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AMERIKOJ
Vyskupas Hoban ir kun. 

Kuras pralošė bylą.
Mūsų korespondentas Pa- 

rapijonas mums praneša iš 
Scranton, Pa.—Balandžio 1 
d. augSčiausias Pennsylvani- 
jos teismas išdavė nuospren
dį, pagal kurį vyskupas Ho
ban ir kun. Kuras jau ketvir
tą sykį pralošė bylą už lietu
višką bažnyčią, prie kurios 
taip skverbėsi. Seniau jisai 
turėjo teisę tik paskirti 
kunigą. Dabar ir tos teisės 
nėra.

6 d. bal. lietuviška bažny
čia tapo atidaryta. Visos pa
maldos atsibuvo be airiu vys
kupo geradėjysčiu. Žmonių 
buvo daugybės.

Dabar kun. Kuras keikia 
susirietęs tuos, kurie laimė
jo. Lai sau keikia.

Senatoriai bus renkami 
tiesiu žmonių bal

savimu.
Connecticut valstijos legis

lature priėmė billiu, sulyg 
kurio senatoriai turi būt ren
kami tiesiu žmonių balsavi
mu. Taigi, dabar 36 valsti
jos priėmė panašu billiu. Ka
dangi tai du trečdaliai visu 
valstijų, tai dabartiniai sena
toriai bus renkami tiesiu žmo
nių balsavimu.

Didelis streikas.
Korespondentas P. Čeka

nauskas mums praneša iš 
Milford, Mass.: — Miestelyj 
Hopedale sustreikavo darbi
ninkai dirbtuvėje, kuri pri
guli buvusiam Mass, guber
natoriui p. Drapperiui. Ten 
dirba 2300 darbininku. Iš- 
dirbystė audžiamu ir tam pa
našiu mašinų.

Žmonės per 10 vai. nega
lėjo uždirbti nei 2 dol. Dar
bas buvo nuo štukiu. Darbi
ninkai daugiausia valakai ir 
armėnai, kurie susiorganiza
vę į IWW., vadovaujant Et- 
torrui, nutarė streikuoti.

1 d. bal. išėjo į streiką su- 
virš 1000 darbininku. Dabar 
streikuoja suvirš 2000. Dirba 
tik airišiai.

Policija jau darbuojasi: 
dviems streikieriams pramu
šė galvas. Policijos pasikvie
tė iš kitu miestu. Yra dar ir 
50 speciališku policmanu, iš
viso 150.

Reikalaujama darbo nuo 
dienu, trumpesniu valandų ir 
didesniu algų. Lietuviu strei
kuoja apie 20. Visi laikosi 
drūčiai, tik anglai baidosi 
IWW.

Apie pražuvusias 
merginas.

Pereitame “Laisvės”
meryj minėjome apie pražu
vimą 20 merginu ateiviu,va
žiuojant iš New Yorko Chi- 
cagon. Pranešėme, jog jąs, 
veikiausia, suviliojo paleistu
vystės agentai. Mūsų ko
respondentas Geibis iš Cleve
land© pristatė mums dau
giaus apie tai žinių. Štai jos:

Baltimore-Ohio gelžkelio 
valdyba praneša, būk tos 
merginos nuvažiavusios į 
Chicago, bet tai melagingas 
pranešimas.

J. F. Lunger iš Chicagos, 
bankos darbininkas, pasako-

ja sekančiai apie merginu iš
vogimą. Jisai važiavęs tuo 
pačiu traukiniu. Jau iš anks
to buvo matoma ir tikėtina, 
kad tos merginos bus pavog
tos. Tūlas gražios išžiūros, 
jaunas vaikinas, uniformoj, 
kada traukinys pribuvo į New 
Castle,’ Pa., pasakė mergi
noms: “galite eiti ant už
kandžio. Tik niekas daugiaus 
iš senesniu moterų ir vyru!”

Kada merginos nuo stoties 
nuėjo ant užkandžio, tuomet 
traukinys apleido stotį, o 
merginas paliko.

Imigrantės, susideda iš 
francūziu, danių, norvegių ir 
lenkiu. Apie lietuves nieko 
neminima.

1500 merginų išvagiama 
kasmet.

Cliford Rue, advokatas gy
vojo tavoro pirkliu, pasakė: 
“Kas metai pavagiama 1500 
jaunu merginu pakeliui iš 
New Yorko į Chicagą. Gy
vojo tavoro pirkliai tankiau
sia vartoja kelias kalbas ir 
pasirėdę valdiškais drabu
žiais, kad turėti didesnį au-
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LIETUVOJRUSIJOJUŽSIENYJ Laidoja žuvusius.
Konstantinopolis, 9 d. ba

landžio. Turku ir bulgaru 
kariumenė, kuri stovi ties 
Tčatalijos fortais, nutarė ke
lioms dienoms liauties kovo
jus. Tuomi tarpu abidvi pu
sės palaidos žuvusius karėje.

Europiečiai ginasi nuo 
Amerikos milijonierių.
Paryžiuj tveriasi europie- 

jiška lyga apgynimui senovės 
dailės paveikslu nuo Ameri
kos milijonierių. - Mat, pas
kutiniais metais daugelis mi
lijonierių, panašiu į Morga
ną, važinėjasi po Europos 
didmiesčius ir už savo milijo
nus supirkinėja puikiausias 
muzėju retenybes.

Europa pasigenda puikiau
siu paveikslu, kurie kadaise 
puošė didmiesčiu muzėjus.

Jau susitvėrė tam tikras 
komitetas, kuris rūpinsis, 
kad būtu išleisti parėdymai, 
uždraudžianti gabenti Ame
rikon dailės retenybes.

Atvažiuoja Friedmano 
padejikč.

Iš Berlyno išvažiuoja "dak
taro Friedmano padėjikė, 
kuri keliauja New Yorkan. 
Be Friedmano jinai tik viena 
žino sekretą nuo džiovos, ku
ris yra slepiamas nuo visu.

Jos pavardė Zoch; ji tu
rinti tik 28 metus.
Areštavo dar vieną sufra- 

gisčių vadovę.
Londonas. Suareštuota i'h 

antroji po poniai Pankhurst 
sufragisčiu vadovė ponia An
nie Kenney. Ją nuvedė į ar
timiausią policijos stotį, kur 
tuojaus paleido po paranka. 
Žuvo dar viena keliaunin- 

nų kompanija.
Christiania (Norvegija). 

Gauta žinios, kad vokiečiu 
poleriškoji kompanija, vyku
si į šiaurę ištirti polerišką- 
sias srytis, nepasiekė savo 
tikslo. Per didelį vargą ke
li iš ju pasiekė Špicbergeno 
salas. Kompanijai trūko pla
tesnio patyrimo.
Chinija neišsimoka skolų.

Chinija jau neįjiegia išsi
mokėti visu skolų. Svetimos 
gi valstijos jai labai nenoriai 
skolina, o jeigu ir skolina, 
tai ant labai sunkiu išlygų-

Dar šiomis dienomis Chi
nija negalėjus išsimokėti sko
lų Belgijos bankieriams.
Nauja Francijos minis*

5 d. bal. Haywood ir Le
ssing stojo ant “Suprime co
urt” (augščiausio teismo) ir 
abudu liko liuosi.

Tą pačią dieną kalbėjo Sei- 
delis iš Milwaukee, temoje— 
“Ko nori socijalistai”.

6 d. bal. buvo mitingas 
miestelyj Holedon, kuriame 
dalyvavo į 20,000 žmonių. 
Tarpe kitu kalbėtoju, kalbė
jo Haywood ir Lessing, tik ką 
išėję iš kalėjimo.

Balandžio 7, vėl suareštuo
ta apie 100 pikietieriu. Tą 
dieną teista 200 streikierių ir 
visi paliuosuota. Kalėjime 
streikieriai bjauriai užlaiko
mi. Šeriama supuvusia mė
sa!...

Pradeda pyktis su 
Japonija.

Washington balandžio 9 d. 
Japonu pasiuntinys jau už- 
Drotestavo prieš Čalifornijos 
egislatuęą, dėlei biliaus apie 

žemės pirkimą. Pagal tą bi- 
liu, svetimžemiai neturi tie

sos įgyti žemės nuosavybę 
Čalifornijos valstijoj.

Japonai smarkiai sujudo 
orieš tokį užmanymą. Ju 
aikraščiai talpina sieksni

nius straipsnius ir reikalauja 
nuo savo valdžios, kad ta ne
dalyvautu tarptautiškoj pa
rodoj San Francisco 1915 me
tais.

z Kaip matyt, Suvienytu 
Valstijų Valdžia nenori nusi
leisti prieš japonus. Wilso
nas bent sakosi nenusileisiąs.

Friedmanas j*au Pro
vidence.

Daktaras Friedmanas jau 
pribuvo į Providence R. I. 
Jisai nusidavė į valdos se- 
natoriją gretimam miestelyj. 
Tenais buvo susirinkę 125 
žmonės, kurie pasirašė ant 
peticijos daktarui Friedma- 
nui. Jie prašo išgydyti juos 
nuo džiovos savo stebuklin
gais vaistais.

Daktarui Friedmanui 
leista užmokestį imti už 
vo vaistus.

Tvano pasekmės.
Ohio valstijos atstovai 

kongrese reikalauja, kad bū
tu duota pašelpa $40,000,000 
dėl nukentėjusiu nuo palvi
niu Ohio valstijos žmonių.

Daugelyj miestu Illinois 
valstijoj, tarpe pabėgėliu iš 
apsemtu vandeniu miestu, 
prasidėjo epidemiškos ligos. 
Štai mieste Roseclair rauplė
mis apsirgo 200 žmonių.
Areštavo žinomą rašėją.
Hazleton, Pa. Čia areš

tuota Margarieta Sander, ži
noma Amerikos rašytoja. Ją 
kaltina būk ji kursčiusi šilku 
darbininkus prie streiko.

Tai kokios naujienos plau
kia iš visos Amerikos. Tik 
streikai ir žiaurumai!

Žuvo 5 geležkelininkai.
Montpelier, O. Nuėjus nuo 

relių pasažieriniam trauki
niui, užmušta du geležinkeli
ninkai. Trįs labai sunkiai 
sužeisti. Jie pasimirė ligon- 
buty j.

TrĮs sužeista. Buffalo 10 
d. bal.
streikas 
Milicija 
ninkus.

Z. Aleksai nėra susimy- 
lėjimo.

Sužinojome iš tikru šalti
niu, kad nuteistam katorgon 
už prigulėjimą prie Lietuviu 
Socijaldemokratu Partijos Z. 
Aleksai nėra jokio susimylė- 
jimo.

Jisai besėdįs Pskovo kalė
jime. Tame kalėjime dau
gelis katorginiu buvo svajoję 
gauti bausmės sumažinimą 
3ent trečdaliu, vienok taip 
nebuvo.

Mūsų gerbiamas draugas 
jaučiasi katorgoje neblogai. 
Ant sveikatos nesiskundžia. 
Žiopliai-vėpsotojai bran

giai užsimokėjo.
Vilniuje ant Lukiškio ple- 

ciaus dienoje caro jubilėjaus 
buvo viešos pamaldos. Susi
rinko popija ir generolai su 
“stupaikom” (kareiviais) ir 
darė savo ceremonijas.

