų bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus. j

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
giją.

Kaina tik 10c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Brpadway, South 
Boston, Masd.

1.1 ETŲ V IŠ K Al 
LENKIŠKAI 
RUSIŠKAS DAKTARAS

Vienatiniu inun tautos 
Medicinos I’ r o I’ e s o rius 
Massachusetts valstijoj. 
Jau arti 1S metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. TGmyk! 
Neik. j ieškot mane in ap
tiekti ant kampo po mano 
offisu, bet lipk vienais 
tiepais augštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o viršui jn ant lentos
didelėm raidėm parašyta “Lenkiškas Daktaras 
Offitso valandos: nuo 9 iki H ryto, nuo 1 iki 2 i 
piet ir nuo Ii iki 9 vai. vakare

DR. M. ZJSELMAN
7 Parmenter St., Boston, Muss.

Telephone Richmond >O67-R.

Dr. Chas R. Vinal
Yru geriausia (jydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jokis gydytojus taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo Kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inksty, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organy, Plaučiy, Reumatizmo, 
Kauly, Sąnariy, Ausy, Nosies ir 
Gerklės li^as gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypaty. Patarimas dykai.

KALBAM E l.l ETŲ V IŠ K A L

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro; 

f Nedaliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOS rON, MASS.

PaiULinip dviejv gerv vyrv 
1 djIvoIAUlllC mokytis rodyti kru
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.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; 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:

UŽŠVIS SAULELĖ 
Į MUSŲ LANGELĮ!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liekurstas vartojant vis ir vis sveikata 6,<i geryu ir 
lenc.vyu, o ta tižseiiėjusi mnno ilga, nuo Jūsų tikrų g.dingų gerų liekarstų, kaip sniegus uuo 
Kaulės spindulių nyko. Dubur jau pasilikau visai sveikas, nes krutinę Ir Kalva nustojo skaudėti 
tdp Ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliitr^s-su'cumiu’s. o per t,ndyl>f aukš
čiausio nniltslo ir tikrus lickiirstns, pasilikau sveikus, stiprus vyras, dekavojuutis tik Philadel- 
ptiios M. Kliuikul. Su tftioduno M. P. Sakalauskas, Etui-rald Avė., chieaifo UI.

Mrs. Petronėlė Bakutėnė. 125 2nd st. Somerville. N. J. T.-ipat dėkavoja už isavdvtn^, nes 
pirmiau ję nydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie nevalė jo piifella-ti.o vienok Philudelpht- 
Jos M. Ctinlkas, atsakančiai į trumpų laikų, moteriškį1 pad irę sveika trio laitai d deles ir apse- 
nėjusios sunkios Ii tfos. Air. M. Ka/ioras, 1612 Chestnut st. Treul-m, N.J. Nemažiau yra dėkit,, 
j^as už. Išgiilbėjimų jo uvvasties ir iHuydyiuu nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliaviitio. Lysių i labai dėkavoja Mr. J. Rusiks, .Ut3 l.'.th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. KurasevičiatM Bouth st. New Bril uit. i'.mn. Mr. Julius Blrsentta. 3I« 
h’ranklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. L Malls.ro. Mas*. Mr. Jo*. 
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras. KsS S»>. Swanson >t. Phil.iitelpliia, Pu. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, Jeigu esi nesveikas ir greitam laiko tikrai m>ri iSsigydyt, tad itn iplūs čion, kur tuk 
Btunčiai kaip į painačlyvų vielų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba toA/k ilandlen lietu
vi Akai. nes grotitiitnešis su mandagumu priduos laiškų ; kas kenki i, o Imsi dy tas. Dž.iuugsiett 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokiu liga sergate ir kas kenkia, 
m s jeigu speeiališkal profesionališkas daktaras Klinikų pripažins, jog gali Imli išgydytu, tai 
gali tdteti. kad apturėsi tikrų pugelbų; be peil.o l>e operacijos, liet su tikroms liclcarstoius nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sųnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimu, 
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, Lupenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsinto ir sunktuis kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo al.eltto sveikatos nusilpnėjimo, 
tlyspepsijoi, neuralgijos bei nervtj ligos : leipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklo, nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikr<‘čiamų ligti. Tel|>at moterišku Ii- 
j ų. kai|>: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurtos tik varginimui žmonių atsirumta. 
lt i-aiit visada reik adresuot teip:

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

Ats lankantiems asubiškal ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš ryto Iki 4 po p, 
Nedėlioj nuo 10 iki 3, o Utar. ir Pėtiv vakare nuo 6 iki 8.

I cipat reikalauk nuo Klinlko knygos ..DAKTARAS“, o bus prisiųsta.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
įsiuvu 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 miesteliu, 
kurie prisiunčia audimą del siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt miertĮ ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pus savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

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