
eit<s»e».Q>»e*Gwe^»iQWQiiQiiG>ie>iewew
Visuomenės, Kultūros, Politikos Laikraštis W

1

S
5
(O

Eina du sykiu savaitėj: Utarninko ir Pelnyčio] 
Leidžia ••LAISVfiSBt-NDROVB“ 

PRL’NŪMBRA 1 aTmŪTAMS:
< rikoj

(O

Q) Alt \-

242

(M SI'I ME1 Ų:

■r k«i«t . inf. užkluuslmo

< Krono iv

No. 28

$2.00
. 3.00

.$1.50
. 1.00z (d

V Ė ” *
So. Boston, Mass. §

• ^-4?/4'c)i8£«e)<c)O«

e) 
§ 
g 
(?)

BOSTON, MASS., 8 BALANDŽIO (APRIL), 1913 m.
“Entered as second class matter November 13, 1911. at post office at the Boston, Massachusetts under the Act fo March 3,1879,

5 
S

e*e*e»eiteite*eit®e*e*
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

“ LAISVE °
Published by 

“LAISVE” PUBLISHING CO.
Every Tuesday and Friday at Boston, Mass

YRARLY SUBSCRIBTION RATE:
In the United States.............  ..................... $2.00
To Foreign Countries................................„3.00

Advertising rates on application.
All communications should be addressed to:

“LAISVE”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Telefonas:
So. Boston 21013,

Telefonas*
So. Boston 21013. III Metai

AMERIKOJ
Maderą užmušė Wall 

Street’as.
Kas užmušė Maderą, bu

vusį Mexicos prezidentą? Vis 
daugiaus girdisi balsy, kad 
tai padaryta su žinia didžiau
siu kapitalistu nuo Wall st. 
New Yorke. Suvienytu Val
stijų pasiuntinys MexicojWil- 
sonas prikišęs savo rankas 
prie Maderos nužudymo. 
Mexicoj viešai kaltina Wilso- 
ną tame prasižengime.
Taftas jau profesoriauja.

Taftas jau atvyko į New 
Haven universitetą ir pradė
jo išguldinėti konstituci os 
teises. Studentai, kaip ra
šoma, pasitikę Taftą labai 
maloniai.

Friedmann pradeda 
pasitikėti.

Daktaru Friedmanu, kuris 
turi ypatingus vaistus prieš 
džiovą, pradeda vis labiau 
užsitikėti. Amerikos dakta
rai, kurie labai šnairavo ant 
Friedmano, pradeda pripa
žinti, kad tai vyras su galva.

Rhode Island valstija kvie
čia daktarą Friedmaną pas 
save. Abelnai Friedmanas 
gauna galybes visokiu už- 
kvietimu.

Už tiesioginį senatorių 
rinkimą.

Pennsylvanijos valstijos le- 
gislatura irgi išsitarė, kad 
senatoriai turi būti renkami 
tiesiu žmonių balsavimu. Li- 
gišiol 35 legislatures sutiko 
ant tos propozicijos. Vadi
nasi, reikia jau tik vienos 
valstijos sutikimo—o tuomet 
senatoriai bus renkami tiesiu 
žmonių balsavimu.

Nori gerti.
Colorado valstijoj daugelyj 

miestu atsibuvo balsavimai: 
reikia saliūnu ar nereikia? 
Visur nutarė, kad reikia.
Nereikia kartuvių —vely 

elektriška kėdė.
Nebraskos valstijos legis- 

letūra nutarė panaikinti kar
tuves. Paseno, mat ta ma
da. Dabar įveda elektrišką 
kėdę, ant kurios bus žudomi 
prasikaltėliai.

Vis, mat, “pirmeivystė” ir 
gana!

Kova dėlei muitų.
Washingtone jau prasidėjo 

Ikova dėlei muitu. Preziden
tas Wilsonas nori panaikinti 
muitą ant cukraus. Valdiš
kas billius sako, kad per tris 
metus dar liekasi mažas mui
tas, paskui visiškai nebus jo
kio muito.

Prieš tą billiu jau pradėjo 
kuosmarkiausia kovoti pieti
niai kapitalistai. Louisianos 
senatoriai, bovelnos magna
tai ir kiti su Underwudu 
priešakyje kuosmarkiausia 
protestuoja prieš tą billiu.

Morgano laidotuvės at
sibus Hartforde. >

14 d. balandžio atsibus mi
lijonieriaus Morgano laidotu
vės Hartford, Conn.

“Parcel Post” sistemai 
sekasi.

Per pirmus tris mėnesius 
“Parcel post” sistemos pa

siusta per pačtą 150 milijonu 
siuntiniu. Panašus siuntinė
jimas nuolat vis auga. Pirmą 
vietą užima Chicaga, paskui 
New Yorkas ir Bostonas.

Privatiškoms ekspresu 
kompanijoms nekaip sekasi, 
nes pačta atima iš ju darbą. 
Todėl ekspresu kompanijos, 
kaip įmanydamos, stengiasi 
užkenkti pačtui.
Chicagos miesto rinkimai.

Chicagos miesto rinkimai, 
parodė didelį žmonių nesu
sipratimą. Išrinkta 22 de
mokratai, 11 republikonu ir 
trįs progresistai. Darbinin
ku klesa neįgijo jokio atsto
vo. Tai tik parodo, kaip že- ’ 
mai dar stovi chicagiečiu su
sipratimas.
Patersono šilko darbiniu-( 

kų streikas.
Patersono streikas tęsiasi. 

IWW. vadovas W. Haywood j 
paleistas ant parankos. Strei- 
kieriai perdėm laiko mitin- i 
gus miestelyj Holedon, N.J., 
kuris yra rankose pačiu soči- j 
jalistu.

Haywoodo areštavimas dar( 
daugiau sukurstė žmones Į 
prieš kapitalistus. Paskuti- ( 
nis protesto mitingas Hale- 
done, ypatingai puikiai pa
vyko. Jame dalyvavo nuo i 
12,000 iki 15,000 žmonių, ku- 
riu ūpas buvo smarkiai paki-1 
lęs.

Žvejų laimėjimas.
Erie ežero žvejai, kurie 

tarnauja kompanijoms, jau 
buvo pasirengę į smarku strei- i 
ką. Vienok kompanijos nu-, 
sigando ir nusileido. Jie lai
mėjo 10 vai. darbo dieną, 
taip pat jiems pakelta užmo- i 
kesnis.

Raudonojo kryžiaus pa
ge Iba n u kentėju šiem s 

nuo patvinio.
Svetimos valstijos ir ju 

raudonasis kryžius ateina su 
pagelba nukentėjusiems nuo 
patviniy Ohio ir Indianos 
valstijose. Iš Canados gau
ta suvirš $10,000, nuo Fran
ci jos pirkly bos tarybos $8,- 
000. Miesto Mainco taryba 
(Vokietijoj) paskyrė suvirš 
$10,000.

IWW. dirba išsijuosus.
IWW. unija dirba išsijuo

sus. Nėra veik tokio mies
telio, kur nebūtu tos unijos 
žmonių.

Ilgai snaudusi Utica, N.Y. 
pagaliaus irgi atbudo. Te- 
nais dabar vedamas streikas. 
Darbininkai organizuojasi į 
uniją. Miega tik lietuviai 
darbininkai Uticoj!
- Prapuolė 23 ateivės 

moterįs.
Iš New York Chicagon bu

vo vežama 150 atėjūnu, vy
ru ir moterų. Pakeliui, sta
čiai dingo, kaip akmuo van
denyj, 23 moterįs. Sako, kad 
jas paviliojo paleistuvystės 
agentai.

Moterįs iieškomos dabar 
federališkos ^valdžios atsto
vais. Tvirtinama, kad jos 
papuolusios į paleistuviu na
gus Pittsburge ar Youngs- 
towne.

Visgi keista Amerikos lais
vė. Laisvė tik žiulikams, 
bet anaiptol ne darbinin
kams. •

UZSIENYJ RUSIJOJ
Studentai ir aficieriai.
Peterburgas. Akademijos 

studentu su aficieriais susi
rėmimai nesiliauja.* Studen
tai skundžiasi, kad aficieriai 
tiesiok juos persekioja.

Studentas Markovinas, ku
rį sumušė aficieris Salama- 
novas, pradeda taisytis. A- 
cademijos studentai, protes
tuodami prieš tokį žiauru a- 
ficierio pasielgimą, kovo 17 
d. sustreikava.

Kairieji atstovai žada įneš
ti Dūmon paklausimą apie tą 
Markovino su aficieriu susi
rėmimą.

Kratos.
Maskvoje padaryta daug 

tratu. Areštuota 15 darbi
ninku, keliatas studentu ir 
šiaip mokslą einančios jau
nuomenės.

Maištas kalėjime.
Kovo 17 d. Lipecko kalėji

mo kaliniai pakėlę maištą. 
Įsilaužę į kalėjimo kantorą, 
jie pasiėmę ginklus ir patro
nus ir pradėjo šaudyti kalė
jimo tarnautojus, kurie no
rėję juos vėl suimti. Užmuš
tas vienas kalėjimo tarnau
toju ir vienas areštantu; ka
lėjimo viršininkas sunkiai su
žeistas. Atbėgusieji karei
viai numalšino maištininkus, 
kurie netekę patronu turėjo 
pasiduoti.

Degtinės ežeras.
Kaip praneša “Birževyje 

Viedomosti”, Rusijoj per pas
kutiniuosius 1912 metu šešis 
mėnesius, išgerta mažne 44 
milijonai kibiru degtinės. 
Jeigu visą išgertą degtinę 
supilti vienan bosan, tai jo 
didumas lygintusi ežerui 300 
sieksniu ilgumo, 30 sieksniu 
platumo ir 10 sieksniu gilu
mo. O kas bus už metu, už 
10, 20 metu, jeigu tas ežeras 
vis augs ir didės? Čia jau 
nėra ir kalbos: nei perplauk
ti, nei perbristi jo negalima, 
tiesiok baisu. Jeigu jis išsi
lietu, tai ir męs paskęstume 
tame žaliame vandenyje!

Tautų politika.
Francūzu politikai nori pa

kalbinti rusu politikus, kad 
jie pasirūpintu pagerinti ru
su ^aMykius su lenkais. Tu 
santįkiu pagerėjimas esą su
stiprintu Rusijos padėjimą 
politikoje. Tose santarvės 
derybose <dalyvautu ir Vati
kanas; su kuriuo dabar fran
cūzu diplomatai gyvena ge
ruoju. Tam sumanymui ne
prieštarauja ne tik Rusijos, 
bet ir Austrijos lenku kon
servatoriai aristokratai, Ga
licijos lenkai taikintus! grei
čiau su Rusija, kaip su ukrai
niečiais (rusinais), su kuriais 
jie nesutaria ne tik politikos, 
bet ir visuomenės reikaluose. 
Francu zu politiku pienas ra
dęs pritarimą ir Rusijos poli
tiku tarpe, kurie sutiktu duo
ti Lenkijai net savyvaldą.

Suprantama, politikai ari
stokratai, neturėdami darbo 
užsiima visokiomis sensacijo
mis, bet tik tas reikia pažy
mėti, kad niekur negalima 
/apsieiti be Vatikano nosies...

Sustreikavo mainieriai.
Sustreikavo keli šimtai 

mainieriu Ispanijoj, Rio Tin
to apygardoj. Sako, kad pas
kui juos išeis ant streiko dar 
keli tūkstančiai mainieriu. 
Vietinė valdžia taiko mainie- 
rius su savininkais.
Smarkiai rengiasi prie vi* 

suotino streiko.
Brusselis, Belgija. Visos 

Belgijos darbininkai su di
džiausiu smarkumu rengiasi 
prie generališko streiko. Vi
same krašte eina smarkiau
sia agitacija. Nesnaudžia ir 
žmonių priešai. Didieji biz
nieriai jokiu būdu nenori už
daryti savo krautuvių. Jau 
jie išanksto ginkluojasi, kad 
pasipriešint streikieriams. 
Kariška spėka irgi rengiasi 
prie darbininku slopinimo.