Keli šimtai vėpsotoju suli
po ant kokios tai senos ark
ly dės stogo ir, išpūtę akis, 
tėmijo į tas ceremonijas. 
Nors stogas braškėjo, betgi 
kol nesijudino—tol išlaikė. 
Pasibaigus gi parodai, visi 
strimagalviais ėmė grūsties 
žemyn. Tuomet stogas lūžo.

Apie 30 vėpsotoju susižei
dė, o tris ir visai į ligonbutj 
reikėjo nugabenti. Bent at
simins carą-batiušką!
Mirė “Šaltinio” redakto

rius.
Mariampolėj mirė kun. Ci- 

vinskas, buvęs “Šaltinio” re
daktorius. Minėtasai kuni
gas buvo vienas iš klerikaliz
mo šulu.

Tilžės krematorija.
Krematorija vadinasi tam 

tikras namas, kur numirusiu- 
ju lavonai deginama. Tilžėj 
toksai namas jau statoma ir 
tikimasi, kad ligi spaliu mė
nesio bus pabaigtas ir bus 
galima jau lavonai deginti. 
Numirusiujū kūnai bus degi
nama tik tu žmonių, kurie 
prieš mirti patįs išreikš tokį 
pageidavimą.
“Alarijampolės Ūkininkų 

Draugija.”
Marijampolės Ūkininku 

Draugijos metinis skyrių at
stovu susirinkimas buvo ko
vo 12 d. Marijampolėje. 
Draugija įsteigta ir vedama 
pačiu Suvalkų gub. lietuviu 
ūkininku, padedant kaiku- 
riems svietiškiems inteligen
tams (agronomams, inžinie
riams, gydytojams, advoka
tams) . Draugija dabar turi 
20 skyrių su 608 nariais. Iš 
skyrių atskaitų pasirodė, 
kad pereitais metais skyriuo
se buvo gana daug įvairiu a- 
pie žemės ūkį paskaitų ir pa
mokymu, daryta bandymo 
laukeliai, pirkinėta susidėjus 
trąšos, mašinos, sėklos ir ki
tokie daiktai. Skyriai turi na 
riu nuo 19 iki 90, kuriems pri
klausė nuo 700 iki 3000 mar
gu žemės. Išviso dabar drau- 
gijon prigulinti nariai turi 
apie 30 tūkstančiu margu 
(lenkišku) žemės. Susirinki
mas tęsėsi pusdvyliktos va
landos ir padaryta 
svarbiu nutarimu.

Apie Rusijos moteris.
Garsus vokiečiu socijalis- 

tas Augustas Bebelis parašė 
sekantį laišką į moteris-dar- 
sininkes Rusijoj. Mat, Ru
sijos moterįs nutarė sykiu su 
viso svieto moterimis daly
vauti apvaikščiojime moterų 
dienos. K

A. Bebelis rašo: “Labai 
džiaugiuos iš Jūsų nutarimo 
dalyvauti moterų dienos ap
vaikščiojime. Rusijos mote
rįs daug daugiau nei kitu 
kraštu moterįs turi kovoti už 
savo teises ir jos daug nuvei
kė kovoje už savo tautos lai
svę. Tojo kovoje Rusijos mo
terįs žiūrėjo mirčiai stačiai į 
akis ir nesibijojo jokiu perse
kiojimu. Jokia tauta nepa
klojo taip daug auku prieš 
liuosybės altorių, kaip rusu 
tauta ir niekur kovos sąlygos 
nebuvo taip sunkios, kaip 
Rusijoj. Aš drąsiai galiu pa
sakyti, kad Rusijoj moterįs 
stovi pirmoj eilėj laisvės ko
votoju.”
Juodašimčiai reikalauja 

karės su Austrija
Peterburgas, 7 d. balan

džio. Juodašimčiai įtaisė di
delę demonstraciją. Veik a- 
pie 50,000 žmonių susirinko 
ties palocium senosios kara
lienės su savo vėliavomis ir, 
dainuodami himną, pradėjo 
'saukti: “Šalin su Austrija, 
lai pražūsta Austrija!” Pa
našus parašai buvo ir ant vė
liavų. Jie reikalavo, kad 
Skutari būtu pavesta juod- 
kalniečiams.

Policija per pirštus žiūrėjo 
į juodašimčius.

Už ką suima?
Valstybės Dūmon gali nu

eiti pasiklausyti kiekvienas 
žmogus. Tik einant reikia 
gauti nuo vieno Dūmos at
stovo tam tikrą su to atsto
vo parašu bilietą. Šiomis 
dienomis Dūmon buvo nuėję 
5 darbininkai. Jie turėjo to
kius bilietus ir ju niekas ne
galėjo trukdyti. Įleisti į Dū
mą juos įleido, bet, išeinant, 
juos suėmė. Palaikę porą 
dienu paleido. Bet negana 
to. Dirbtuvė, kurioje dirbo 
tie darbininkai, ju nepriėmė 
atgal. Tuomet kiti tos dirb
tuvės darbininkai sustreika
vo, reikalaudami, kad tuos 5 
darbininkus priimtu atgal. 
Dirbtuvės užvai^dos, maty
dami, kad reikia nusileisti, 
priėmė tuos darbininkus ir 
streikas pasibaigė.

Streikuoja studentai.
! Streikuoja Peterburgo ka

riškos medicinos akademijos 
studentai. Mat, neseniai 
jiems įsakyta atiduot visiems 
aficieriams garbę, o studen
tai to nelabai nori. Beto a- 

. ficieriai pradėjo šiuo laiku 
labai kibti prie studentu su 
visokiomis priekabėmis. Dėl 
viso to studentai ir streikuo- 

! ja, reikalaudami atmainyti 
tą bjauru įsakymą, liepiantį 
atiduoti aficieriams garbę. 
VAtjausdami Peterburgo stu- 

’ dentu nuoskriaudas, sustrei-
• kavo ir universitetu studen-
• tai-medikai, kaip antai Char

kovo.

Šnipų orlaivis.
Francūzijoj, pat parubežyj 

Vokietijos, nukrito didžiulis 
vokiečiu orlaivis “Zeppelin.” 
Prancūzai jį tuojaus suareš
tavo. Sako, kad tai buvęs 
vokišku šnipu orlaivis, kuris 
ėmęs pienus nuo Francūzijos 
tvirtovių-

Didžiausis pasažierinis 
laivas.

i
Hamburge nuleista vande

nin didžiausis pasažierinis 
laivas “Vaterland” (Tėvynė), 
kuris talpina 5000 tonu. Lai
vas turi 83 atsargos laivelius, 
kuriuose, ištikus nelaimei, 
galį sutilpti 4.050 keleiviu.

Austrijos kariumenė 
Juodkalnijos parubežyj.
Pulkas Austrijos kareiviu, 

stovinčiu Kataroj, jau nuėjo 
linkui Juodkalnijos rube- 
žiaus. Austrijos kariumenės 
vadai ir valdžios žmonės yra 
įsitikrinę, jog jiems reikės 
kariauti su Serbija ir Juod
kalnija.

Ir vėl milijonai ant 
kariumenės.

Berlynas, 9 balau. Šiandien 
susirinko parlamentas dėl 
aptarimo daugelio bėgančių
jų reikalu. Raidžia įneša 
billiu, kad būtu padidintos 
mokestis ant $250,000,000. 
Kariumenės užlaikymui pra
šoma daugiaus $47 milijonu, 
negu ligšiol buvo.

Veik visos partijos nenori 
tokiu dideliu mokesčiu. Vie
nok, galu gale, kaip tai visuo
met būdąvo, atžagareiviu ir 
kataliku partijos sutiks ant 
valdžios propozicijos.

Tik vieni socijalistai prie
šingi toms pasiutusioms iš
laidoms, metas i metą kįlan- 
čioms.
Agituoja už pripažinimą 

Chinų republikos.
Pripažinus Suvienytoms 

Valstijoms Chinijos republi- 
ką, dabar ir Japonijoj prasi
dėjo agitacija, kad pripaži
nus naują republiką. Ligi- 
šiol dar nei viena didžioji 
Europos valstybė nepripaži
no Chinijos republikos. Mat, 
jos manė, kad Chinijc^ repu
blika tuojaus sugrius ir Chi- 
nijon sugrįžš despotiška mo
narchija.

Dabar jau visi pradeda 
matyti, kad Chinijoj prigijo 
republikos forma.
Entuziazmas tarpe Belgi=

Klausimas apie muitus 
perkeltas kongresan.

Washington, 8 d. balandžio. 
Klausimas apie muitus per
keltas į kongresą. Patsai 
Wilsonas ypatiškai pribuvo į 
atstovu rūmą ir perskaitė sa
vo pranešimą. Tame prane
šime jisai sakosi norįs, kad 
muitai būtu perkeisti taip, 
kaip to reikalauja demokra
tu partijos platforma.

Republikonai priešinasi 
muitu panaikinimui. Tam 
priešinasi ir dalis demokratu, 
ypač iš stambesniųjų kapita
listu.
Ant streikierių galvos rei

kalaujama 3000 mi= 
licijonierių.

Buffalo, N. Y. Išleistas 
paliepimas pristatyti 3000 
milicijonieriu, kad nuslopi
nus streiką karu darbininku. 
Jau visa savaitė, kaip strei
kuoja “International Rail
way €o.” darbininkai. Kom
panija palaiko susinešimus 
tarpe Buffalo, Niagara Falls, 
Lockport ir dar keliu mažes
niu miesteliu.

Mūsų valdžiai dabar tikra 
rugiapjūtė! Kaip praneša te
legramas iš 9 d. balandžio, 
kariu menė jau šaudė į strei- 
kierius.

Ekspliozija plieno dirb
tuvėje.

Pittsburgh, Pa. 6 balan
džio. Šiandien prieš pietus 
atsitiko baisi ekspliozija plie
no dirbtuvėje, kuri priguli 
United Steel Co. Eksplioda- 
vo puodas su ištirpinta gele
že. Lavos sriovė sudegino 3 
darbininkus, kitus du mirti
nai sužeidė.

Patersono streikas.
Korespondentas Liutkų 

Kazys praneša “Laisvei” iš 
Patersono: Balandžio 5 su
areštuota 142 pikietieriai, o 
kalėjimai jau ir be to buvo 
pilni. Tuomet airiu kunigas 
pavedė skiepą po šv. Jono 
svetaine. Tada tuos strei- 
kierius, kurie netilpo į kalė
jimą, sukimšo į skiepą. Tai 
kokiu esama gailestingu kle
bonu!

da-
sa-

Nauja Francijos ministeri
ja giedanti seną giesmę. Ji 
sakosi rūpinsiantis palaiky
mu kareiviškos Francijos ga
lybės ir agituosianti, kad ka
reiviai tarnautu kariu menėj e 
tris metus. Taip-pat bus pa
daugintas kariumenės skai
čius ir sustiprintas laivynas.

Socijalistų laimėjimas 
Argentinoj.

Rinkimuose iš Boenos Ai
res distrikto socijalistai lai
mėjo du kongresmonu ir vie
ną senatorių.

