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AMERIKOJ
Karų darbininkai laimė-

Buffalo 12 d. balandžio. 
Po šešių dienu streiko karu 
darbininkai laimėjo. Streik
laužiams ir milicijai reikėjo 
drožti namo, nieko nepešus.
Naujas socijalistų miestas

Butte, Mont. Socijalistai 
įgijo po savo vėliava naują 
miestą. Veik visi urėdnin- 
kai—socijalistai. Nors re- 
publikonu ir demokratu par
tijos susivienyjo, vienok ne
apgalėjo socijalistų.
Sustreikavo mokytojai.
Mineville, N.Y. Iš 12 vie

tiniu mokytoju, 7 sustreika
vo. Mat, čia jau valanda 
laiko tęsiasi mainieriu strei
kas ir mokytoju namai yra 
panaudojami, kaipo streik
laužiu užlaikymo vieta. Kom
panijos vyriausias užveizda 
yra sykiu ir prezidentu mo
kyklų tarybos, todėl jisai ir 
turi tokią gerą širdį dėl ske- 
bu.

Pargabeno Morgano

kus, kada buvo pagąsdinta 
visuotinu streiku visu Buffa- $
lo darbininku.

Juo daugiaus bus darbinin
kai susiorganizavę, juo grei
čiaus jie galės vartoti savo 
puikiausi ginklą kovoje: vi
suotiną streiką.

Atvežė streiklaužių.
Milford, Mass. 13 d. bal. 

Atgabenimas 30 streiklaužiu 
padarė streiko situaciją daug 
aštresne. Buvęs gubernato
rius Draper, prezidentas kom
panijos, būdamas Bostone, 
išsirūpino dar daugiau poli-

UZSIENYJ Norėjo nušaut Ispanijos RUSIJOJ
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LIETUVOJ

it d. bal. New Yorkan 
pargabeno mirusio milijonie
riaus kūną. Jisai bus palai
dotas Hartforde, ConnL Na- 
basfrhnko kūną pasiuko su (Ii7 
dėlėms iškilmėms.

Netik gyvam, bet ir numi
rusiam sekasi ir gana!
Wilsonas nesikiša į Ca= 

lifornijos reikalus.
Japonu valdžia ir žmonės 

pradėjo smarkiai užpulti ant 
amerikiečiu už tai, kad Cali- 
fornijos legislatura uždrau
džia svetimžemiams įgyti že
mės nuosavybę. Japonai pra
šė Wilsono užtarimo, vienok 
jisai nesikiša į atskiru valsti
jų reikalus.

Miestų savy va Ida New 
Yorko valstijoj.

Gubernatorius Sulzer pasi
rašė naujoms po teisėms, ku
rios suteikia plačią savyvaldą 
kiekvienam atskiram mies
tui taip, kad dėl kiekvieno 
mažmožio nereiktu kreipties 
į vyriausią valstijos miestą. 
Vietiniai valdymosi reikalai, 
klausimas apie miesto darbi
ninkus ir tt. visa tai bus iš
rišama ant vietos.

Kunigas užsistoja už 
streikierius.

Milford, Mass. Italu ka
taliku kunigas viešai užsisto
ja už vietinius streikierius ir 
sako, kad jie daugiaus nieko 
nenori, kaip tik žmoniškesnio 
gyvenimo.

Nedaug tokiu kunigu yra, 
ypač tarp mūsiškiu.

Ant Filipinų neramu.
Iš San Francisco gauta ži

nios, kad ant Filipinų nera
mu. Tautelė moro daro 
smarkius pasistengimus, kad 
nusikratyti amerikiečiu glo
bą. Miestelio Jolo ligonbu- 
tyj guli 30 Amerikos karei
viu, tarpe kuriu pusė smar
kiai sužeistu.
Bijosi visuotino streiko.
Buffalo 13 d. bal. Karu 

kompanija tiktai tuomet nu
sileido prieš savo dąrbinin-

Streike, kaipo vadovė, pa
sižymi Palmira Merolina, ku
ri tarpe streikieriu įgijo la
bai didelę simpatiją.
Wilsono kalba kongrese.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
minėjome, kad Wilsonas y- 
patiškai pribuvo kongresan 
ir perskaitė savo pranešimą. 
Tame pranešime daugiausia 
kalbama apie muitus. Jisai 
pasakė: “Viešpatauja abel- 
na pažvalga, kad visupir- 
miausia reikia panaikinti 
muitu sistemą. Tą sistemą 
atsakančiai reikia perdirbti, 
kad ji atsakytu reikalams 
šios gadynės. Tik naujos 
priemonės gali mus išgelbėti 
iš monopoliu ir trustu vergi- 
j's.” i .

Toliaus Wilsonas sako, 
kad muitus reikia laipsniš
kai panaikinti, bet ne sykiu 
ir tai išpradžiu tik ant val
gomu produktu ir ant tu, 
kuriu Suv. Valstijose labai 
mažai išdirbama.

Klausimas apie cukrų.
Tarpe kongresmanu dabar 

eina didelės diskusijos apie 
cukru. Vieni norėtu, kad 
muitai ant cukraus tuojaus 
būtu panaikinti, kiti norėtu, 
kad muitai ant cukraus lik
tųsi senoviški. To ypač rei
kalauja cukraus fabrikantai 
iš pietiniu valstijų. Bet di
džiuma, matomai, nori, kad 
muitai ant cukraus būtu po- 
valiai nuimami ir kad už tri
jų metu cukrus būtu liuosas 
nuo muitu.
Vaikai ir pirmoji gegužės.

Vaikai, kurie lanko socija- 
listu nedėldienio mokyklas, 
nutarė šiemet prisidėti prie 
gegužinės demonstracijos.

Kasmet nusižudo 200 
merginų.

Apskaityta, kad kasmet 
Chicagos koteliuose nusižudo 
200 merginu. Nusižudo dėl
to, kad negali dorai pragy
venti, arba dėlto, kad papuo
la į paleistuvystės kilpas.

Katalikiško- 
kad nereikia

kovoja, kad

Visuotinas streikas 
Belgijoj.

14 d. balandžio prasideda 
visuotinas, generališkas strei
kas Belgijoj. Streikuos visu 
industrijos šakų darbininkai. 
Streikuos keli šimtai tūkstan
čiu angliakasiu. Kasdien at
eina žinios, kad to, ar kito 
miestelio darbininkai prisi
deda prie generališko strei
ko.

Streiko vadovas Huysman 
oasakė, kad jokiu riaušių, 
;okio kraujo praliejimo strei- 
deriai nenori. Apleisdami 
fabrikus ir mainas, darbinin
kai parodys vien savo galy
bę.

Ministerial kasdieną laiko 
sesijas ir svarsto apie dabar
tinį padėjimą, 
ji partija sako, 
nusileisti.

Darbininkai
<ožnas žmogus turėtu renka
mąjį balsą. Kitu kraštu dar
bininkai jau rengiasi į pagel- 
bą.
Serbija boikotuoja Austri

jos tavoms.
Santikiai tarpe Austrijos 

r Serbijos kasdieną eina aš
tryn. Serbijos pirkliška tary
ba nutarė apskelbti boikotą 
ant Austrijos išdirbiniu.

Serbijos pirkliai kviečia vi
sus gyventojus boikotuoti 
viską, kas tik yra austriška.

Didžiųjų valstijų garlaiviai 
apstoję uostą Antivari ir nie
ko nepraleidžia. Aną dieną 
jie paėmė Juodkalnijos kara
liaus ypatišką laivą, kuriuo- 
mi buvo gabenama miltai.

Serbijos kariumenė, kuri 
padėjo juodkalniečiams bom
barduoti Skutari, smarkiai 
drožia namo.

Valparaisiečiai “susibun- 
tavojo.”

Daugiau nei 500 studentu 
mėgino užpulti ant Memo
rial Opera House. Devyni 
studentai patupdyti į kalėji
mą. Policija net šauti turė
jo į riaušininkus, bet ir tie 
nepasiliko skolingi, kadangi 
atakavo polici ą bonkomis, 
akmenimis ir tt.

Ir smarkus gi tie valparai- 
Kad jie būtu smar- 

mokslo, kaip 
tai bent vyrai

siečiai.
kus taip prie 
prie peštynių, 
būtu!

Madrid, 13 balandžio.— 
Jau trečią kartą per jo vieš
patavimą ant karaliaus Al
fonso buvo padarytas pasi
kėsinimas. Dabar šauta, ka- 
da karalius jojo gatve Ma
dride. Šovėjas paeina iš 
Barcelonos. Jo pavar
dė Sancher Allegro.
Sunkus dienraščio padė= 

j imas.
Anglai socijalistai turi įsi

kūrę dienraštį “Daily Citi
zen”. Tasai dienraštis atne
ša darbininkams didžiausią 
naudą, vienok jo iždas apy
tuštis, kadangi kapitalistai 
neduoda apgarsinimu. Dien
raščio išleistuvė sako, kad 
jeigu nebus duota ūmi pa- 
gelba, tuomet jisai negalės 
išeidinėti /

si kailiu.
Nors Turkija dar galutinai 

neapveikta, vienok Balkanų 
valstijos, o su jom sykiu ir 
didžiosios valstijos, jau dali
nasi “kailiu”. Bulgarija no
ri paimti Salonikus, bet grai
kai protestuoja. Juodkalni
ja nori gauti Skutari, bet 
čia visi šaukia, kad “nevalia 
imti”. Rumunija, nors ir ne
dalyvavo karėje, nori gauti 
Silistriją.

Kossovo apygardas 
užimti Serbija, bet čia 
testuoja Austrija.

Kalba apie Albanijos

nori 
pro-

Europos politikieriai sva
joja apie Albanijos karalys
tę. Jau perša net karalių. 
Karalium turėtu būti vienas 
Švedijos princas.

Už ką baudžiami soci
jalistų laikraščiai?

Peterburgo socijalistų laik
raštis “Lucz” buvo patalpi
nęs sekančią žinutę:

“Darbo Kuopa Dūmoje į- 
nešus biliu (įstatymo suma
nymą), kad būtu paliuosuoti 
visi, taip vadinami politiški 
prasikaltėliai, kurie kankina
mi Sibire ir katorgoj. J tuos 
“prasikaltėlius” žmonės žiū
ri su pagarba, kaipo į>uolius 

I kovotojus už 'žmonių labą. 
Visi tie karžygiai turi būti 
aministuoti”.

Už patalpinimą šitokios 
žinutės “Lucz” nubaustas 
ant 500 rubliu.

• Garbus lenkas.
Pirmąją Velykų dieną bai- 

Popiežiaus padėjimas ei- gė devynesdešimtis metu ži
ną blogyn. nomas lenku rašytojas T.

Buvo manyta, kad popie- Jež.Gimęs 1823m.,turėdamas 
žiaus sveikata taisosi. Vie-23 metus, apleido tėvynę, 
nok paskutinėm dienom svei- Dalyvavo Vengry sukilime 
kata žymiai pablogėjo. Ypač 1848 49 m. Nuo to laiko jau 
blogos žinios gauta 14 d. ba- ir nebegrįžo tėvynėn, 
landžio. Vatikane kilo di- Parašęs daugybę knygy, 
džiausis triukšmas. Dakta- kuriose parodoma didelė mei- 
rai pripažįsta ligą esant la- le dėl visų prislėgtyjy tauty 
bai opia. ir valstiečiu. Lietuviu kai-
Užpuolė ant surragisčių. fc1 T; išvereta aPysaka 

T j 13 I 1 O p “Austant”.Londonas, 14 bal.—Sulra-
gistės turėjo lail&ti savaiti-Į Teismas.
nes prakalbas Hyde Parke Jekaterinodaro karo teis- 
; m t tyro oro. Ant ju užpuo- mas svarstė šiomis dienomis 
ė dideles žmonių minios ir bylą dgi Radiniu pabėgimo, 
prasidėjo baisingos betvar- hg kaj nutejstŲ mirtin, pa
ces scenos. Policijai tik su keRg bausmę 20 metu kator- 
didehu vargu pavyko įvykin- g0S 
ti ramybę. ' 
Paskutiniausios žinios iš

Belgijos.
Streikas ne viena diena ap- į 

ims visą Belgiją. Manoma, 
kad pirmą dieną sustreikuos 
kokia 50.000 darbininku. Pa
baigoje gi savaitės, veikiau
sia, visa industrijališka Bel
gija bus apimta visuotinu 
streiku. Pirmiausia stos 
streikan gelžkeliu darbinin
kai.