Daugelis draugijų ir pa
vieniu žmonių kreipiasi prie 
karaliaus Alberto ir prašo, 
kad jisai priverstu savo val
džią nusileisti darbininkams. 
Mat, darbininkai, kuriais va
dovauja soči jalistai, reikalau
ja visuotino balsavimo, kurio 
Belgijoj nėra. Tenai ponai 
ir kunigai turi net po tris 
balsus.

Automobilių banditams 
nebus susimylėsimo.

Paryžiuje per du paskuti
niu metu daug košės, privirė 
automobilį banditai. Kada 
juos sugavo, tai teismas be 
pasigailėjimo nuteisė. Ban
ditai kreipėsi į apeliacijos 
teismą, bet nieko nepešė. 
Nekuriems iš j u bus nukirsta 
galvos, nekurie atsisės kalėji
mai! ant įvairių terminu.

Užblokavo Antivari.
Vienintelį jūros uostą te

turi Juodkalnija. Dabar ir 
tą paskutinį užblokavo di
džiųjų valstijų laivai. Ne
prileidžia jokiu laivu, jokiu 
ginklu. Tai vis daroma to
dėl, kad priversti juodkalnie- 
<čius atsisakyti nuo miesto 
Skutari, kurį šie nori atimti 
nuo turku.

Kaip matyti, ttai didžiosios 
valstybės aiškiai palaiko tur
ku pusę.

Traukinys įkrito j iipų.
Boma, Belgijos Kongo^ Af

rikoj.—23 keleiviai užmušta 
ir daugelis sužeista, kada 
traukinys nuvirto nuo tilto į! 
upę Kongo.

ir Syrija .pakėlė maištą.
Stebėtina, kas dedasi Tur

kijoj. Visi pakraščiai kjla. 
Štai, kaip praneša iš Beyrū
tos, sukilo Syrijos gyvento
jai. Syrija randasi Mažojoj 
Azijoj. Syrijieeiai irgi rei- 
kalau j a neprik lausomy bes. 
Turku viršininkai patupdyti 
į kalėjimą ir visur apskelbta 
nauja valdžia.

Ant kiek tos žinioi > teisin
gos, nenorime sakyti, vienok, 
jeigu tai teisybe, tuomet Tur
kijai ateina paskutinio) i.

Kraujo praliejimas *dėl 
straipsnio.

Paryžiaus dienraštis. '“Lai
svė” patalpino straips rį prieš 
parlamento atstovą J. Ber- 
thulatą. Tasai iššaukė 
daktoriu į paviengrūm^. A- 
budu sutiko ir vienas; .kitą 
smarkiai sužeidė.

Sufragistės darbuojasi vi
sai ne juokais.

Londonas, 5d. balandžio.— 
Visoj Anglijoj dabar tik ir te
bekalbama vien apie sufra- 
gistes. Vis keistesnių žinių iš 
ten ateina. Sufragistės jau 
padegė kelias gelžkelio sto
tis, daugely vietų nupjaustė 
telegrafo vielas, naikina se
novės paveikslus ir 1.1. Ang
lijos valdžia stačiai persigan- 
dus. Visur išstatyta padidin
ta sargyba.

Karaliaus palocius Windso
re labai budriai saugojamas. 
Abelnai manoma, kad sufra
gistės nori įrengti pasikėsini
mą ant karaliaus.

Sufragisčiu vadovė ponia 
Pankhurst nuteista trims me
tams į kalėjimą už suren
gimą pasikėsinimo išdinami- 
tuoti ministerio Lloyd Geor- 
ge’o namą. Dabar jinai ka
lėjime vėl apskelbė badavi
mą. Ją pergabens į ligon- 
būtį ir nori varu maitinti.

Tai tokios naujienos atei
na iš Anglijos šioms dienoms. 
Nėra tos dienos, kad sufra
gistės ko nors nepadegtu, ne
sunaikintu ir t. t.
Serbai ir juodkainiečiai 

neklauso didžiųjų 
valstybių.

Didžiosios valstybės jokiu 
būdu nenori prileisti, kad 
Juodkalnija su Serbija paim
tu nuo turku Skutari. Jo
sios įtaisė šalę Skutari ant 
jūrių didelę demonstraciją, 
vienok Serbija su Juodkalni
ja nutarė nenusileisti. Ju 
kariumenė vėl atakuoja Sku
tari ir būtinai užsimanė jį pa
imti.

Prijautimas—tai ne 
pagelba.

Vokietijos parlamento at
stovai išreiškė savo užuojau
tą Suvienytu Valstijų val
džiai dėlei patviniu Ohio ir 
Indiana valstijose. Mažai ta 
užuojauta suramins nukentė
jusius, nes jiems reikia pa
gelbės.
Kriaučių streikai Anglijoj.

Liverpoolio kriaučių unija 
nutarė išeiti ant str eiko. Rūb- 
siuviai reikalauja pakelti al
gas ir sutrumpinti darbo va
landas. Manchesterio ir Lan
cashire distriktu kriaučiai- 
žydai irgi sustreikavo. Čia, 
juos labai išnaudoja kon- 
traktieriai.. Kuomet yra dar
bo, darbininkai yra priversti 
dirbti be jokio perstojimo.

Reikalavimai visur tie pa
tįs.

Sniegynų apgriuvinias.
Rymas, 5 balandžio.—Du 

šimtai darbininkų ir keli in-į 
žinieriai, dirbanti prie Fur- 
ka kelio, per pat vidurį Al
pu, yra apgriūti sniegynais, 
nuslinkusiais nuo .kalnu, Ne* 
kurie žuvo, kiti išs -igelbėjo.

Chinijos plėšikai.
Chini joj priviso ne papras-, 

tai daug plėšiku. Prieš juos 
tankiai reikia varpoti karei
višką pajiegą. Ypatingai 
daug plėšikų privirio Vakarų 
upės paupiais. Nes eniai pries 
vieną tokią gaują, pasiusta 
kariumenė, kuriai pasisekė 
paimti nelaisvėn plėšikus. 
Keli užmušta ant > dėtos.

LIETUVOJ
Atgaivina “Varpą.”

Sužinojome iš tikru šalti
niu, kad užsieniuose vėl pra
dės eiti senasai “Varpas.” 
Kaip rašoma, “Varpo” pa
kraipa būsianti socijalistiš- 
kai-revizionistiška. Jau iš 
tu keliu žodžiu lengva supras
ti, kad laikraštis nebus dar
bininku klesos reikalams gin
ti skiriamas.

Išvydę “Varpą”, galėsime 
daugiaus apie jį pranešti.
Kunigas Laukaitis su Yču 

gavo medal ik u s.
Kada Peterburge kruvino

ji Romanovu familija šventė 
savo jubilėju—tai iškilmėse 
dalyvavo ir du lietuviai, Dū
mos atstovai, kun. Laukaitis 
ir kunigu uodega M. Yčas. 
Užtat jie gavo po žetoną 
(tam tikrą ženklą), kurį ga
lės nešioti prie dešiniojo šo
no prisisegę ir mirdami, ga
lėsią palikti savo vyresnia
jam sūnui, tasai savo vyres
niajam ir tt. Su Yču tai dar 
pusė bėdos, bet kaip bus su 
kunigu Laukaičiu?

Yčas su Laukaičiu pabu
čiavo carienei į ranką ir da
vė kiekvienas po 12 rubliu 
nupirkti pravoslavišką pa
veikslą dėl caro.

Gėdos tie vyrai nepažįsta. 
Bet ar gali Macochu sėkla 
pažinti gėdą? Susipratę žmo
nės turi sušukti tiems cha
mams—šalin parsidavėliai!
“Gabija” skilo įdvi dali.
Marijampolės muzikos ir 

dainų draugija “Gabija” 
skilo į dvi dali. Kunigai, 
parsitraukę 80 davatkų, paė
mė viršų. Pirmeiviai aplei
do draugiją.

Dabar kunigai drąsiai ga
lės rodyti ant scenos Geno
vaitės su Magelionijom!

Emigrantų vargai Lie- 
v pojuje.

Vokiečiu laikraštis “Lib. 
Ztg.”, išeinąs Liepojoje štai 
ką rašo apie emigraciją.

“Daugybė emigrantu at
vyksta Liepojun; visi jie ke
liauja Kanadon; agentai už
tikrina juos, kad Kanadoje 
galima esą dabar uždirbti 
kasdien po 4 rublius. Agen
tai, kuriems už kiekvieną at
vykusįjį emigrantą moka po 
5 rub., darbuojasi, kad su
traukus čion iš visu valstybės 
kampu kodaugiausia emi
grantu. Dabar j u atvyksta 
kas mėnuo nuo 50 iki 500 
žmonių.

Laivai, keliaujantieji A- 
merikon, negali paimti visu 
norinčiu važiuoti ir daugelis 
turi pasilikti Liepojoje, kad 
susilaukus kito laivo. Šį pir
madienį Rusijos Rytu-Azijos 
garlaivijos laivas “Kursk” 
išvežė Amerikon iš Liepojaus 
1568 emigrantus, o penkta- 
dienyj išeinąs “Rossija” iš
vežė tiek jau, bet nežiūrint į 
tai, Liepojuj visgi liks apie 
2000 emigrantu, kuriem rei
kės laukti dar kelios savai
tės, kuomet išeis kitas lai
vas, bet iki tam laikui vė 
priplauks nauju emigrantu ir 
tokiu būdu vėhnemaža j u da
lis turės pasilikti Liepojuj,

laukdami kito laivo. Taip 
dalykams esant, žinoma, nė
ra ko kalbėti, kad visi spėtu 
nuvykti Kanadon ant laiko, 
o juk ten ne amžinai bus dar
bo. Todėl dalis emigrantu 
turinti arba grįžti iš Liepo
jaus atgal namon, arba va
žiuoti ne per jūrę, bet gele
žinkeliu. Čia vėl keblumas, 
nes Rusijos Rytu-Azijos gar
laivi ja nenori grąžinti jau 
užmokėtu už kelionę pinigu. 
Daugelis gavo savo pinigus . 
tik ačiū vietinės valdžios pa- 
gelbai. Bet nežiūrint visu 
šitų kelionės keblumu ir sun
kenybių, žmonės nesiliauja 
plaukę Liepojun, nes nesi
liauja ir agentai ju prikalbi
nėję. Kur gi jie liausi juk 
jiems kas emigrantas--tai 
penkrublinė. O čia dar iš 
garlaivijos kontoros jie gau
na cirkuliarą. Cirkuliaras 
tvirtinąs, kad nuo darbinin
ku, kurie važiuoją Kanadon 
ir apsiimą dirbti ten prie ge
ležinkelio, net nereikalauja
ma tu 50 rub., kurie apskri
tai šiaip iš visu reikalauja
mi; čion užtenką tik 20 rub., 
kuriuos reikia nuvažiavus pa
rodyti ir 90 rub. apseinąs ke
lias. Bet toks palengvini
mas esąs tik tiems darbinin
kams, kurie prie geležinke
lio dirbsią, visi kiti nuvažia
vę turėsią parodyti 50 rub.