Socijalizmas Argentinoje 
gana smarkiai kįla.

Tuzinas kiaušinių po 3 
centus.

Kur gi toji laiminga šalis? 
Ogi Chiniią. Ten tuzinas 
kiaušiniu Kaštuoja tik 3 cen
tus.

nu-

daug

Karu darbininku 
labai triukšmingas, 
sužeidė tris darbi-

Briusselis. Suvažiavimas 
Belgijos Darbininku Partijos 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją 
apie visuotiną generališką 
streiką. Tasai partijos bal
savimas yra sveikinamas vi
sais Belgijos darbininkais.

Popiežiaus padėjimas 
opus.

Nors Rymo dienraštis “Os- 
servatore Romano” sako, 
kad nėra ko bijoties dėlei po
piežiaus ligos, vienok kardi
nolai ir popiežiaus daktarai 
labai susirūpinę popiežiaus 
liga. Daktarai šaukiami veik 
kas valanda.

Ar tik neprisieis keliauti 
pas Abraomą?...
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Spaudos Balsai Laisvoji Sakykla J. BAJORAS.

BEŠIRDIS
“Pirmyn”.

Pagaliaus pasirodė “Pir
myn”. Sveikiname naują 
draugą ir tariame “Pirmyn” 
redaktoriaus žodžiais:

°...naujas laikraštis pagamina naujų 
skaitytojų būrj!”

Nauju skaitytoju būrys — 
reiškia visa eilė nauju kovo
toju už šviesesnę ateitį, prie 
kurios visi męs veržiamės. 
Darbo yra daug. Lietuviu 
darbininku laikraščiai neapi
ma visu darbininku reikalu 
pilnoje ju platybėje. Todėl 
vietos dėl “Pirmyn” užteks.

Be redaktoriaus pranešimo 
pirmame N-ry yra straipsniai 
apie Marksą ir apie Baltąsias 
verges. Apžvalgoje duodama 
vėjo “Laisvajai Minčiai”.

Iš 1000 kunigų tik 48 
blaivininkai.

“Laisvėje” jau kelis kartus 
buvo minėta apie “Blaivy
bės” draugiją ir blaivininkus, 
kuriu blaivybė apsireiškia 
tuomi, kad jie geria užmerk
tomis akimis arba už sveti
mus pinigus.

“Lietuvos Ūkininkas” ra
šo:

“Nors ir daug narių turi “Blaivybės” 
draugija, bet blaivybė Lietuvoje nepa
didėjo. Atbulai, kaip matyti iš monopo
lių apyskaitų, monopoliams vis daugiau 
pinigų plaukia”.

Toliaus laikraštis sako, kad 
ir patįs kunigai netiki į blai
vybės idėją, nes iš 1000 Lie
tuvos kunigu tik 48 absti
nentai !

Ko gi daugiau ir bereikia! 
Kaip gi mūsų klebonijų Ma- 
cochučiai ir j u Elenėlės apsi- 

.. eitu be skystimo?... Neveltui 
jie turi savo specijališką, vy
ną, kurį praminė “Kristaus 
Ašara”. O mūsų “bernardi
nai”, “šartrezai” juk į padan
ges iškėlė klioštoriu garbę.

Argi nuo tokios gėrybės 
Macochučiai gali atsisakyti?!

Apie Amerikos lietuviškus 
blaivininkus nėra reikalo ir 
kalbėti.

* Jeigu Morganas nebus dan
guj, tuomet teisybės ant svie
to nėra!

Bet atsiranda ir tokiu ku
nigu, kurie kitaip nugieda. 
Jie, mat, tariasi, turį raktus 
nuo dangaus karalystės ir 
Morganą nelabai nori įsileisti 
į rojaus pavėsį.

Sunku žinoti, kurie iš ju 
paims viršų ir kurie mokės 
geriau ponui dieVui pasuflio- 
ruoti.

Morgano priešai atiduoda 
jam pilną garbę už jo finan
siškus gabumus. “Tai buvo 
geniališkas finansinis protas” 
—šaukia jie. “Bet Morganas 
negyveno dėl žmonių, nesu
prato žmonijos reikalu, jisai 
buvo savymeilis!”

Bergždžios kalbos, tušti 
spėjimai! Darbininku klesos 
akįs atkreiptos į šią ašarų pa
kalnę, o ne į aną svietą. Že
mės kamuolys — tai centras 
mūsų darbavimosi, mūsų vil
ties ir išganymo. Čionais tu
ri būt atsilyginta už gerus ar 
už piktus darbus. Jeigu Mor
ganas spirgės pekloj—darbi
ninkams nebus lengviaus. 
Darbo priešai turi susilaukti 
“sūdnosios dienos” dar gyvi 
būdami!

;Mokslas ir kapitalas

Mokslavyriai nesigėdijo net 
išrodinėti, kad mėsa trustu 
sandėliuose nepagenda, bet 
būna amžinai šviežia.

Ir daugiau dar panašiu ar
gumentu privedžiojo tie mok
slavyriai, kurie turi savo šil
tus lizdelius, užlaikomus ka- 

^pjtalo pinigais.
Susipratę darbininkai tu 

zaunu nepaklausys. Bet kiek 
yra dar tamsesniu žmonių, 
kurie aklai įtikėję į kiekvie- 

’ną neva “mokslavyrį” ir skai
to ju žodžius šventais.

Kad mus negalėtu tokie 
ponai ‘ ‘mokslavyriai” ve
džioti, męs privalome patįs 
įgyti daugiau mokslo, kad 
pasitikėti savo spėkomis.

Bostonietis.

Iš šalies žiūrint

Juodi misijonieriai.
Po kapucinui p.Graičiunas, 

o po ponui Graičiunui žino
masis Delionis! Kaip iš gau
sybės rago pilasi klerikališ- 

, kas eleksiras. Kapucinas ir 
Graičiunas — žinomi paukš
čiai. Na, o Delionis? Kada 
tai buvo neprigulmingas ku
nigas, žmogus be jokio idė
jiškumo.

Kaip rašo “Pirmyn”, tasai 
subjektas laikė Baltimorėj 
katalikiškas misijas. Plūdo 
socijalistus ir, mušdamasis 
krūtinėn, skelbė, jog sugrįžęs 
prie šventos kataliku bažny- 

k čios.
Vienok, kaip nuskurusi tu

ri būti ta avinyčia, kurioj 
“darbuojasi” panašus ponai! 
Visiškas doriškas bankrūtas, 
visiškas protiškas puolimas!

Delipnio pavyzdys turi at
kreipti mūsų akį į vadina
muosius “neprigulmingus” 
kunigus. Taip, jie neprigul- 
mingi nuo Rymo, bet prigul- 
mingi nuo prietaru. Iš prie
taru jie daro biznį. O kas iš 
to išeina — parodo Delionio 
pavyzdys.

Feldšeris renka savo įrankius, įsako 
šeimyninkei, pradėjus kraujui iš ligonio 
žaizdos bėgti, prikimšt vatos; deda ant 
galvos kepurę ir išvažiuoja namo.

Nepraslinko nei trejatas dienu, kaip 
jau kraujas buvo vata neužlaikomas. Jis 
veržėsi iš užgautos šratu gįslos ir silpnino 
ligonį. Ligonis silpnu balsu verkė, kau
kė, dejavo... Jam skaudėjo ir silpna bu
vo... Koja buvo ištinusi ir kaip plieninė 
sulinkta štanga stipri—neištiesiama, o 
čaizda diena-dienon išrodė vis baisesnė.

Vėl parvežė feldšerį.
Šiuom tarpu motina jau nei nebandė 

artinties prie lovos: ji jautė, kad neturės 
tokiu tvirtu jausmu, kad ten išstovėti ir 
žiūrėti į savo sūnų.

Ji apsikniaubusi, verkdama, girdėjo, 
kaip feldšeris, apžiūrėjęs ligonį, pratarė: 
“Koją turbūt pritrauks... pora vyru šia 
čion pas mane... Ant krūtinės... Tu imk 
už kojos. Reikia ištiesti...” Ji irgi girdi 
skaudžius-gailestingus sūnaus žodžius: 
“Pasiutėli, paliauk! Vardan Dievr), susi
mylėk... Skaudu, skaudu”...

Tas žodis “skaudu,” motinos širdyje 
skaudžiai, skaudžiai atsikartoja, atsimu
ša pačioje krūtinės gilumoje ir ji, tik ką 
sujudindama lūpas, prataria:

—Ponuli, pamažu... Jam skaudu...
Bet ponulis ir šį kartą nieko ant to 

neatsako. Jis ir dabar tyli, ir dabar tokią 
kietą, suakmenėjusią širdį turi. Jis sku
ba, deda ant dviem vyrais ištemptos ko
jos luobelius.

Kada motina pakelia akis, pamato, 
kad veik visi stovintieji šalę lovos šluos
tosi ašaras ir gailestingai alsuojančiam, 
žodžio neištariančiam ligoniui žiūri į* akis.

Motina, pripuolusi prie feldšerio, pa
klausė:

—Ponuti, ar išgis?
—Išgis,—sako kaž-kur žiūrėdamas 

feldšeris.—Išgis,—atkartoja jis, bet sau 
mislina: “Jau pervėlu.”

Feldšerį išeinantį visi išlydi šnairo
mis.

Motinai smagu ant širdies pasidaro: 
jis “išgis,” sveikas bus.

Praslinko keletas dieny.
Iš bažnyčios išsiveržė pirma būrys 

žmoniy, o paskui kunigas ir keturi vyrai 
nešė juodai padengtą grabą, šalę kurio ėjo 
verkdama moteris-motina. Ji; laužyda- • 
ma rankas, gailestingus rokavo žodelius 
iš šio pasaulio atsiskyrusiam savo sūnui, 
frugojo. Dievui už jo tokį netiesotą pasiel
gimą, kad iš jos atėmė vienutėlį sūnelį.

Kaž kas, lyg pažįstamas, pasisuko 
ties jąja.

Ji pažino.
Tai buvo jis, feldšeris Malinovas.
—A-a, tai irtu čia?!... Tu žmogžu

dys... Per tavo rankas mano sūnelis ture-' 
jo apleisti šį pasaulį... Tu draskei jį... Tu 
beširdis... Atsiteisk dabar su juomi...

Bet Malinovas ir dabar “negirdėjo” 
jos žodžiy. Jis tik nusišypsojo. Pasuko 
ant rankos lazdelę, užsirūkė papirosą ir 
žvalgydamasis, ėjo sau, nieko nepaisyda
mas.

Netik motina, bet ir varpai, apreikš- 
dami gedulingą žinią, rodosi, gyvu žmo
gaus žodžiu, vijosi paskui Malinovą ir 
kartojo: “Beširdis, beširdis”...

Bet Malinovas, kaipo ir visados, ėjo 
sau mažu žingsniu ir, užrietęs galvą,dairė
si linkui savo narny: ar kariais nėra atva
žiavusio žmogaus vežties jo pas ligonį.

Lietuviški illiustruoti ir 
krutanti paveikslai.

“Laisvės” N14 p. Bostonie
tis rašė apie mudviejų rodo
mus paveikslus. Kartu p. B. 
duoda savo pastebėjimus bei 
kritiką.