Valdžia visur laiko prisi
rengusią kariumenę. Strei- 
kieriai sako, kad tarpe karei
viu daugelis užjaučia darbi
ninkams. Žmonės perkasi 
maisto ant ilgo laiko, kad tu
rėti, ką pavalgyti.

Daugiaus kaip iš 1000 mie
stu h* miesteliu suvažiavo 
sostapilin burgomistrai. Jie 
plašys karaliaus, kad tasai 
įsikištu į dalyką ir sutaikytu 
abidvi pusi.

tiuška yra uolus valdžios tar
nas. Dabar tas popas moki
na gimnazijos lietuvaites re
ligijos rusiškoj kalboj.
Vilniuje politechnikumas.

Vilniuje valdžia leidusi at
verti politechnikumą. Ta 
žinia kol kas aficiališkai ne
pasitvirtino.

Kuosas ketina naikinti.
Kaikuriose vietose Rasei

nių ir Telšių pav. tiek priviso 
kuosu,kad tariamasi,kaip jas 
panaikinus, kadangi jos la
bai laukams kenkia, naikin- 
damos javus.

Žmogžudystė.
Babtai (Kauno gub.) Tarp 

Babtų miestelio ir Kauno, 
Kudronyse, prie vieškelio y- 
ra Šijnkevičiaus aludė. Ko
vo 17 d. atsibeldė ton aludėn 
nežinomi piktadariai, nudūrė 
peiliu ant vietos Šimkevi- 
čiaus sūnų, subadė peiliais 
patį Šimkevičiu ir jo žmoną; 
abu nelaiminguoju buvo tuo
jau nugabentu Kauno ligon- 
butin, kur ir mirė. Dviem 
Šimkevyčiaus dukterim pasi- 

i sekė išsprukti. Piktadariai 
dar nesusekti.

Girias kerta.
Švėkšna. “Girios tamsios, 

| jus galingos, kur išnykote 
plačiosios v.” Taip nyksta 
Lietuvos girios, nyksta ar- 
žuolai galingi. Niekur, tur

Bruges, Belgija.—Katali
kiška unija atsisakė prisidėti 
prie visuotino Belgijos dar
bininku streiko.

1 )ar sykį Macochai parodė 
savo vilko nasrus.

Francijos prezidentas va
žiuos pasisvečiuoti į Angliją. 
Tai ženklas, kad tarpe tu 
dvieju valstybių santikiai vis 
geryn eina.

Žmogėdos.
Tokio, Japonija. — Baisiu 

dar žmonių esama ant svie
to! Netoli miesto Kobe ke
turi vyrai užpuolė ant mo
ters, užmušė ją, išvirė jos 
kūną ir suvalgė.

Kovo 12 d., 5 6 vai. vaka
re Derbenton ir Šemachos 
miestu apielinkėse buvo jau
čiamas smarkus žemės dre
bėjimas.

Uždare akademiją.
Dėl kilusiųjų tarp Peterbur
go karo akademijos studen
tu riaušių, karo ministeris 
įsakė: karo akademiją užda
ryti neapribuotam laikui, vi
sus gi studentus prašalinti. 
Paskutiniojo kurso studentai 
turi teisę laikyti valstybės 
kvotimus.

Anglijos niainieriai taria
si pagelbėti belgams.

Anglijos mainieriai šaukia 
konferenciją, kad aptarti,ko
kiu būdu geriau padėjus sa
vo broliams Belgijoj.

Pankhurst paliuosuota.
Anglijos sufragisčiu vado

vę ponią Pankhurst jau pa- 
liuosavo iš kalėjimo. Ją pa- 
liuosuoti priversti buvo dėlei 
bado streiko, kurį buvo 
skelbusi.

ap-

Rusai katalikai.
Peterburgo rusai katalikai 

buvo prašę vyriausybės pat
virtinti ju klebonu kun. Zer- 
čeniną, bet vidaus dalyku 
ministeris Maklakovas nepa
tvirtino. Tada rusu katali
ku cerkvės parapijonįs vėl 
kreipėsi į ministerį, kad leis
tu atlikti klebono pareigas 
ministerijos atstatytam nuo 
vietos kun. J. Deibneriui. 
Savo prašyme rusai parapijo
nįs skundžiasi, kad ministe
rija, netvirtindama nurody
tųjų ju kandidatu, pastačiu
si juos keblam padėjime, nes 
Rusijoje daugiau nesą rytu 
apeigos rusu kataliku kuni
gu. Dėlto rusams katali
kams ir reikia likti be kuni
go. Kartu rusai parapijonįs 
kreipėsi į miesto^ viršininką, 
kad tas pasiskubintu apžiū
rėti cerkvę technikos žvilgs
niu.

Suomijos ministeris Ban
gotas ketina atsistatydinti 
ir jau padavęs prašymą.

Seniau ir dabar Žemaitijoj.
Mums pristatytas laiškas 

iš Salantu (Žemaitijos). Ta
me laiške atsispindi ūpas 
koksai buvo revoliucijos lai
kuose ir koksai dabar viešpa
tauja Žemaitijoj.

--Mūsų gyvenimas dabar 
gana apsiniaukęs. Šiek tiek 
jį apšviečia atsiminimai apie 
ariu metu revoliuciją. Tada 
męs manėme daug ką nu
veikti, gal būtume ir nuvei
kę, bet žiaurus vėjas mus vi
sus išblaškė.

Pragaišo anų laiku musu 
draugai: vieni praturtėjo, ki
ti paseno, treti vis laukia 
“patogesniu valandų.” Vos 
tik keli liko, su kuriais gali
ma dar atviriau pasikalbėti. 
Dabar Žemaitijoj esama dve
jopos policijos: valdžios ir 
kunigu. Ką nors kalbant, 
reikia gerai apsidairyti, kad 
nepapuolus po priežiūra. O 
jau bedieviais esame seniai 
apšaukti.

Geru naujienų nėra. Pu- 
čiame į seną dūdą, garbina
me Romanovus ir tarnaujam 
dviem ponam, kad ir nosį su
raukę.

Salantuose 1910 m. susi
tvėrė vartotoju draugija. 
Naudos iš jos mažai, nes val
do ponai ir kunigai. Pirmą
jį metą buvo pelno 500 rub., | 
antrą—400, o šiemet tik 300 
rub. Turbūt, neužilgo pri
sieis keliauti į “viečnastį.”

Šiemet sutvėrė blaivininku 
draugiją. Dauguma nariu 
davatkėlės, maži vaikai ir ti
kinčios avelės.
Giria'Amerikos laikraš

čius.
Salantu korespondentas 

prašo siusti daugiau laikraš-1 “Ponai žydams parduoda gi- 
čiu. Sako: “Amerikos laik
raščiai daug gyvensi už Vil
niaus. Nėra nuobodesnio 
daikto, kaip skaityti tokią 
‘Viltį’.”

Panašiu nuomonių tenka 
labai tankiai išgirsti. Ame
rikos laikraščiai, ypač “Lais
vė”, “Kova,” “Keleivis” ir 
“Dilgėlės” tuo yra žmonėms I gyvena sau užsieniuose ir 
brangus, kad jie drąsiai, su- mūsų girias pardavinėja. O 
prantamai, rašo apie didžiau- “ponai” skundžias, “žmo- 
sius žmonių vargus. nes” toki neprielankus jiems,

Bulota apsivedė. piurkštys ir tt '
K/r v .v .... . Mums rodos, kad tieMums rašo is Vilmaus: .<žmonės>. kai j vadina
Advokatas A. Bulota, bu- Llu(J„ perdaug dar gerai su 

v?s Durnos a stovas, aps.ve- js Taip
desu ruse Tatai duoda pro- ksta turtai mQ krašto . 
gą musu kunigams savytar- įr kag bug toliau?
py labai daug kugždėti apie 
privatiškus žmogaus reikalus. Arkliai su pasportais.

Z,S1A. - . Rusijos valdžia leido nuoGiltine dirba išsijuosusi. L. . , _v . .v _ siu metu kovo menesio ga- 
Giltine rauja iš musui tar- kenti užsienin visokius ark- 

po vieną po kito inteligen- jįus Kadangi gabenami ark- 
tus. “Mokykla rašė: ‘ Moc- hjaį ga]i ir atgal į Rusiją būti 
kabudy 10 d. sausio injrė vecįarni, įai išduodama to* 
mokytojas Ant. Bacevicia, kjerns arkijams pasportai. 
darbštus darbininkas hau- §jOmis dienomis išvesta iš 
dies švietimo dirvoje. 1 ą Rusijos pirma arkliu partija, 
pat mėnesi mirė Kaziu Ru- L kurią įėjo n tūkstančiu Vi
dos mokytojas Petras Matu- sokiŲ arkliŲ. Buvo ir iš Or. 
levičius Dabar vėl prane- lo atvestŲ> bet daugiauSiai 

^kad Žagarės mokytojas | mQSŲ gubernijų arkliu-dar- 
Visi arkliai buvo 

pirm veterinoriu apžiūrimi.
Matyt, kad Rusija greitu 

laiku įves pasportus dėl visu 
gyvuliu...

(“Liet. Zin.”)

to, kaip gyvenant parubelyU 
Vos tik užšalo purvai, pasni
go, nuo ryto lig nakties tik 
ir matai vežimus, prikrautus 
“meteriais,” kaip čia sako. 
Ir taip diena iš dienos, me
tai iš metu • • • ir galo nema
tyt... pakol, turbūt, neliks 
nė vieno medelio “ponu” gi
riose. Neužganėdintas vei-- 
zi į tai žemaitis ir murma:

rias, o mums nė troboms pa
sistatyti neduoda”. Ir ištik- 
ro! Kokios menkos, sulūžu
sios žemaičiu trobos!

Giriomis prekiauja papras
tai tik žydai. “Žmonių” nie
kur neužleidžia. Ir kas tai 
daro? Ogi vietiniai mūšy 
“ponai”, dvarininkai, kurie

A. Vokietaitis gavo plaučiu bininku 
ligą”...

Kunigas-popas.
Marijampolėj gyvena ku

nigas Miknevyčius, kurį va
dina “batiuška.” Tasai ba-

■n
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Spaudos Balsai.
Prie ko gi męs einame?
Baisią žaizdą nurodo “Ry

gos Naujienos” ant mūsų 
tautiško kūno. Kad ta žaizda 
neužkrėstu viso kūno, reikia 
staigaus gydymo.
- “Rygos Naujienos” sako: 

“Net skaudu pasakyti, kad pas 
mus užmušėjai, žmogžudžiai daugiausia 
fanatikai^kurie užmušinėja savo arty- 
mą vien dėlto, kad jis kitos tikybos. 
Pavyzdžiu privesiu paskutiniy laiky 
žmogžudystes aplink Panevėžį. Stebė
tina, kad čia žudo vien žydus ir taip 
baisiai, kad net šlykštu rašyti.“ >

Toliaus “R. N.”- nurodo 
visą eilę užmušėjysčiu: mies
telyje Pušalote išpjovė bei 
išmušė visą žydo aptieko- 
riaus šeimyną, susidedančią 
iš keturiu ypatų. Anykščiu 
apielinkėj ūkininkai pasigavo 
beprotį žydelį ir,- pririšę prie 
medžio, kankino, plakė, kol 
mažai gyvybės beliko, ant ga
lo, bijodami, kad ju kankini
mas neišeitu aikštėn, minėtą 
žydelį prigirdė. Mieste Pane
vėžy j patamsyje vienam pir
tininkui kokiu tai geležgaliu 
smogė į galvą taip, kad net 
rūdys į smegenis sulindo. Žy
delis pasimirė Rygos ligon- 
buty. Netoli Surdeikiu sto
ties išpjovė visą žydu famili- 
ją, susidedančią iš 8 ypatų. 
Netoli Panevėžio norėję pa
smaugti žydę, vežusią pieną.

