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“Šalin IWW. unija!”
Tai šauksmas visu atžagar

eiviu. Nekuriu miestu val
džios stačiai begėdiškai pra
deda persekioti IWW. uniją, 
taip lyginai, kaip Rusijoj.

Štai Denvere, Colo., paso
dino kalėjiman suvirš 100 I- 
WW. unijos nariu. Kaip tik 
pribūna į tą miestą unijos 
nariai, kad suorganizuoti vie
tinius darbininkus, tuojaus 
juos gabena į kalėjimą, kai
po valkatas.

Policijos teisme 17 unijos 
nariu nuteista anF 62 dienu 
kalėjiman.

Vienok unijiečiai sakosi 
iki paskutinosios kovos už 
laisvės žodį.

Kivirčai su Japonija.
palifornijos legislatura jau 

priėmė billiu, uždraudžiantį 
japonams įgyti nuosavybę. 
Japdnai protestuoja. Daly
kas bus pakeltas kongrese.
Lermas tarpe demokratų.

Dėlei muitu klausimo de
mokratai ne juokais pradeda 
pešties. Vienas iš demokra
tu šulu Hearstas jau pradėjo 
atakuoti Wilsoną.

Demokratu. vadovas Un
derwood, kuris prisilaiko vi
durio, sako kad muitas ant 
cukraus galutinai bus nuim
tas tik už 3-4 metu.

O tai dar tik pradžia peš
tynių.

Areštavo gerą lydeką.
Bridgeporte, Conn, areš

tuotas Mellen, prezidentas 
New York, New Haven ir 
Hartford gelžkelio. Kaltina 
dėlei pernykštės gelžkelio 
nelaimės Westporte.

'B^t varnas Varnui akies 
nekerta.

Kaliniai sudegino kalė
jimą.

Sterling, Ill. Kaliniai, no
rėdami pasiliuosuoti, padegė

* kalėjimą. Vienas kalinys 
sudegė. Šerifas, besigrum- 
damas su kaliniais, irgi ge
rokai apdegė. Kaliniams ne
pavyko pabėgti.

Visas vidurys kalėjimo iš-
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Mokyklos ir gaisrai. -
Pradeda smarkiai rašyti, 

kad mokyklų namai Suvie
nytose Valstijose labai men
kai teapsaugoti gaisro žvilg
sniu. Taip užpereitais me
tais gaisrai padarė nuosto; 
lio ant $3,000,000.
NušoVęs 4 vaikus ir pats

Fitchburg, Mask. 15 d. ba
landžio. Tūlas Moshner, se
nas Fitchburgo gyventojas, 
likęs patsai vienas namie, 
netik save nušovė, bet pirm 
to dar nušovė 4 vaikučius.

Jisai sirgo džiova ir nebu
vo vilties pasveikti, todėl jo 
psichika buvo galutinai iši
rusi. > . A

Milfordo streikas.
Milford, Mass. ■ 14 d. bal. 

IWW. vadovai apšaukė čia 
generališką streiką.

Streikas Draperio Co. Ho
pedale eina aštryn. Bosai 
anaiptol nesutinka pripažinti 
IV • W. uniją ir sako, jog toji 
unija esanti betautė.

16 d. bal. tarpe streikieriu 
ir milicijos buvo gana aštrus 
susirėmimas.«

Dar apie Friedmaną.
Providence, 17 d. balan

džio. Friedmanui, gydant 
džiovininkus, gana gerai 
vyksta. Jau į jį nežiūrima, 
kaipo į apgavikė •* Žmonių 
atvažiuoja iš tolymu kampu. 
Taip tūlas Cooley padarė 3,- 
000 myliu iš 
valstijos, kad

Vice-prezidentas bijosi 
socijalistu.

Mūsų vice prezidentas po
nas Marshall labai bijosi so
cijalistu. 14 d. balandžio ji
sai laikė prakalbą ir karštai 
kvietė kapitalistus ir ju par
tijas pasitaisyti, nes kitaip 
bus bėda. “Ateis socijalis- 
tai ir viską išardys”, pasakė 
vice-prezidentas.

Marshall pripažino,kad ka
pitalistai slepiasi yž dabarti
niu įstatymu, kaip už kokios 
sienos.

Iš tu pelu nebus grūdu, 
nes kapitalistai nepasitaisys.

'Socijalistai kviečia kapu
ciną ant diskusijų.

Mūsų korespondentas Lie
tuvis iš Montello, Mass, ra
šo: “Mūsų socijalistai nuta
rė parengti ant 20 d. balan
džio diskusijas ir pakviesti 
ant ju kapuciną, kuriam pa
rašė specijališką laišką.”

Na, ponai kapucine, 
some, prašome!

Patersono
šaukiasi paramos.

“Jau visam pasauliui žino
ma apie streiką Patersono 
šilku darbininku, nes jiems 
išėjus į streiką, tapo supara- 
lyžuota visoj šalyj šilko in-, 
dustrija... Darbininkai lie
tuviai! Jums žinoma žiauri 
Rusijos valdžia, bet dar žiau
resnė Patersono... Tūkstan
čiai darbininku jau pasiliko 
be duonos, šviesos ir kitu 
reikalingu pragyvenimui 
daiktu...”.

Taip rašo Patersono strei
ko komitetas ir šaukiasi pa- 
gelbos.

Pirm. A. Mesevičius,
50 Lafayette st.

Sekr. M. Navickas,
89 Franklin st.

Ižd. V. Costello,
183 River st.

Paterson, N.J.
Subankrutijo du bankai:

Pereitą savaitę subankru
tijo du bankai, vienas Provi
dence, R.I., kitas miestelyj 
Norwich, Conn. Valdžia ve- 
da tyrinėjimą, kas buvo, per 
priežaštįs tu banku subank- 
rutyjimo.
Sako, W. Virginijoj dar

sai išvažiuoja, o teismas tai, 
Dievas žin, kada bus. Tuom 
angentai ir naudojasi, nes 
žino, kad retai kas skusis 
ant ju. Ir ištiesu per visus 
1912 metus pasiskundė tik 
tie minėtieji 45-50 žmonių, 
o juk tais metais per Liepoju 
išplaukė net 35000 emigran
ts Kiek j y čion buvo nu
skriausta?

Vasario mėnesyj šių metu 
išplaukė per Liepoju viso 
5124 emigrantai, iš ju 4031 
vyras ir 1093 moterįs. Grį
žo gi per Liepoju tą mėnesį 
tik 263, iš kuriu 207 vyrai ir 
56 moterįs.

Turku ministeriu kabine
tas padarė ekstra susirinki
mą. Didžiuma ministeriu 
nori, kad karė tęstųsi. I
Elektriška stacija popie

žiaus dvare.
Vatikane pastatyta elek- 1 

triška stacija, iš j kurios bus * 
gaunama energija nušvieti- : 
mui keliu bažnyčių ir popie- 1 
žiaus rūmo. 1 Kardinolas pa- ! 
šventino staciją. U c f

Kamgi reikia elektros jie- • 
gos, kad dvasia šventa gali 
viską atlikti. » » ( 
Francijos soc. kongresas. 1

Francijos socijalistai atlai
kė savo metinį kongresą 
Breste. Nutarė eiti išvien 
su savo vokiškais draugais ir 
reikalauti panaikinimo suma
nymo, kad kareivis tarnautu 
kariumenėj tris metus.

Didžiausios demonstra
cijos Paryžiuj.