Jau seniai yra žinoma, kad 
niekas tobulu negimsta. Ap
sirikimu visur esama. Gali 
būti tame dalis teisybės, kas 
pasakyta apie mudviejų pa
veikslus.

Vistik męs norėtume atsa
kyti p. B. ant stambiausiu 
užmetimy, kuriuos mums da
ro.

1. Sako, jog nereikia kelti 
tautiškos neapykantos. Už
meta, būk męs prie mažiau
sios progos viską suverčiam 
ant lenky. Pavyzdžiui prive
da mūšy išsitarimus, rodant 
Rymšos “Kovą” ir Gedimip- 
kalnį. • Bet męs nenorėjome 
kelti jokios neapykantos, tik 
nurodėme, kaipo faktus, jog 
taip buvo. (Argi lenkai no
rėjo išgriauti Gediminkalnį? 
Juk daug lenky tam prieši- 
nos. Red.). Mums užmeta 
žiūrėjimą į dalykus akimis 
klerikaly įr šiaury tautinin
ku. Tos kaltės męs neprisi- 
imam. Paveiksiu dailė netu
ri rubežiaus ir į ją siaurai 
žiūrėt negalima (į dailę žiū
rima ne vienodai. Red.).

2. Mums užmeta, kad Lie
tuvos išvaizda dabar netikra, 
nes daug bažnyčių, bažnyti
nių chory ir 1.1. Bostonietis 
sako, kad užtenka parodyti 
tik žymesnes bažnyčias. Bet 
męs nedarome skirtumo. 
Kiekvienas Lietuvos kampe
lis mums yra brangus ir kiek
vienas žiūrėtojas nori pama
tyti savo bažnyčią.

3. Sako, kad nėra paveik
siu iš isterijos revoliucijos 
laiky. Čia išdalies turi tiesą. 
Turime kelis paveikslus iš is
torijos Kražiy skerdynės, bet 
Bostone tai nebuvo rodoma. 
Būty gana malonu parodyti 
paveikslus ir iš kontrabandi
nės gadynės ir iš Muravjovo 
laiky, bet kur jie gauti? Bo
stonietis sako, 1 kad lietuviu 
gyvenimas ne vien tik apie 
bažnyčias sukasi. Męs tą su
prantam ir ateity su visuo
menės pagelba męs tikimės 
tą viską papildyti.

4. “Nereikia užsiimti ypa- 
tiška reklama!” Taip sako p. 
B. ir pyksta, kad męs paro
dėm Draugeliu familiją. Ši
tas paveikslėlis buvo parody
tas tarpe lietuvišky tipu. Kas 
gi čia blogo? Mielai parody- 
tumem ir daugiaus “žymiu 
familijy”. Tik kur jas gauti?

5. Mums užmeta prastu
mą paveikslu,ypač iš Vilniaus 
gub. (ne tai užmetama, kac 
rodomi prasti žmonės, bet 
kad jie prastai išėjo. Red.). 
Mums gi rodosi, kad rei
kia rodyti gyvenimą, kaip jis 
yra, be pažiby.

6. Iš motery ir moksleiviu 
gyvenimo yra keli paveik
slai, bet kur gavus daugiau? 
(Tai jūsų reikalas. Red.). Tu
rime virš 120 paveiksiu lietu
višku veikėju. Būty geistina 
gavus moksleiviu draugijų 
fotografijas.

7. Sako, kad reiktu geres
nės sistemos ir paveikslu iš 
visos Lietuvos kampeliu. Tą 
pilnai suprantame, bet reikia 
palaukti. Šią vasarą A. Ra
čiūnas tuo tikslu vyksta į Lie
tuvą, kad nuėmus ant juda
mu j y paveikslu lietuviu va
saros darbus ir 1.1. Tai bus 
naudinga.

Taip-pat prašytume, kad 
visuomenės veikėjai ateity 
mums pagelbon, suteikiant 
informacijas ar pačius paveik
slus, ypač iš baudžiavos lai
ku, Muravjovo gadynės, koi> 
trabandos laikų, iš istorijos 
Lietuvos revoliucijos ir t. t. 
(J. Danielius, 120 Grand st., 
Brooklyn, N. Y.). Už tai bū
sime dėkingi.

A. Račiūnas.
J. Danielius.

Kraujuose merkėsi širdis, 
Kad mirė jos brangus sūnus. 
Ant to šypsojosi tik jis,— 
Kada laidojo į kapus.

V.
Subarškėjo ratai, nusiprunkštė arkliai 

ir ties grįčios durimis, kieme, sustojo ve
žimas, iš kurio kūliais išsivertė liesu vei
du, didele barzda, mažas žmogutis, feld
šeris, Ivan Malinov ir smarkiai, vištos 
žingsniais, įbėgo grįčion.

Kada jis pasirodė grįčioj, tai iš‘jo 
burnos, pirmiausia, degtinės, o paskui ki
tokiu alkoholiniu “gardumynu” mušėsi 
kvapas.

Kampe stovinčioje lovoje, gulėdamas, 
staugė ligonis.

Malinovas priėjo prie lovos, pažvelgė 
į ligonį ir tarė f

— Degtinės!...
Gavęs buteliuką degtinės, pirma iš

traukė pats, o paskui padavė stiklelį ligo
niui.

—Išgerk, būsi drąsesnis!—pratarė po
nas feldšeris šunies balsu staugiančiam li
goniui.

Jis išsiėmė iš krepšio savo įrankius ir 
sidabrinėmis replaitėmis pradėjo belsties 
po ligonio kojos raumenyje esančia žaiz- 
(ft... Ilgai jis krapštė, badinėjo. Jis, bu
dinėdamas, kartais susiraukia, kuomet pa
šokdamas nuo lovos ligonis sustaugia, tai 
kartais išsišiepia, stumdamas žaizdon rep- 
lutes ir jieškodamas ten esančiu šratu, ku
riais dar tik, nesehiai, ligonis pasišovė.

—Kiaule, gulėk ramiai!... Ir sakykit 
man, kas tai per žmogus?! Jam daryk ge
rą, o jis, kaipo koks meitėlis, trankosi į vi
sas puses po Idvą... Šia čia keletas vyry! 
Ant kojy, ant krūtinės sugulkit, nes ki
taip su juom nėra kas daryti!...

Ant ligonio užgulė du, vienas ant ga
ly kojy, kitas ant krūtinės, vyru. Feldše
ris vėl su savo sidabrinėmis replutėmis 
badinėja žaizdoje. Jis vėl tai sukanda, 
tai iššiepia savo mažus rusiškus dantukus 
ir užsispirdamas, jieško žaizdoje šraty... 
Iš žaizdos, kunkuliuodamas, bėga krau
jas... Ligonis, kiek tik galėdamas, nors 
tvirtu, bet gailestingu, skausmą jaučian
čiu balsu šaukia:>

—Pasiutėliai, turėkite širdį!... Pir
miau kraują sulaikyk, o tada daryk ką 
nori: pjaustyk, badyk, draskyk!... Gelbė
kite, kas į Dievą į tikit... Ak, Dievuli, 
Dievuli!...

Šalę lovos stovėdama, alpstančia, pil
na gailesčio širdžia, verkia motina... Jis 
dar neseniai buvo sveikas, ramus. Bet 
štai, bemedžiodamas, persišovė sau kojos 
raumenį-minkštimą... Gal tai ir pavojin
ga?... Jis klysta... O, kaip gailestingai!... 
Kaip skaudu motinai... Bet kokis beširdis 
tas feldšeris! Jis nežino, nejaučia moti
nos širdies gailesčio. Jis nežino, kad mo
tina giliai jaučiasi, lyg kad jai po širdį su 
tomis replėmis belstysi... Gaili motinos 
širdis!... Argi jis negalėtu pamažu, švel
niomis, motiniškomis rankomis su juomi 
apsieiti?... Bet ne,—jis yra beširdis.

Alpstanti motina neiškenčia:
—Ponuti, pamažu... Jam skaudu...
Bet ponutis negirdi jos žodžiu. O jei

gu ir girdi, tai kas jam... Jis jau daug ir 
baisesniu žaizdy matė. Jis yra pjovęs 
žmonėms rankas, kojas, nekartą pagelbė- 
jęs žmogy išmėsinėti. Jo širdis aštri, 
kieta, kaip akmens atmušta skeveldra. Ir 
kas gi būty, kad jis dėl kiekvieno turėty 
tokią, kaip motina turi dėl savo vaiky, šir
dį? Jis tuomet, kaip ir ta motina, susiė
męs rankas, stovėtu ir žiūrėtu į ligoniį, o 
tas klyktu dar labiau, negu kad dabar. 
Bet jis ne tokis žmogus. Jis nelieja aša- 
ry; mažai paiso ant žmogaus skausmu bei 
gyvybes. Jis nuo seniai prie to pripratęs. 
Jis yra ta dalimi mašinerijos, kuri, užgro
busi žmogaus kūną, lupa, traukia gilyn, 
kiek tik galėdamas, be atsižvelgimo. Jis 
yra žmogus-automatas, beširdis, be jaus
mu.

Malinovas staiga nusišypsojo ir iš
traukė iš žaizdos replutes su pluokštu pa
kuly.

—Aha, su visomis pakulomis! Vie
nas, du. trįs—visus ant syk išlupau! — 
džiaugėsi feldšeris ištraukęs iš žaizdos 
pluokštą pakuly su visais šratais.—Tai jau 
paprastas man dalykas. Nekartą daugy
bes kulky esu žmonėms iš kūno išlupinė- 
jęs, o čia tik mažmožis.

Jis ima vatą. Šluosto vata žaizdą ir 
kemša jon kažkuom sušlapintus vatos gru
mulėlius. Kraujas, pamažu, nustoja bė
gęs. Ligonis nurimsta.

Iš šalies žiūrint, aš viską 
geriau matau. Mėginsiu pa- 
briežti ant popieros visa, ką 
girdžiu, matau ir skaitau. 
Trumpi pastebėjimai tiks 
darbininkui, nuilsusiam nuo 
sunkaus darbo.

Tėmykime gyvenimo fak
tus. Tai strielos, kurias męs 
kritikoje galime paleisti į 
priešą.

Washingtone sutvertas 
naujau departamentas—dar
bo departamentas. William 
B. Wilsonas (ne prezidentas, 
bet kitas) yra departamento 
viršininku.

Mažu, jūs pasakysite, kad 
darbininkai privalo džiaug- 
ties, susilaukę savo ministe
rijos.

Tat paklausykite, ką Wil
sonas sako: “Aš neatstovau
ju organizuotą darbą, aš at
stovauju valdžią.” Ačiū už 
atvirumą. Vadinas, naujas 
ministeris nieko bendro ne
turi su unijom, nei su socija- 
listy partija. Vadinas, jisai 
yra paprastas šriubelis valdiš
koj mašinoj.

Kaip valdžia žiūri į darbi
ninkus, męs gerai žinome! 
Patersonas, W. Virginija, 
Akron--dar mūšy atminime.