Ir tas viskas įvyko tik šiais 
keliais mėnesiais! Prie ko gi 
męs einame? Bene grįžtame 
į tą gadynę, kada “ištikimie
ji” vedė mirtiną kovą su va
dinamais “netikėliais”? Kiek 
daug žiaurumo mūsų žmonė
se, kiek daug baisios neapy
kantos!

Nuo pat mažumės mus mo
kino, kad tik męs, “ištikimie
ji”, būsim išganyti. Į vadi
namus “netikėlius”, dar vai
kais būdami,išmokome žiūrė
ti išaukšto, su pašiepimu.

“Rygos Naujienos” prive
da visą eilę išsitarimu apie 

-svetimtikius:
“1. Jeigu žydas nusibaigė, nesakyk, 

kad mirė, o sakyk nuslydo, nes jis pra
keiktas.

2. Jeigu sutiksi prusą lydint tai nusi
spjauk ir tris žingsnius žengk atgalios, 
tardamas: prakeiktas buvai, prakeiktas 
esi...“ i

Tai kokius nuodus įpildavo 
mūsų omenin nuo pat jaunu- 
ju dienu. Šita fanatizmo sek

lia atneša kruvinus vaisius. 
“Vykie socijalistą iš burdo, 
vykie, nes jis tave užkrės!” 
Mūsų; skaitytojai žino, kas 
taip šaukia, nėra reikalo nei 
sakyti.

Jeigu męs norime, kad ta 
baisi žaizda neužkrėstu viso 
mūsų kūno, privalome ener- 
giškiausiai griebtis už darbo. 
Budinkime žmones, lavinki
me juos! Lai atbunda j u są
žinė ir nušviečia kelią, kaip 
eiti prie savo ir savo šeimy
nos laimės ir artimo meilės.

Nesiseka ir gana!
Laikraščiai praneša, jog p. 

Bagočiaus užvestoji byla prieš 
“Vienybę Lietuvninku” jau 
pasibaigė, p. Bagočius, ku
ris pajieškojo savo garbės 
teisme, šiuo kartu nieko ne
pešė. Žmonės, kuriuos jisai 
kaltino, likos teisus. Bene 
skaudžiausia pasekmė to vi
so—tai liga p. J. J. Paukščio, 
vieno iš “Vien. Lietuvninku” 
leidėju.

“Laisvė” laike bylos bėgio 
nutarė į ją nesikišti. Užsv 
baigus bylai, galime pasaky
ti, jog kaip nepavyko kunigu 
kruciata prieš “Keleivį”, k^Įp 
nepavyko tautininku pasikė
sinimas ant “Laisvės”, taip 
nepavyko ir p. Bagočiaus gą- 
zdinimai “griauti ir ar-

Dabar dar turime p. Vasi
liausko su “Tėvyne” bylą. 
Tasai irgi pajieško savo “gar-

Agitacija
TasEsame socijalistais. 

pasivadinimas verčia mus at
likti daug įvairiu priedermiu, 
verčia mus apaštalauti tarpe 
bepartyvišku ir kitaip ma
nančiu žmonių.

Nors Amerikoje lietuviu 
arti pusė milijono, betgi ofi- 
cijališku socijalistu bus kokie 
5 tūkstančiai. Greta ' ju sto
vi eilės taip vadinamu sim- 
patiku-prijaučiančiųjų. Pri- 
skaitysime ju kokia 15-20 
tūkstančiu, rasit, net kiek 
daugfau.

Kurgi kiti, kurgi tie šim
tai tūkstančiu? Tik maža 
dalis, rasit, kėli tūkstančiai, 
įtikėję į tautiškąją idėją, sa
votiškai ją suprasdami. Kiek 
daugiau rasime “aveliu” pas 
dvasiškiu partiją. Tad kur
gi visi tie bepartyviškieji, 
kurgi ta “žalioji medžiaga”? 
Męs visi bandom prie jos pri
eiti, bet neprieiname.

Didelė dauguma mūsų lie- 
tuviu-ateiviu giliu •; miegu 
miega. Ji, ta dauguma, dau
giaus nieko nežino, kaip tik 
savo “džiabą” ir algą. Ji, ta 
dauguma, atlieka tūlas reli- 
gijines priedermes, nes taip 
jau nuo .mažens paprasta. 
Jos, tos daugumos, reikalai 
sukasi apie bačkutę alaus. 
“Margos gromatėlės” jungia 
tuos žmones su senojo kraš
to giminėmis ir pažįstamais.

Kaipgi išjudinus tą didžiu
mą? Kaipgi 
tvirtą veikimo 
Tai klausimas, 
riu apkalbėti, 
jis reikia.

*
*

pasigaminus 
fundamentą? 
kurį čia no- 
0 apkalbėti

* o
Veik visur turime socija

listu kuopeles. Kiekviena
me mieste be oficijališku kuo- 
peliečiu yra dar visa eilė pri
jaučiančiu.

Kuomi apsireiškia kuope- 
liečiu veikimas? Per metus 
surengiama kelios prakalbos, 
keli teatrai ir keli tuzinai su
sirinkimu. Kadangi kitos 
draugijos dažniausia nieko 
peveikia, arba labai mažai, 
tuomet daugeliui tasai kuo- 
peliečiu veikimas išrodo esąs 
stambiu, dideliu.

Argi taip ištikruju yra, ar
gi ištikruju męs labai daug 
nuveikiame? Man išrodo, 
kad ne. Kas arčiau prisižiū
rėjo prie mūsų gyvenimo, tas 
sutiks su manim.

Męs paskendę savitarpi- 
niuoseYeikaluose, o į plates
nę agitaciją, į plačiąsias mi
nias veik nesileidome. Nueik 
į susirinkimą ir pasiklausyk, 
kas ten kalbama. Dažniausia 
patįs mažmožiai, bėganti rei
kalai. Ant pamato tu reika
lu kįla vaidai, dažniausia y- 
patiški. Tuojaus iš skiedros 
priskaldo vežimą, tuojaus 
šnairavimas; tuojaus barniai.

Ir tai visai ne dėl principi- 
jališkU; socijalistišku reika
lu, bet dėl kasdieniniu maž
možiu.

Žmonės, bepartyviški žmo
nės, prisiklausę tu ginču, tik 
pamoja ranka ir nueina į ša-

Arba dar: užeis kokis nors 
eilinis skandalas (a la p. Ba- 
gočiaus ir tt.), tuomet šau
kiam, rėkiam. Visi žymes
nieji vadovai paskęsta gin
čuose.

ki žmonės, kągi tie daro? 
Pasiklausę, pasižiūrėję tik 
pamoja ranka ir nueina į ša
lį, nors jie ir simpatizuoja so- 
cijalizmui.

Visa tai nėra išmislas. Nu
eikite į kuopas ir pasiklausy
kite. Vienur kivirčai dėl te
atru, kitur dėlei .vadovystės, 
trečiur dėlei kalbėtoju ir tt. 
Ant to horizonto sužiba kok-

.jtf

sai nors kalbėtojas, vieni jį 
'pagiria, kiti papeikia, per 
prakalbas prisirašo keli nau
ji nariai ir tiek! *

v* *
Nesakau, kad męs nieko 

neveikiame. Palyginus su 
kitais, męs gana veiklus. Ne
sakau, kad męs nežengiame 
pirmyn. Męs žengiame pir
myn. Senosios istorijos jau 
neatsikartos. Vienok męs 
privalome vesti platesnę, (nei 
ligišiol, agitaciją.

Ne peštynės dėlei mūsų vi-x 
dūriniu reikalu, nesmulkus 
ypatiškumai dėlei vadovys
tės, bet agitacija tarpe žmo
nių, platus skleidimas susi
pratimo sėklos, jieškojimas 
nauju keliu kaip prieiti prie 
žmonių—štai mūsų darbas!

Daugiaus agituokime gy
vu žodžiu, daugiaus platinki
me spausdintą žodį. Juk mi
nios, plačiosios minios dar 
miega. Visuomet, kada męs 
baramės tarp savęs, niekuo
met neužmirškime apie savo 
baisiuosius priešus, palygi
nus su kuriais mūsų ginčai 
tik mažmožiai.

Prakalbu agitaciją męs iš
naudojame vidutiniškai. Iš
naudokime streikus. Šie me
tai mus daug ko pamokino. 
Elgkimės padoriai, nesikarš- 
čiuokime, mokėkime prieiti 
prie tamsesnio žmogaus. Or
ganizuokime moteris į tam 
tikras progresyvišku moterų 
draugijas. Organizuokime 
vaikus: vienur-kitur jau tas 
pradedama daryti. Sutvar
kykime knygų platinimą. Tai 
priedermė kiekvieno iš mūsų. 
Jeigu jau tūla kuopa neįsi
taiso knygų agentūros ir ne
platina knygų tarpe žmonių 
—aš nežinau, ar ją galima pa
vadinti socijalistu kuopa?

Agituokime kiekvienas ir 
nepasitikėkime ant kalbėto
ju. Kiek žinau, pas vokie
čius socijalistus ir, rodosi, 
pas francūzusyra paprotys, la
bai naudingas paprotys: kuo
pa paskiria taip vadinamus 
“gatvės vyrus”, kuriu kiek
vienas turi savo gatvę. Jisai 
vaikščioja į kiekvieną name
lį ir skleidžia naujos evange
lijos žodį. Jisai pataria, pa
mokina, išaiškina, paragina. 
O gyvas žodis išmintingo 
žmogaus tankiai daug dau
giau reiškia, negu visas tuzi
nas geru straipsniu.

Tas gyvas ryšys su žmonė
mis pas mus dar neužmegs- 
tas. Panašus agitatorius 
galėtu turėti su savim ir 
knygučių ir laikraščiu agen
tūrą.

Tuomet tik męs galėsime 
užbėgti už akiu toms paska
loms, kurios apie mus lei
džiamos, r

Jeigu žmonės bijosi ateiti 
pas mus—tai męs nueikime 
pas juos, o pamatysime, kad 
jie nesišalins nuo mūsų.** *

Juo daugiaus bus geros 
valios ir socijalistiško pasi
šventimo—tuo geresnius vai
sius atneš mūsų darbas. Bet 
vienos valios neužtenka, nors, 
ir geros valios. Reikia dar 
mokėjimo, reikia dar prityri
mo. Todėl lavinties, moky- 
ties—-visu mūsų pirmutinė 
ir švenčiausia priedermė. 1 ♦

Man teko matyti daug so
cijalistu, kurie neperskaitė 
net tos menkos socijalistiš-

turime. Visa ju socijalistiš- 
ka išmintis pasemta iš “juo
ku skyriaus”, kurį jie nieka
dos nepraleidžia. Jeigu męs 
tiek težinome—tuomet vely 
visai nebūt socijalistais. Jeigu 
mūsų socijalistiškas persitik
rinimas bus paremtas ant 
vėjo—tuomet męs daugiaus 
nieko nežinosime, kaip tik pa
kritikuoti kunigu gaspadi-

i

nes. O tai truputį permažai; 
reikia daugiaus žinojimo, to
dėl reikia ir daugiaus mokin- 
ties. >

Reikia netik skaityti, bet 
ir lavinties. Dažnas man pa
sakys, kad laiko nėra. Taip, 
io nedaug. Bet jau kelią 
kartus man teko išgirsti štai 
kokius žodžius: “mūs žmonės 
šiokioms dienoms nesusiren
ka ant prakalbu, nes saliūnai 
atdari. Nesusirenka net kuo- 
peliečiai!”