Paskutinį nedėldienį Pary
žiuj atsibuvo didžiausia de
monstracija, kokia kada nors 
tame mieste buvo. Demons
tracijoj dalyvavo kokia penk
ta dalis milijono. Demons
trantai protestavo prieš val
džios sumanymą, kad karei
viai tarnautu kariumenėj tris 
metus.
Popiežiaus gyvastis kaip 

ant siūlo.
Rymas 17 d. -bal. Popie

žiaus gyvastis kabo, kaip ant 
siūlo. Daktarai neturi vil
ties, kad Pius X pagis. Plau
čiu uždegimas, bronchitas ir 
kitos prisimetusios ligos ga
lutinai nusilpnino organizmą. 
16 d. bal. popiežius atsisvei
kino su savo tarnais, kurie 
graudžiai verkė. ,Tą dieną 
išsirodė, jog nėra jau jokios 
vilties pagyti. Prie popie
žiaus lovos susirinko visi jo 
artymesni giminės ir broliai, 
su kuriais jis buvo susipykęs.

17 bal. iš ryto padėjimas 
lyg ir truputį pagerėjo, vie
nok viskas išsirodo ląbai blo
gai. * I

Prie pasikėsinimo ant 
Ispanijos karaliaus.

Žmogus, kuris kėsinosi nu
šauti Ispanijos karalių, sako
si neprigulėjęs prie jokios 
politiškos partijos ir veikiąs 
pagal savo ypatišką suprati
mą. ,

Pirmiau jisai gyvenęs Bar- 
celonoj, o paskui persikėlęs 
Madridan, kur buvo dailyde. 
Jisai sakosi nebuvo iš anksto 
prisirengęs užmušti karalių, 
bet kuomet ėjęs gatve ir pa
matęs kabliu jojant, jį stai
ga apėmčfbaisus noras aną 
užmušti. Tuomet jisai ir šo
vęs į karalių.

Oriniai šnipai.
Pastaruoju laiku priviso 

daugybės oriniu šnipu. Aus
trijos-Rusijos parubežyje y- 
patingai daug skrajoja orlai
viu, kuriuose randasi kariški 
šnipai, nuimanti visokius pie
nus ir tt.

Paskutiniu laiku keli vo
kiečiu orlaiviai sugauti Fran- 
cūzijoj. Iš tos priežasties 
Franci ja su Vokietija net 
pykties pradeda.

Pripažįsta.
Pastaruoju laiku Chinijos 

garai vėl atnaujino^taką ant rupubliką pripažino Brazilija

Generališkas streikas Bel
gijoj prasidėjo.

Bruselis 15 d. bal.—Gene
rališkas streikas visoj Belgi
joj už iškovojimą visuotino 
balsavimo jau prasidėjo. Pir
mą streiko dieną išėjo kovon 
370,000darbininku. Streikuo
ja gatvekariu darbininkai, 
taipgi mainieriai, geležies 
darbininkai ir net spaustu
vių žmonės. Antverpeno 
uoste darbas suparalyžiuotas.

Gente sustreikavo darbi
ninkai, dirbanti prie surengi
mo parodos, kurią už dešim
ties dienu turėjo atvert pats 
karalius.

Brusely streikieriai padarė 
milžinišką parodą. Abipusiai 
gatvės stovėjo kareiviai, bet 
kadangi viskas buvo ramu, 
tad kareiviai }neturėjo progos 
įsikišti. Kas valanda prie 
streiko prisideda vis daugiau 
žmonių. Bruges mieste su
streikavo duonkepiai.

Daugely miestu streikie- 
riams įtaisyta valgyklos, kur 
jie gauna duonos, užkandžio 
ir karšto valgio.

Kareiviu po ginklu yra 
50,000, bet ligišiol jie ginklu 
prieš streikierius nevartojo.

Paskutiniausios (16 d.bal.) 
žinios skelbia, jog streikieriu 
skaičius siekia pusės mili jono 
žmonių. 

f

Macochiniai katalikai 
streiklaužiais.

Bjaurią rolę lošia kataliku 
darbininku unija, prie kurios 
pridera kelios dešimtįs tūks
tančiu darbininku. Ta unija 
šiandien pristato liuosanorius 
streiklaužius. Joje vadovauja 
belgiški kapucinai. Streik
laužiams apsaugoti nuo dar
bininku yra pašaukta karei- 
yiąi.. Katalikiški vadovai 
lėidžia nešvarias ir melagin
gas paskalas ant streikieriu.

Lai bus amžina gėda ne 
Macochu apkvailintiems dar
bininkams, kurie streiklau- 
žiauja, bet patiems Maco- 
chams, kurie žino,ką daro!

Vokiečių mainieriai 
pagelbsti.

Unija Vokietijos mainieriu 
išleido atsiliepimą, kad Vo
kietijos mainieriai nedirbtu 
viršlaikio ir kad tokiu būdu 
nebūtu anglies pertekliaus, 
kurį galėtu gabenti Belgijon.

Orlaiviu per vandenyną

Latvijos socijaldemokratų 
seimas.

Jokie smūgiai, jokios ka
torginės bausmės neapstab- 
do latviu socijaldemokratų 
agitacijos darbo. Štai, kaip 
praneša “Cihna” (Kova), 
greitu laiku bus sušauktas 
IV suvažiavimas latviu soci- 
jaldemokratu. Suvažiavime 
bus pakelta daug svarbiu 
klausimu. Bus aptariama 
šie klausimai: kova su cariz
mu, unijiniu judėjimas, koo
peracijos, kultūrinis darbavi
masis ant apšvietos dirvos, 
vietinės savyvaldos klausi
mas, žemės klausimas, so
džiaus darbininku klausimas 
ir tt.

Suvažiavimas tik tuomet 
įvyks, kuomet centrališkoj 
kasoj bus $1,500. Vienas 
delegatas išpuls nuo 150 
draugu.

Tas viskas parodo, 
stipriai laikosi latviai 
ninkai ir kaip silpnas, 
ginus su latviškuoju, 
viu socijalistu veikimas.
Marijavitų įtekme puola.

Iš Lenkijos pranešama, 
kad marijavitu įtekmė smar
kiai puola. Žmonės šalinasi 
nuo marijavitu. Išpradžiu 
marijavitai buvo žadėję rū- 
pinties socijališkais reika
lais, dabar to nedaro. Se
niau nesusipratę glaudėsi 
prie marijavitu, d^bar jau 
pradeda atšalti ir ta s'ekta 
nustoja fundamento.

Sako popams, kad pasi=

Maskvos arcivyskupas iš
leido “ganytojišką groma- 
tą” į savo dvasiškiją. Toje 
“gromatoje” jisai bara dva
siškiją, kad ji paleistuviauja, 
užsiima visokiais bizniais ir 
visai nepaiso žmonių reika-

Turbūt jau, taip buvo 
taip bus.

Nauja forma.
Caras paliepė įvesti kariu

menėj naują formą. Tai vėl 
į balą bus mėtomi milijonai!
Žydų universitetas Jeru=

Indianopolis. J. Hayes, vi- 
ce-prezidentas mainieriu u- 
nijos, pasakė, kad W. Virgi
nijoj, New River d įstrik te, 
gali kilti didelis mainieriu 
streikas, jeigu nebus pripa
žinta unija. Tame distrikte 
yra 20,000 mainieriu ir visi 
jie pusėtinai gerai suorgani
zuoti.

Streikai, kaip kokia epide
mija, apsupo visą šalį.

Las Palmas (Kanariškos 
salos). Orlaivininkas Juozas 
Bruckeris, austrijietis, daug 
metu gyvenęs Amerikoj, su
manė perlėkti per Atlanto 
vandenyną. Jeigu oras bus 
geras, tai mano išlėkti 16 ar 
17 d. balandžio.

Valgio ir vandenio paėmė 
ant 25 dienu. Su juom sykiu 
lėks du vokiečiai, inžinieriai. 
Nuo Las Palmas iki Floridos 
yra apie 1550 myliu. Jie ma
no perlėkti vandenyną per 8 
dienas.

Visi su nekantrumu laukia, 
kaip jiems pavyks kelionė.