“Šiuomi naudojasi visoki 
agentai, kalbinantieji 
nūs, sveikus vyrus apleu 
savo kraštą ir keliauti užsie
nin ‘aukso jieškoti.’ Bet da
žnai, ten nuvykę, ne auksą, 
bet tik vargą randa; norėtu 
grįžti atgal, netur kuo. O 
kiek vargo pakelia, iki dasi- 
kasa kelionės galo. Agen
tams viena terūpi, by prikal
binus važiuoti ir paimti pini
gus. Taigi būkime atsar
gus. (“L. Žin.”)

Ištremtieji.
Andai išvažiavo iš Vilniaus 

ištremti administrativiniu 
būdu už neištikimybę: įnž. 
Domanskis, darbininkai Tiš
kevičius ir Golubovičius— 
Piečoros apygardon; lenku 
laikraščiu bendradarbis Ei
dukevičius—užsienin. Drau
ge iškeliavo ištrėmiman gu
du savaitraščio “Socha” se
kretorius Sokolovskis, tik 
jam jau geležinkelio stotyje 
pranešę, jog užuot Archan
gelsko gub. reikėsią važiuoti 
trims metams Astrachanės 
gub.

Pašalpa ūkininkams.
Kaip teko girdėti, vyriau

sioji žemės ūkio valdyba lei
džianti iš savo pinigu Kauno 
gubernatoriui 32 tūkstančiu 
rubliu sunaudoti Kauno gub. 
ūkiu pagerinimui.

Išeivybė.
Šiomis dienomis iš Kauno 

gub. iškeliavo daug žmonių. 
Pasportus išsiėmė jie iš Kau
no gubernatoriaus ir daugu
mas ėjo per sieną Virbalyje, 
jau turėdami šifkartės..' Vi
si šie išeiviai jauni, taip vy
rai, taip ir moterįs. Iškelia 
vo “laimužės” jieškoti.

Bet vietoje “laimės”, ka( 
tik neatrastu tokios *Tai 
mės”, apie kurią ne tik ka< 
būtu svajoję, bet ir sapne ne 
sapnavo!
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Spaudos Balsai
Lietuviški dešrininkai, il
gaskverniai ir caras Mikė.

Prašytume visu savo skai
tytoju turėti kantrybės ir per
skaityti, kas žemiau parašy
ta. Tai visa perspausdinta, 
iš Kauno kunigu “moksliško” 
laikraščio “Draugijos”. Tasai 
laikraštis džiaugiasi, kad Kau
no katalikiški biznieriai daly
vavo apvaikščiojime caru Ro
manovu jubilejaus.

“Viešasis lietuviy kataliky knygy
nas, krautuvė “Nemunas”, “Gražybė”, 
katalikių motery saldainė, Jogmino deš- 
rinė, “Vilijos” ir Smailytės bažnytiniu 
rūbu dirbtuvės ir kiti stebino žiūrovus 
savo originaliais pasipuošimais”.

Džiaugiasi farizejai, kad 
dešrininkai su škaplernin- 
kais rodė savo užuojautą 
kraujuose paplukusiai dina
stijai. Bet klausykite toliaus:

“Nieks beveik nežino, kad Romanovu 
giminė, kad ir tolymoje, bet visgi yra 
giminystėje su lietuviška didkunigaikš- 
tiška Gedimino dinastija ir tai dvejopu

4 keliu:
1) per Sofiją, Kazimiero Jogelaičio 

dukterį, ištekėjusią už Fridriko Bran- 
denburgiškio, kurio tolimasis ainis Fri
drikas Vilhelmas buvo tėvu Aleksandros 
Teodoraitės, caro Mikalojaus I žmo
nos, ir

2) per Oną, to paties karaliaus duk
terį”...

Paskui “Draugija” daro to
kį išvedimą:

“Taigi Romanovu dinastija nėra lietu
viams svetima, anaiptol galima sakyti, 
jog ji dalimi yra lietuviška, juo labiau, 
jog ir patįs istorikai Romanovu protė
vį Andriu Kobylą laiko kilusiu iš Lietu
vos didžiūnu”.

Kritikuoti chamus iš “Drau
gijos” nėra reikalo. Bet įsitė- 
myti šituos žodžius privalo 
kiekvienas, kam reikia kovo
ti su juodąja gvardija ir jos 
apkvailintomis avimis. Tai 
ligi kokio begėdiško cinizmo, 
ligi kokios politiškos palei
stuvystės priėjo gauja juod
varnių, kuri viešai, prie viso 
svieto akių, bučiuojasi su 
kraujuota Romanovų dinasti
ja!...

Patviniai-ne iš die
vo valios.

Apšvietimo nereik!

Nepaprasta klaida.
W. Virginijoj verda baisi 

kova, kuri tęsiasi suvirš me
tus, apie kurią ir “Laisvė” 
nekartą minėjo. Tuo tarpu 

‘ “Kova” įdėjo apmokamą ap
skelbimą, kad reikalaujama 
500 išsilavinusiu angliakasiu.

“Keleivis”, perskaitęs tą 
visą apskelbimą, sako:

“Tai judošiškas apgarsinimas, 
metai laiko, kaip W. Va. valstijoj 
liakasiai streikuoja, apie ką ir
“Kova” rašė, o dabar talpina tokį ap
garsinimą”.

Beabejonės, tai klaida, bet 
jau nepaprasta klaida, pada
ryta Lietuviu Socijalis- 
tu Sąjungos organe. Ar 
ji bus atšaukta ir per “Drau-i 
gą”, kaip tai buvo su X-spin- 
duliais?... O gal tai adminis
tracijos apsirikimas? Bet 
vistiek tokiu apsirikimu Są
jungos organe neturėtu būti.

Jau 
ang- 
pati

“Laisvoji Mintis’’.
Paskutiniame “Laisvosios 

Minties” num. ir vėl pama- 
levota trijų kunigų paveiks
lai. Išaiškintume dar kuni
go Maculevičiaus fotografi
jos patalpinimą. Kaip ten 
nebūtų, nors ir klerikališkas, 
betgi stambus poetas.

Bet kuomi pasižymėjo dėl 
laisvos minties eilių ka
likas ir bjaurus • fanatikas 
kun. Margalis arba visiems 
žinomas klerikališkas pikčiur
na ir akiplėša Dėdė Atana
zas?

Matomai, “Laisvosios Min
ties” laisvamany be yra savo
tiškos rųšies patriotizmas, 
kuris priglaudžia po savo 
sparnu kaip klerikališkus be
dievius, taip ir Tumus su Dė
dėmis Atanazais.

Ko, ko, bet nuoseklumo 
pas “Laisvosios Minties” 
dėjus niekados nebuvo.

ve-

Patviniai, kurie aplankė 
Ohio ir Indianos valstijas, su
judino visą Ameriką. Kuni
gai ir šiaudadūšiai jau spėjo 
sumeluoti, jog tai paeina iš 
dievo valios ir»dėlei žmonių 
nuodėmiy. Daugeliui ir išties 
gali pasirodyti, kad patviniai 
buvo ir bus ir jog žmonės nie
ko prieš tą nelaimę negali pa
daryti. Nei mūsų valstijų 
valdžios, nei miestu tarybos 
nieko ligšiol nepadarė, kad 
radikališk’ai kovoti prieš pa- 
tvinius. Jos moka tik dejuo
ti ir, nelaimei atsitikus, iš
mesti kelis tūkstančius.

Męs betgi pažiūrėsime į da
lyką iš kitos pusės. Yra dvi 
priežastįs tos baisios nelai
mės, kuri kasmetai daro vis 
didesnius nuostolius ir virsta 
tikra “egyptiška bausme”.

Pirma priežastis—tai bega
linis mišku naikinimas. Kapi
talas be jokio pasigailėjimo, 
be jokio saiko naikina miš
kus ir visai nesirūpina ju au
ginimu. Kaip federališkoji, 
taip ir atskiru valstijų val
džia į tai neatkreipia mažiau
sios atydos.

Tuotarpu miškai turi dide
lę įtekmę ant lietaus regulia- 
riškumo. Samanos ir nukritę 
lapai užlaiko vandenį ilgiau 
žemėj^, patsai oras nėra )tok- 
sai sausas, todėl ir lietus nė
ra toks gausus. Tenais gi, 
kur mišku visai nėra, vanduo 
neužsilaiko, jisai bėga su di
džiausiu smarkumu, nuplau
damas viską, kas tik pasitai
ko pakeliui. Sausos uolos ir 
smiltynai neužlaiko vandens. 
Vanduo, niekeno nesulaiko
mas, veržiasi į pakalnes. Tuo
met šluoja viską be jokio pa-

Ne tik Rusijos , valdžia ir 
jos šalininkai kovoja su žmo
nių apšvietimu, kaipo su tur
čiams blėdingu dalyku. Pa
našiai į apšvietimą žiūri ir 
kiti šulai. Padėkim, Sevil 
Rods taip rašė: “kadaaš ke
liavau per Pietinę Afriką, aš 
tenai radau kelias puikias 
sveti m tautiškas mokyklas, 
kuriose mokinius mokino 
graikiškos ir lotinyškos kal
bų, išdirbdami, tokiu būdu, 
labai įdomią veislę--dvikojus 
kafrus-kunigus. Gal būti, 
kafras-kunigas—labai gar
binga esybė, bet ji priklauso 
prie klesos, pilnai niekur ne
tinkamų žmonių. Mokyti 
negrai kepami tuzinais. Jie 
nešioja juodus surdutus ir 
baltus kravatus. Pasekmėj 
gauname: kadangi tiems po
nams nėra jokio reikalo, jie 
lieka agitatoriais ir pradeda 
kalbėti apie tai, jog valdžia 
negera ir kad juodieji pa
jungti. Mokytas negras— 
labai pavojinga esybė.” Pa
našiai galvoja tūkstančiai ka
pitalistiškų valdžių šulų. Su
lig jų, negrai, o šiame skait- 
liuje ir mokyti, tinka vien 
iškepimui ir nužudymui. 
Mokyti gi negrai baltiems 
plėšikams labai neparankus, 
nes mokyti geriau supranta 
padėjimo stovį, o per tai to
ki gali ir savo tamsesnius 
brolius pamokyti apie tai, 
kaip galima atsikratyti nuo 
valdžios, valdininkų ir kapi
talistų viešpatavimo. Ly
giai nemėgsta kapitalistai 
bei valdžios labiau apsišvie
tusių darbininkų, nes tamse
snius daug lengviau išnaudo
ti ir engti.

Z. Aleksa.

Visai kas kita buvo seniau 
tose pačiose vietose. Miškai 
sulaikydavo vandenio greitu
mą. Vanduo pasiekdavo 
pakalnę kelias savaites vė
liau, patsai tekėjimas buvo 
daug lėtesnis. Vanduo pova- 
liai pasiekdavo upes ir sutilp
davo krantuose. Dabar gi 
vanduo, bėgdamas pasiutu
siu greitumu, jau nebe
sutelpa upių krantuose ir už
lieja plačiausias apygardas.

Farmerių namai, miesto 
vagdienių grintelės, daugy
bė gyvasčių--visa tai dingsta 
vandens sūkuryje.

Antroji priežastis —- tai vi
siškas užteršimas upės dug
no. Pristato paupiais daugy
bę fabrikų, iš kurių visokios 
atmatos, likučiai, nesunaudo
ta -medžiaga—visa tai užter
šia upės dugną. Upės dug
nas iškįla ir tuomet prie ma
žiausio patvinio išsilieja iš 
krantų.

“Youngstown Soc. Press” 
aiškiausia nurodė, kaip bjau
riai kapitalistai užteršė upės 
dugną ir miesto valdžia į tai 
per pirštus žiūrėjo. Seniau 
vietinė upė buvo daug giles
nė, dabar veik kiekvieną pa
vasarį ji pridirba daugybę 
nuostolių, nes vanduo ūmai 
išsilieja iš krantų. Kapitalis
tai, mat, neturi pinigų pagi
linti, pagryninti upės dugną, 
reguliuoti jos tekėjimą. Tas 
viskas jiems negalvoj.