Jeigu męs norime eiti rim
to darbo keliu, tai privalo
me pasirūpinti, kad bačku
tės alaus nekliudytu mums. 
Iš vadinamu arielkiniu kata
liku pavyzdžio nereikia imti.

Ant to męs ir socijalistai, 
kad kovoti su kliūtimis, bet 
nenusilenkti prieš jas.

L. Prūseika.

EDWARD P. MYLIOS.

BUDELIS.
’■ (Verte J. Stropus.)

Apie automobilių 
išdirbystę.

Į automobiliu išdirbystę iki 
šiol darbininkai mažai at
kreipdavo atydos. Vienok už
tenka tik paviršutiniškai pa
žiūrėti į augimą poros di
džiausiu automobiliu kompa
nijų, kad pastebėti, jog tai 
viena iš pelningiausiu indu
strijos šakų- O jau žinoma, 
kad kur eina didesnis pelnas, 
ten visada yra didesnis dar
bininku išnaudojimas.

Iš raporto New Yorko ban- 
kieriu, kurie pardavinėja 
“Chalmers Motor Car” kom
panijos 'bondsus ir akcijas, 
matome, jog šita kompanija 
susiorganizavo Detroite, 1908 
m., su $300,000 kapitalo. Da
bar gi, į keturis metus, kom
panijos turtas paaugo iki 
$6,712,216. Ir tas viskas su
sirinko vien tik iš pelno už 
parduodamus automobilius.

Kapitalistai tankiai sako, 
kad jei darbininkai pigiai 
gauna už darbą, tai pigiau ir 
moka, pirkdami išdirbtuosius 
daiktus. Bet automobiliu iš- 
dirbystėje toks pasakymas 
jau jokios vertės neturi, nes 
darbininkai automobiliu ne
perka. 1910 m. minėtoji kom
panija išmokėjo ant savo 
bondsu — akcijų— mažiausiai 
10% dividendo. Tas viskas 
parodo, jog vienas doleris pa
darė dešimtį. Kadangi kom
panijos apyvarta vis didina
si, tai galima drąsai spėti, 
jog vėlesniame laike pelnas 
dar pasididino.

Tame-pat Detroite yra ki
ta milžiniška automobiliu 
dirbtuvė “Ford Motor Co”. 
Kaip matyt iš tos kompanijos 
generališko urėdo kalbos, ta 
kompanija susitvėrė 1903 m,, 
su 28,000 kapitalo, ir nuo pat 
susitvėrimo jos išdirbystė kas 
metą dvigubai didinasi.

Dabar visas tos kompani
jos turtas siekia $25,000,000.

Tas visas turtas susidarė 
vien iš pelno už parduodamus 
automobilius.

Tai kompanijai dirba išvi
so 18001 žmogus, kuriems per 
mėnesį išmokama algų $700- 
000. Paprastai vienos dienos 
visu darbininku algos siekia 
apie $35,000.

Kadangi “Ford Motor Co.” 
prieš 10 metu pradėjo su 
$28,000, o dabar verta $25,- 
000,000, tai tas parodo, jog į 
dešimtį metu kompanija iš
sunkė iš darbininku 893 kar
tus tiek, kiek ji pati buvo į 
tą išdirbystę įdėjusi.

Kodėl tie ponai nesigiria, 
po kiek jie moka darbinin
kams? Todėl, kad tada pasi
rodytu ju veidmainystė.

Ir taip bus visose išdirby- 
stėse tol, "kol darbininkai ne
paims į savo rankas išdirbys- 
čiu kontrolę. Tik įsteigę soci- 
jalistišką respubliką, darbi
ninkai patys naudosis visa 
savo darbo verte.

Iš “LU.N” J.Stropus.

Iš bjauraus ištvirkimo namo, riogsan
čio prie purvinos gatvės, išvilko jie apleis
tą draugijos išmatą. Tai buvo protiškai 
aklas vaikinas, kuris girtumo pašėlime už
mušė moteriškę.

Paskirtame laike, jie atvedė jį į teis
mą ir pastatė prieš josdraugus žmones. Ši
tie jo teisėjai ir broliai atydžiai išklausė 
nemalonius išgalius to prasižengimo, ku
riame jį kaltino ir pripažino jį kaltu užmu- 
šystėje. Paskui greitai jį nuteisė mirtin.

Tik trįs dienos liko iki nužudymo, kaip 
ūmai numirė vietinis valdiškas budelis ir 
valdininkai neramiai kasė sau pakaušius, 
rūpindamiesi, kur čia gavus kitą budelį. 
Ir tai buvo nelengvas darbas, nes šiuose 
šviesesniuose laikuose kas kartą sunkiau 
buvo atrasti žmogų, pasirengusį ramiai 
atimti kito žmogaus gyvastį. Galop, visai 
netikėtai, jiems pasisekė reikalingą ypatą 
surasti.

Žmogus, kurį jie gavo išpildymui drau
gijos pareigos — užmušimui nuteistojo, — 
turėjo apie keturiasdešimts mėty amžiaus. 
Ankstyvesniame savo gyvenime tasai žnič- 
gus buvo raidžiu rinkėju. Tuolaikinė jo 
tikybų—arba, teisingiau pasakius, jo gy
venimo idealas — buvo saumeilis, žemas ir 
grynai materijališkas. Jisai geidė matyti 
tokį draugijos surėdymą, kuris užtikrintu 
geresnę algą darbininkams ir mažiaus pel
no kapitalistams. Tas buvo jo filozofijos 
pradžia ir pabaiga. Jis pats buvo darbi
ninku ir jo darbo našta, mintis, jog di
džiausia jo gyvenimo dalis turės būt su
naikinta, dirbant dėl kitu be atlyginimo, 
tankiai sukeldavo jo širdyje baisiausius ir 
kerštingiausius geismus, ir auklėjo kartu
mą, kuris veikiai išsivystė į neapykantą 
priešais visą valdančiąją klesą.

Galu-gale ta neapykanta privertė jį 
pamesti savo darbą ir užsiimt “agitacija” 
ir “propoganda”. \

Tada visi vadino jį socijalistu.
Jisai turėjo drūtą balsą ir mokėjo įgy- 

darbininku—klausytoju užsitikėjimą. 
darbininkai iš savo uždarbio jį šelpė, vil
damiesi, jog jis ir kiti tokie padarys ką- 
nors, idant prašalinti tuos draugijinius re
težius, kurie taip sunkiai juos slėgė. Jam 
gi tada gyvenimas pasirodė lengvesnių, 
negu pirma. Nors tas gana keista, bet jo 
neapykanta link kapitalistu sumažėjo. 
Nors jisai keikė juos savo prakalbose, bet 
savo širdyje jis jiems simpatizavo, nes jie 
gerai valgė ir turėjo linksmą, ramu, laisvą 
gyvenimą.

Apie tą laiką jisai susipažino su daile 
darbininke mergina, taipgi socijaliste.

Jiedu susitarė gyventi drauge.
Ta moteris turėjo tokią didelę ant jo 

įtekmę, jog jo senieji idealai apie mąteri- 
jališką turtą greit tapo išstumti prakilnes
niu ir mažiau saumyliu minčių apie žmo
nijos būtybę. Jį apėmė atsivertimo dva
sia ir padarė jo gyvenimo tikslą prakilnes
niu. Jisai atsitraukė nuo buvusiu draugu, 
nustojo rūkęs ir gėręs ir beveik visai nu
stojo davęs valę žemiems geismams. Tada 
buvo skaisčiausios ir linksmiausios jo gy
venimo dienos. O kada jiedu susilaukė sū
naus —jo laimei ir dėkingumui nebuvo ry- 
bu.

Vienok jiems buvo lemta nepoilgo per
siskirti.

Jo vaikas dar nebuvo metu senumo, 
kada kaimynystėj įvyko dideli sumišimai 
dėlei užsitęsusio streiko. Keliolika vado
vaujančiu agitatorių, tame skaitliuje ir 
jis, tapo areštuoti už kurstymą prie užmu- 
šystės. Visi žinojo, kad kaltinimai buvo 
neteisingi, bet jie tapo pasmerkti ir jisai 
gavo dešimtį metu kalėjimo prie sunkiu 
darbu. Prieš išvežant į kalėjimą jam leido 
pasimatyti su savo drauge. Baisiausiame 
nusiminime apkabino jiedu viens kitą pa
skutinį kartą. Brutališka, begailestinga 
valdiškos prievartos spėka jį prislėgė ir 
mintis, jog liuosybė gal jau amžinai nuo jo 
atimta, suspaudė jo dvasią.

Praėjo metas. Jo moteris tankiai lan
kydavo jį tamsiame, purviname kalėjime, 
kur tūkstančiai jam panašiu džiovino savo 
širdis valanda po valandos, diena po 
dienos ir kur visa, kas yra žmoguje pra
kilnaus ir augšto, suvysta ir numiršta. 
Nuolatos ji jam rašydavo, bet kova už bū
vį kasdien ėjo aštryn ir baisyn. Kur tik 
jinai nedirbo, visur slaptoji policijerją se
kiojo ir pranešdavo darbdaviui, jog ji buvo 
nuteisto socijalisto draugė. Boikotuoja
ma ir persekiojama, jinai tik su didžiausiu 
vargu galėdavo gaut bent kokį darbą. Ke
letas draugu, kurie pradžioje jai pagelbė-

ti
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bėjo, greit atsitraukė ir, galop, ji liūdnai 
persitikrino, kad jeigu ji neparduos savo 
kūno, ji pati ir jos kūdikis greit turės žūti 
nuo bado ir šalčio.

Per vidurį to miesto, kuriame jinai 
gyveno, vingiavo purvina, užteršta, tyli 
upė,--upė, kuri užgesino gyvenimo šviesą 
daugeliui nuvargintu ir bevilčiu. Vieną 
vasaros vakarą jinai nuėjo ant tilto ir, 
spausdama savo kūdikį prie krūtinės, drą
siai puolė upėn. Kada praeiviai ją ištrau
kė, ji vis dar drūčiai laikė kūdikį, bet jos . 
gražus veidas buvo išbalęs ir sutrauktas: 
ji buvo numirusi. Vaikas gi buvo dar gy
vas ir atsigaivino.

Žmonės išpradžiu rūpinosi apie tą vai
ką.-Paskui, kada jis kiek paaugo, jie nu
stojo apie jį rūpinties ir jis, be vadovo ir 
žinojimo, pasinėrė miesto gyvenimo verpe
tuose.

Kuomet jisai dagirdo kalėjime apie 
jos likimą, visa jo esybė paskendo giliau
siame nusiminime ir gailestyje. Tik kelios 
eilutės, kurias jinai prieš mirsiant parašė, 
liko jam, kaipo jos atmintis. Štai’ ką ji 
rašė:

“Mano brangus ir drąsus drauge:— 
Aš negaliu ilgiau šiame pragare gyventi. 
Tau bus geriau, jeigu aš dabar numirsiu, 
negu kad gyvensiu pažeminimui mūšy dar- c 
bo. Kada tu būsi liuosas, gal tau gyveni
mas bus malonesnis. Mirtis kartais yra 
vertesnė už gyvenimą? Aš išsirenku mir
tį, idant tu žinotum, jog aš tave myliu. Aš 
negaliu rašyti apie mudviejų kūdikį. Ma
no paskutinės mintįs bus apie tave. Bran
giausias, lik sveikas!”

(Toliau bus.)