Karė vėl prasidėjo.
Kelias dienas traukėsi ka

rėj pertrauka. Dabar bul-

Žinomas žydu veikėjas 
Ušiškinas (iš Odesos) skaitė 
šiomis dienomis Berlyne, vy
riausios sijouistu valdybos 
posėdyje pranešimą apie re
formas, kurias reiktu įvesti 
Palestinoje. Valdyba, suti
kusi su jo nuomonėmis, nu
tarė visupirmiausia pasirū
pinti žydu universiteto įstei
gimu Jeruzalės mieste. Šią 
vasarą, per visuotinąjį sijo- 
nistu suvažiavimą, tasai 
klausimas būsią jau galuti
nai apsvarstytas.

Moteris-advokatas.
Kazaniuje taikos teisme 

šiomis dienomis pirmą sykį 
gynė bylą priimta vietinėn 
advokatūron moteris-advo
katas Bogorodickaja. Dėl 
to vienas advokatas, dešiny
sis, apskundė teisėją, leidusį 
jai ginti bylą. _ . -

Kadagį žmonės paliaus 
taip barbariškai žiūrėję į mo
teris ir paskaitys jas žmonė
mis?

Kaip rašo “Viltis”, iš Vil
niaus išvažiuoja Amerikon 
naujas kapucinas, tos pačios 
“Vilties” redaktorius kun. 
P. Kemėšis, žinomas jėzuitas 
ir veidmainys ir paklusnus • 
tarnas lietuvišku ilgaskver-' 
nip.

Turbūt, važiuoja irgi pasi
pinigauti. Keikti amerikie
čius tai jie moka, bet be 
amerikiečiu doleriu nei žings
nio nežengia.

Amnistija pasinaudojo 
nekurie lietuviai.

Mums rašo, jog amnisti
ja pasinaudojo keli žymus 
lietuviai, kurie jau seniai sė
di kalėjime. Ju vardu ne
garsiname.

Miškuos^ dirba 8000
' darbininkų.

Aplink Skuodą ir Pakuršė- 
je miškuose dirba apie 8000 
darbininku. Suvažiavo net iš 
keliu gubernijų. zTai kerta 
Bartavos ir Paurupės miš
kus.

Nekurie darbininkai net 
miškuose . gyvena. Priviso 
daugybė piktadariu ir plėši
ku. Dažnai pasitaiko api
plėšimai.
Scenos veikalų konkursas

“Blaivybės” draugija bu
vo paskelbusi scenos veikalu 
konkursą. Dovanas laimėjo 
p. Mačiulis už originalinę 
dramą “Sugriautas gyveni
mas”, K. Aiyta už trijų 
veiksmu vaizdelį “Jonukas 
išgelbėjo” ir Elena Kacevi
čienė už dvieju veiksmu dra
mą “Smuklė”.

Linksminasi.
Statistika parodo, jog pra

eitais metais 378 tūkstančiai 
žmonių aplankė Vilniaus te- 
atruSj o beveik du sykiu tiek, 
nes 749 tūkstančiai kinema
tografus.

Agentų suktybės.
Jau rašėme, kad daug 

žmonių plaukia per Liepoju 
į Ameriką. Minėjome ir tai, 
kad agentai smarkiai vilioja 
žmones važiuoti, nes už kiek
vieną emigrantą gauna po 5 
rublius. Bet pasirodo, kac 
jie tuom nepasiganėdina. 
Štai 50 emigrantu pasiskun
dė, kad agentai visus juos 
apsuko, paėmė nuo ju # net 
700 rub. daigiau, negu rei
kėjo. Mat, agentai, paėmę 
nuo žmonių pinigus už kelią, 
išduoda kvitanciją, bet tą 
kvitanciją įdeda į užklijuotą 
konvertą. Nuvažiuoja žmo
gus į Liepoju, nueina kanto- 
ron, paduoda savo kvitanci
ją konverte ir stebisi didžiau
siai, kada jam pasako, kac 
dar reik;a primokėti, o jisai 
žino tikrai, kad agentui vis
ką užmokėjęs. Bet atgal ne 
begrįžši, nes ir išlaidu jau 
daug pridaryta ir kelionei 
viskas prirengta, o kito net 
ir žemė parduota. Reikia 
damokėti. Ir daugelis da- 
moka, net niekam nepasi- 
skundę. O.teisman tai tik 
retas tesikreipia, nes kąg; 
jam padės teismas, kad jisai 
jei ne šiandien, tai rytoj vi-

burge.
“Liet. Žinių” Nr. 32 tarp 

<itko štai kas pranešta apie 
tą parodą:

“Kovo” 10 d. atsidarė Pe
terburge antroji visos Rusi
jos pramonės paroda, kurio
je dalyvauja ir ‘Liet. Dailės 
Dr jaJ, išstačius! išdirbiniu, 
surinktu iš visos Lietuvos. 
Jai paskirtas nedidelis kam
barėlis, kuriame su vargu 
sutalpino bene dešimtą dalį 
visu surinktu daiktu.

“Nors ir nedaugiausia rui
mo ji gavo, bet savo ištiesę 
puikiais išdirbiniais stačiai 
žavėte žavėjo kiekvieno pra
eivio akį. Svetimtaučiai ne
gali atsigėrėti, kaip raštais, 
suderinimu spalvų mūsų au
diniu ir juostu, taip ir išdro- 
žiniais iš medžio. Taip vie
tinė griovienė Šuvalova, dar 
prieš atidarant parodą, užsi
sakė per ‘Liet. Dailės Drau
giją” kelias dešimtis mastu 
juostu visokiais senoviškais 
raštais, k

* “Rusu spauda taipgi gana 
simpatiškai apie lietuviu sky
rių atsiliepe. Vienas dien
raštis rašo: ‘Begalo įdomus 
Lietuvos skyrius, suorgani
zuotas Liet. Dailės Draug. 
(dailininku Žmuidinavičiųm.) 
Čia parodyta tiktai liaudies 
namu darbo menas. Stebė
tinas turtingumas audiniu 
varsų, išdrožiniai iš medžio 
savamoksliu-kaimiečiu. Vi
suose šituose išdirbiniuose, 
dar rinkos nesugadintuose, 
matyties daug medegos liau
dies meno tyrinėtojui.”

Vėl žmogžudystė.
Lieplaukė, Kauno g.*Kovo 

8d. penki jauni vaikinai pa
skerdė žmogų. Skerdikai 
suimti. Vėliaus biski tapo 
subadytas miestsargis ir alu- 
dininkas. Miestsargis dar 
liko gyvas, nes jam peilis 
galvoje užlužo. Keturi sker
dikai, jauni vaikinai, suimti, 
prie kaltės prisipažino. Tai 
vis girtuoklybės vaisiai.

Sudegė.
Kėdainiai, Kauno g. Ko

vo 19 d. sudegė valsčiaus 
raštinė ir liaudies mokykla, 
antri metai kaip pastatyta. 
Nuostoliai dideli. Užsidegi
mo priežastis nežinoma.

Išei vystė.
Pastaruoju laiku Liepojuje 

laukia garlaiviu nemažiau 
7,000 išeiviu, kuriu didžiuma 
keliauja Amerikon. Rodosi, 
kas savaitė išveža virš tūks- 
tanties išeiviu ir vis pilna 
kandidatu.

• • • ■
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LAISVE

Spaudos Balsai.

Mano troškimas

EDWARD F. MYLHJS.

BUDELIS.
(Vertė J. Stropus.)“Varpas”.

Senasai “Varpas” vėl atgi
jo. Prieš mus pirmasai 
“Varpo” N, išėjęs nebe caro 
viešpatijoj, bet Tilžėje.

Vincas Kudirka ir Pov. Vi- 
šinskas—kelevedžiai ty žmo- 
niy, kurie sumanė atgaivinti 
“Varpą”.

Kodėl atgijo “Varpas” ir 
tai užsieniuose? Todėl, kad 

. “Didžiosios Lietuvos laikraščiai taip 
yra valdininkų suvaržyti, jogiai daugy
bes klausimų visiškai negalima gvilden
ti”.