Taigi iš Wilsono tiek nau
dos, kiek iš ožio pieno. Jisai 
ant savo kaktos prisikabino 
vardą “darbo ministerio.” 
Bet jam tikty geriau vardas 
“kromininky ir šinkoriy mi
nisterio.”

Neužmirškime tuos Wilso
no žodžius. Mūšy agitacijoj 
tai svarbu.

*

Inteligentiška spėka šian
dien taip-pat parduodama 
ant tarptautiškos kapitalo 
rinkos, kaip ir kiekvienas ki
tas tavoras. Kaip ranku, taip 
ir proto darbininkai verčiami 
aukauti savo pajiegas dėl ka
pitalo stabu. Mūsų akademi
jos, mūsų mokslo įstaigos, 
mūsų universitetai — vis tai 
lizdai kapitalististiškos ver
gijos. Didžiuma advokatu, 
daktaru, inžinierių, mokyto
ju pučia prieš naujos gady
nės dvasią. Jie taip susigy
veno su kapitalistiška drau
gija, jie taip priklauso nuo 
tos draugijos vadovu, kad di
džiuma ju aklai parsidavus 
kapitalo dievaičiui.

Ant kapitalistiškos rinkos 
esama perdaug rankpelniu. 
Inteligentu irgi perdaug. Mū
sų didmiesčiuose didžiuma 
daktaru ir advokatu jau neiš
simaitina iš savo profesijos. 
Kapitalistiškoje draugijoje 
inteligentišku spėkų toks jau 
perviršis, kaip ir darbinin
kišku.

Todėl, kad prasimušus į 
viršų, didžiuma inteligentu 
nepaiso doros ir teisybės. 
Jiems tik norisi prisišlieti prie 
to kapitalistiško stalo,nuo ku
rio krinta trupiniai visiems 
kapitalo bernams. Už tuos 
trupinius jie plėšia savo gerk
les, mušasi į krutinės, barška 
ant visu skersgatviu, kad ka
pitalas yra nemirštantis ir 
visi prieš jį privalo nusilenk
ti.

Patvirtinimui tos savo nuo
monės paimsime neseniai at
sibuvusį Philadelphijoj suva
žiavimą “American Academy 
for Political and Social 
Science”.

Suvažiavo patįs gudragal
viai, svarstė apie svarbiau
sius dalykus, apie visus kas
dieninius vargus. Jie svarstė 
klausimą ir apie maisto pa
brangimą. Paprasčiausias 
amerikietis žino, kad trustai 
viską laiko savo geležinėse 
rankose. Jie nustato kainas, 
jie laiko savo rankose farme- 
rius.

Bet “mokslo vyrai” kitaip 
į dalyką pažiūrėjo. Jie atra-„ 
do, kad trustai labai labda
ringą darbą atlieka. Trustai, 
mat, turi savo sandėlius (skla- 
dus), kur užlaiko daugybes 
tavoru. Jeigu tu sandeliu 
nebūtu, tuomet, girdi, 
Amerikos užeitu badas, 
pritrūktu maisto.

*

*
*

Mūšy draugai Belgijoj ren
giasi į baisią kovą. Jie nori 
visuotino, lygaus balsavimo. 
Argi tai neteisinga, kad 
kiekvienas , žmogus turėty 
balsavimo tiesą? Rodosi, taip 
turėty būti. Vienok katali
kiška partija, kurioj vado
vauja kunigai, tam priešinga. 
Jie nori, kad kunigas ar koks 
inteligentas turėty po 3 bal
sus.

Pamislykite, argi tai tei
singa? Čia aišku, kaip ant 
delno, kad kunigai eina iš
vien su valdžia.

Ar jūs žinote, ką pridirbo 
katalikiška partija Belgijoję? 
Nežinote—tai paklausykite. 
Ant kiekvienu 32 gyventoju 
išpuola po saliuną ar šiaip 
jau namą, kur pardavinėja
ma svaiginanti gėrimai.

Daugelyj miesty veik visa 
valdžia randasi saliunieriy 
rankose. Jy bizniai puikiai 
žydi po kunigu sparnu.

Kuniginė partija pavelija 
valdžiai baisiai persekioti Af
rikos nigerius. Mat, Belgija 
turi savo kolionijy Afrikoj.

Katalikiški darbininkai tu
ri gerai pasvarstyti, ar verta 
jiems nešti tą jungą?...

Brooklyno Dėdė.

Rudens kvietka

ant
nes

'7 l*!-;

J

Ar Morganas |eis į dan
gaus karalystę?

Žmones, kurie neturi ką 
veikti, yra užsiėmę išrišimu 
šio klausimo: kur eis ponas 
Morganas—į dangų ar į pek
lą? Šv. Petro ir Povylo epi- 
skopališkoj bažnyčioj, Ryme, 
susirinko rinktinė ameriko
niška publika ir kunigas pa
sakė sugraudinantį pamoks
lą. Ponas Morganas, girdi, 
buvęs toks geraširdis, taip 
rūpinęsis labdaryste, taip my
lėjęs savo šalį, jog jam Jik 
vienas kelias—į dangaus ka
ralystę.

Ir ruduo turi savo gėlę, tai “Colchi- 
cum.” Jinai pražydi rudens laike tarpe 
rugsėjo ir spaliu mėn.

Rudens gėlė auga be jokio puodo ir 
žemės. Jos pavydai as panašus į cibulį. 
Jos paviršutinė spalva melsva. Žydėti ji 
žydi rudenį, o lapus ir vaisiui atneša pa
vasarį. Senovės botanikai, kurie nebuvo 
dar ištyrę tos gėlės ypatybių, pavadino ją 
“Filius ante patrem”, t. y. šūnum, gimu
siu prieš tėvą. Rudens gėlė paeina nuo 
Juoduju mariu. Pagal senovės graiku pa
davimo minėta gėlė atsirado tokiu būdu: 
Medeas pritaisė tūlą raganišką gėrymą, 
kad sugrąžinti jaunystę karaliui Jasonui. 
Keli lašai nukrito ant žemės, iškur išdygo 
puiki rudens gėlė. Senovėj tankiai rudens 
gėlę vartodavo, kaipo nuodus.

Šiandien gi toji gėlė su pagelba so- 
dauninku taip išsivystė, jog daro didžiausį 
įspūdį, nes žydi, kaip sakiau, neturėdama 
lapu. Kada ji pražysta, 
dėti j puodą su žemėmis, 
džia žalius lapus, kuriais 
sius žiedus.

tuomet reikia į- 
Tada ji išleL 

puošia nuvytu- 
P. Svotelis.
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Korespondencijos

Juokų kąsneliai.

GALINIS-WIDURINIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Reikalinga pora vyry, kurie moka ma- 
levojimo (painteriy) amatą. Gera už
mokestis ir trumpos darbo valandos. 
Atsišaukit pas:

The Lithuanian Painting Co.
315 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. 605

Kur trumpa, ten trūksta
BarzdaskuČiy reikia visada ir negali

ma gauti mokančiy dirbti tą darbą. Tai 
prašome jauny vaikiny mokintis barbe- 
rystės amato, o męs tai labai greitai iš
mokinsime. Prašome atsiysti laišką ir 
prisiysti už 2 centu štampą dėl atsaky
mo.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškom merginos knygvedės (bu- 

kyperkos). Turi mokėt kalbėti ir ra
šyti lietuviškai ir angliškai. Atsišaukit 
greitai į “Laisvės” Redakciją. (32)

Pajieškau apsivedimui doros mergi
nos, turi būt laisvy pažiūru, mylioti 
skaityt, nuo 18 iki 30 mėty senumo. Aš 
esu 24 mėty amžiaus, turiu gerą užsi
ėmimą, galiu daryt gerą gyvenimą. At
sišaukit greitai.

Jonas Lukoševičia
43 Louis St., Chelsea, Mass.

St. Charles, 111.
29 d. kovo LSS. 177 kp. 

buvo parengusi vakarėlį su 
teatr. perstatymu, monologais 
ir dainomis. Lošta “Ame
rikoniškos vestuvės”. Veika- 

. las menkas, atlikta irgi silp
nai. K. Černauskas gerai 
atliko, monologus. Buvo ir 
dainos, kurios pilnai pavyko. 
Buvo šokiai ir lekiojanti kra- 
sa su laimėjimais. Lunkaus- 
kiūtė laimėjo “Laisvę” ant 
metu, Varnagiriūtė gavo gė
lių bukietą.

Galima pasidžiaugti, kad 
kuopos nariai taip gražiai 

^darbuojasi, jie nepaiso prie- 
/SU. Didžiuma lietuviu sim

patizuoja socijalizmui.
Pelno nuo vakaro liko apie 

$20.oo. Tik darbuokimės, 
broliai, ir toliaus taip!

A. Valintas.

Patvinys padarė baisius 
nuostolius. Žmonas buvo bai
siausiame išsigandime. Ne- ' 
kurį laiką žmonės irstėsi vai- < 
telėmis. Buvo ir gaisru, kur 
matėsi vien tik dūmai ir van
duo.

Netoli Troy vanduo nune
šė bažnyčią. Gaisras buvo 
apėmęs tavoru stotį. Su,degė 
27 karai ir šiaip jau keliatas i 
trobų. <

Dirbtuvės dar ri dabar nor- : 
mališkai nedirba, taip ly
ginai ir traukiniai atsakan
čiai nevaikščioja.

Rid- Rid.
Worcester, Mass.

Pavieto kalėjime sėdi 250 
kaliniu, tarp kuriu apie 231 
lietuviai. Gyvenimas veik 
toks, kaip ir Rusijos kalėji
muose. Būna kasnedėl pa
maldos. Vieną nedėldienį 
atsilanko salaveišiai, antrą 
—airiu kataliku kunigas. Ji
sai sako: “dabar jums ne
kaip, bet daug blogiau bus 
amžinoj ugnyj”.

Gauname “Kel.”, “Lais
vę” ir “Lietuvą”.

J. J. Gud-as.
Racine, Wis.

Tamsus dar mūsų lietuviai. 
Daugiausia muštynės, gir
tuoklystė; laikraščiu veik nė
ra. Tik vienas lietuviu sky
rius SDP. darbuojasi ant ap- 
švietos labo. Tik jisai sukru-| 
tina Racine jaunuomenę. Ne
užilgo bus parengtas teatras.

SDP. skyrius užlaiko kny
gyną pas Putrimą (1928 Cha
tham st.). Garbė .sočijalis- 
tams, kad nenuilstančiai dar
buojasi. Naujai susitvėrus 
Lietuvos Sūnų draugystė 
daugiau stengsis rūpinties 
apšvietos pakėlimu.

Laikas jau būtu ir katali
kiškoms draugijoms šiek tiek 
subrusti.

Athol, Mass.
Diamont Match Co. darbi

ninkai buvo sustreikavę phieš 
savo darbdavius. Pirmieji 
streiklaužiai atbėgo iš kitu 
dirbtuvių (R. Kum, P.Tru-| 
cil). Potam radosi streiklau
žiai iš; tos pačios dirbtuvės 
P. Kuč., D. Čiub., P. Kar. ir 
kiti. Tie geradariai puolė, į 
kaip bitės prie medaus, už
stodami kompaniją!