ANT WATERBURIO KAPINIŲ.
Saulutė švysterėdavo tik retkarčiais ir 

tai taip neaiškiai ir trumpai, tarytum slėp
damosi nuo šalto vėjo. Tamsiai pilki debe
sis lėkė viens paskui kitą, tik retkarčiais 
praskirdami mažą tarpelį dėl saulės spin
duliu.

Ant pageltusios žolės vietomis buvo 
supilti nauji kapai, ant kuriu gulėjo vaini
kai ir pluošteliai jau sudžiūvusiu geliu. 
Šaltas vėjas kartas nuo karto lėkė per ka
pus, pasižaistydamas prie pilku akmeniniu 
antgrabiu ir atsimušdamas netolimam go- 
jalyj. Medžiu sausi lapeliai, vėjo judina
mi, šlamėjo ką tai paslaptingo.

Vėjui nutilus, ir lapai paliovė sausą 
šlamėjimą. Užstojo ant valandėlės iškil
minga tyla.

Aš stoviu prie kapo mano draugės. 
Prie to kapo stovėjo stiklinis indelis, kuria
me buvo pluoštelis pageltusiu geliu ir ke
lios šakutės dar žaliu rūtų.

Ir taip bestovint man vienai ant ka
pu, išlengvo pradėjo mane apsiausti koks 
tai nusiminimas ir gailestis. Koks tai ne
suprantamas jausma?sukoncentravo visas 
mano mintis apie vieną netolimos praeities 
įspūdingą ir malonu atsiminimą.

Mano vaidentuvėje pradėjo tvertis 
įvairus paveikslai, jieškanti vien tik to, 
ko mano siela taip geidė. Ir štai, kaip sap
ne, išaugo man prieš akis gerai pažįsta
mas paveikslas patogios ir jaunos, kaip 
pavasario žiedas, merginos, geltonais, kaip 
auksas, plaukais, mėlynomis, kaip žiedras 
dangus, akimis, šviesiai žaliuose, kaip pa
vasario diena, rūbuose. Ant ranku laikė 
smuiką, o iš po jos mikliu pirštu nuo stygų 
liūdnai liūliavo “Nemuno Vilnių” melodi
ja. Jos 
rytum jos matė tikrąsias Nemuno vilnis, 
banguojančias per Lietuvos lygiąsias lan
kas,,.

Aš, rodos, sekdama taktą valso, kryp
telėjau į šalį ir dasilytėjau ranka šalto ant- 
grabinio akmens. Ak, ir kas gi?... Mano 
minčių tinklas trūko ir taip malonus pa
veikslas išnyko, o vieton pavejančios smui
ko meliodijos pasigirdo švilpimas vėjo..%

Spalio diena jau visai baigėsi, pradėjo 
temti, kuomet aš visiškai išsižadinau iš ty 
sapniniu minčių ir vis dar stovėjau, atsirė
musi į antgrabį pilko šalto akmens, po ku- 
riuom ilsėjosi gerbiamos atminties Ona 
Aviečiūtė.

*

Nemuno Vilnių” melodi- 
aloniai žiūrėjo į tolį, ta-

**
Ilsėkis, Onele, ilsėkis ramiai, 
Lai čiulba paukšteliai dėl tavęs meiliai! 
Lai saugoja tave akmens antgrabys, 
Lai draugės ir draugai tau kapą dabįs.

Lai gėlės puikiausios ant kapo žydėk, 
Lai rasos gaivinančios jąsias auklės 
Ir žaliosios rūtos žaliuot nenustos 
Saulelei bespindint ir laike audros.

Onutė.
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Čia ir ten.
(Monologas)

LAISVĖ
- ■_...........................

—Iš kurgi tu pareini, ma
ma? Išrodai, tarytum, būtu
mei paspringusi, anei žodelio 
pasakyti negali. Ar tik bo- 
mai neužpuolė?

—Dar blogiau, Rožyte, 
kaip bomai; širdis mano alp
sta, rankos dreba ir kumščios 
gniaužiasi. Kad būt dabar 
rankose geras kančius, ot,tai 
duočiau, net kibirkštįs lėktų!

—Kasgi tau yrą, pasaky- 
kie žmoniškai? >

—Kur jau čia kalbėsi žmo
niškai, kad visi galai pradė
jo irti! Ar tai girdėtas daik
tas, kad socijalistai pradėjo 
iš kelio vesti net mažus vai
kus! Sutvėrė mažytėliu vai
ku draugiją, suvedė visus į 
krūvą ir davai mokinti savo 
poteriu. Juk tai, Rožyte, fab
rikas socijalistu! Juk jie iš- 
mažens užnuodys nekaltus 
vaikelius!

—Kuomi gi, mama, tu taip 
pasipiktinai? Ar kad vaiku
čiai turi savo draugijėlę, tu
ri susirinkimus, mokinasi, te
atrus lošia, daineles dainuo
ja? Juk iš to reikia džiaugtis. 
Jie išaugs sveikais ir dorais 
žmonėmis, naudingais drau
gijos nariais; męs visi turėsi
me iš ju didžiausią naudą.

—Kad tu kur galą gautum 
su ta nauda! Mes turėsime 
iš jy tiek naudos, kiek Zab- 
lackas iš muilo! Iš tokiu vai
ku užaugs tikri raganiukai, 
Sv "navos nei tėvu nei suau-

U žmonių, neduos žmo- 
s keliu praeiti.

—Nebambėk, mama, tuš
čiu nieku. Ot, dabar mūsų 
vaikai tai tikrai žmogui ne
duoda keliu praeiti. Pažiūrė- 
kie nors į bomukus airišiu- 
kus. O juk tai katalikišku tė
vu vaikai. Vienok jau juos 
iš mažens užkrečia neapykan
tos dvasia. Juos išmokina 
neapkęsti visu svetimtaučiu, 
taigi ir mūsų, lietuviu. Argi 
tai padoru? Arba vėl, štai tau 
antras pavyzdys, kada mažus 
vaikus mokina kariško muš
tro. Ar nematei laike parodu, 
kada vaiku vaiskas drožia su 
barabonais ir karabinais. Dar 
vaikai nosies nemoka nusi
šluostyti, o žiūrėk, jau turi 
ginklą. Nereik jam mokslo, 
nei išminties. Ginklas jam 
pavaduoja viską. O pas mus, 
Lietuvoj, atsimeni piemenu
kus? Visur tik nusižemini
mas prieš poniškesnį, bet 
prieš žemesnį tai kožnas ke
lia savo skiauturę. Tai ma
tai, mama, kad vaikai tvirki
nami iš mažens. Męs, socija
listai; norime, kad vaikučiai 
užaugtu be prietaru, todėl ir 
tveriame vaiku draugijėlės.

—Tik jau, susimildama, 
nemeluok. Aš tau stačiai 
pasakysiu, kad jūsų vaikiš
čiai elgiasi, kaip piemens. 
Aną dieną girdžiu Našlaitu- 
ką eiles sakant. Tas vyru
kas, kaip pupu pėdas, kac 
rėžia, tai rėžia prieš kapuci
ną ir kitus kunigėlius. Aš 
jau neiškenčiau ir iš širdies 
gerumo pertariau. O tas 
mažas kipšiukas man stačiai 
j akis; “tamsta esi davatkė
lė, męs esame laisvi!” Ir tai 
man drįso tai pasakyt. Na, 
kad būčiau motina, tai išvel- 
čiau kailį.

—Juk daugiau, mama, tu 
ir neišmanai. Nei tu protu,

nei tu kuo .svarstai. Gale 
žodžio pas tave vis rykštė, 
kaip pas tą čigoną kančius. 
Turėtum bent gėdą, kad jau 
išminties neturi.

—O jūs tai turite išmintį! 
Susirenka socijalistu, kaip 
kokių sekminių veršiu pilnas 
gardas, ir davai paikint ma
žyčius. Ar jau negalite ves
ti agitacijos tarpe senberniu 
ir senmergių. O, mažu, jau 
suaugę žmonės pas jus nea
teina, neklauso?

—Mums, mama, visi lygus, 
tiek senbernis, tiek senmer
gė, tiek vyras, tiek moteris, 
dek senelis, tiek vaikas. 
Kiekvienam męs mokame už
tarimo žodį pasakyt, o ne 
peklomis, čyščiais ir ragano
mis gązdint. Šiandien mažus 
vaikus tvirkina, pratina juos 
prie neapykantos, žiaurumo, 
męs gi skelbiame jiems arti
mo meilę.

{ FOH. RUMIU(>

Kada buvau Lietuvoj, ne
žinojau kas tai yra vargai ir 
(lapatai. Ten gali daugiaus 
valgyt, daugiaus gert ir su- 
griešyt, nes tai nėra perdaug i 
dūšiai blėdinga, kadangi ten . 
randasi daugybė geros širdies 
kunigėliu, kurie atleidžia 
griekus be skirtumo, ar jie ‘ 
)ūtų “smertelni” ar “ne- 
smertelni”.

Ir visai už dyką! Kaip pa- 
misliju sau, pikta dvasia čia 
pagundė mane į tą Ameriką! '

Pereitais metais atvykau į i 
Dekalb, Ill. Kadangi tuo
met buvo gavėnia, tai visi 
ruošėsi eiti į bažnyčią. Mat, ‘ 
tuomet atvykdavęs lietuvis 
(unigas.

Aš pamislijau sau: išva- , 
žinodamas, buvau išpažin
ties, kad lairpingai rubežiu 
pereit, Hamburge išsispavie- 
dojau, kad Dievas laimintu, 
□laukiant per tą didžiąją ba- 
ą. O dabar eisiu, kad Die

vas padėtu “džiabą” gauti. J
Kada vyrai apsirengė eiti 

į bažnyčią ir aš užsivilkau 
(rajavą sermėgą, šaliką ant 
<aklo, kaškietą ant galvos ir 
iš paskos. Čia vyrai apspito 
manęs klausti, kur einu. Sa- 
(au “ten, kur ir jūs!” ^Die
vulėliau tu mano! Kad gi 
pradės šidyti: “tu grinoriau, 
tu šioks, tu toks, gi tu visą 
bažnyčią užsmardinsi”! Susi
gėdau, brolyčiai, apsiverkiau 
ir grįžau narųK>.

Nors man amerikoniškos 
išpažinties ir neteko ragauti, 
vienok “džiabą” gavau.

Na, bet aš, tiems mulkiams 
parodžiau, kad aš ne grino
rius. Už poros mėnesiu pa
sirengiau sportu ir valiai į ai- 
rišių bažnyčią. Gi žiūriu, bro
lyčiai, Jėzaus Kristaus mūka 
mažytė, švento vandens puo
dukas irgi mažas. Lietuvoj, 
tai bent bliūdas. Na tiek to 
jau. Turbūt, jau pono Die
vo valia, kad ten didelis bliū
das, o čia mažas. Tik pradė
jau aš, atsiklaupęs, kalbėti 
rąžančiu, tuoj prieina prie 
manęs žmogus ir pradeda ve- 
peliuoti angliškai. Aš tik 
galvą papurčiau ir varau sau 
toliau. Tuomet jisai ma
ne paima už rankoj ir paso
dino į pirmutinę lomką. Bai
si sarmata: visi žiūri ne į 
knygas, bet į mane. O jau, 
kad prasidėjo šventos mišios, 
tai ir Saliamonui turi susipai
nioti pėdos. Vos tik aš atsi
klaupiau, jau jie stovi, vos 
tik atsistosiu, jau jie klūpo. 
Kad juos kur šimts paibeliu 
tuos sravizrolus. Mane net 
prakaitas išmušė.

Oi, kad nuvargau, tai nu- 
• vargau. Pabaigoj mišių ap

ėmė kosulys. Noriu iš šir-
i dies nusispjaut... bet baisu.