Kuom gi yra naujieji var
pininkai, kurie žada eiti se- 

' nyjy varpininky keliais?
“Męs norime, kad Lietuvoje įsigalė

tu žmonių galybė...”
Negana to. Varpininkai 

kritikuoja netik caro valdžią. 
Jie kritikuoja ir dabartinį 
kapitalistišką sutvarkymą. 
Jie sakosi eisią prie tokio su
tvarkymo, kada išdirbimo į- 
rankiai prigulės visuomenei.

Taigi varpininkai nežada 
šalinties nuo socijalizmo, kas 
mums, socijalistams, visuo
met smagu girdėti. Pirma
me num. užeiname straips
nius apie Lietuvos autonomi
ją, Lietuvos jaunimą ir tt.

Iš viso ko matyt, kad var
pininkai žada kovoti ir su 
klerikalais ir su valdžia, net 
kovoti už soči jai izmą.

Ant kokiy žmoniy jie ma
no pasiremti savo kovoje? 
Ant darbininky? Ne, ne ant 
darbininky klesos. Sodžiaus 
ir miesty darbininky reika
lai nerūpės “Varpui”, tuos 
reikalus aprūpina Lietuvos 
socijaldemokratai.

Bet kaip gi bus su viduri
niais žmonėmis? Ęaip męs 
žinome, Lietuvos socijalde
mokratai visuomet gina 
smulkiyjy ūkininku reikalus, 
kovoja už žemę; taip-pat lie
tuviai socijaldemokratai gi
na tautiškus reikalus (seimas 
Vilniuje, tautiška mokykla 
etc.)

Kodėl gi1 ‘Varpas” nenori ei
ti išvien su nuosekliais socija
listais, kurie gina p 1 a č i y - 
jy miniy reikalus? To
dėl, kad “Varpo” socijaliz- 
mas nėra tarptautiškasai so- 
cijalizmas, nėra darbininky 
klesos socijalizmas, bet ko- 

' kia-tai miglota svajonė ke- 
liy jauny žmoniy. Tai gene- 

armijos, be 
nes Lietuvos

Kaip pagerinus 
žmonių veislę?

rolai b e 
liaudies, 
liaudis žino tiktai vieną so- 
cijalistiškįv partiją. Kita- 
gi dalis liaudies, turtingieji, 
ūkininkai, bent šiandien, nė
ra palinkę prie socijalizmo. 
Todėl tad “Varpas” ir netu
rės tvirto fundamento.

Labai nemalonu įspūdį da
ro, kad “Varpas” jau iš pir
mo numerio giminiuojasi su 
įvairiais socijalizmo “kriti
kais”, kuriy buržuazinėse 
palėpėse knibždėte knibžda.

“Laisvės” skaitytojai gali 
žinoti, kad tie socijalizmo 
“kritikai” Italijoj agitavo už 
karę, Vokietijoj už kolonijo 
politiką (žmonio skerdimą). 
Tų kritiko galvos persisunkę 
bjauriu kapitalistišku raugu. 
Tie “kritikai” stengiasi įkal
binėti darbininkams, katj jie 
patįs savo kova nieko nenu
veiks, kad reikia taikintis su 
kitais gaivalais.

“Varpas”, kaip matyt, ir 
priderės prie panašiu “kriti-

perdaug netikusiai sutvarky
tas, jau ir taip didžiuma 
žmonio turi daug kentėti ir 
skursti be jokio gyvenimo 
tikslo. O kada žmogus nega
li susirasti sau gyvenimo sie
kinio, tada jis negali įgyti 
užsiganėdinimo, gyvenimo 
džiaugsmo, todėl lieka nieko 
nepaisančiu ir tankiai nueina 
ištvirkimo keliais.

Kad pagerinti žmonio vei
slę, tai pirmiausia reikia su
tvarkyti gyvenimo sąlygas 
taip, kad visi galėto apsives
ti tada, kada kiekvieno žmo
gaus meilė pačiame žydėjime. 
Beto reikia išaiškinti ženybi- 
nio gyvenimo užduotis, rei
kia nurodyti, su kuom žmo
gus turi apsivesti ir kaip ap- 
sivedus gyventi, kad įgyti 
užsiganėdinimą ne tik sau, 
bet ir savo kūdikiams suteik
ti palaimą!...

Taip jau abejotini man iš
rodo tie receptai, kad kiek
vienas būto įstatymais pri
verstas gauti pirm apsivedi- 
mo nuo gydytojaus paliūdy- 
jimą apie savo sveikatą. Ar 
dar kas nežino, kokią galę 
turi kapitalistiškoj draugijoj 
^oleris?! Juk ir didžiausias 
ubagas gali .gauti paliūdyji- 
mą, kad jis sveikas, kaip ri
dikas, jeigu tik pas jį bus 
užtektinai pinigo.

Šituo žvilgsniu irgi svar
biausiu dalyku yra žmogaus 
sąmonė, jo supratimas, kad 
jo pareiga yra pasitarti su 
sąžiningu gydytojom apie 
savo sveikatą, kuomet jis 
mano apsivesti, o ypač jei 
mano gaminti kūdikius.

Tai tokia^yra mano nuo
monė.

Na, o kaip jūs manot? Jei
gu jūs irgi taip manot, tai 
dirbkime paskleidimui tarp 
žmonio to susipratimo!

Barabošius.

Valykime savo eiles nuo 
čiūtabakinio gatvės “gentle- 
mano”. čia aš pasinaudosiu 
pačios Našlaitės žodžiais: 
“bėgioja, šaukia uždusę, rė
kia, keikia šį surėdymą ir t. 
t.” Kas tokie? Ar išmin
tingi socijalistai? Ne, čiūta- 
bakiai, kurie nesupranta gi
lios socijalizmo prasmės, nė
ra pastovūs.

Taigi* gerbiamoji Našlai
te, man religija tiek rūpi, 
kiek ir jum^, arba tautystė, 
bet man rūpi, kad išveisti iš 
socijalisto tarpo pašalinius, 
čiūtabakinius gaivalus, nesu
prantančius socijalizmo reik
šmės. O jūs tuos gaivalus 
norite apginti.

Gana jau, gana! Pirm ra
šant, reikia pamislyti, kas ra
šyti. Bet man įdomi p. Naš
laitės “pažintis anarchizmo.” 
Anot jos “netikėliai,” (linkę 
prie anarchijos), rūpinasi pa
gerinimu savo gyvenimo, už
dirba kuodaugiausia, išleidžia 
kuomažiausia. Jie rūpinasi 
švara, apsisaugoja nuo ligy, 
jie niekam aklai netiki. (Kas 
gi prašo!—Br. Dėdė.) Oi, 
oi, oi, tik ir “dorybės”, prieš 
kurias ir kapucinas nieko ne
turėto. Užtikrinu ponią Na
šlaitę, kad apsisaugojimas 
nuo ligo h’ šlavimas kamba
rio yra toks dalykas, į kurį 
jokia partija, taipgi ir anar
chisto, nesikiša. Kambarius 
šluoti reikia visiems ir tikin
tiems ir netikintiems, ir ne 
apie tai eina ginčas. Užtik
rinu p. Našlaitę, kad išpaži
nimas anarchizmo verčia 
daug daugiau atlikti 
kritikos darbo, negu kam
barius šluoti ir apsisaugoti 
nuo ligo. Už panašo advo
katavimą anarchistai nepa- 
dėkavos poniai Našlaitei.

Jie pasakys jai: “Sučiūta- 
bakiais* kompanijos neveda
me ir mokame daugiau, ne
gu tik švarą namie užlaiky
ti.”

Ponios pašlaitės rašinys 
tik parodo, kaip tankiai žmo
nės šoka į ginčą, įsivaizdinę 
sau priešą pavydale vėjinio 
malūno.

Brooklyno Dėdė.

ir žolė, rodėsi šviesiai geltoni. Jo kiše- 
niuj suskambėjo pinigai. Tuos pinigus 
jam davė už nužudymą—nužudymą tikro 
savo sūnaus! Baisiausiame pasibjaurėji
me jis bėrė pinigus į orą ir jie, raudonai 
blizgėdami, dingo.