Akli ir bjauruą vergai! Juk 
jūs parduodat savo brolius ir 
einat išvien su didžiausiais 
skriaudikais. Lai bus jums 
amžina gėda!

J. Kaulaičia.
Gardner, Mass.

I.W.W. ir čia įleidžia šak
nis. 1 d. balandžio čia buvo 
tarptautiškas susirinkimas. 
Kalbėjo' Th. Flynn iš New 
Yorko. Lietuviškai kalbėjo 
D. Klinga. I uniją įsirašė ke
lios dešimtis žmonių. I valdy-

bą pateko lietuviu, finu ir 
anglu. Unija vadinsis:“Gard- 
nerio pinikų ir medžio darbi
ninku pramonijinė unija”. 
Mitingai bus laikomi kas ket- 
vergo vakarą. Vėliaus bus 
surengti tautiški susirinki
mai.

Simpatija unijai gana di
delė, nors tūli dar prisibijo. 
Lietuviai, ir jūs neatsilikit!

Unijos narys.
Wilmerding, Pa.

“Kovos” N45, 1911 m. til
po straipsnis St. Yvanausko, 
kuriame jisai praneša apie 
J. Mockevičiaus mirtį. Tame 
pranešime pasakyta: “Velio
nis J. Mockevičius, narys 57 
kuopos LSS. mirė 21 d. rug
sėjo, išbuvęs Sąjungoj pusę 
metu. Uoliai darbavosi ant 
socijalizmo dirvos, o dar 
prieš įstojimą į Sąjungą—bu
vo laisvu pažvalgu žmogus. 
57 kuopa velioniui paaukavo 
gyvu geliu bukietą su baltu 
ir raudonu kaspinais. Ant 
balto buvo parašyta: “sim
patija Liet. Soc. 57 kuopos”. 
23 d. rugs., kada prisirinko 
daug girtu fanatiku ant šer
menų, tai velionio brolis fa
natikas ėmė ir nudraskė 
kaspinus nuo vainiko”.

Už tokį tad paminėjimą 
“Kovoj” velionio brolis V. 
Mockevičius apskundė drg. 
St. Yvanauską ant $1000 už 
įžeidimą jo garbės. Mat, ji
sai neesąs fanatikas.

Linksma pranešti,kad Moc
kevičius teisme nieko nepe- .. . .....
šė, tik dar daugiau save nu- bimnkiško atžvilgio: kalimai, 
žemino. Pasirodė, kad jis rašėjai ir streikieriai. . 
visai neskaitė “Kovos”, jam J. Bendokaitis.

I viską pasakė kiti. Kada jam Nuo red. Užteks ginču, 
padavė skaityti minėtą Nepalaikom nei vienos pu- 

| straipsnį, tai vos suslibizavo- sės, bet stebimės, kaip vie- 
jo ir pats negalėjo rasti nie- tiniai draugai net tokiuos 
ko blogo. Pasirodė, kad ne- mažmožiuos nesutaria.
žino net, kaip rugsėjis mėn. Los Afl , Ca| 
vadinasi angliškai. Pasisa- . f
kė, jog kaspiną nuplėšęs, nes nueste gyvena apie 
tas buvo raudonas, vadinasi, 47 seimynbs hetuviy. Pavie- 
nėkatalikiškas. Čia kiaušy- H valiny bus apie 50. Lie- 
tojai turėjo juoku. Liūdi- tuviai čia pradėjo apsigyven- 
ninkai irgi buvo jam lygus. b nu° 1901 m;r!)a"g“ 
Vieną J. Jan. net nuvarė nuo Y™ rubsiuviy. Uždirba neblo- 
liūdininku kėdės, nes, nemo- «lausla’ Pfasta™ ^mo
kėdamas skaityti, norėjo liū- nelabai kas. Fabriku ma- 
dyti kas “Kovoj” buvo rašy- zal °.lr tie P.at‘s 1?avZL. 
L' Pragyvenimas nėra labai

‘ x. „ • ,, r. brangus, tik randos labai
Ch, tie fanatikai, fanati- brangį0St Ypač žiemos lai- 

kai! Ir visi jie to straipsnio L kada privažiuoja daug 
nebuvo skaitę. Vienas pasa-J žmQni - kįtur

• ke, kad kunigas nebūtu ėjęs ± .
. stubon, nes bijotas raudono 24 hetuviy šeimynos turi 
'kaspino. Oi ne, kaspinas I savo'oclnus.namus’ls ,tŲ'an' 
kunigui nerūpi, o doleris nie- p?81 4’ urle. ^url P°.bu K^a" 
kad nebūna raudonas. zlus. naalus’ kuriuos išranda-

. voia. 3 pavieniai irgi turi Yvanauskas buvo teisme i•
su B. Kondratavičium, kuriu P ta . . .
nei nešaukė. Už poros sa-LTDrau^Ų turime apie 4. 
vaičiu išėjo nuosprendis, kad 
V. Mockevičia negauna nei 
cento. Pres. Kom.

Rochester, N. Y.
“Laisvės” N26 Lazdynėlis 

sako, kad jam duoda per 
kulnis už korespondenciją, 

j Man rodosi, kad rateliečiai 
tuomi neužsiima, bet tik pa
rodom teisybę, kad ratelis 
nėra taip nupūolęs, kaip ra
šo gerbiamas koresponden
tas.

Mums užmeta nestatymą 
geresniu, veikalu. Man ro
dos, kad tokie veikalai, kaip 
“Legališki Žmogžudžiai” y- 
ra geri ir rimti.

P. Lazd. sako, kad publi
ka nesimpatizuoja rateliui. 
Išties, patsai Lazdynėlis ne
prisideda prie pakėlimo rate-1 tu ir žiemiu—milžiniški kai
lio, bet ne visi tajp elgiasi, nai, ant kuriu viršūnių ma- 
todėl neprivalome bijoties. tyt sniegas ir slankioja debe- 
Likviduoti T. R. gali tik pa- šiai. Pas mus žiemos nėra, 
ties ratelio nariai, ne kiti; Žiemos laikas atsižymi tuo-

LSS. kuopai ratelis neken- mi, jog tankiai palyja, bet 
kia. Atbulai, visuomet re- griausmu ir žaibu nėra. Va-< 
mia. Vieno vakaro pelną pa- saros laiku, vidudienyj, sau- 
skyrė kuopai, o iš kitu P° stovi veik viduryj dan- 
dusę. Uždirbtus pinigus ne- gaus. Rytais ir vakarais vi- 
laikome ižde, bet šelpiame suomet buna vėsu, net vasa- 
visa tai, kas šelptina iš dar- ros naktimis.

Foley, Ala.
Mūsų kraštas pradedama 

apgyvendinti farmeriais. 
Tarpe j u yra ir lietuviu: 4 
vedę ir 2 pavieniai. Visi gy
vena sutikime. Pareina 2 eg. 
“Laisvės” ir “Keleivio”, 1 
“Kovos” ir “Kataliko”.

Gyventi čion smagu. Vis
kas auga ganą gerai. Pirmą 
vietą užima saldžiosios bul
vės, o po tam “airiš” bulvės. 
“Airiš” bulves jau kaupiam, 
o kasim gegužio pradžioj, 
o ant tos žemės sodinsim sal
džias bulves. Pernai bulvės 
buvo daug brangesnės (75 c. 
už bušelį), šįmet tik 35 c. Ki
tokiu darbu kaip ir nėra. Y- 
ra tik kelios lentų plovyklos, 
bet užmokestis menka.

Męs, Alabamos farmeriai, 
šaukiamės į kitu valstijų far- 
merius, kad aprašytu .savo 
gyvenimą. Męs tikimės, kad 
darbininkiški laikraščiai pa
talpins tuos aprašymus. Męs 
farmeriai irgi esame išnau
dojami, kartais dar daugiau, 
negu kiti darbininkai. Tai
gi nebijokim sočijalistu, bet 
būkim socijalistais.

Farm. J. Juodaitis.

Jeigu nori, kad užmuštu 
tavo kūną, tai eik į karę; bet 
jeigu neapkenti savo dvasios 
ir proto, tai eik į bažnyčią.»js **

Jeigu danguj pigesnis pra
gyvenimas, negu Amerikoje, 
tai kodėl nevažiuoji ten?* **

Jeigu nori, kad tave kiti 
laikyty už teisingą žmogų, 
tai turi daugiausia meluoti.

Senas Vincas.

Wilsonas ruošiasi apskusti muitus.

Patarimai.
Jeigu būsi apdraudęs savo 

gyvastį bent ant 8,000, tai 
tau laike ligos bus geriau
siais draugais: kunigas, dak
taras, aptiekorius ir grabo- 
rius.

las-suorganizuoti visus lietu
vius į vieną būrį, laikyti pre- 
lekcijas ir rūpintis, kad na
riai taptų piliečiais ir duoda 
pašelpą. Draugus priima nuo 
18 iki 50 metu amžiaus. Vai
nas nuo tikybiniu pažvalgu. 
Yra 75 kuopa SLA., nariu 
turi apie 34. Turime ir TM- 
D. kuopą. Be to yra ir soči- 
jalistu kuopele ir teatrališkas 
ratelis, kuris jau statė ant 
scenos komediją “Gudri Naš
lė”. Nusidavė neblogai.

Biznierių lietuviu nėra. 
Kunigo ir bažnyčios neturi
me, dėlto visi sutikime gy
vename. Apšvieta stovi ne- 
žemiausiai. Veik visi laik
raščiai skaitomi.

! Aplink Los Angeles—iš ry-

Lietaus pas mus nėra per 
7 mėnesius, todėl vasaros lai
ku viskas nudžiūsta. Kalnai 
tada raudonuoja nudegę. 
Žiemos laiku, kada pradeda 
lyti, tai visur viskas atgyja: 
sužaliuoja kalnai ir kloniai. 
Lietus prasideda lapkričio 
mėnesį.

Retai kur galima matyti 
tokiu turtuoliu, kaip pas 
mus. Ju namai paskendę 
amžinai žydinčiuose žalumy- 
nuose-sodnuose.

Šią žiemą ir pas mus buvo 
daugiau šalčio. Daug nuken
tėjo ūkininkai ir vynvuogy- 
nai. - Seni žmonės tokiu šal
tu metu veik neatmena.

Kitą kart vėl pranešiu šiek 
tiek apie Los Angeles gyve
nimą. M. Alianskas.

Kensington, Ill.
23 d. kovo per pasidarba

vimą L. K. P. kliubo, suloš
ta ‘ ‘Marytė—vargonininko 
duktė”. Gerai atliko savo 
roles V. Miknevičia, Bruškai- 
tė; Žilevičaitė atliko savo ro
lę vidutiniškai. Abelnai, vis
kas atlikta vidutiniškai.

Tik publika nekaip elgėsi, 
kada pradeda rankoms plo
ti, tai ir kojoms trypia. Į ką 
tai panašu? Pastebėtina 
kad 
nos 
ru!

*

panašu?
mūsų moterįs ir mergi- 
veik nesilanko ant teat- 

Tėvo Sūnūs.
Chicago, III.