Grindys tokios čystos. Bet apie darbininku reikalus. So-

Trustas ir jo gizeliai pasitinka naują Suvienytu Valstijų prezidentą ir jo sekretorių.

tuom laiku ėmė ir pakišo 
man panosėn kokį tai kaušą. 
Mislinu sau: “Na tai Dievo 
malonė”. Ėmiau ir, atsiko
sėjęs, nusispjoviau.
Marija! Gi tai buvo “skar- 
bonka” su pinigais.

Kaip aitvarai, išmetė ma
ne iš bažnyčios, net priklaupt 
nedavė. Viena laimė, kad 
tuomet bažnyčioj nebuvo lie
tuvišku davatkų, būtu, bjau
rybės, papjovusios savo lie
žuviais.

Na, bet ką padarysi, tuo
met buvau grinorius. Užtad 
šįmet tai buvau išpažinties. 
Kunigėlis mitras, liežuvėlis 
lankstus.

Tik priėjau prie durelių. 
“Ar skaitai “Keleivį?” “Die
ve gink, neskaitau”. “Ar 
/kaitai “Kovą?” “Neskai
tau”. Aš dar norėjau pasa
kyt kelis smertelnuosius, bet 
kunigėlis, visas uždusęs, 
klausia: “Ar skaitai “Lais
vę?” “Neskaitau”. “Žiūrėk, 
vaike, neskaityk, nes “Lais
vę” išleidinėja liucipieriaus 
giminė”.

Už tai, kad aš tu bedie
višku popierų nebrokuoju, 
man nedavė nei pakutos.

Ką jūs ant to sakysite? Ir 
griešiji, o be grieku esi. Vis
kas valia, tik tu Bostono raz- 
baininku nereikia klausyti.

Lietuvos Senis.

Jėzau,

uz- 
šie

Korespondencijos

rajono agitacijos 
pasirūpinti parsi- 
toliaus kalbėtoją.

Chicagos chronika.
6 balandžio atsibuvo LSS. 

VIII Rajono konferencija. 
Svarbesniu nuosprendžiu 
veik kaip ir nebuvo,

Ilgiausia užėmė laiko svar
stymas kaslink siuntimo de
legatu į VII LSS. susivažia
vimą. Gabaus nuspręsta ne
siusti nei vieno. VIII Rajo
nui biskį būt kaip ir gėda; 
tartum, rajonas išrodytų ap
miręs.

Patarta 
komitetui 
kviesti iš
Ant pirmos konferencijos bu
vo nutarta parsikviesti Mi- 
chelsoną bei Perkūną, tegaus 
komitetas; pranešė, kad Per
kūnas atsisako, o Michelso- 
nas perdaug augštas išlygas 
pastatė.

6 bal. Lietuviu Darbinin
ku draugijaj parengė pasi
linksminimo vakarą—su pra
kalbomis, dainomis ir dekla
macijomis. *

Kalbėjo K. Gugis ir Gals- 
kis; abieju kalbu tema buvo

lo, akompanuojant p lei Dun- 
duliūtei, dainavo Uktveris.

Lietuviškai deklamavo p-lė 
Intaitė; angliškai—Podlener 
ir Colnitis.

Pradedant ir užbaigiant 
vakarą, gražiai sudainavo 81 
kuopos mišrus choras.

Pagirtinas tai daiktas, kad 
pašelpinės draugystės prade
da rūpintis ir švietimo reika
lais. Mickevičius.

Scranton, Pa.
Šiomis dienomis tapo 

mušta angliakasyklose 
lietuviai:

Pranciškus Baltrušaitis, 
paeinąs iš Naumiesčio pav., 
Zapyškio par.

Juozas Raižis, paeinąs iš 
Suvalkijos. Amerikoj pra
gyvenęs apie 20 metų.

Aleksandra Mockevieiūs, 
Zablackų giminės, paeina iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., 
Jezno valsčiaus, Grikapėdžių 
viensėdijos.

Kazimieras Žekevičia, pa- 
einąsjš Kauno gub., Panevė
žio pav., Joniškėliu miestelio.

Jonas Marčiulionis, paei
nąs iš Vilniaus gub., Traku 
pav.

Lai būna jiems lengva šios 
šalies žemelė, kurioj amžinai 
reikės ilsėties.

Montello, Mass.
j

Vaiku draugijoj “Žiburė
lis” dabar yra 46 nariai. Vai
kus mokina Stankus, Dim- 
binskis, P. M. Balsis ir S. 
Turskis, pasidalinę tarpe sa
vęs darbą.

29/ kovo vaikučiai surengė 
teatrą. Buvo statyta kome
dija “ Į Mokslą”. Iš vaiku 
lošė: E. Stankaitė, A. Stan
kus, A. Kupka, P. Dudonis, 
A. Mineikiūtė, S. Kanauskiū- 
tė ir M. Dūdonytė. Aktoriai 
atliko savo roles gerai.

“Zib.” choras puikiai su
dainavo “Marselietę”. Dek
lamavo Petkuniūtė, Stripi-’ 
niūtė, Skučiūtė, Kundrotas 
ir Vinkšnaitis. Pasikalbėji
mą “Rožytės su Mama” atli
ko P. Mineikiūtė ir O. Minči- 
kiūte. Visi savo, užduotis at
liko labai gerai. Kalbėjo H. 
Stankus ir F. J. Bagočius.

Publikadikosi labai užga
nėdinta. Net tie^ kurie bu
vo socijalistu priešais, dabar 
sako, kad geriau vaikai leis
ti mokintis pas socijalistus, 
negu pas davatkinius. Pelno 
liko apie $50.oo.

Linkėtina mokytojams ir 
vaikučiams viso labo.

Lietuvis.
Racine, Wis.

S. D. P. liet, skyrius turė
jo prakalbas 6 d. bal. Kal-

bėjo A. Vasiliauskas. Kal
bėjo apie vargu priežastis ir 
aiškino apie socijalizmą.

J. B. šeškevičiaiš Milwau- 
kees pasakė monologą “Va
gis.” Buvo užrašomi darbi
ninkų laikraščiai (12 ekz.), 
tai mus labai džiugina, kad 
darbininkai pradeda susipra
sti. Prie skyriaus prisirašė 
2 nauji nariai.

Svečias.
Kenosha, Wis.

30 d. kovo buvo “Lietuvos 
Balso” dr-jos susirinkimas. 
Buvo renkami nauji viršinin
kai. Buvo balsuojama, ar pri
imti nariais moteris. Nu
balsuota — kad nepriimti, 
nors išpradžių rodėsi, kad 
priims.

Ligišiol visos draugijos 
Kenoshoj gyveno sutikime, 
ale tik dabar atsirado iš ša
lies tokių peštukų, kurie nori 
visus supjudyti.

Męs manome, kad “Liet. 
Balsui” tai nieko neužkenks, 
nes dr ja tautiškai-beparty- 
viška su gera konstitucija. 
Ir šiame susirinkime prisira
šė 9 nauji nariai. Banko j e 
dr-stė turi $621.21.

Nukentėjusiems nuo tvano' 
suaukauta $4.39.

Darbai Kenoshoj sumažėjo. 
Todėl patariu į čion neva
žiuoti. J. B.

Clifford, III.
Mūsų miestelyj randas tik 

LSS 195 kuopa, kuri šią žie
mą susitvėrė per pasidarba
vimą dviejų gabesnių drau
gų. Tik tiek apgailėtina, 
kad didžiuma sąnarių nesi- 
darbuoja. Juk socijalizmo iš
pažinimas yra ne tuščia pa
žiba, bet verčia prie nuolati
nio agitatyviško darbo. To
dėl nereikia vien skaityties 
socijalistais, bet reikia ir 
darbuotis.

Todėl, malęnųs draugai, 
kviečiu jus prie darbo.

Kuopos sekretorius
S. Shledis.

Vasario 28 jau susikraus- 
tėm į naują savo svetainę, o 
vas. 29 turėjome balių, be 
svaiginančiu gėrimu. Ant ba
liaus buvo užkviesta keliatas 
įžymesniu ypatų, kurie atsi
lankę, pasakė po trumpą pra
kalbą.

Pirmas kalbėjo miesto ma
joras, G. H. b^whall. Ant
ras kalbėjo, advokatas P. A. 
Keily. Toliaus kalbėjo F. 
J. Bagočius; nurodinėjo, kaip 
didelį darbą atlikt W. Ly
no lietuviai, ko neįstengia 
atlikti kitu miestu lietuviai, 
nors gyvena po kelis tūkstan
čius.

Po prakalbu buvo balius ir 
susirinkusieji linksminosi iki 
vėlybai nakčiai.

S. Fotografistas,

Samsanas, B. Hausly, J. Button, M. 
Danovas, P. Griciunas, J. RanČinskas 
—po 25c; smulkesnių aukų surinkta 
$13.75. Viso labo surinkta per J, Viš- 
niauską $25.25.

New Kensington, Pa.
P. J. ^Kriščiūnas, A. Česnikaa, K. 

Stašinckas, A. Škleris, Al. Krampols, 
Amile Grass—po 50c.; k. Justinavičius, 
J. Andrikonis, O. Stonienė, F. Bagda- 
nienė, S. Bijovičias-po 25c.; L. Adei- 
kis 30c.; smulkesnių aukų surinkta 
30c. Viso labo surinkta $4.85.

Brooklyn, N. Y.
Brooklyno U. G. W. of A. 54 lietuvių 

54 skyrius prisiuntė $200.00.

Cambridge, Mass.
Sukolektuota per drauges Teofilę 

Petrauskiutę ir Magdaleną Zemaičiutę. 
Aukavo šios ypatos:

J. Adomavičius, J. Verseckas, K. 
Grigas ir L. Gernius—po $1.00; J. Gri
gas, Cip. Zaperiackas, F. Remikis, F. 
Saulėnas, A. Januliavičlus, W. Stanu- 
liavičius, Al. Stanuliavičius, J. Prašpa- 
leaukštis, J. Belekevičius, T. Zanauc- 
kas ir J. MitrikeviČius po 50c.; Sv. 
Juozapo Draugystė paskyrė iš savo iž
do $25.00; smulkesnių aukų surinkta 
$8.25. Viso labo $42.75.

CHARLESTOWN, MASS. Jonas Ja- 
roš paaukavo $1.00.

Brighton, Mass.
Per Sv. Jurgio dr-ją, Brighton, Mass.

J. Nartaviče $1.00, J. Grigas, M. Ces- 
nas, A. Seleikus, S. Dirsija—po 50c.; 
S. Verbickas, W. Budrus, A. Mackevič,
K. Lvsauckas, A. Sharkynas, M. Ba- 
kauskas, S. Sharkynas, M. Vasiliaus- 
kyte; A. Vasiliauskytė, A. Matulevičiū
tė, E. Vesalipaviče, I. Ivanauskas, S. 
Petrutys, A. Siniauskas, L Ajauskas, 
F. Egereckas, Gerulys, Narmutas, K. 
Felshon. Vorotinskas, P. Keunis, Pet
rauskas, F. PetruČionis, J. W al anti s, 
Zinkevič, T. Kricukaitis—po 25c; I Bal
sis 20c.; Adomaitis, Wanckeviče, A. 
Zapereckis. M. Tantaronis — po 15c. 
(Nuo red. Smulkių aukų negarsinatne) 
Viso labo atreikieriy komitetni priduo
ta $17,44.

Varde Bostono Rūbsiuviy Streikierių 
149 skyriaus taria širdingą ačiū Spaudos 
Komitetas:

A. Latvinkas ir St. Grubliauskas.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškom merginos knygvedės (bu- 

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

Pajieškau savo kaimynų B. Gribo, P. 
Jakščio, Lepšių kaimo, Lukšiu parapi
jos. Taipgi pajieškau J. Kuto, PentiŠ- 
kių kaimo, Griškabūdžio parapijos. Visi - 
paeina Suvalkų gub. Meldžiu atsišauk
ti.

A. Jakštys
14 Jersey St., Ansonia, Conn.

as

Juokų kąsneliai.