Jis vis lipo. Dangus ir žemė, me
džiai, lapai, žolės,akmenįs,krūmeliai—vis
kas rodėsi aplieta krauju. Galop, jis par
krito ant žemės... j

Jis jau nieko nebematė. Jis gulėjo 
ant žemės augštieninkas,.. Viename mirk
snyje, žaibo greitumu, pasirodė jam jos 
veidas su malonia šypsą ir meile ir aiškio
mis, meilingomis, mėlynomis akimis...

* * . A*
Saulė kilo vis augščiau. Taip-pat, 

kaip ir visada, ji pylė savo gaivinančius 
spindulius ant žemės;—ant žoliy, lapo, 
paukščio, varlio ir ant visos gyvos gam
tos. Jie švietė ant miesto, ant šarpiai 
krutančio plačiose gatvėse miniy ir ant 
augšto užgulančio tarpgatvius mūry. Jos 
spinduliai linksmai krito ant kartuviy ka
lėjimo kieme; ant nejudančio žmogaus, 
gulinčio ant kalno viršūnės ir lygiai ant 
milžiniškos daugybės vargstančiy esybiy, 
—miesto ir valstijo gyventojo,—kurias 
pavergė rūstos dievai—“Teisdarystė” ir 
“Įstatymas.”

Jau nuo žilos senovės laiko 
mokslininkai, poetai ir šiaip 
prakilnesnės dvasios žmonės 
laužo galvas, kad išrišus vie
ną iš svarbiausio klausimo: 
kaip pagerinus žmonio veislę?

Seniau daugelis prisilaikė 
tos nuomonės, kad visas tė
vo ligas kūdikiai įgema tieso- 
tinu keliu. Ypač didelę svar
bą tam pridavė žinomas mok
slininkas Lamarckas. Bet vė
liau tas jo pažiūras smarkiai 
kritikavo žymus mokslinin
kas Weismanas ir kiti, kurie 
stengėsi darodinėti, kad li
gos, ypatingai tos, ką žmo
gus įgija savo asmeniškam 
gyvenime ir kurios nepadaro 
blogos įtekmės ant sėklos, 
nebūna tiesotinu keliu įgim
tos. ,Paveizdan, džiovininko 
tėvo kūdikiai neįgema džio
vos, bet tiktai įgema labai 
silpną ir netikusį organizmo 
sudėjimą—{tvarkymą, kuria
me lengvai gali įsimesti džio
vos arba kitokio ligo bakte
rijos.

Didžiuma dabarties moks
lininko -prisilaiko Weismano 
teorijos.

Nors jie ir nesutinka su 
Lamarcko pažiūromis, ta- 
čiaus visi pripažįsta, kad tė
vai turi labai didelę galę ant 
savo kūdikio: jie gali pada
ryti juos silpnais ir niekam 
netikusiais, jie taipgi gali su
teikti daugiau spėko ir tvir
tos valios. Ot, todėl ir laužo 
galvas, kaip su tvarkaus gyve
nimo dalykus taip, kad bū
sianti gentkartė išaugto svei
ka kūniškai ir dvasiškai.

Kad tai atsiekti, daugelis 
pataria įvesti tam tikrus įsta
tymus, kuriais būto uždrau
džiama silpniems ir ligotiems 
apsivesti ir kūdikius gaminti. 
Tokias maž-daug pažiūras iš
reiškė Morus ir Platonas, bet 
įžymus mokslininkas Galton 
pataria vartoti kuoaštriausias 
įmones sulaikymui nuo veisi- 
mosi tokio ypato, kurio li
gos, blogos fiziškos ar dvasiš
kos ypatybės būto perkelia
mos į kūdikius. Kiti gi eina 
dar toliau ir reikalauja, kad 
tokioms ypatoms, kurios yra 
sirgę kokiomis nors pavojin
gomis ligomis, būto išnaikin
tas vaisingumas. Kaikuriose 
Amerikos valstijose jau ban
doma eiti link to veislės pa
gerinimo metodo. Bet man 
rodos, kad tos metodos nėra 
tinkamos ir todėl negali at
nešti pageidaujamo pasek- 
mio. Žmonės, kurie nesu
pranta savo gyvenimo užduo
ties, kurio morališkas jaus
mas yra atbukęs, suras slap
tus- kelius prie apsiveisimo, 
nors ir pagal įstatymus būto 
smarkiai baudžiami. Blogu 
negalima išmokinti gero. To
dėl draugija neprivalėto pa
stoti kelią prievartos įmonė
mis savo silpnesniems na
riams, bet kaip tik atbu
lai—ji turėto rūpintis suteik
ti jiems didesnį supratimą, 
sužadinti ir išplėtoti jo atbu
kusius jausmus, . išaiškinti, 
kaip labai blogai daro 
tie, kurie patįs, būda
mi nesveiki, gamina 
kūdikius. Draugijos par
eiga yra parodyti tokiems 
žmonėms naujus, geresnius 
gyvenimo takus, kuriais ei
dami, jie irgi galėto prisidėti 
prie pagerinimo,ir patobuli
nimo abelno žmonio gyveni
mo. Vartojimas prievartos 
įmonio pagamina norą atker
šyti, daryti priešingai. Tai 
viena. Antra, tokia prievar
ta padidinto tokio žmonio 
gyvenimo skausmus, padary
ty juos tuščiais ir beviltin- 
gais. Gyvenimas jau ir taip

v

Ciutabakiai—tai ne 
anarchistai.

Teisingai pasakė.
“Draugas” sako “Laisva

jai Minčiai”: “Jūs, laisvama
niai, visaip mus pravardžiuo- 
jat, o kaip reikia nurodyti 
veikėjus, .tuojaus ir dedate 
savo laikraštin kunigo foto
grafijas”. Argi ne tiesa? 
Mūso ponai laisvamaniai be 
kunigo globos pasijusto ne
savam kailyj.

Jau senokai “Laisvėj” tilpo 
mano straipsnelis api-j žmo
nes, kurie į nieką netiki, ku
rie neturi jokio idėjiškumo. 
Nei jie aiškys klerikalai, nei 
tautiečiai, nei, pagaliaus, so
cijalistai. Taip paprasti spor- 
teliai, kurio pilni užkampiai 
ir nuo kurio dvokia idėjiško 
supuvimo dvasia. Tankiai 
tokie čiūtabakiai, į nieką ne
tikinti, netvirti, neturinti 
gyvenime jokios idėjos, ku
riai tarnauto, yra pasivadi
nę socijalistais. Kartais, pa
našos žmonės pridirba daug 
blogo socijalistams.

Savo straipsny aš už nieką 
neagitavau, nei už tautystę, 
nei už religiją, nei už socija- 
lizmą. Aš tik nurodžiau, 
kaip dalykai stovi. Su 
tokiais čiūtabakiais reikia 
atkakliai kovoti.

Bet štai atsirado rašėja 
“Laisvės” N24, kuri po savo 
maloninga glpba ima čiūta- 
bakius. Ji sako, kad žmo
nės, kurie nėra socijalistais, 
tautiečiais, kuniginiais, turi 
betgi kitokį pašaukimą: Tie, 
anot p. Našlaitės, netikėliai 
linkę daugiaus prie anarchi
jos.

Na, na, na, ar ne persmar- 
kiai šokta! Nuo kokio tai 
laiko visi tie, kurie ne socija
listai, ne tautiečiai, ne kleri
kalai su sykiu virto anarchi
stais?

Aš ypatiškai skaitau anar
chizmą idėjiška pakraipa, 
daugelį anarchisto, kaip 
Krapotkiną, Rečiu ir kitus 
moku pagerbti, bet ką ben
dro turi anarchizmas su čiū
tabakiais, tai jau ir turkiš
kas dievas nepasakys. Po
niai Našlaitei anarchistai bus 
labai nedėkingi již panašy 
advokatavimą.