Panašiai yra veik su viso
mis upėmis. Jeigu valdžia 
dabotų švarumą, neduotų 
taip baisiai suteršti upių dug
ną, reguliuotų jų tekėjimą— 
tada nieko panašaus nebūtų.

Kovoti su patviniais gali
ma ir reikia. Bet mūsų ka
pitalistai tuomi nesirūpina. 
Kituose kraštuose jie taip be
gėdiškai nesielgia.

Paimkime nors Holandiją. 
Tenais jūra seniai būtų nu
plovus žemus krantus. Bet 
žmonės uoliai kovoja su van
dens galybe ir pėda po pėdai 
atima nuo [jūros žemę. Tai 
kaštuoja daug pinigų, bet jų 
ten nesigailima.
Tai tiek apie patvinius. Da

bar matote, kad tiktai apga
vikai ir mulkiai gali versti 
bėdą ant “dievo valios”.

Klausimai ir atsakymai.

Klausimas. — Malonė
kite paaiškinti man šiuos 
klausimus: 1. Kas nukryžia
vo jo Kristų? 2. Kur ir ko
kioj karalystėj yra pragaras?

J. Andriulionis.
Atsakymas. 1. Kristų 

nukryžiavojo rymiški karei
viai pagal paliepimo savo vir
šininko Piloto. Pilotas nutei
sė Kristų mirtin, reikalaujant 
to Jeruzolimos žydų kuni
gams, kurie nekentė Kristaus 
už tai, kad tasai peikė jų ne
tikusius darbus.

2. Tokio pragaro, kokį 
skelbia krikščionių tikyba, 
nėra niekur ant žemės. Jisai 
randasi tik tuščiose tikę j i- 
miškų fanatikų galvose.

Klausimas. — Malonė
kit paaiškinti, kas tai yra ci
viliškas šliūbas? Męs tankiai 
matom laikraščiuose, jog čia 
ar kitur kas nors civiliškai 
apsivedė, bet nežinom, kaip 
tas daroma. Vieni aiškina, 
kad paimti iš teismo daleidi- 
mą (license), tai jau ir vis
kas.

Norintis apsivesti.
Atsakymas. — Civiliš

kas šliūbas, — tai šliūbas ne 
pas kunigą, bet pas tam tik
rą teisėją. Išėmimas daleidi- 
mo apsivest nėra nei civiliš
ku, nei tikybišku šliūbu ir su 
vienu daleidimu negalima 
gyvent, kaipo vedusiam. No
rint civiliškai apsivest, reikia 
išsiimti daleidimą; paskui, po 
keliato dienų (žiūrint, kiek 
kurioj valstijoj reikalauja
ma), nueiti su savo jaunaja 
į tą pat teismą, kur gautas 
daleidimas, arba pas bile ko
kį teisėją, kuris turi daleidi
mą duoti šliūbą ir pasakyt, 
jog norite civiliškai apsivesti. 
Tada teisėjas prisiekdins ju
du vieną kitam ir išduos pa- 
liūdyjimą,jog judu esate įsta
tymiškai apsivedę. Tada jau 
šliūbas yra tikras.

Klausimas. — Malonė
kit išaiškinti, kas yra žemai
čiai, kokiu būdu jie atsirado 
ir kuom jie skiriasi nuo lietu
vių? Žiurkė.

Atsakymas. — Žemai
čiai yra tokie-pat lietuviai, 
kaip ir anie, vadinami augš- 
taičiais. Žemaičiais vadinami 
todėl, kad gyvena žemesnėj 
Lietuvos dalyj. Kiti gi lietu
viai, gyvenanti augštesnėj 
dalyj, vadinasi augštaičiais. 
Žemaičiai skiriasi nuo agštai- 
čių savo skirtinga tarme ir 
tūlais papročiais. Apie že
maičių ir abelnai lietuvių at
siradimą trumpai negalima 
išaiškint. Perskaitykit “Lie
tuvos istoriją” S. Daukanto, 
arba “Lietuvių tauta seno
vėj ir šiandien” J. Šliupo,— 
tenai sužinosit plaučiai apie 
lietuvių praeitį.

Klausimas. — 1. Kur ir 
kokia pašelpinė draugystė 
greičiaus už kitas, po įstoji
mo į ją, duoda pašelpą susir
gus? 2. Kaip galima išnai
kinti užsilikusias nuo rauplių 
plėmas? 3. Ar galima su X 
spinduliais nufotografuot net 
ir už sienos esantį daiktą? 
4. Kokios knygos geriausiai 
išaiškina pasaulio tvėrimąsi 
ir dabartinį jo stovį? 5. Kaip 
Rockefellerio protėviai gyve
no ir kaip jis praturtėjo? 
6. Ar tiesa yra, ką rašo Dr. 
J. Lister savo dykai duoda
moj knygoj?

Atsakymas. — 1. Ko
kia pašelpinė draugystė grei
čiausiai duoda pašelpą, męs 
negalime žinoti, nes įvairios 
draugystės turi skirtingus 
link to dalyko įstatymus. 
Dauguma draugysčių prade
da duoti pašelpą susirgus iš
buvusiems draugystėje pusę 
metų.

2. Kaslink išnaikinimo rau
plių plėmų, kreipkimės pas 
vietinį gerą daktarą; Męs 
abejojam, kad tam būtų ko
kios gyduolės.

3. X spinduliais už sienos 
esančius daiktus negalima 
nufotografuot.

4. Lietuviškoj kalboj dar 
labai mažai yra knygų apie 
pasaulio tvėrimąsi ir dabarti
nį jo stovį. .Geriausios, tai: 
“Apie žemę ir kitus svietus”, 
“Kada ir kokiu būdu svietas 
sutvertas”, “Kada ir kokiu 
būdu gali svietas pasibaigti” 
ir “Spėka ir medega”.

5. Apie Rockefellerį neper
seniai buvo “Laisvėj” aiškin
ta ir atkartot neverta.

6. Nežinome, nes -nesame 
tos knygos skaitę. Tiek gali
me pasakyt, kad niekas nie
ko gero dovanai neduoda.

Klausimas. — 1905 nv 
Lietuvoje trįs draugai buvo 
suimti už gabenimą laikraš
čių per rubežių ir buvo nutei
sti ant trijų metų išsiuntimo 
į Rusiją. Du iš jų pabėgo į 
užsienį, neatbuvę savo laiko. 
Ar juos baustų dabar, jeigu 
sugrįžtų į Rusiją?

J. Ku—ka.
Atsakymas. — Beabe

jonės baustų. Turėtų savo 
laiką atbūti ištrėmime ir dar 
gal gautų bausmę už pabė
gimą. Jei bent dabartinė am- 
nistija jiems dovanotų, bet 
tas abejotina. Geriaus nerizi- 
kuot—nevažiuot. J. S.

Gerai vogt.

Lietuviškas priežodis sako: 
“senam gera meluot, o ba- 
gotam vogt”. Ir ištikro, prie 
dabartinių sąlygų turtingi 
vagįs paprastai įstatymų ir 
valdžią globiami. O jei kuris 
turtingųjų ir įkliūva, tai tan
kiausiai vien per savo apsiri
kimą... -

Z. Aleksa.

STREIKAS.
(Aukauju Patersono strelkieriams.)

VARPAI

po,

ir daugiaus žmonių, ku- 
atgabeno čia tasai pats

pasigirsta galingi šauks-

Buvo pavasario laikas. Sniegas tir- 
vieškeliai juodavo, medžiai, vėjo pu

čiami, lingavo, tarsi išreikšdami vieni ki
tiems priejautą ir gerą naujieną, kad štai, 
jau tuoj pavasario gamta aprėdys visus be 
skirtumo tinkamais lapais ir žiedais.

Apie šeštą valandą iš ryto saulutė jau 
švietė. Jos spinduliai dar nešildė, bet ra
mino visus, kurie turėjo progą jų įtekmę 
patirti.

Kitur dar visi miegojo, bet darbinin
kai savo bakūžėlėse visi skubino į darbą.

Švilpukai jau švilpė, kviesdami žmo
nes į darbą. Gatvės buvo pilnos darbinin
kų, betraukiančių ilgomis eilėmis į darbą. 
Ant jų veidų nebuvo matyti jokios laimės 
atjautimo. Jie ėjo darban tik varu varo
mi, be jokio noro.

Tarpe minios galima buvo patėmyti 
jauna mergina Rožytė. Ji bėgo j šilkų 
darbavietę, užsirišus raudoną kaspiną į sa
vo geltonus plaukus.

Ji bėgo ir vis dairėsi į šalis, nesą ne
toli nuo tos vietos dirbo jos mylimas Jo
nukas. \Dar vakar vakare jisai buvo jai 
pasakęs/ kad šiandien išryto apie 8 valan
dą visi darbininkai išeis ant streiko. Ro
žytė buvo tuomi labai susirūpinusi. Ji 
mylėjo Jonuką ir visi jo vargai bei susirū
pinimai visuomet ją labai sujudindavo. 
Jisai pasakė jai, kad pirmutinis turįs su
šukti į savo draugus dirbtuvėje ir viešai 
pakviesti juos prie streiko. Paskui jie vi
si einą į kitas dirbtuves taippat agituoti 
žmones prie streiko.*

Dirbtuvėse pyškėjimas ir amžinas ju
dėjimas. Darbininkai bėgioja nuo vienų 
staklių prie kitų. Daugelis, matomai 
džiaugiasi, jog atspėja dirbti ant kokių 
keturių staklių ir šiek-tiek daugiau užpel
no. Kiti deda šilkus, treti matuoja.

Viskas remiasi ant darbininkų. Be 
jų rankų, be jų gabumų, be jų muskulų— 
nieko čion nebūtų.

Ofisų klerkai, bosai ir finansieriai tik 
rokiroja sau, kiek bus gražaus uždarbio.

Rožytė stovi netoli dirbtuvės. Šalę 
vaikščioja dar 
riuos, matoma, 
prijautimas.

Staiga ore
mai: “streikas! streikas! streikas!”

Tie balsai vieniems į ausį atsimušė, 
kaipo išgelbėjimo žodžiai, kitiems nykulį į 
širdį įvarė. Vieni sveikino tuos žodžius, 
kaipo nešančius išgelbėjimą, kiti prakeikė 
juos. Jų širdyse gimė keršto pagieža. 
Vienok kaip vieni, taip ir kiti nutarė lai- 
kyties.

Dirbtuvės pasiliko tuščios; dūmai nu
stojo rūkę. Galingos rankos, kurios laikė 
visą judėjimą, atsisakė toliaus dirbti.

Greitai streikas apėmė daugelį dirb
tuvių. Žmonės ūžia, kaip bitės avily. Vi
sur judėjimas, šnekos, spėjimai, nugąsta
vimai.. * *• ❖

Rožytė lygir bandė išmėtinėti Jonui, 
kam jis pirmas stojo į kovą. Juk jį pava
rysią, kaipo vadovą. Kiti gausią darbą, 
o Jonas jau nebegausiąs niekuomet. Ro
žytė bijojo tos kovos ir to sujudimo. Dar 
niekuomet nieko panašaus jinai nebuvo 
ftiačiusi. Ji buvo iš mažens išauklėta paklu
snumo dvasioj ir visuomet nusilenkdavo. 

, Ji mylėjo Joną taip lyginai, kaip ir ji
sai ją mylėjo, vienok Jono dvasios ligišiol 
ji neturėjo progos suprasti.