PajieŠkau savo brolio Dominiko Lau- 
Čiaus, kuris 7 metai atgal gyveno New 
Yorko valstijoj. Taipgi pajieškau ir 
Petro Laučiaus, kuris gyvena Chicago. 
III. Abu paeina iŠ Kauno gub., Kupiš
kiu valsčiaus. Malonės atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalą.

A. Laučius
P. O Box 51 Lewiston, Me.

(Prisiuntė pypkių cibukų agentūra.)

Chicago. Atsibuvo kliošto- 
riaus Macochučiu ir Elenėliu 
konferencija’. Kalbėta apie 
gaspadiniu uniją. Nutarta 
tik tuomet pripažinti uniją, 
kuomet gaspadinės pirks ka- 

Jtalikiškas dešras, kapuciniš- 
kus kiaušinius, macochiškus 
pyragus ir rymišką kiaulieną.

Gaspadinės, kurios taip ne
sielgs, bus pripažintos vertos 
tos bausmės, kurią ponas die
vas nusiuntė ant Sodomos ir 
Gomoros.

W. Lynn, Mass.
Nors W. Lynne lietuviu 

skaitoma tik iki 300, bet dar
bą jie nuveikė milžinišką: 
pasistatė savo svetainę, ku
ri su visu įrengimu kaštuos 
apie $10,000.

Tą darbą atliko Lietuviu 
Ukėsų Kliubas, prie kurio 
priguli 150 nariu, tai ženkli
na, kad tik pusė W. Lynno 
lietuviu atliko tą darbą, o ki
ta pusė, kuri snaudė, rankas 
susidėjus, jokios garbės ne
turi. Liet, 
viršininkai 
cijalizmui.

Ukėsų Kliubo 
simpatizuoja so-

Pajieškau savo draugo Juozo Gerulai
čio, Suvalkų gub., Naujamiesčio pav.. 
Urvinių kaimo. Meldžiu atsišaukti.

J. Janušaitis
P. O. Box 32 Auburn, Mich

PajieŠkau savo dėdės Andriaus Gvaz
diko, paeina iš Marijampolės pav., Su- 
valky gub., Šunskų kaimo. Girdėjau, 
jog gyvena Philadelphijoj. Jis pats, ar 
kas apie jį žino, tegul atsiliepia Šiuo ad
resu:

6 H st.,
Mary Gvazdikiutė

So. Boston, Mass.

PajieŠkau Marijonos Pakarpiutės ir 
jos broliy ir sesery, taipgi ir motinos, 
S. G. S. U. L. gmino, Abar&usku kai
mo. Malonės atsišaukti. ♦ ,

F. L. P.
112 Vandalia st., Edwardsville, III.

• yyaterbury. Išdygo nau
jas kalbėtojas p. Kirdiejus. 
Tai yra “nezmierno” didumo 
vyras. Prakalbu tema: apie 
“Tarką” ir tautystę. Liežu
vėlis dar šiaip taip apsiverčia.

Peterburgo Dūma. Kuni
gas Lankantis gavo medalį, 
pabučiavo carienei į ranką 
ir viena akia per plyšį matė 
carą. Tai vis ženklai, kad 
Lietuva gaus autonomiją.

Caro rūmas. Baisi naujie
na atėjo iš Peterburgo: caro 
puspadžiuose atsirado didelė 
skylė. Pasirodo, kad tą skylę 
išlaižė du lietuviai Dūmos at
stovai: Laukaitis su Yču. Ca
ras liepė ant ateities, jeigu 
kada ateis tiedu Atstovai, 
įtaisyti plieninius puspadžius.

AUKOS

Pajieškau trijų pusbroliu Balczauskų, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Biržų 
miestelio. Jau keletas mėty, kaip gy-> 
vena Amerikoj. Malonės atsišaukti, 
nes turiu svarby reikalą.

A. Balczauskas
324 14th st, Niagara Falls, N. Y.

Pajieškau savo pusbrolio Antano Tra
ko, Kauno gub., Telšių Pav., Karklėnų 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žino pranešti.

Frank Trakas
Box 291 Virden, III.

Pajieškau savo pusbrolių^ Stanislovo, 
Tadeušo ir Petro Bumbliauskų, Kauno 
gub., Telšių pav. Domeikių kaimo. Se
niau gyveno Rochester, N. Y. Meldžiu 
atsišaukti, nes turiu svarby reikalą.

St. Chenskis
P O Box 6 Clifford, I1L

Pajieškau savo dėdės Belicko, Suval
kų gub., Starapolės pav., MikaliŠko 
gmino, Kiziškiy kaimo. Jau ilgokas 
laikas, kaip gyvena Amerikoj. Girdė
jau, kad pastojo-kariumenėn. Malonės 
atsišaukti arba kas Žino pranešti.

J. BelidSas*
329 Leonard St., N. W. f

Grand Rapids, Mich.

So. Boston, Mass.
A. P. Naviakaitis— $2.00; M. Gaidis, 

A. Gedare ir A. Gvazdikas -po $1.00; 
F. Bakšis, Bagdžius po 50c. Volinča, J. 
Lujis, J. Vervečka, J. Petraišis, J. 
Dusiavičiute, A. Šlekšnis, J. Asent, P. 
Jackas, J. Jack as, M. J akubauskiutė, 
S. Zavistauskas, J. Milius, J. Zinkevi- 
čia, T. Gaidis, M. Muklis, J. Lukša, A. I

Teatras Clevelande.
L. S. S. 3-Čia kuopa, Cleveland, Ohior 

rengia Teatrą* ir Baliy Nedėlioję, 20 
Balandžio (April), 1913 m., Jaites Sve
tainėje, 6004 St. Clailr Avė., N.E., Cle
veland, Ohio, pradžia 4 vai. po piety. 
Stato ant scenos “Penktą Prisakymą” 
ir “Amerikoniškos Vestuvės. Dainuos 
du socijalisty chorai, lietuvių ir latvių. 
Taipogi bus monologai, deklamacijos, 
spyčiai Ridziko, Džian Bambos iš So. 
Boston, Mass., ir skrajojanti krasa su 
dovanomis. Įžanga ypatai 25c., ant šo
kių porai 25c. Širdingai kviečia

RENGĖJAI.
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VIETINES ŽINIOS
Pranešame, kad kitą ne- 

dėldienį (20 balandžio) 60 
kuopos LSS. susirinkime bus 
rinkimai delegatu į Sąjungos 
Susiv. Geistina būty, kad 
savo balsais pasinaudotu visi 
vietiniai sąjungiečiai 
būtinai atsilankykite.

Tad

sve-13 d. bal. Socijalisty 
tainėje kalbėjo J. B. Smelsto- 
rius, ant temos “Ar žmogus 
dievą, ar dievas žmogy su
tvėrė”? Išvadžiojimai buvę 
kiek supainioti. Geistina bū- 
ty, kad mūšy kalbėtojai im-

Balius Brighton’e
Brightono Teatrališka Kuopa “Per

kūnas” rengia baliy suimtoje 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 pamargininuli. Gali
ma bus gauti išsigerti ir užsikifsti už pi
gią kainą. 7 vai. vakare bus perstaty
tos kom. “Dėtie atvažiavo” ir “Dakta
ro kabinete”, po perstatymo vėl šokiai. 
Įžanga vyrams 50c, moterims 35c., vy
rui ir moterei 75c. Širdingai užkviečia 
atsilankyti

(08) KOMITETAS.

LAISVE
I

tŲSizuž kitokių temų, ypač 
gvildentu socijalizmo teoriją 
ir praktiškus klausimus, one 
sukinėtysi šitame užburtame 
teologiškame rate. Nusibos- g 

. ta ir perdaug kvepia specija- f
lišku šliupizmu. S.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki- 
I tose aptiekose. Pas mus randasi viso
kios gyduolės, kokios tik randasi pa
saulyje. Gyduolių galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiųsime per expresą. 
Visada kreipkities pas visiems žinomą 
lietuvį šiuo adresu:

JONAS KASPARAVlClA,
153 Seventh st., cor. E st.
x So. Bftston,' Mass.

^Namų udresaa: 158--7-th at., S. B.
P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

Mano krautuvė pilna knygy visokio 
turinio, kaip tai pasaky, istorijy, apysa- 
ky, kantičky, maldaknygiy, biblijy, žo
dynu ir visokiy popiery dėl grornaty ra
šymo. Dabar per 30 dieny parduosiu 
12'( pigiau, nes noriu kiek nors padary
ti vietos dėl naujo tavoro. Broliai, pa- 

Pinigus siyskit markėm 
riu.

P. Bartkevičia
877 Cambridge St., E.Cambridge, Mass.

AKIS 
a p ž iū- 

rime 
ir prirenka- 
me Akityius

Aki'l SpecijalistaH

399 a Broadway ggįffiį 
arti E Street

Dr. Chas R. Vinal
Yra gcrlausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inksty, 
Pūsles, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organy, Plaučiy, Reumatizmo, 
Kauly, Sąnariy, Ausy, Nosies ir 
Gerkles ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypaty. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 1 (Tryto iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 10 iki

vakaro;
1 po piet.

140 Boylston Street
BOiS l'OIN, MASS.

Ar nori pirkt Sipkartę?

A.G. Groblewski
COR. I’.LM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų — Lenkškų

O KAS ČIA? DAUGYBE
PIGIŲ KNYGŲ!)

Vadas prie moterystės. Naudinga 
knygelė norintiems apsipažint • su 
moteryste . .. .....................................15c

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

Morališkas kabalas, iš Saliamono 
knygų, su daug štukų ir burtų...15c

Burtininkų paslaptis būrimas iš ka- 
zyrių, taipgi galima išmokt magiš
kų fitukų ............................................ 25c

Senovės bajorų malonė arba rnajau-
ka dėl mužikų.......................................10c

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

Vab'alnikėnų dainos, surinktos Pa
nevėžio p., surinko S. Valaskas ...25c 

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

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

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

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

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

Krikščionybė ir socijalizrnas, nau
dinga katalikams perskaityti ... 15c
l’erkupčiarns duodu 60 nuošimtį imant 

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

STASYS VALASKAS
10604 Curtis Ave., Chicago, ill.

10c

20c

25c

Vastų

Ant 19 d. bal. Brightono 
“Perkūnas” rengjia baliy. 
Nekurtos ypatos, ypač iš jur- 
giuky, smarkiai agituoja 
prieš minėtą baliy. Bet kuo
mi yra “Perkūnas” prasižen
gęs prieš visuomenę? Gi nie- 
kuom. “Perkūnas” visą lai
ką naudingai darbavosi ant 
scenos dirvos ir visą sezoną 
linksmino brightoniečius.

Todėl ty katalikišku šuly! 
niekas neturėtu paklausyti, 
nes jiems nemiela visa, kas tik 
pirmeiviška. Patėmiju, kad 
tokiais boikotais peržiangia- 
ma Su v. ValstJ teisės. Ta
tai reiktu įsitėmyti. V. S.

Tarpe nekuriy So. Bostono 
lietuviu socijalisty eina agi
taciją statyt svetainę koope-

bai smarkiu šalininky to su
manymo, betgi yra ir toki y, 
kurie nitiki į pasisekimą. Pa
duodame tai kaipo žinią, nie
ko iš savo puses nesakydami.

!1»

• N

ANT. ASZM1ANSKAS

i Akušerkai
§ Pabaigų*! kursų Womans Medical — 

College, Baltimore, Md.
« Pasekmingai atlieka savo darbų prie
R gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 

ir pagelbą invairiose moterų ligose.

| F. Stropiene, BROADWAY

pu

9

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduole nu£ Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, PečiŲ, įpratinęs, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

25c. 
50c. 