Iš šalies žiūrint
Mūsų teisėjai turi gerus 

apetitus. Jiems daugiaus rū
pi kapitalistu gerovė, negu 
patiems kapitalistams. Jie 
neapkenčia ty žmoniy, kurie 
organizuojasi kovai su kapi
talu. Negana jau to, kad 
sodina kalėj iman streikie- 
rius, uždeda ant jy bausmes. 
Visiems susipratusiems dar
bininkams jie nenori pripa
žinti žmogišku tiesy.

Štai vėl naujienėlė: teisė
jai iš Washi 
Idaho, " 
šventos dvasios nušviesti, 
nenori duoti pilietišky popie- 
ry IWW. nariams.

Kokią baisią nuodėmę pa
pildė nariai IWW unijos? 
Ogi jie esą griovėjai Suvie
nytu Valstijų konstitucijos! 
Tai ir viskas. Tai ir visa 
“nuodėmė.”

Męs kitaip manome apie 
Suvienytu Valstijų konstitu
ciją. Jeigu žmonės nori, jie 
gali ją permainyti, vadinas, 
gali agituoti prieš ją.

Teisėju darbavimasis nu
eis ant vėjo!*

Streikuose Lawrence, Litt
le Falls, Akron, Paterson, 
Buffalo, W. Virginija—viso 
labo maž-daug dalyvavo 250 
tūkst. žmoniy.

Du trečdaliai iš jy—gimė 
Amerikoj. Tai kurgi tie 
riaušininkai-ateiviai?* * \

Kardinolas Gibbons pasa
kė, kad Wilsonas esąs vienas 
iš puikiausiy “gentelmany”, 
kokį jis kada nors matė. Wil
sonas gi gaji pasakyti tą pa
tį ant karįmolo.

Brooklyno Dėde.

tono, Oregon, 
Montana, tarytum

eigų žmonės nori, jie

*

(Užbaiga.)
Paliuosuotas, galop, iš kalėjimo, jisai 

nieko negalėjo sužinoti apie savo sūnų.
Nusiminimas dabar galutinai apvaldė 

jo dvasią. Šalta jo draugy-žmoniy neuž
jauta; nenustojantis miesto gyvenimo sū- 
kuris; triukšmingas civilizacijos šarpavi- 
mas neįstengė panaikinti arba užgydyti 
žaizdas, kurias jani draugija padarė. Jis 
negalėjo priversti save tikėti, kad ji, vie
natinė pasaulyj esybė, kuri viena galėjo 
permainyti jo troškimus ir pakreipti jo 
palinkimus prie prakilnesnio tako, jau ne
gyvuoja. Jisai tikėjo, kad kur nors pa
saulyj ji vis dar gyvena.

Kartais, vienas būdamas, jis šaukda
vo garsiai jos vardą ir raudodavo, atsimi
nęs kiek jisai iškentėjo. Kartais jam ro
dėsi, kad mato jos veidą su malonia sim
patijos ir meilės šypsą ir šviesiu pilnu išsi
ilgimo žvilgsniu. Tankiausiai jis įsivaiz
dindavo ją dirbančią kokioj-nors dirbtu
vėj ir tikėjosi greitai gauti nuo jos laišką. 
Bet laiško vis nebuvo. Jos paveikslas pa
lengva išdilo iš jęyatminties ir jo gyveni
mas liko dar sunkesniu, žiauresniu, tie- 
siok nepakeliamu.

Metai slinko. Jis pradėjo girtuok
liauti. Žemiau ir žemiau jis grimzdo. Vis 
mažiau vertu likosi savo ir savo draugy a- 
kyse. Jis pradėjo neapkęsti gyvenimo; 
neapkęsti pats savęs; neapkęsti juoko ir 
linksmumo, vargo, turto ir neturto.

Jis liko valkata. Nesirūpindamas 
daugiau apie nieką, nuplyšęs, apspitęs va
balais, jis bastėsi be tikslo po visą šalį, 
maitindamosis išmalda arba vagyste.

Vieną dieną jisai sustojo pas karčia- 
mą tūlo didelio miesto pakraštyje. Du 
vyru kalbėjosi tarp savęs apie nužudymą 
prasikaltėlio, kas turėjo įvykti už poros 
dieny, bet galėjo tapt atidėtu iš priežas
ties numirimo valdiškojo korėjo. Jisai 
girdėjo, kaip jiedu mini apie paskirtą su
mą pinigy xdėl priviliojimo reikalingo 
žmogaus.

Mintįs pakarti žmogy keistai jį užža
vėjo.

Sekančią naktį jis pasivogė-Mokias- 
tokias drapanas ir ryte nuėjo pas kalėjimo 
vartus? Jį vedžiojo nuo vieno valdininko 
prie kito ir, suprantama, jie priėmė jį ma
loniai, džiaugdamiesi, jog pasisekė gauti 
taip reikalingą korėją.

Atėjo nužudymo rytas. Vaikinas, 
kuris turėjo būti nužudytas už prostitutės 
užmušimą, tapo išvilktas iš kameros, su
rištas ir su užrištu veidu nuvestas ant kar
tuvių pagrindu. Neriant ant jo kaklo 
kilpą, jaunikaičio ypata pritraukė budelio 
atydą. Korėjas nuostabiai jį peržvelgė. 
Keistos abejonės ir pasibaisėjimo jausmas 
visą jį papurtė. Tame pat mirksnyj, ka
da jis paleido spustą ir žudomojo kūnas 
ūmai išsitiesė ant virvės, baisi ir žiauri 
mintis perlėkė per jo smegenis ir pripildė 
baime.

Kabojantis jaunikaičio kūnas tapo nu
leistas ir trįs valdininkai rengėsi jį apžiū
rėti, kuomet ūmai budelis puolė tarp jy, 
išblaškė juos į šalis ir, drebėdamas, nuplė
šė nuo mirusiojo veido uždangalą,

Baisi buvo nužudytojo išvaizda: liežu
vis iškištas, akįs iššokusios, visas veidas 
pamėlynavęs. Vienok budelis pažino ja
me savo dingusio sūnaus veidą, taip pa
našy į veidą tos, kurią jis kadaisia labiau
siai mylėjo.

♦ Nežmoniškai rėkdamąs, jis metėsi 
prie kalėjimą varty. Kažkas kitas pasi- 

■ taikė išeinąs per vartus, bet jis, nelauk
damas eilės, pervertęs vartininką ir einan
tįjį, akimirksnyj jau buvo ant gatvės. 
Keikdamas, vaitodamas, staugdamas bė- 
go jisai gatve mosuodamas rankomis, tar
tum pasiutėlis. Jam rodėsi, tartum visi 
praeiviai tyčia painiojasi jam po kojy; 
kažkas sunkus sudavė jam per galvą ir 
kraujas užliejo jo veidą, bet jis tuompat 
smarkumu bėgo tolyn... J is nežinojo, 
kaip ilgai ir kaip toli jis bėgo... Jis vis 
sunkiau alsavo. Jo akįs pradėjo temti... 
Saulė, kildama lyg koksai geltonas skri
tulys, buvo dar peržemai, kad pilnai ap
šviesti jo bėgamą kelią. Jisai žinojo, jog 
lipa ant kalno, o tyras, kvepiantis anksty
bo ryto oras, parodė jam, . kad jis yra jau 
toli už miesto. Tiek jis dar suprato, bet 
daugiau nieko negalėjo suprasti...

Saulės spalva mainėsi iš geltonos į 
tamsiai raudoną. “Auksas ir kraujas!” 
Tie žodžiai degte degė jo smegenyse.

Visas dangus dabar išrodė raudonu. 
Jis pažvelgė į medžius, bet jy lapai, kaip

Kad pasaulį veidmainingą, 
Skurdo pilną ir klastingą 
Aš apleist trumpai galėčiau... 
Kaip laisvasis tad paukštelis, 
Kaip lengviausiasai vėjalis 
Aš skraidyt liuosai mylėčiau...