Ji pasakė Jonui:
“Aš maniau, kad po Velykų bus mu

dviejų vestuvės, o dabar tasai streikas”...
Jonas atsakė:
“Bet kaip mudu išgyvensime! Dabar 

aš teuždirbu tik $9.50 ir dirbu 60 valandų 
į savaitę. Pasakyk, argi galėtų būti tar
pe mudviejų meilė, jeigu iš tokių pinigų 
turime pragyventi? Jeigu mudu norime 
būti laimingais ir gyventi meilėje, męs 
turime kovoti”.

Už kelių dienų Jonas nuvedė Rožytę į 
didelį mitingą, kuris atsibuvo liuosybės 
mieste, ten, kur plevėsavo raudona vėlia
va. Ten nebuvo policistų su ilgomis buo
žėmis. Tai buvo socijalistų valdomas 
miestas.

Susirinko didelės minios žmonių, tary
tum, kaip ant Juozapato pakalnės, po at
viru dangum, po vėjo siūbuojamais ar
puotais.

Dvasia buvo pakilus, kiekvienas jau
tėsi esąs galingu. Kalbėtojų žodžiai smi
go į širdies gilumą? kėlė dvasią ir narsą.

Tarytum naujas pasaulis tvėrėsi prieš 
Rožytės akis, taip nepanašus į senąjį,. pa
skendusį varguose įir nusižeminimuose.

Stovėdama greta su Jonu, ji suspau
dė jam ranką ir prašnekėjo:

—Aš irgi padėsiu tau kovoti. Mudu 
abu dabar kovosime!

Du žmonės suprato savo reikalus. 
Juos jungė ne tik meilė, bet ir bendra ko
va! L—kų Kazys.

Artinosi vakaras. Saulė jau leidosi 
ir tamsuma, lyg koks slankūnas, tęsėsi 
pamažu, užklodamas visą žemės kamuolį. 
Oras buvo šaltas, drėgnas, tartum pripil
dytas dyglių, taip nemaloniai prisiplakan
čių prie pakeleivio drabužių. Iš priežas
ties netikusio oro, daugumas gyventojų 
buvo susispietę ankštuos kambariuos: vieni 
žaidė, dainavo, kiti ginčijos, kalbėjo... 
Ant veidų jų spindėjo koks tai lūkėsis, 
pasiilgimas, o kartais ir džiaugsmas ko
kios tai gerą lemiančios ateitie^. Nors 
tai buvo darbo-skurdo žmonės, bet valan
dėlė liuoso laiko gaivino viltį jaunystės ir 
linksmumo. Jie, besidalindami savo min
timis, leido maloniai tą vakarą,—vakarą 
prieš Naujus Metus.* **

Bet ten, už sienos, tokiuos pat vargšo 
kambariuos, prie spingstančio žibarėlio, 
sėdėjo moteris. Ji buvo dar jannų metų, 
bet vargas ir nedateklius giliai įsibraižė 
į jos tyrą, šviesų veidą, nušluodami visą 
grožę jaunystės. Gyvenimas jos įspūdin
gą išvaizdą permainė į žiaurią.

Ji sėdėjo, pasirėmus alkūne prie sta
lo, galvą nuleidus žemyn ir giliai mąstė. 
Mąstė apie skaudžią praeitį. Akyse jos 
stovėjo išblyškę kūdikių veidai, tušti gy
venimo kampai ir ilgas skurdus gyveni
mas. O vyras? Tas vyras, ant kurio ji 
dėjo savo viltį, aukavo savo jaunystę, ku
riam tikėjo daugiaus, negu pati sau, da
bar apie ją nepaiso. Jis, visai neatsižvelg
damas į sunkias gyvenimo aplinkybes, ne
paisydamas savo silpnos moters, per išti
sus vakarus girtuokliauja.

Mintis apie begailestingą vyrą spaudė 
jos krūtinę ir ji sunkiai alsavo... Staiga 
didysis rotužės laikrodis išmušė dvyliką. 
Po jo suūžė visų dirbtuvių signalai, su
gaudė įvairiais tonais varpai, pasigirdo 
visokios švilpynės... Tai buvo pasveikini
mas Naujų Metų. Moteris truputį prasi
blaivė, pakėlė galvą augštyn ir atydžiai 
klausėsi to naktinio aido... Jis liejos į jos 
sužeistą širdį... Aidas varpų nešė Naujų 
Metų laimę kiekvienam iš gyventojų. Bet 
ji? Ji, apart skurdo ir nelaimių, sulaukė 
savo neperskiriamą gyvenimo draugą— 
girtą. Jis įsilaužė butan ir nemandagiai 
puolėsi prie jos, bet susvyravęs parvirto 
ant pagrindų. Ji gailestingai žvilgtelėjo 
į jį ir ašaros pradėjo riedėti per jos skruo
stus. Ji apsikniaubė ant stalo ir ilgai 
graudžiai verkė. Ji jautėsi save žmogu
mi, bet gyventi jai buvo uždrausta.

* Jaunutė.

Tu poetui netikekie!
(Pagal Tiutčevą.)

Tu poetui netikėkie, 
Mergužėle miela!
Jo savuoju nevadinkie
Nors per amžį čielą.

Ir poeto karštos meilės
Nemėgink ragauti...
Jo bijokis, lyg ugnelės,* 
Ir nedrįsk maldauti.

Nesuprasi tu jo širdį,
Giliai paslaptingą— 
Ten tik mūzos aidą girdi, 
Jausmais taip galingą.

Ir nežiebk jaunoj krūtinėj 
Liepsną karštos meilės.— 
Nesudėsi begalinės 
Ten jausmų ugnelės.

Visagalis tas poetas, 
Ūmus, lyg stichija... 
Tai padangėms neregėta 
Skrenda jo eldija;

Tarp griausmų, tarp audrų irstos, 
Lyg valtis ant jūrių, 
Slėpeningų gelmių lypstos, 
Žaibžvilgsniu apžiūri.

Veltui peikia ar jį giria 
Prietaringi žmonės;
Veltui prakeiksmu nor’ gilią 
Sunaikint svajonę,

Bet poetas numylėjęs, 
Tur’ dangaus augštybę;
Džiaugias, piktą apgalėjęs, 
Meile ir dorybe.

Tavo širdies šventinyčios
Nesuteps poetas...
Bet gyveninis, lyg vylyčios
Staiga palytėtas,

Gal pražutin rodys kelią, 
Tamsumon beslysdams, 
Ar žibės tarpu žvaigždelių, 

. Ten padangėms skrisdams.
24-III—13. y P. Posmyla.
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Pajieškau savo pusbrolio, kuris paei
na iš Kauno gub., Šiaulių pavieto, Viek- 
šniy miestelio. Turiu svarbų reikalą, to
dėl meldžiu atsišaukti.

Mrs Eva Vilius, 
4746 Germantown avė..Philadelphia,Pa.

Pajieškau savo brolių Antano ir Pet
ro Kuzminskių, Raseinių pav., Tvė
rių parapijos, Daugių kaimo. Meldžiu 
atsišaukti.

J. Kuzminskis, 22 N. Congress St.
Kenosha, Wis.

Pajieškau vyro, 5 pėdy ir 7 colių augš- 
čio, juodąją plaukais, nešioja akinius ir 
akjs ašaroja. Jis vadinasi Juozas Yla- 
kis (Joe. Eik). Kada jisai apleido Mil
waukee, tai pasigedau juodo siūto, če
modano, laikrodžio ir kity daikty. Kas 
apie j j praneš, gaus dovany.

J. Pelonis, P. O. Box 164, Steger, 111.

Pajieškau savo švogerio J. Diemikio 
ir sesers Marijonos, Kauno gub. ir pav. 
Dieveikiškiy kaimo. Girdėjau, gyveno 
Burlington, N. J. M. Chiegis,
P. O. Box 6, Glifford, UI.

Pajieškau savo kaimyno Jono Bala- 
čiaus, Suvalky gub., Seinų pavieto, Lei- 
poniy kaimo. Seniau gyveno Brooklyn, 
N. Y., dabar apie Lawrence, Mass. Ma
lones atsišaukti arba kas žino pranešti 
šiuo adresu:

P. Balčius,
603 W. Coal st., Shenandoah, Pa.

Pajieškau savo pusbrolio T. Ostraw- 
sko, Kauno gub., Šauliy pavieto, Kur
šėnų vals., Užlaukiy kaimo. Jis pats ar 
jį žinanti malones pranešti.

K. Ostrowsky,
93 Arthur st., Montello, Mass.

Pajieškau savo brolio Kazimiero Sim- 
plinsko, Kauno gub., 6 metai kaip Ame
rikoj, pirmiau gyveno Cleveland, Ohio. 
Meldžiu atsišaukti.

P. Simplinskis,
P. O. Box 321, Sag Harbor, N. Y.

Pajieškau savo draugo J. Vaičiaus, 
Kauno gub., Šiaulių pav., Viekšnių pa
rapijos, Žingačių kaimo. Malonės at
sišaukti.

Joseph Tanis, 19 Railrood Ave.
Derry, N. H.

Pajieškau savo kairninkos M. Jaku- 
liutės, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Miklušenų kaimo. Turiu svarbų reika
lų. J. Pangonis, 12 Sherman St.

Peabody, Mass.

Pajieškau savo draugo J. Vilkaičio, 
Suvalky gub., Vilkaviškio pav., Šilbalių 
kaimo. Gyveno, rodos Illinois valstijoj.

P. Jakimavičius, 75 Adams St.
Hoboken, N. J.

kių kaimo. Kas žino apie ji, meldžiu at
siliepti šiuo adresu:

F. Gustas,
19 C st,, Detroit, ^ich.

Pajieškau savo draugo A. Stoknos, 
Suvaikę gub., Mariampoles pav., Ru- 
sinskių kaimo. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti.

Wm. Luckus,
329 W.Leonard st., Grand Rapids,Mich.

Chicagos chronika.
“Dievo Rykštė”, mėnesinis 

juoku laikraštis, išeidinėjęs 
Chicagoj, daugiaus nebepasi
rodys. Vos du numeriu iš
ėjęs turėjo mirti. Matomai, 
“Dievo Rykštė” ir leidėjo ki- 
šeniaus neaplenkė.

Juokai, kad žmonės su 5 
doleriais pradeda “juoku” 
laikraštį išleidinėti ir dar to
kį, kaip “Dievo Rykštė”.

*» * *
Gerai žinomas chicagie- 

čiams ir plačiai visuomenei 
drg. A.Kvedaras, 24 d. kovo, 
lydimas būrelio draugu, ap
leido Chicagą, iškeliaudamas 
į Lietuvą. Draugas Kveda
ras buvo vienas iš darbščiau
siu mūsų darbininku, būda
mas geru kalbėtoju, nemažai 
yra pasidarbavęs<Uetuviškam 
proletarijatui.

Gaila, kad darbštesni drau
gai apleidinėja mūsų miestą 
—pirmiau drg. J. Naudžius, 
dabar drg. Kvedaras.

** *
Man praneša, kad “Drau

go” generališkas agentas dr. 
Graičiunas jau pagrįžęs iš 
kelionės. Tūli juokiasi, būk 
kun. Kaupas įteikęs šv. Be
nedikto “agnosėlį” savo ge- 
nerališkam agentui už gerą 
rekliamą.

Ištikruju sunku įspėti, kas 
čia su daktaru “intelektua
lu” pasidarė: pirmiau buvo 
laisvamanybės šulas -nieki
no kunigus, dergė visas šven- 

. tas-dvasiškas įstaigas, net ir 
patį Kristų. Dabar, keliau
damas po lietuviškas kolioni- 
jas, skelbia Kristaus mokslą. 
Iš profesijonalo intelegento 
pasidarė aklu įrankiu kun. 
Kaupo.