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

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Vardas

Adresas}

BUK 
VYRAS

.50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima. kraują 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribejpučkua 
ir kitus išmietiinua, negromuiavima, patrotitu' 
stypribe,'' pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas aava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedcsjVyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
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 
Šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Aveoae, CUeMo:

Godotitias Tamista: Pagal Tatnistoa prižadu*jma, aS norlečjau 
jogTamibtaprisiuHtumei man vysai dykai vėua jusu knygadel vynu

Steitas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,

e to
m Telephone So. Boston. 845 M * g 
ž DR.
(O

G>

TEISINGIAUSIA < TVT’ir’IZ A
IR GERIAUSIA A M I IRK A

LIETUVIŠKA *** 1 llulYrl
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P. MATULAITIS |
405 Broadway W

SO. BOSTON, MASS. S

Į Valandos:

1 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
1 Nedeliomis iki 3 vai. po piet. ■ S

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.

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

So. Boston, Mass.
(Męs užlaikome kity štory breočiy) 

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 Jū 
rėmimą. Pas visus savo 
tumerius įgijau paguodonę ir 

j, už tai, kad 
jiems visada teisingai patar- 

Kviečia Komitetas. I navau, parduodamas geriau- 
-------------------------  sį tavorą už žemiausią kainą.

Iš to viso jie yra labai" užga
nėdinti. Iš priežasties dau
gumos pardavimo rakandy 
(forničiy) ir pigios randos, 
męs galime parduoti už to
kias žemas kainaš, ko kiti 
visai negali padaryti. Šir
dingai kviečiame-visus atsi-

TREČIAS METINIS

DIDELIS BALIUS
Rengia So. Bostono Liet. 

Labdarystės draugija Suba- 
toj, 19 balandžio (April) 
1913 m. Svetainėje, CORIN
THIAN HALL, Deacon Buil
ding, 1651 Washington St., 
Boston, Mass. Prasidės 2 
valandą po piety ir trauksis yžsitikėjimą
iki 12 vai. nakties.

Didelis balius ir kon
certas.

D. L. K. Gedimino Benas
18 d. balandžio parengė link
smą baliy ir puiky koncertą.

. Pradžia 7:30 vai. vakare, . . 
svetainėje Dahlgren Hall, lankyti ir persi

m pigiausia galit 
k ’ reikalingiausiuskampas E ir Silver sts., 

Boston.
Taipgi primename, 

šis balius rengiamas paminė
jimui sukaktuviy 9 mėty Be-

rakandus.
Sykį atsilankę, ateisite visa- 

kad da, nes nerasite geresnės pir
kimo vietos visam Bostone.

Užmokam už freitą siun-
no gyvavimo, todėl užkvie-1 įįan^ ^ur nors
čiame visus, nes bus nepa
prastas pasilinksminimas.

Užkviečia Komitetas.

Naują Angliją.

Parsiduoda forničiai
Parsiduota forničiai už pigią kainą 

Atsišaukite šiuo adresu:
. T. Sinkevičius, (j.'Ej

242J W. Broadway, So. Boston, Mass

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

lty ant subatos, 19 Balandžio, 1913 m., 
prasidės 2 vai. po piety L. 0. Kliubo 
svetainėje* 21 Camden st., W. Lynn, 
Mass. Ant šio baliaus užprašome visus 
šio miesto ir apielinkiy lietuvius ir lietu
vaites, nes balius bus puikus, muzikan
tai geri i/ valgiai su gėrimais taipgi 
skanus. Visus užkviečia atsilankyti

Komitetas.

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- 
iiu.ki nsime. Prašome atsiysti laišką ir 
prisiysti už 2 centu štampą dėl atsaky
mo.

GALIN1S-WIDURINIS,
So. Boston, Mass.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žinijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Liminentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo . - - ;
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Miltel ini upstubdymui 

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų " - - 25c
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 50c 
Vaistas Nutildymui 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure)* 15c. 
Gyduoles nuo Grippo - - $1.25

50c. 
10c. 
35c.. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

i Telefonas Richmond 22126 r
2787-J JJ

Dr. David W. Rosen i
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.
[ Mano ofise galite susikalbėti vi-
i sose kalbose.
I VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS

Tlktras lletuvys, baigęs mokslą 
stelto universitete, Buvo miesta- 
vii daktaru Indianapolyj, Irid. Ir 
specijnliškai mokinosi New Yorke 
Didžioje Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio dak
tariško m (k-do, JDr. Slankus įrengO 
savo locną Sanatorium (nami
nį ligonbutį), kur užlaiko visokius 
ligonius dėį gydymo ir darymo o- 
poracijų.

Gydo Ilgus:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strCnu, kojų pečiu, nuo visjkiu 
kraujo Ilgu, uŽKicčiainii 1 gu, uŽ| 
kietėjimą Ir uedirbimą viduriu, Isy- 
bėrimą, niežėjimą i r a įgi ną a it vei
do ir kifno visokia sp toga, deder
vinių itslinkuną plauku, galvos 
skaudėj imk, š'i'dies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu 
ligas, neuralgija, drebėjimą sąna
riu, greitą su pykimą, reg įlėjimą miegoti ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, perš 'limo sl-ig is ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skau- 
sniingn ir nerėguliai išku mėnesinių (baltuju) tekėjimu ir gumbo . Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, sniegenų, moterų ir vyru gimdančiu or 
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu ir gerklės.

PADĖKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš <Jonas Šaltinskas, 926 Jeune st.., 1 

| daktarui Ign. Stankui už išgydymą manę 
į ir mano draugą Juozapą Saltinskį nuo išbėrimo

Aš Adelė B igdonas, P, O. Box 95, Purita; 
kad jusli gyduolės man 
išnaikino plei 
ku, tai aš nieko nenumanau.

Daktaras Stankus civiliškoj formoj.

*3.' .
f Ji

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c?

25c

Gyduoles nuo Grippo 
Plauky Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožes Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervy Ramintojas - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ...
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inksty Vaistas (mažesne) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduoles ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy ... .v
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos-

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoraose ajnt 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, gaiety pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM ft MAIN STS., PLYMOUTH, PA-

$1.25

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

$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

V1SIEMS ATHOL’Y.J ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius. Vyriškus ir Moteriškus rubuff. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisaru, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt inierą ir madas del išsirinkimo, 'rodei, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

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

SANKROVA
1

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSEL1S
Vyno, Visokių Likierjų, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

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

Jei nori sveikų gėrymų ant Kalėdų, kurie tavo sveikatai 'nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, , ! 
o męs prisiųsim orderius/per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu: į

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

226 Broadway, kamp. c st. 
į SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Kas tai yra 
Teleskopai ir 
Stereoskopai?

Teleskopas, 
tai yra prietai
su su padidinan
čiais stiklais, 
kaip matote ant 
virš padėto pa
veikslėlio, per 
kurio stikluš, 
kad žiūri ant 
mažo abrozėlio, 
tai abrozčlis 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 -rųšių. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokių 
paveikslų reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokių svietiškų. Adresuokit: 
K. J. INTAS, P. O. Box 1724, New York City, N. Y.

PHlLžlDCLf-’HIA

i &

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

MEDJLAL CLINIC

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, ka$ 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

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

UŽŠVIS SAULELĖ gg 
Į MUSŲ LANGELJ!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liokiurstun vartojant vis Ir vis sveikata ėjo geryn ir 
icngvyn, o ta užsonėjusi intiiio liga, nuo Jusiį tlkriĮ galingų gerų liekarstų, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar Jau pasilikau visai KVolkas, nes krutino ir galva nustojo skaudei i 
telp ir kosulys visai Išnyko. Pirmiau buvau sllpmus1, sukllurjss-sukuiupgs, o per galybę augS- 
čiausio mokslo Ir tikras llekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantls tik Philadel- 
phios M. Klinikai. Su guodOno M. P. Sakalauskas* 3231 Emerald Ave., Chicago III. ‘

Mrs. Petronėlė Bakutene, 125 2nd st'. Somerville, N..T. 'l’eipat dėkavoja už išgydymą, nes 
pirmiau ją gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagel)>ėll, o vienok Pbiladclplii- 
Jos M. Clinlkus, atsakančiai Į trumpą laiką. moteriSkg padarė sveika nuo labai didelės ir apse- 
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kuzioras, 1012 Chestnut st. Trenton, N.J. Nemažiau yradėkin- 
gas už išgelbėjimą jo gyvasties Ir išgydymą nuo nervų, krutinės slcaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavlmo. Lygiai labai dekavoja Mr. J. Rusiks, 333 lėtli uv. 
Newark, N. J. Mrs. I). KarascvičiuO:! Boulh st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birbenus, 318 
Krankliu st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. 1. Mulboro, Mass. Mr. Jos, 
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Ceras, 858 So. Xw'auson st. Philadelphia, Pa. 
Ir Iūksiančiai kitų, kurių negalime. į laikraštį .sutalpinti. t

Todėl, Jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išsigydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į pamačlyvą vietą traukia ir tam pa Išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromntnešis su mandagumu priduos laišką; kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkiu, 
nes Jeigu speclailškul profesionališkus daktaras Kllnlko pripažins, jog gali imti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrą pugelbą; be peilio be operacijos, liet su tikroms Bekarstoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sąnarių, kaulų, sirenų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimu, 
skaudėjimą Ir Uedirbimą vidurių. Galvos skausmą, širdies, kepenų,, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abeluo sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervy Ilgos: teipat nuo Jaunystės išdykumo klaidų, sėklo< nubė- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ilgų. Telput moteriškų li
gų. kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ilgų, kurios tik varginimui žmonių atsirandu. 
Rašant visada reik udresuot teip:

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

Atsilankantiems asab:škal ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 Iš ryto iki 4 po p. 
NedėlioJ nuo 10 iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 Iki 8.

Telpat reikalauk nuo Klinikų knygos „DAKTARAS“, o bus prisiųsta.

Kenosha, Wis , ištariu širdingą ačiū 
ęs. Dalbai* prašau Tiunibtos išgydyti 

spuogais ant kimo.
. Pa , pasakysiu tl-kra teisylię, 

nulling gt-io padarė, tiktai sustabdė j-linkimą plauku, 
mus Ir sustabdo niežėjimą galvos, o kas link užauginin.o plau-

u/
jimo

u z
O. Silver 
lynui nti<>

Kiti visi

išreiškiu 
skaudė
ją turiu

mažesnis negu pirma.
245, C radini. \\ is. ir. Pranas Grablaus- 
širdingai dėkavoiame daktarui Stankui

J OgŲ-
su pavelijimu pačių pacijentų.
•j. Dr. Slankus duoda dak- 
vnatiškai ir per laišku, be

Dili gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj, 
rs ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS,
H BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA.

Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir va-
8. Nedčliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4.

50.000 Kataliogų DYKAI!
PrisiŲsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGA LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksorišką 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 Tiilnila 822 Washington St. 
J.l . 1 Ullllta, KOSIO1S. MASS:

Feelinč Better Already 
—° 2*- -Thank You!

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Richter’io
Pain

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kaklo ir 

mas ifone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoj e. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

P. Al). RICHT1-R & CO., 215 Pearl Street, New York 
Richter io Congo Pillės yra geros nuo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 50c.

AR NOR
gauti DYKAI <1 v! geras sztu- 
kas ii Katalioga visokiu geru 
niagiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, lai atsiusk savo pil
na ir aiszKu adresą, 6 asz tuo- 
jaus tu Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai.'Adresuok.:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS) i

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

EiFDAKTARAS
Vienatinis mus tautos 

M> dicirioB P r of e norius 
Massachusetts valstijoj. 
.Jau uiti 18 metu, kaip aš 
1 as-ekmifigai gydau ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik jie&kot manę iii ap
tieki) ant kampo po mano 
oftisu, bet lipk \ lenais 
tiepais Jaiigklyn iA num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai. o virAui ju ant lentos
didelėm įaidein paradyta "Lenkiukas Daktaras”. 
Offito valandos: nuo 8 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki S vai. vakare

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

lelephune Richmond 1967-R..24 Broadway,