Tik ne žemės aš paviršium 
Skausmo ašaromis irčiaus, 
Vienas tyliai beliūdėdams... 
Nei beširdžiai veidmainybei, * 
Nei šaltai jo begailybei 
Netikėčiau, dangum lėkdams.

Aš pakilčiau prie žvaigždeliŲ, 
Prie ramiu dangaus žvakelių, 
Numylėčiau ju skaistybę. 
Besišaipant sidabrinėms 
Ju akutėms begalinėms, 
Skrisčiau eteru platybe...

Vienai mirktelčiau akele, 
Kitai tarčiau bent žodelį— 
Aš kiekvieną aplankyčiau.. 
Skausmais giesmę apšarvotą, 
Ašaromis išraudotą 
Aš padangėn išsklaidyčiau.

Nuo žvaigždužės aš kas dieną 
Gal surinkčiau nors po vieną 
Ašarėlę sidabrinę;
Ir paberčiau ant žemelės 
Tąsias perlo kibirkštėles... 
Šaltą šildyčiau krūtinę^

1

Oi žemele

Vienas vaikinas susitiko Valparaiso 
universiteto studentą ir klausia.

—Kokią šaką mokslo tamsta studijuo-

I širdužę kas naktelę 
Aš įpilčiau po lašelį 
Meilės karščio, kad sušilto...

- Kad likimo prakeikimas, 
Kad dėl duonos tas verkimas 
Ant žemelės šios išdilto...

9-IV-13. ’ P. Posmyla.

Oi, žemele, tu močiute, 
Prakaitu aplieta, 
Tik prie tavęs prisiglaudęs, 
Randu ramią vietą.

Nuo to kryžio kūnas silpsta 
Varguose pasenęs, 
Tartum būčiau ant šios žemes 
Šimtmečius gyvenęs.

Nuo sunkiojo darbo sprogsta 
Man delnai pūslėti, 
O to darbo gražaus vaisiaus 
Niekur neregėti.

Verk šeimynos, netur duonos— 
Nuogi kūdikėliai, 
Neuždirba pragyventi 
Vargšai tėtušėliai.

Kaz. J. Bi-skas.

—Aš, kaipo gabus mokinys, studijuo
ju sekančias: 1) Bulveskutystę, 2) šokvan- 
denystę ir skendystę ir 3) Užpulkoperys- 
tę. Kuomet pabaigsiu šiuos tris fakulte* 
tus, tuomet apsiskelbsiu mokslinčium



KorespondencijosIr mano žodis
Kada pasklydo kalbos apie 

gaspadiniy uniją, daug kas 
iš vyry nusišypsojo ir pasakė: 
“ką gi tos bobos padarys!” 
Nusišypsojo ir daugelis mo
tery. Vienok dabar besitve
rianti gaspadiniy unija yra 
tai faktas, kurio negalima 
užginčyti. Konkurentu gas- 
padiniy unijos yra burdingie- 
riy unija, kuriai nekaip tesi- 
seka.

Dabar aš stengsiuos pažiū
rėti į dalyką kaip galint be- 
šališkiau.

Kiekviena organizacija, jei
gu tik ji neaklina žmoniy, 
yra naudinga, nes ji išjudina 
žmones. Išjudinti gi mūšy 
šeimynas būtinai reikalinga. 
Bet didelę klaidą daro neku
rtos moterįs, visas bėdas nu- 
versdamos ant vyry burdin- 
gieriy. “Jie, matote, ir vai
kus tvirkina, ir girtuoklystę 
platina ir visy kity vargy 
priežastimi yra”. Šita pažval-

Mūšy tamsumas yra mūšy 
vargo priežastim. O tą tam
sumą palaikome išdalies męs 
visi—kaip burdingieriai, taip 
ir męs pačios. Todėl, kovo
damos su burdingierystės 
blogumais, neužmirškime ko
voti ir su visais kitais blogu
mais. Jeigu męs norime sto
ti ant kovos kelio, tai priva
lome giliai pažiūrėti į mūšy, 
vargy priežastis. Męs būti
nai turime atsakyti į šiuos 
klausimus:

1) Kodėl kįla randos?
2) Kodėl brangsta pragy

venimas?
3) Kodėl męs, moterįs, tam

sesnės, negu vyrai?
4) Kodėl męs neturime tei

siu?
Ot čia ir yra svarbumas 

mūšy, motery, padėjimo. Jei
gu męs nesuprasime to viso, 
tuomet vely nei nepradėti or
ganizavimo darbo. Susiėju
sios svarstykime apie plates
nius reikalus, mokėkime tei
sybės žodį pasakyti ne tik 
burdingieriams, bet ir pa
čioms sau. Kaip man teko 
girdėti, daugelis motery pa
našiai jau ir pradeda daryti.

Pajuto tai kunigai. Pama
tė, kad moterįs pradeda svar
styti, o jie to svarstymo bai- 

v šiai nekenčia. Jie norėtu, kad 
moterįs tokiam jau amžinam 

. proto ir kūno sustingime vi- 
/ sada gyventu, kaip gyveno 

ligišiol. Todėl jie ir nutarė 
užbėgti už akiy visoms švie
sesnėms ir teisingesnėms mo
terims ir, kaip girdėti, tveria 
savo uniją. Aiškus dalykas, 

•kad jie daugiau nieko neiš
mokins, kaip tik “barščius 
šinkuoti” ir tam panašiu cna-

Aš gi velyčiau, kad mūšy 
gaspadinės prakrapštyty sa
vo akis ir savo susirinkimuo
se mokintysi plačiau svarsty
ti apie tuos punktus, kuriuos 
aš viršuj paminėjau. Tik tuo
met mūšy gyvenimas pasida
rys švaresnis, blaivesnis ir 
prakilnesnis. Tuomet bus ge
riau gyventi ir mums, gaspa- 
dinėms, ir burdingieriams. 
Bet jeigu mūšy kova tik ant 
to ir apsistotu, kad pešties 

burdingieriais, tai męs pa-SU 
sirodytume trumparegėmis. 
*Ne savitarpinės peštynės,bet 
peštynės su amžinais vargais, 
su prietarais, kapitalu, kleri
kalizmu — ot Ras turi mums 
rūpėt. Tuo keliu privalome 
eiti ir toliau, kitaip ir iš mū
šy unijos nieko naudingo nei 
mums, nei lietuviu tautai ne
išeis.

Viską, ką męs darome, pri
valome daryti viešai.

A

valome daryti viešai. Kaip 
girdėjau, - moterįs ant neku
riu susirinkimy neįleidžia vy
ru, Kodėl? Kokias slaptas 
ceremonijas męs atliekam, 
kad bijoties žmoniy? Kur 
slaptybė, ten visuomet būna 
daugybės paskaly, pajuoky, 
o to būtinai reikia vengti.

Ona Adomaitienė.

H. ...

Newark, N. J. '
LSS. 11 kp. 5 d. bal. statė 

ant scenos “Blindą”. Publi
kos prisirinko pilna svetainė. 
Aktoriai savo roles atliko ar
tistiškai.

Tarpais akty pardavinėta 
literatūra, kas labai pagirti
na. Tvarka buvo gera. 4

S. Blažis.
Edwardsville, 111.

Darbai mainose visai pras
tai eina. Dirba po 3 dienas 
ant savaitės. Viršutinių dar
by labai mažai.

Lietuviu 6 familijos ir keli 
pavieniai. Gyvena sutikime, 
tik mažai skaito. r Praleisti 
liuosą laiką reikėtų ne saliū- 
ne, bet prie knygos ar laik
raščio. Būty daug naudin
giau. F. Parks.

Montello, Mass.
Bal. 16 d. žada atsilankyti 

pas mus niekeno nelaukia
mas basakojis kapucinas. 