Vargas tiems mūsų profe- 
sijonalams, katrie neturi ant 
tiek gabumo nei savo profe
siją išnaudoti, tokiu būdu, 
kur dolerinis vėjas pučia, ten 
mūsų inteligentai krypsta. 
Juk neretai tie krypimai pa
žemina ir patį krypsnį.

** *
27 d. kovo atsibuvo antros 

iš eilės “Nemuno” ratelio 
diskusijos, temoje: “Ar jau 
reikalingos moterims tiesos 
lygios su vyrais?” Diskusi
jos nusisekė vidutiniškai, 
moterų šalininku buvo vir
šus.

“Nemuno” diskusijos atsi- 
būna 1-mą ketvergą, kalbė
jimai 4- tą ketvergą kiekvie
no mėnesio. Dar-ku kliubo 
svetainėj, 1182 Milwaukee 
Ave. ant 3 lubu. Vertėtu chi- 
cagiežiams viršminėtą ratelį 
paremti.

a

Atsinaujino 81 kp. LSS. 
vyry choras; į chorą yra pri
imami tik tie, katrie turi 
pralavintus balsus. Manom 
turėti šį chorą vieną iš ge
riausiu Chicagoj. Choro ve
dėju bus drg. Katilius.

Tūlas laikas atgal buvau 
“Laisvėj” minėjęs, kad 81 
kp. choras buvo gerokai nu
silpnėjęs, tačiaus dar vėl sto
jo į pirmutines vėžes, pradė
jo sektis viskas gerai, mat, 
drg J. Katilius paėmė choro 
vadovavimą į savo rankas. 
Mūsų Jonas yra žinomas chi- 
cagiečiams, kaipo gabus cho- 
ry vedėjas ir dailos mylėto
jas.

Pei’ šešis metus mūšy Jo
nas darbuojasi su pasišventi
mu toj dirvoj ir jam apleidus 
mūšy miestą, vyrŲ choras 
buvo miręs, o mišrus choras 
gerokai susilpnėjęs. Jo pa- 
grįžimu galime pasididžiuoti, 
nes mūšy chorai vėl atgijo ir 
garsus darbininkišky dainŲ 
aidas nulat skamba tarp 
musu!

IMMKM

Laisvos Jaunuomenės cho
ras surengė Velykų vakarą. 
Buvo lošta du veikalėliai— 
“Geriau vėliau, negu niekad” 
ir “O. S. S.” Pirmas veika
lėlis sulošta silpnokai, ant
ras vidutiniškai. Dainavo 81 
kp. ir L. Jaunuomenės cho
rai. Užsibaigus programui 
buvo šokiai ir lekiojanti kra
sa. Dovanas laimėjo p-lė A. 
Atšakoniūtė “Lietuviu Žįur- 
nalą” ant metu.

Pas mus baliai su įvairiais 
pamarginimais, kaip tai: pra
kalbomis, dainomis, dekla
macijomis ir kitokioms žais
mėms buvo rengiami per vi
są gavėnę ir ant tu vakaru 
žmonės lankėsi gana skait
lingai. Žinoma, tuos vaka
rus rengė socijalistu kuopos 
ir šiaip laisvesnės draugijos 
ir jos iš to turėjo gerą pini- 
gišką naudą. Matomai Chi
cagos jaunimas mažai bepai- 
so laiko skirtumo; gavėne, 
ne gavėne, linksminasi sau 
ir tiek. Apie trįs metai at
gal viena draugija surengė 
gavėnioj balių ir turėjo dide
lį pinigišką nuostolį, mat 
mažai kas atėjo į tą “balių”.

Bet šiandien visai kas ki
ta. Bėga laikas, vystosi žmo
nių protas ir męs vis žengia
me pirmyn.

Julius Mickevičius.
Youngstown, Ohio.

Šitame miestelyj siautė 
baisi vėtra ir lietus. Iš tos 
priežasties likosi apsemtos 
visos apielinkės. Daug žmo
nių prigėrė ir daug stubu su
griovė vanduo.

Blėdies padaryta už milijo
nus dole ių. Tasai patvinis 
ypač atsiliepė ant darbinin
ku. Po Vandenį Braidęs.

Cleveland, Ohio.
25 ir 26 d. kovo čia atsi

buvo prakalbos, kurias pa
rengė LSS. 3 kuopa ir L.M. 
D. “Birutė”. Kalbėjo “Lais
vės” redaktorius L. Prūseika 
iš So. Boston, Mass.

Publikos prisirinko pilna 
svetainė, nežiūrint, kad ir 
buvo didelis lietus. Pirmą 
dieną kalbėjo apie socijaliz- 
mo mokslą ir Lietuvos padė
jimą. Kalbėtojas paliko ant 
publikos didžiausią įspūdį. Ir 
juo tolyn, tuo vis geresni 
kalbėtojai pribūna iš Bosto
no. Reikia pripažinti, kad 
ant kiek man teko girdėt ir 
matyt kalbėtoju, tai geriau
si ir gabiausi iš ju yra L. 
Prūseika ir St. Michelsonas, 
nes tik jiedu įgijo didelę sim
patiją nuo Cleveland© publi
kos.

Antrą dieną kalbėjo mote
rų draugystei “Birutei”. 
Taip-pat kuogeriausiai išaiš
kino moterų organizavimosi 
tikslą.

Beto, pertraukose ir pra
džioje buvo deklamacijos, 
deklamavo L. Kvikliutė iš 
“Kovos” sufragistės eiles, 
labai puikiai atliko. I. Vii- 
naitė taip-pat gerai padekla
mavo eiles ir atlošė labai 
gražiai “Senmergės” mono
logą. Kitos 3 mergaitės ir
gi deklamavo vidutiniškai. 
Kvartetas sudainavo labai 
puikiai. Caballero.

Worcester, Mass.
(Mano Įspūdžiai)

Su nekantrumu laukiau 29 
d. kovo. Tą dieną turėjo bū
ti Worcesteryje Lietuvos 
Dukterų draugystės sureng
tas koncertas.

Parėjęs iš darbo skubinai 
apsirengiau ir bėgu į svetai
nę. Džiaugsmas ir žingei
dumas ima tuom laiku, kada 
tą vakarą rengia tik vienu 
vienos moterįs.

Publikos jau labai daug. 
Su nekantrumu laukiu pra
džios. Jau ir po aštuoniu, o 
dar vis nėra pradžios. Ir čia 

1

pasirodė neišvengtina “lietu
viška mada”. Kaip kas iš 
publikos nerimastauja, ne- 
kurie mėgina savo nekantru
mą išreikškti ranku plojimu.

Tik pusiau devintos jau 
prasideda programų pildy
mas. Pirmiausia išeina M. 
Jablonskytė, minėtos dr-tės 
pirmininkė, vedėja viso va
karo ir skambina ant piano 
maršą “Soldiers chorus”. 
Tik gaila, kad nepaprašyta 
publikos nusiraminti, nes ne
buvo galima įsigilinti į mu
ziką.

Paskui pasirodo ant scenos 
visos dainininkės, baltai pa
sirėdžiusios. Dainuoja “Eina 
garsas nuo rubežiaus”. Be
siklausant tos dainos, rodos/ 
taip ir vaidinasi tau prieš a- 
kis Lietuvos senovė su savck 
karėmis su kryžiokais, su ne
laimingomis pasekmėmis ir 
t. t. Rodos taip ir matai, 
kaip Lietuvos bernužėlis bal
noja žirgą, taiso savo rago
tinę ir, atsisveikindamas su 
savo numylėta mergužėle,ra
mina ją, prižadėdamas jai 
parnešti iš Prūsu šilku ska
rą, o dėl savęs apsigynimui 
priešo—plieno kardą kietą. 
Paskui rodos, matai,, kaip 
mūšyje tasai bernužėlis žūs
ta, kaip nesulaukdama jo su- 
grįžtari't, nelaiminga mergu
žėlė lieja ašaras, apverkda
ma savo brangiausiąjį. Jai 
tik kapai vaidinasi, kuomet 
jos kitos draugės linksmina
si su sugrįžusiais savo myli
mais bernužėliais. Ir čia 
matai pražuvusią laimę, šir
dies skausmą ir susigrauži
mą.
Tik dainininkės lyg perdaug 

nedrąsiai, lyg permažai at
jaučiančiai ją dainavo, rodė
si, lyg trūksta truputį gyvu
mo, didesnio įsigilinimo.

Apie visą programo išpil
dymą reikia pasakyti, kad 
jis atliktas gana gerai. Gal 
buvo viena-kita ydelė, bet 
pasiliko nematoma. Kitas 
daineles choras padainavo 
gana gerai. Ištikro, labai 
smagu ir linksma, kuomet 
jau ir mūSŲ seselės pradeda 
puošti sceną savo dainelėmis.

Nors ir trumpas šio vaka-
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rėlio buvo programas, vienok 
jis atliktas gana rūpestingai. 
Ir ko čia nebuvo? Ir choras 
dainavo, ir ant piano gražai 
paskambinta, ir puikiai solo 
padainuota. Taip ir norisi 
šaukti iš gilumos širdies: 
“Daugiau, daugiau tokiu 
maloniu vakarėliu! Tik drą
siau, seselės, o męs pergalė
sime tą savo apsileidimą ir 
parodysime pasauliui, kad ir 
męs galime lygiai su kitomis 
tautomis eiti!”

Tik jau mūsų publiką ne
noromis reikia papeikti. Kuo
met reikia ramiausia užsilai
kyti, kad įsigilinus į dainų 
melodiją ir ja pasigėrėjus, 
pasidžiaugus, tarp publikos 
visgi buvo ūžimas. Matyt, 
kad nei etikos, nei estetikos 
mūsų publika dar nesupran
ta. Ypač, dainuojant solis
tėms, buvo girdėtis keletas 
negražiu išsitarimu nuo ne
kuriu vaikinu,’ kurie apie 
dailą, matyt, neturi jokio su
pratimo, bet tai darė tik iš 
pavydo, dėlto kad jie ten ne
gali pasirodyti. Čia jau pa
sirodė, kad mūsų publika dar 
labai žemai stovi estetiškai.

Vienok ant užbaigos aš dar 
pasakysiu, kad mūsų visu 
priderystė yra lavinti ir to
bulinti publikoje tuos este
tikos ir dailės pažinimo jaus
mus.

Visoms sesutėms, dalyva
vusioms koncerto surengime, 
ištariu širdingiausią ačiū už 
ju triūsą ir suteikimą tokio 
smagaus pasigrožėjimo jaus
mams bent vieną valandėlę.

Daugiau, daugiau tokiu 
vakarėliu!

Dailės Mylėtojas.
Pittsburgh, Pa.

20 kovo sustreikavo Fort. 
Pitt. hotelio namo valytojai. 
Priežastis streiko—prastas 
valgis ir negeras apsiėjimas 
su darbininkais. Dabar jie 
reikalauja geresniu sąlygų ir 
unijos. Streikierius padėjo 
suorganizuoti J. Kulis ir J. 
Baltrušaitis. Išrodo, kad ko
va bus laimėta.

Streikierįs.'
E. St. Louis, 111.

Pas mus, per Velykas, p. 
Jonas Krevas parengė labai 

Paj ieškoji m a i

'/ ''

smagu koncertą. Nežiūrint, 
kad tą vakarą lijo, bet žmo
nių prisirinko labai daug. 
Koncertas nusisekė gerai. 
Publika buvo labai užganė
dinta. Geistina, kad pas mus 
tankiau būtu tokie koncertė
liai. W. Domaševič.

Haverhill, Mass.
Darbai kurpiu dirbtuvėse 

pradeda mažėti. Kaip kurios 
jau atleidinėja darbininkus.