3 d. kovo persiskyrė su 
šiuomi svietu Barbora Stel
mokai^, 24 mėty amžiaus. 
Velionė paėjo iš Kauno gub. 
Gargudu par., Žvelsienu kai
mo. Buvo laisvu pažiūru, 
skaitė ir rėmė darbininku 
laikraščius. Lai būna jai 
lengva šios šalies žemelė.

Antanas.
Norwood, Mass.

30 kovo atsibuvo prakal
bos Labdarystės Draugystės. 
Kalbėjo lietuviškai ir angliš
kai F. J. Bagočius: Kalba 
buvo gera ir ant klausytoju 
padarė gilu įspūdį. ♦ Susirin
kime buvo keliatas žymesniu 
anglu, kurie atydžiai klausė
si, kada buvo kalbama apie 
lietuviu padėjimą Norwoode 
ir apie reikalingumą jiems 
tautiško namo. Anglai pri
pažino, kad toks namas lie
tuviams yra reikalingas ir

vienas iš ju p. F. O. Winslow 
tuojaus ant vietos išra
šė čekį ant 100 dol. ir paau
kavo Labdarystės Draugijai.

Taigi, pasirodo, kad ir ang
lai pritaria tam naudingam 
lietuviu darbui, bet daug dar 
yra Norwoode lietuviu, ku
rie ant to darbo spjaudo. 
Tai yra didžiausia gėda.

Draugai lietuviai, jeigu 
męs patįs taip šaltai rūpinsi
mės savo reikalais, tai žino- 
kim, kad svetimi mus neap
rūpins. Nekiškite kitiems 
kojos, bet padėkite mums 
dirbti naudingą darbą.

x M. Šergalis.

Barnesville, Pa.
Iš šito miestelio veik nieko 

negirdėt, bet ir čionais dar
bininkai nesnaudžia. Nors 
inteligentu nėra; bet tie pa-1 tai gali drąsiai eiti ant strei- 
tįs darbininkai po truputį rū- ko ir ateityje gali balsuoti 
^pinasi apie savo gerovę. Tu- už kapitalistu partijos kandi- 
rime UMW of A. skyrių, ku- datus. 
ris laikosi neblogai. I *

1 balandžio, susitarę su ki
tais brenčiais, padarėme de-1 kirs galvą, tai tu, kol gyvas 
monstraciją, kas ir pavyko, būsi, neik į karę ir kitą per- 
Tai buvo ženklas augančios sergėk.
vienybės. Kunigai ir kuni-l • * 
giniai laikraščiai nerimsta, 
matydami darbininkus kį-1 tai nusipirk benti kelioliką 
lant.

Parodoj dalyvavo apie 12 
tūkstančiu apielinkės mainie- 
riu. Didžiuma buvo pasi
puošus raudonais kaspinais— 
kas reiškia socijalistiško susi
pratimo ūgį. Buvo neša
mos trįs sočijalistiškos vėlia
vos.

Viskas puikiai pavyko.
Drauge maršavęs.

**
Jeigu pagausi vagį, kuris 

pavogė tavo pinigus, tai nie
kados nesakyk, kad jis pavo
gė, nes vagis tave patrauks 
teisman už apšmeižimą ir tu 
liksi nubaustas. Sakyk, “jis 
pasisavino” mano pinigus.*

Jeigu su 
diskusuoji, 
jai į akis, 
mirkčioja 
tai gali drąsiai kalbėti, bet 
jeigu ji mirkčioja dešiniąja— 
tai ženklas pavojaus. 

t * **
Jeigu rengiesi streikuoti, 

tai pirm pradėjus, reikia atsi- 
bėgėjus 5 žingsnius mušti 
galva į pūrą bent tris sy
kius. Jeigu galva netruks,

Exeter, N. H.
Pas mus yra kelios dirbtu

vės, bet darbai eina menkai. 
Žmonės betgi nenuliūsta ir 
kad geria tai geria. 20 ko
vo keli vyrukai taip įkaušę, 
kad net policija turėjo pribū
ti. Liaukitės vyrai!

“L.” skaitytojas.

Springfield, III.
Darbai eina prastai. Ne

kurtas mainas, kaip girdėt, 
žada uždaryti ant neaprube- 
žiuoto laiko. Abelnai, su dar
bais blogai.

Susitvėrusi teatrališka 
draugijėlė “Banga” mokina
si “Amerika Pirtyj”.

*

**
motere kalbi ar 
tai turi tėmyti 

Jei ji daugiau 
kairiąja akia,

♦*
Jeigu tau kur karėj nu-

*
Jeigu nori likti turtingu,

*

Troy’jiečiai, tėmykite!
Draugas A. Phillips mums prisiuntė 

keturias knygas, kurias skiria tiems 
Troy lietuviams, kurie užsirašys “Lais
vę” ant mėty. Pirmutįnis skaitytojas 
gaus Vinco Kudirkos rašty IV tomą, 
antras skaitytojas gaus Vinco Kudirkos 
rašty VI tomą, trečias gi šias knygeles: 
“Teatras žmonijos gyvenime” ir “Ko 
mokina žvaigždės”. Pinigus siyskit 
“Laisvei”- o dovanos tuoj bus prisiys- 
tos.

“Laisves” A dm.

W. Lynn’e Balius.
Draugyste Šv. Kazimiero parengė ba

ily ant subatos, 19 Balandžio, 1918 m., 
prasidės 2 vai. po piety L. Ū. Kliubo 
svetainėje, 21 Camden st., W. Lynn, 
Mass. Ant šio baliaus užprašome visus 
šio miesto ir^pielinkiy lietuvius ir lietu
vaites, nes balius bus puikus, muzikan
tai geri ir valgiai su gėrimais taipgi 
skanys. Visus užkviečia atsilankyti

Komitetas.

Balius Brighton’e
Brightono Teatrališka Kuopa “Per- 

<ūnas” rengia baliy subatoje 19 Balan
džio (April), 1913, Roddy Hall svetainė
je, 58 Market st., Brighton, Mass. Pra
sidės nuo 2 vai. dienos ir trauksis iki 12 
vai. nakties. Benas griežš lietuviškus 
ir angliškus šokius. Bus lakiojanti pač- 
ta, meškerė ir kiti pamarginimai. Gali
ma bus gauti išsigerti ir užsikąsti už pi- 
ęią kainą. 7 vai. vakare bus perstaty
tos kom. '“Dėdė atvažiavo” ir “Dakta
ro kabinete”, po perstatymo vėl šokiai. 
Įžanga vyrams 50c, moterims 85c., vy
rui ir moterei 75c.
atsilankyti

(08)

Širdingai Užkvietia

KOMITETAS.

“lotu” (margu) oroj nes už 
50 metu, oras bos parduoda
mas “lotais” 
giai kainuos.*

Jeigu nori 
tai apskųsk j teismą policis- 
tą ar kapitalistą, o tuoj atsi
dursi beprotnamyj.* **

Jeigu nori likt turtingu, 
tai, važiuodamas geležinke
liu, apdrausk savo gyvastį 
ant tiek, kiek tik pinigu no
ri, o bėgant traukiniams vie
nam pro kitą, šok į ju tarpą, 
tai akies mirksnyje liksi tur
tingas. *

ir gana bran-

*
būti bepročiu,

**
Jeigu nori būti garsiu ra- 

šėju, tai rašinėk kvailiausius 
daiktus, o tave visi laikraš
čiai išreklamuos.

* ** *
Jeigu nori likti geru dak- 

ru ir daryti pasekmingas o- 
peracijas, tai pirm pastojus į 
Valparaisą—turi dirbti bent 
3 metus bučernėje.

Reikalingas mokantis atsakan
čiai dirbti kotus. Mokestis nuo Štukiy 
arba nuo dieny, darbas ant visados. At
sišaukit kuogreičiausia.

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

J. BARTKUS 
“Laisvės” Agentas, Kenosha, Wise. 

Pas jj galit užsirašyti laikraštį.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE 

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

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

“LAISVE”
242 W. Broadway,

, So. Boston, Mass.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais- 

vės” skaitytoje, kurie 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.

Administracija.
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LAIS V E

VIETINES ŽINIOS Dr. Chas R. Vinal

prašalinti paprastu Hudu

tai paprasti apsireiškimui nuo kraujo nevalumo.

Ar nori pirkt Šipkartę?

Vardas

Steltas

OLSELIS

O KAS ČIA? DAUGYBE

yra užaitikčjlmo vertu ir pagelbingu vaistu, sutei
kiančiu išganingas išdavas tokiuose atsitikimuose.

Kaina Vienas Doleris Bankai.

Vru tai kraujas pilnus nuodingų ir užterštų da
lykų, kurie turėjo būti

Pardavinejamas visose aptiekose. Slėimk kitokię. Reikalauk Se
verus. Jei tavo aptiekininkas negali ję parūpinti, rašyk pas mus'

W. F. SEVERACbr”^1’5
Adresas;

“Ženyba ir žmogaus gyve
nimo siekinys” — referatas, 
kurį skaitė 60 L.S.S. kuopos 
susirinkime drg. J. Naudžius, 
pilnai pavyko. Referentas gi
liai apdirbo temą, pajudino 
daug opiu dalyku. Linkėtina 
išgirsti daugiau tokiu refera
tu. Patartina tik referentui 
daryti didesnes pertraukas, 
netaip skubinties, nesupran- 
tanjas vietas paaiškinti, nes 
vidutinė publika daugelio sa
kiniu galėjo nesuprasti. Vie
nok dėlei rimtumo referato 
reikia džiaugties.

Po referatui buvo diskusi
jos, kurios užinteresavo pub
liką, nes svarstyta klausimas 
apie vaiku skaitliu. Nekurie 
išrodinėjo blėdingumą dide
liu šeimynų, o nekurie buvo 
tam priešingi.

Ateinančioj nedėlioj, 13 ba
landžio, W. Lynne atsibus 
kooperacijos prakalbos, L. U. 
Kliubo salėj, 21 Camden st. 
Kalbės V. Jakštys ir Bago- 
čius.

Balandžio 11 d. Bostone 
Copley Hall atsibus laikraš
čio “Leader” balius ir kon
certas.
bininky socijalistiškas laik
raštis.
tasai balius ir rengiamas.

“Leader”—yra dar-

|į Kas yra Užterštas Kraujas?-... s 
s s?

Pučkai, 
Inkštirai, 
Išbėrimai, 
Odos ligos

Votaites, 
Pabrinkimai, 
Puliavimas, 
Apskritas nykulys

Yra geriausia Gydytojas-speclalis- 
tas, kuris išgydo vyrę, moterę ir 
vaikę ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo Kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstę, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organę, Plaučię, Reumatizmo, 
Kaulu, Sąnarię, Ausę; Nosies ir 
Gerklės,li^as gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatę. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

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

140 Boylston Street
BOS TON, 2V1ĄSS.

Severos Kraujo Valytojas
(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

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

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

So. Boston, Mass.
Namų adresas: 158--7-th st., S. B.

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

I Akušerka!
e)
2)
e)M
S« F. Stropiene
e)

vj’sbaizusl kursų Woman* Medical tg 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų prie @ 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
ir pagelbų in vairiose moterų ligose.