Po Velykų ketina atva
žiuoti kunigas; bobelės lau
kia. Mat pradeda veistis so- 
cijalistai, tai gal nors kuni
gėlis kiek prilaikys.

Nors ir čia buvo streikas 
visą žiemą, bet vietiniai lie
tuviai neatsisakė šelpti ir ki
tu miestu streikierius. Ukė- 
sų Gedimino kliubas pasky
rė $21.30. Šv. Kazimiero 
draugystė $5.oo Bostono 
streikieriams.

Pas vietinius lietuvius yra 
peiktinas paprotys: susirin
kę tankai kalbasi lenkiškai. 
Nors tas nieko nekenkia, bet 
visgi keistai išrodo didžiuo
tis svetima kalba.

28 kovo, apie 11 vai. vaka
re, prie River gatvės, smuk
lėje, A. Stravinskas (lietu- 
vys), susivaidijo su nepažįs
tamu anglu ir išėję pradėjo 
kumščiuotis. Stravinską bai
siai sukumščiavo, kuris ant 
rytojaus apie 10 vai. ryte— 
mirė. Anglas nesuimtas. 
Velionis buvo nevedęs, apie 
26-7 metu senumo. 2 mėne
siai kaip prisirašė prie Šv. 
Juozapo draugystės. Paėjo iš 
Suvalkų gub., nuo Liškuvos. 
Paliko kelis brolius Lawren
ce, Mass.

Vis tai vaisiai alkoholio, 
jis duoda pradžią prie nelai
miu. Ilgaplaukė mergina.

Easton, Pa.
Daugelis žmonių susirūpi

nę iš sumažėjimo darbu. Ne
kurtos šilku audinyčios gai
šuoja. Daugiausia matosi be 
darbo aksomo audėju. Prie
žastis darbu susilpnėjimo— 
streikai kitose dirbtuvėse, 
negaunama medžiagos.

22 kovo lankėsi pas mus 
Haywoodas. To žmogaus at
silankymas, pridirbo daug 
baimės policijai ir fabrikan-

tams. Ant didelės svetainės, 
kurioj gali sutilpti daug žmo
nių, miesto valdžia užgynė 
laikyti prakalbas, todėl pra
kalbos atsibuvo mažoj sve
tainėj. • Nekuriu fabriku 
darbdaviai prieš įėjimą į sve
tainę, pasižymėjo pažįsta
mus darbininkus, kad galė
tu persekioti. Sekančią die
ną iš Simon šilku fabrikos 
tapo atleista iš darbo apie 15 
lietuviu darbininku, lankiu
siu svetainę.

Tuoj sukaks metai, kaip 
čia įvyko sutartinis streikas 
Siman audėju, kurie į trum
pą laiką iškovojo didesnę 
mokestį. Šįmet visai kitaip 
elgiasi tie ponai, iškalno bau
gina vargšus, kad atgrasinti 
nuo 1WW.

Eastono darbdaviai viso
kiais budais šnipinėja ar kas 
nepriguli prie IWW.

Kovo 29 atsibuvo blaivas 
LSS. 42 kuopos balius. Pub
likos prisirinko gražios. Ma
tomai atliko keli doleriai so- 
cijalistiškiems reikalams.

Labai negražiai pasielgė 
Šv. Jono Krikštytojo drau
gystė. Jau kelintą kartą ant 
socijalistu rengiamo baliaus 
užtaiko parkviest kunigą dėl 
išpažinties, rodos norėdami 
užkenkti, bet veltui. Tuo 
tarpu mūs progresistai kant
riai praleidžia ir be jokio pa
sipiktinimo lankosi ant anų 
rengiamu balių.

Jau kelintas mėnuo, kaip 
tveriasi valgomu daiktu koo
peracija ir, gal, su laiku pra
dės gyvuoti praktiškai, nes 
tam gražiam sumanymui jau 
yra sudėta keliatas šimtu. 
Tik labai keista, kad mūs 
nekurie kooperatyvai per
daug didžiuojasi, vis tos gar
bės trokšta, perką be laiko 
puola ant dvasios. Felix.

Pajieškau Stasio Markūno, paeina iš 
Vilniaus miesto. Sakosi gyvenęs Peter
burge. 2 metai kaip pribuvo į Ameriką. 
Pirmiau gyveno Lawrence, Mass. Nese
niai jis prasišalino iš Youngstown, Ohio 
ir su jo prasišalinimu dingo mano $33.00. 
Kas apie jj praneš, gaus 5 dol. dovany.

J. Povilonis,
311 N. Watt st., Youngstown, Ohio.

Pajieškau Jono Gusto, paeina iš Ra- 
seiniy pavieto, Jurbarko valsčiau, sPali-

Juokų ir tinus
Philadelphia, Pa. LSS. 1 

kuopa parengia vakarą, ku
ris atsibus 12 balandžio, pra
sidės 7:30 vai. vakare, New 
Academy Hall, 523 25 So. 
4 th St.

Bus sulošta labai juokinga komedija 
"Užkerėtas Jackus’’. Taipgi bus le- 
kiojanti krasa ir gavę daugiausia atvi
ručių, gaus gražią dovaną. Lietuviai 
sugriešytumėt, jei neatsilankytumėt j 
šitą juoky vakarą. Drapanų pasidėji- 
mas 15 c. Kviečia Komitetas.

M. Alianskas, “Laisvės” 
agentas Los Angeles, Cal. 
Pas jį galite užsirašyti laik
raštį.

Canibridge’iaus lietuviai,

METINIS BALIUS! Draugystė Šv. 
Jono Krikštytoj aus, Cambridge, Mass., 
parengia labai gražy baliy Subatoje, 
19 13 u Iii indžio (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 dalyl<V, kurie iki šiol 
ant baliy niekados nebūdavo. Meldžia
me lietuvius ir lietuves atsilankyti. Su 
pagarba Komitetas.

R &eras KRIAUČIUS,
jfiulKd illlgdo mokantis atsakan
čiai dirbti kotus. Mokestis nuo Štukiy 
arba nuo dienų, darbas ant visados. At- 
sišaukit kuogreičiausia.

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

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

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

“LAISVĖ”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.



LAISVE

VIETINES ŽINIOS
Mūsų draugijos neužmirš

ta kriaučių, kuriems reika
linga pagelba. Štai D.L.K. 
Vytauto draugija savo pas
kutiniame susirinkime ir vėl 
paskyrė iš iždo $50. Taip-pat 
suaukauta dar suvirš $10. 
Męs manome, kad visi išmin
tingi kriaučiai supras po 
streikui, kokią naudą neša 
draugijos.

Taip-pat šv. Petro ir Po- 
vylo draugija savo pakutinia- 
me susirinkime paskyrė iš iž
do $50 ir sukolektavo dar 
$13.20.

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.

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, pazymėkit kokiy knygy norit: 
dvasišky ar svietišky. Adresas:

A. Mizara
127 G st.. So. Boston, Mass.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi

“Revoliucijos atbal- 
, “Mokslas Rankažinys- 
‘ ‘Lekcijos apie atskirimo iv* Ir/YliriiT

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Nepasibaigė kriaučių strei
kas, o jau rengiasi į streiką 
2,200 telefono merginu. Kaip 
valdžia, taip biznieriai, taip 
ir kompanija smarkiai išsi
gandę. Majoras rūpinosi abi 
pusi sutaikinti. Veikiausia 
merginos laimės, nes kom
panijos su skebais nieko ne
peš ir, turbūt, pasiduos.

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

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

TCLESKOPAI ir STEREOSKOPAI.
Kas tai yra 

įjl y Teleskopai Ir
Stereoskopai?

Teleskopas, 
f ' '■Y™ prietai-

/. sasu padidinan-
čiais stiklais, 

// kaip hfatotė ant
virš padėto pa
veikslėlio, per 
kurio stiklus, 
kad žiūri ant 
mažo abrozėlio, 
tai abrozėlis žy
miai pasididina 
ir jame atsi- 
skirsto ypata 
nuo ypatos, 
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 abrozėliai, kurie dedasi į teleskopą ir į juos žiūrisi per teles
kopo padidinančius stiklus. Stereoskopai susideda iš 25 paveikslėlių iš Kristaus 
gyvenimo su visomis kančiomis. Taipgi turim visokių svietiškų apie 100 ryšių. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokiy 
paveikslų reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokiy svietiškų. Adresuokit: 
K. J. IN TAS, P. O. Box 1724, New York City, N. Y.

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijitna krauja 
arbasypili,nubtegima sieklos, patrotitu stypribe,pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti įšaldomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita^par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tukspecijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita korivertaSJJesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir"adresa ant 
Šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth AveBoe, Ci>icMo:

Godotinas Tanilsta: Pagal Tamintoa prif.adiejma, a# noriečjau 
jogTamista prisiustumei niau vysai dykai vėna jusu knyga del vyra.

Vardas

Adres: Steltas

TEISINGIAUSIA < TVT'Tr'IZ A 
IR GERIAUSIA API I H K A

LIETUVIŠKA * llulKla

Kriaučiai laikosi. 4 balan
džio Faneuil Hali buvo tarp- 
tautiškas mitingas su tikslu 
protestuoti prieš skebu įsiga
lėjimą per bosu ir miesto kal
tę. Visi kalbėtojai kvietė 
laikyties ir, pagaliaus, pri
imta atsakanti rezoliucija. 
Kapitalistu presą atsisakė' 
spausdinti tą rezoliuciją.

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto,

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

‘ Telephone So. Boston. 845 M

i DR. F. MATULAITIS
; 495 Broadway
• so^rrosTON, mass.
[ Valandos:

1 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
! Nedaliomis iki 3 vai. po piet.
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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 ligų, kas 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

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

UŽŠVIS SAULELEI 
Į MUSŲ LANGELĮ!

m»'iIIITITWnTBIII

I DIDŽIAUSIA BOSTONE
Į SANKROVA ĮOLSEL1SĮ 
g Vyno, Visokių Likierlų, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, E Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų. E DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.
■ Jei nori sveikų gėrymy ant Kaledy, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai
■ ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
B atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
B o męs prisiysim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

Brightono teatrai, kuopa 
“Perkūnas” statė ant scenos 
“Velnias ne Boba.” Geriau
sia atliko roles V. Rimkus ir 
Garelis. Po teatrui buvo šo
kiai ir lėk. krasa. Dovanas 
laimėjo V. Rimkus. Dėlei 
neišsigarsinimo publikos bu- 
vo'mažai. Reikės pridėti.

Jonukas..

Dr. Chas R. Vinal rime 
ir prirenka- 
me Akinius

AKIS

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

Yra geriausia (lydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokia gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei- 

! tai išgydome kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kauly, Sąnariy, Ausy, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.
Ofiso valandos:

Nuo 10 ryto iki S'Val. vakaro;
Nedėliomis nuolO iki 1 popiet.

140 Boylston Street

Akių Specijalistas

399 a Broadway boston
arti E Street

A.G. Groblewski
COR.RLM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

(iarsų Lietuviškų—Lęnkškų Vastų

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtus lioknrstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
lengvyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jusiį tikriį galingų gerų liekarstų, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai svaikas, nes krutinę ir galva nustojo skaudėti 
te.lp ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukllurgs-sukumpjĮS, o per galybę augS- 
čiausio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dčkavojanlis tik Philadel- 
phlos M. Klinikų!. Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago III.

Mrs. Petronėle Bakutčnč, 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dėkavoja už išgydymų, nc» 
pirmiau Jų gydė didžiausi Now Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphia 
jos M. Clinlkas, atsakančiai Į trumpų laikų, moteriškę padarė sveika nuo labai didelės ir apge
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazioras, Iii 12 Chestnut st. Trenton, N. .J. Nemažiau yra dėkin
gas už išgelbėjimų jo gyvasties ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų pinučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks,333 15th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičla03 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birscnas, 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. 1). I. Malboro, Mass. Mr. Jos. 
Jureviče, 117 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tuksiančiai kitų, kurių negalime Į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laįke tikrai nori išsigydyt., tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į pamačlyvų vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laiškų; kas kenkia, o busi Išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikus Ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia ilga sergate ir kas kenkia, 
nes Jeigu spcciališkal profesionališkas daktaras Klinikų pripažins, jog gali būti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrų pagalbų; be peilio be operacijos, bet su tikroms liekarstoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sųnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimą, 
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervy ligos: teipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškių Il
gy, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot teip: X,

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 Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

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

TRIS CJHROS KINVaOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c 

pasaulių ratas 
ir kitas planetas, Su paveikslėliais........................... .

MEILES KARŠTLIGĖ
meilę ................................. .............................................. jNte.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais 6iuo adresu

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Teatras Pittsburge.
Trjs komedijos ir dramos bus lošiama 

subatoj, to d. balandžio, 1913 m. Pitts
burg, Pa., salėje German Odd Fellows, 
18 ir Sarah sts. S. S. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Dvi teatrališkos draugijas Pittsburgh 
ir Wilmerdingo loš “Kvailę supras, ak
lę pažins,” “Knarkia paliepus” ir “Sa
liamono Sapnas.” Bus ir negirdėtų 
deklamacijų, dialogų ir monologų. Už
tikriname, kad bus gerai ir gražu, nes 
aktoriai ir aktorkos drąsus ir garsus. 
Viską rengia L.S. S. G-ta kuopa. Skai
tytojai! atsilankykite ir kaimynus pa
raginkite! Įžanga: 50c., 35c., ir 25c. 
ypatai. Tokio teatro dar nebuvo. Gė
rėsis, kas tik atsilankys.

O KAS ČIA? DAUGYBĖ

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

Skaitytojams.
Meldžiame visu ty uLais

vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

PIGIŲ KNYGŲ!
Vadas prie moterystės. Naudinga 

knygelė norintiems apsipažint su 
moteryste ...........................................15c

Teisinga paslaptis.. Čia išaiškina- 
namas ženybinis gyvenimas, kurį 
turėty pažint kiekvienas vyras, 
moteris, vaikinas ir mergina......25c

Morališkas kabalas, iš Saliamono 
knygy, su daug štuky ir būrty...15c

Burtininkų paslaptis būrimas iš ka- 
zyriy, taipgi galima išmokt magiš- 
ky štuky ...........................................  25c

Senovės bajoru malonė arba innjau-
ka dėl mužikų z..................................... 10c

Pasakos, pritikimai,, veselios ir juo
kų dainos ..............................................20c

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

Dainos vasaros, grožybių, tai viena
iš naujausių dainų knygelė ........  20c

Apgailestavimo balsai; graži dainų
knygelė .................................................

Vadovas* arba mažas žodynėlis, pa
rankus; mokintis angliškai .........

Mokslas, sveikata ir kultūra, kuria
privaJo visi jauni žinot...................

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

Krikščionybe ir socijalizmas. nau
dinga katalikams perskaityti ...  15c
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį imant 

nemažina kaip už $5.00.
Pasarga;pinigus visados siųskit su už
sakymu knygy, nes ant paskolos nie
kam nesiunčiam. Pinigus galima siųst 
Registruotu laišku arba Money Orderiu. 
Suma nesiekiančia dolerio, galima siyst 
krasos markėmis. Siųskit šiuo adresu:

STASYS VALASKAS
10604 Curtis Ave., Chicago, HL

Perkant žiūrėk, kad butų ta niarkė„ 
o gausi teisingai.

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

Egiutero No. 1. 
Egi u te ro No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Most.is

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
:35c. 
25c. 
25c. 
25c.

25c

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

Reikalaukite tuojaus.

I P Tmnita 822 Washington St. 
O i UlHlla, liOJST’Ors, MASS:

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyrišku^ ir Moteriškus rubus. 

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

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

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutuisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau? negu ki
tose aptiekose. Pas mus randasi viso
kios gyduolės, kokios tik randasi pa
saulyje. Gyduoliy galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiysime per expresą. 
Visada kreipki ties pas visiems žinomą 
lietuvj šiuo adresu:

JONAS KASPARAVIČIA, 
163 Seventh st., cor. E st.

So. Boston, Mass.
Namy adresas: l#8--7-th st., S. B.

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

Ų Telefonas Richmond 2?!26N. „ 2787-J

j Dn David W. Rosen
321 Hanover Street

BOSTON. MASS.
0 Mano ofise galite susikalbėti vi-
5 sose kalbose.
£ VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
'A Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

Limmentas Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas - - .
Antylnkson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusį 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 

'Ugniatraukis - - - -
Skilvio Lašai - - ' -
Gyduoles užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo -
Gyd. dėl nematinio Pilvo -
Milteliai apstabdyrnui

Galvos Skaudėjimo
Į Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatom 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure)) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas
Muilas Plaukų Saugotojas
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas 
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus
Grobiovskio Pleisteris

(Kaštavote)
Pamada Plaukams ...
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse* 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkeles -
Gydymas nuo uždegimovDantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parky

ir Niežų - - . .
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligoa;

Kiekvienas lietuviškas štorni'kas

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$T1.25

:$2.00 
$2.00 

$50

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
Tikras Lietuvis Daktarus ir Chirurgas Philadelpliijo].

Ką-tik išėjo iš po spaudos Anarchistų leidžiama Knyga, 

‘ikroji Draugija ir Dirbtine 
Išdėjimas priežasčių netikumo dabartinėsdraugijos su isto
rine peržvalga dirbtinės draugijos pragaištingumo ir nuro
dymais į tai, kuomi Tikroji Draugija privalo būti. Tikra 
pagelba tiems, kurie įieško išėjimo iš dabartinės draugijos 

•uelcmtumų. Parašė J. Laukis, pusi. 42. Kaina tiktai 10c.
Taipgi galima gauti pas mums Anarchistų literatūros 

lietuvių ir rusų kalbomis, irk k. Norintiems susipažinti 
su Anarchizmu bei kitomis mokslo teorijomis, skaitykit

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

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

GERIAUSIOS IR UMVUiOQ 
AKYV1AUSIOS IVIN I
Kiekvienam perskaityti yra šios: 

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

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

Reikalingi agentai.
F. MILOŠAUSKIS

So. Boston, Mass. •25 — 2nd St.

... 50c 
iš

(i) (<~>

LAkušerka!
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Pabaigusi kursą Woman* Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi miteikia visokias rodąs ir 
ir pagelba invairiose moterų ligose.

F. Stropiene, BROADWAY

SO. BOS TON. MASS.

ta ip- 
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose a.nt 
pardavimo, kad musy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo Štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jarne. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBUEWSKI /
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

i

Gydo visokias ligas vyru, moterių, vaiku ir daro 
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišku 
mokslu Indianos Universitete, buvo iniestavu dak
taru, kur praktikavojos po dlspenuares mieste In
dianapolis, Ind. Paskui speoijališkal mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas 
didžiojo mokykloje The New York Post 
Graduate Medical School and Hospital. 
To įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus į- 
rengG savo locnę. namę mieste Philadelphijoj, kur 
priima visokius ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
peraciju. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės, 
likos užganėdinti ir dėkingi. Jeigu kas peikia dak
tarę. Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojas ar
ba koksai valkata tarnaujantis pas kokius apga- 
vlngus daktili us.

Daugybes padOkavonių. Kelios čionai talpinusi.
Malonus daktaro Ig. Stankus, jųpų gyduoles atnesO man dldMaupia naudtj, u?, ka ieta 

rlu širdinga ačiū ir platniBiu jueu vaidą tarpe savo pažystamų ir giminių. Juozapas Vol- 
kavičla, 821 Antelope at., St. Louia, Mo.

Is Canados rašo taip: Ąs, Motiejus Bružas, širdingai dčkavoju daktarui Ig. Stankui 
už išgydymu manus nuo vyriškoj ligos. Prio 6 daktarų Kreipiausi Canadoj ir daug pinigų 
paleidau, bet negalėjo manąs išgydyti, O kaipatsišaukiau pas daktarų Ig Stankų ir Jis 
mane išgydo nuo pirmo prisiuntimo g duolių. Ištariu ačiū ir siunčiu savo paveikslų (io- 
tografijų) vietojo padOkavonOs už Išgydymų. P. O. Barnet, B. C. Canada.

A. J. Auskaitis, 511 Railroad are , Brooklyn, N. Y. Išreiškiu savo širdingų padoka- 
vonąDr. Ig. Stankui už Išgydymų nuo skaudOjimo pečių, skaudOJimo po krutinę ir sun
kaus kvOpavimo. Da turiu kosulį, bet ir taa daug kartų mažesnis negu pirma.

Tos visos padOkavouOs yra idOtos su davelyjimu pačių pacientų.

PASARGA. i
Pamlalykite gerai, Jeigu daktaras pats gali perskaityti Jųsų laiškų ir pats gali su Ju

mis sušnokčtl, tai gorinus gali išgydyti negu tie daktarai, kurie jųsų kalbos visiškai nesu
pranta. Neapsigaukite, nOru tenai lietuviško daktaro tuose institutuose lr Kllnikpee, ku
rie garsinasi po laikraščiu’. O jeigu kokis berniuku istlumočis tenai jųpųlietuviškų kai- 
ba’kokiatn daktarpalaikiui, tat supraskite, kad toks tonai yi a ir gydymas. Tuos Institutus ir 
Klinikos užlaiko šnekiąją bernapalaikiai ir pas Juos neina geras daktaras tarnauti. Mano 
širdingas patari nnęcjoigu nenori gydytis pus lietuviškų daktarų,ta! paimk kokį žmogų.kuris 
sušnek gerai angliškai, Ir nueik su Juoml pas gorų daktarų savo miestelvj, o apturOsl tenai 
tikrų pagelba^ O Jei norite galite atsišaukti ir pas mane. AŠ teipgi paduosiu Tamstai tei
singų dųktariškų pagelbų. Bcdnus aš įlydau dovanai

Nepamirškite ofiso ir rezidencijos adreso. Visuomet kreipkitės ypatlškai arba su 
laišku šiuo adresu.

Dr. Ignatius Stankus
1210 SO. BROAD ST., PHILADELPHIA, PA.
Ofiso f r,yto nuo 9 ik*111 ūo pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki 8. 
Valandos j Nedaliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

Mielai aš pa- | ĮūBD0QLę\. 
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Richter’io t
Pain- 

Expelleriu

ankjYou]
.1 r / v -.

Dingo skaudėjimas kakle ir diegi
mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šepojč.

\ Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.
J P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York. 

Richter io Congo l’lllės yra geros nuo viduriu aukietojimo. 25c. ir Wft.
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AR NORI
gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu goru 
magiszku sr.tuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu In- 

1 hai nori, o nežinai kur ju gaut? 
j Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
/ na ir tūszku adrosH, o asz tuo- 
f jaus ta Katalioga ir tas estukas 

tau nusiusiu dykai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAG1KAS)

3260 Union Ave., CHICAGO, ILL.

;S'' DAKTARAS
Vienatinių mus tautos 

Mcclieinos P r<> f <• a o r i u b 
MaBsuehuKCttH valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tftmyk! 
Neik jieškot manę in ap
tieka ant kampo po mano 
offisu, let lipk vienais 
tiepais augštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai. o \ iršui ,iu ant lentos
didelčm raidėm parašyta “Lenkiškas Daktarai”. 
OfCit o valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

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

Telephone Richmond 1967>R.