30 VV. g
, BROADWAY g

80. BOSTON, MASS. *

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston1.
leeiseMeieeieeMeMeeieeMefceMeieaw

Telephone So. Boston. 845 M
t DR.

s

§

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 
knygę, su daug štuky ir būrty.. 15c

Burtininkę paslaptis būrimas iš ka- 
zyrię, taipgi galima išmokt magiš
ku štukę .........................................25c

Senovės bajorę malonė arba majau
ka dėl mužikę ................................... 10c

Pasakos, pritikimai, veselios ir juo-
kę dainos i......................................... 20c

Vabalnikėnę dainos, surinktos Pa
nevėžio p., surinko S. Vaiaskas ... 26c 

Dainos vasaros grožybię, tai viena
iš naujausię dainę knygelė .......... 20c

Apgailestavimo balsai; graži dainę
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 socijalizmas, nau
dinga katalikams perskaityti .... 15c
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį imanj, 

nemažiau kaip už $5.00.
Pasargiųpinigus visados sięskit £\i už
sakymu knygę, nes ant paskoloj -nie
kam nesiunčiam. Pinigus galima sięst 
Registruotu laišku arba Money Orderiu. 
Suma nesiekiančia dolerio, galima sięst 
krasos markėmis. Sięskit šiuo adresu:

STASYS VALASKAS
10604 Curtis Ave., Chicago, III.

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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

Knyga tatprastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arba sy pi Ii, nubiegima sieklos, patrot itu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavinia, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runa- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas 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 tu, specijalisktt 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 908 22 Fifth Avmm. Cfcicuo:

Godotinas Tamista: Pagal Taniistos prižadiejma, aS noriečjau 
jogTamistaprisiustumei man vysai dykai vėuajusu knyga del vynu

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

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

Jei nori sveikę gūrymę ant Kalėdę, kurie tavo sveikatai nekenktę, 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 prisięsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Kama;£SSlQ8i^et0,, Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA < lYT'YT'YT' A 
IR GERIAUSIA A I* I I H K A

LIETUVIŠKA *** *

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

ANT. ASZMIANSKAS

A.G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkškų Vastų

F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
[ Valandos:
1 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
>9s<SiO<QiCQO©i«c)Mc)«t9««c)i«©i«c)M
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Aptiekorius ir Savininkas
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25c., 50c

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

75c.
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$1.25

$1.25

242 Broadway, So. Boston, Mass.
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10c.
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K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

I4>
iŠ
>N

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

AKIS 
apž tu

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

I I. S. STONE 
Aki<l Specijalistas

399 a Broadway fgS
arti E Street

-r*

Ateinančioj nedėlioj, 13 ba
landžio, Bostone atsibus 162 
LSS. kuopos gražus koncer
tėlis, po num. 112 Salem st. 
Kviečiami į talką apielinkiŲ 
aktoriai. Pradžia 7 v#l. vak.

Telefono merginu streikas 
kybo, kaip ant siūlo. Tele
fonu kompanija žada išpildy
ti tik nekuriuos merginu rei
kalavimus. Tuomi gi tarpu 
uoliai gabenama merginu 
skebu iš kitu didmiesčiu- 8 
ir 9 balandžio Bostonan pri
buvo keli šimtai merginu- 
skebu iš New Yorko, Pitts- 
burgo, Baltimorės, Philadel- 
phijos.

Naktį iš 9 į 10 balandžio 
perdėm tęsėsi tarybos tarpe 
abieju pusiu atstovu, daly
vaujant pirkliškos tarybos 
delegatams.

Paskutinėj minufoj tiki
masi, kad susitaikys gražu
mu.

LSS 60 kuopa ant 13 d. 
balandžio rengia prakalbas.

Bostono, kriaučių streikas 
tęsiasi. Darbininkai laikosi 
energiškai. Kaip girdėti, tai 
kompanijos greitai nusileisią 
ir streikas būsiąs užbaigtas.

Teatras Pittsburge.
Trįs komedijos ir dramos bus lošiama 

su ba to j, 19 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 Pittsburgo 
ir Wilmerdingo loš “Kvailę supras, ak
lę pažins,“ “Knarkia paliepus“ ir“Sa» 
liamono Sapnas.“ Bus ir negirdėtę 
deklamaciję, dialogę ir monologę. Už
tikriname, kati bus gerai ir gražu, nes 
aktoriai ir aktorkos drąsęs irgarsęs. 
Viską rengia L.S.S. 6 ta kuopa. Skai
tytojai! atsilankykite ir kaimynus pa
raginkite! Įžanga: 50c., 35c., ir 25c. 
ypatai. Tokio teatro dar nebuvo. Gė
rėsis, kas tik atsilankys.

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

So. Boston, Mass.
(Męs užlaikome kitę štorę—brenčię)

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apielinkės lietu
viams, jog užstojo jau antras 
metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR. 
NITURE Co. Todėl širdin
gai dekavoju visiems pas mus 
atsilankiusiems už Jūsų pa
rėmimą. Pas visus savo kos- 
tumerius įgijau paguodonę ir 
užsitikėjimą, už tai, kad 
jiems visada teisingai patar
navau, parduodamas geriau- 
sį ta vorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso jie yra labai užga
nėdinti. Iš priežasties dau
gumos pardavimo rakandu 
(forničių) ir pigios randos, 
męs galime parduoti už to
kias žemas kainas, ko kiti 
visai negali padaryti. Šir
dingai kviečiame visus atsi
lankyti ir persitikrinti, kaip 
pigiausia galite nusipirkti 
reiKalingiausius rakandus. 
Sykį atsilankę, ateisite visa
da, nes nerasite geresnės pir
kimo vietos visam Bostone.

Užmokam už freitą siun
čiant rakandus kur nors į 
Naują Angliją.

& Telefonas Richmond 22126
Nj „ 2787-J

| Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

į BOSTON, MASS.
H Mano ofise galite susikalbėti vi

sose kalbose.

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

PsnipšLnmp dviejv gerv vyrv 
1 aJlvolYUlllU 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.

Mano krautuvė pil na knygę visokio 
turinio, kaip tai pasakę, istoriję, apysa
ką, kantičkę, maldaknygię, biblijy, žo
dynu ir visokię popierę dėl gromatę ra
šymo. Dabar per 30 dieny parduosiu 
12% pigiau, nes noriu kiek nors padary
ti vietos dėl naujo tavoro. Broliai, pa- 
siskubinkit! Pinigus sięskit markėm 
arba Money Orderiu.

P. Bartkevičia
877 Cambridge St., E.Cambridge, 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 Sla 
bes”, 
šiai”, 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems” . Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi

„lioštoriaus Slapty-
“Revoliucijos atoal- 

“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 
is” ir “Vadi

Skaitykit ir Platinkit
LAISVĘ

TRIS BĖROS K1NVOOS*

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokię dainelię. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais.......................... 3Kg

MEILES KARŠTLIGE
meilę........................................................... .................... 2Oc.

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

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.TE3LESKOPAI ir S ILK’IK kSKOPAI

Kas tai yra 
Teleskopai ir 
Stereoskopai?

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

vietoje arba toje 
tnoboje 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 visokię svietišku apie 100 ręšię. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokię 
paveikslę reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokię svietiškę. Adresuokit: 
K. J. INTAS, P. O. Box 1724, New York City, N. Y.

&

Perkant žiūrėk, kad butų tu markė, 
o gaual teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečię, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokię vabaliukę.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio , - 
Liepę Balsamas ... 
Antylakson dėl Vaikę 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlię 

,, nuo Kirmėlię dėl suaugusię
Vanduo nuo Akię Skaudėjimo - 
Ugniatraukis .... 
SkilvioLašai .... 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
“Uicure“ arba gydymas 

Reumatizmo - - - 1
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos SkaudeiimO- - 
Lašai nuo Dantę Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir

• Prakaitavimo Koję 
Geležinis Sudrutintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikę 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - i
Plaukę Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenę
Valytojas Plėmę Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas ... 
Bobriaus Lašai
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas -
Nervę Ramintojas ... 
Egzema arba Oa ‘ 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ošę 
Inkstę Vaistas (mažesnė) 
nkstę Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantę arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mestis nuo Parkę 

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

25c.
50c. 

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

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ei privalo,užlaikyti visada musę puikias 

ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsę tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautę išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolię, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musę tyras Lietu
viškas Gyaubles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

PHILADCLENJA ’

Um

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: 

į£į UŽŠVIS SAULELE gg 
Į MUSŲ LANGELĮ!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas llekarstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn Ir 
Icngvyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų liokarstų, kaip sniegas nuo 
saules spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krutinę Ir gaivu nustojo skaudėti 
telp ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukllurgs-sukumpgs, o per galybę aukš
čiausio mokslo ir tikras llekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dčkavojantis tik Philadel- 
phios M. Klinikų!. Su guodono M. P. Sakalauskas, 8231 Emerald Ave., Chicago Ill.

Mrs. Petronėlė Rakutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dėkavoja už išgydyniį. nes 
pirmiau jį gydtVdldžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadclphl- 
jos M. Clinikas, atsakančiai Į trumpį laikį, inoterlškg padaro sveiku nuo labui didelės ir apse- 
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kaziorns, 1612 Chestnut st. Trenton, N.J. Nemažiau yradėkin- 
gus už ISgelbėjlntį jo gyvasties ir išgydymį nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų pinučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavlmo. Lygini labui dėkavoja Mr. J. Rusiks, 333 15th nv. 
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevičia63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birsenas, 318 
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos. 
Jtirevičc, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negulime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laiko tikrai nori ia.sigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip Į pamačlyvį vietį traukia Ir tampu išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromutnešis su mandagumu priduos laiškų; kas kenkiu, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia, 
nes jeigu speclališkul profesionališkas daktaras Klinlko pripažins, jog gall būti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrų pagelbų; be peilio be operacijos, Ij^t su tikroms Nekarštoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sųnarlų, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir Šonų. Užkietėjimų, 
skaudėjimų ir nedlrblmų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abolno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos ; teiput nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklom nube- 
gitno, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų li
gų, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot telp:

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

Atsilankantiems asabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo tO išryto Iki -I po p. B 
Nedėlioj nuo f O iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8. ■

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK,
48 Exchange St Athol, Mass

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisięsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškę daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsę kataliogas 
perstatė didžiausią Anksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tekis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikę.

Reikalaukite tuojaus.

J.P.Tuinila,

Feelind Better Already
ThankYou!

ii

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau 4>u

Dr. Ricliter’io
Pain 

Expelleriu.

gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas it Katalioga visokiu goru 
inagisz.ku setuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresą, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL

Dingo skaudėjimas kaklo ir diegi
mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York 
Richtar io Congo Pillės yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.
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AR NORI !»*' DAKTARAS
Vienatiniu mus tautos 

j Medicinos P r o fe s o r i u s 
J Massachusetts valstijoj.
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tdmyk! 
Neik .i ieškot manę in ap- 
tieką ant kampo po mano 
offisu, bet lipk vienais 
tropais aiigŠtyn iš num.

j 7 Parmenter St. Durys 
I mano ofiso nuteptos bal- 
' tai. o viršui ju ant lentos
didelėm raidom parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki X PO 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

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

Telephone Richmond 1967-R.