•Mat, monteliečius napajiegia 
išmokinti dabar nei mokyta
sis klebonas. Neduoda ap
rašyt bažnyčios vyskupui ir 
viskas. O socijalisty kuopa 
auga, kaip ant mieliy. Man 
rodosi, kad mūšy kapucinui 
čia taip bus, kaip Olšauskui 
su Tumu. Tuodu ir išvažia
vo su tuščiomis rankomis.

Bal. 6 LSS. 17 kuopa pa
rengė prakalbas ir diskusijas. 
Kalbėjo J. Navickas, kodėl 
socijalistai nesutinka su ku
nigais. Diskusijos buvo te
moj : “Kas kaltesnis dėlei ne^ 
sutikimu šeimynoje, vyras ar 
moteris?” Nors iš motery 
pusės buvo tik kelios, bet vy
rai negalėjo jy nuveikti ir 
teisybė likosi motery pusėje.

Bal. 8 buvo motery dr-jos 
“Birutės” susirinkimas dėlei 
pakėlimo mokė'sties burdin
gieriams. Nuo dabar bur
dingieriai, kurie gyvens dvie
se kambaryje, turės mokėti 
po 1Ą dol., o jeigu vienas, 
tai 2 dol. Dar josios nutarė, 
kad kambariu tvarka liks ta 
pati. Neužilgo bus ir bur- 
dingieriy susirinkimas. Pra
nešime, ką jie nutars.

Lietuvis.
Nuo red. Kiti mūšy ko

respondentai S. P. ir J. P. 
praneša apie tą patį susirin
kimą. Dėlei vietos stokos 
talpiname tik kelias ištrau
kas.—Pradžioje susirinkimo 
keli yyrukai, įsiveržę į svetai 
nę, pradėjo kelti triukšmą. 
Juos išvedė lauk, bet jie ir 
po langais staugė...

Moterįs klausimą rišo visa
pusiškai: svarstė kaip užlai
kyti švariau namus, suma
žinti girtuoklybę, nupeikė 
motery apsileidimą ir ragi
no prie skaitymo. Kalbėjo 
W. Petkūnas, P. Baltrėnas 
ir J. Ustupas. Iš motery kal
bėjo p. Višniauskienė, p. Sti- 
gienė, p. Pagojienė ir kitos. 
Pirmos dvi moterįs ypač 
puikiai kalbėjo.

Waterbury, Conn.
6 d. balandžio atsibuvo 

prakalbos, parengtos L.U.P. 
kliūbo. Kalbėjo F. J. Bago- 
čius temoje: “Perijodiškas 
žmogau^ išsivystymas ir jo 
kova už būvį iki dabartiniam 
materijalizmui”. Publikai 
kalba patiko, ką liudijo ra
mus užsilaikymas.

Pirm surengimo prakalbu 
buvo paleisti paskalai, būk jį 
areštuos, arba per prakalbą 
pabers raudonųjų pipiry. Bet 
laike prakalbu visi klausėsi 
su atydą ir, pabaigus kalbė
tojui kalbą, vakaro vedėjas 
pasakė, jeigu kas neaišku, 
galite užduoti klausimus ir 
nepasirodė nei vienas iš prie
šu.

Po tam buvo dainos, dek-
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lamacijos ir klernetos^olo. 
Vakaras suteikė malonu įs
pūdį. Jaunutė.

Lewiston, Me.
Per vestuves draugo Vila- 

niškio, žmonėms besilinksmi
nant, nekurie draugai užsi
minė apie kaliniu šelpimą. 
Tuojaus parinkta auky, ku
rty susidarė $14.75. Labai 
gražus »pavyzdis.

Toje pat dienoje, naudo
damiesi tuom, kad pirmeiviš- 
kesni žmonės buvo ant ves
tuvių, D. L. K. Gedimino 
draūgija turėjo savo susirin
kimą ir nusprendė, kad mo
terįs • negali būti draugijos 
nariais. Nors e Gedimino 
draugija yra pilnai pirmeiviš
ka, betgi šito nutarimo pa
girti negalima. Seniau tas 
įnešimas apie suteikimą mo
terims lygiy teisiy buvo pri
imtas slaptu balsavimu, bet 
13 d. bal. atmestas. Kaip 
girdėt, motery teisiy šalinin
kai mano išnaujo pakelti tą 
klausimą. J. Laudanskas.

Harrisburg, III.
Antrą dieną Velyky net 

trįs gyvaščiai nužengė į dan- 
gy. Buvo taip: trįs lietu
viai, įsikaušę namieje, pas- 
kiaus dar nuėjo į slaptą smuk
lę. Ten jiems begeriant, su
sipyko ir smuklininke pava
dino vieną iš gėriku kolioji- 
mos vardu. Tasai atkirto. 
Tada smuklininke su savo nu
mylėtiniu nuėjo į kitą kam
barį ir, atsinešę revolverius, 
pradėjo šaudyti. Pirmiau
sia nudėjo Al. Abromavičių 
ir jo brolį Adomą. Abudu 
nevedę, paeina iš Vilniaus 
gubernijos. Paskui peršovė 
Adomą Ramanauską. Tasai 
vedęs ir paliko moterį su 5 
vaikučiais dideliame varge.

Visi trįs po dideliu kančių 
mirė ligonbutyje. Kadangi 
A. Abr. turėjo dar pinigu, 
tai ir turtą išskirstė: Kauno 
“Saulei” kliuvo 25 dol., ro
dosi, tiek pat ant bažnyčios. 
Tai kunigas per laidotuviy 
pamoksią jį labai pagyrė, 
nors tasai girtuoklis neturėjo 

jokio supratimo apie mokyk
las ir knygas.

Visi trįs buvo kuniginiai. 
Pašautas dar vienas, bet tas, 
rodosi, pagis. Smuklininke 
ir jos numylėtinis suareštuo
ti. Žinoma, jie savo atsiims.

Bet kas tame kaltas? Gi 
tasai amžinas fanatizmas, 
kuris drūčiausiais ryšiais su
jungtas su girtuoklyste. Ar 
tai krikštynos, ar vestuvės 
—tai staugia per kelias die
nas, kaip kokie tigrai. Bjau
ru ir gėda!

Per šiąs Velykas šventa- 
kupriai privirė baisios košės. 
Būrys jy ėjo giedodami po 
visas stubas. Ėjo jauni, bet 
mačiau ir vedusiu žmoniy.. 
Kada buvo patsai įmigis, tai 
rėkė iki prikeldavo. Tuomet 
vaišindavo dektine, alum ir 
pinigy duodavo. Girdėjau, 
kad surinkę $300, slaptai 
smuklėse pragėrė.

Tokiems gaivalams,rodosi, 
pritiktu beprotnamis, bet jie 
vadina save katalikais, šlyk
štu ir bjauru.

LSS. kuopa, 5 d. bal. pa
rengė vakarą streikieriy nau
dai. Sporteliai- fanatikai vėl 
norėjo iškirsti savotišką 
“šposą”.

Nemanykite, kad pas mus 
visi toki. Esama ir gėry 
žmoniy. Rengiant mums 
vakarą, muzikantai griežė už 
pusę kainos.

Policija po Velyky suareš
tavo 8 lietuvius, slaptus 
smuklininkus. Nekurie net 
verkė, kad nebus kur išsi-

Žmonės, susipraskite bent 
jūs sykį! Pradėkite protau
ti, skaityti, tuomet ir ame
rikiečiai nežiūrės į mus, kai
po į tigrus.

Gražiau mylintis.
Chicagos chronika.

Šiomis dienomis, ant Brick- 
port tarpe kunigo ir davat- 
kėliy kilo peštynės. Davat
kos, susiorganizavusios, pa
norėjo prašalint kunigo gas- 
padinę. Sako, lai laiko “vi
rėją”. Kunigas išbarė da-

v.:
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Juokų kąsneliai.

vatkas ir manė, kad tuomi 
viskas pasibaigs. Sako, su
rinkite 2000 parašu, tuomet 
prašalinsiu. Davatkos tuoj 
stojo į kovą, nusisamdę ad
vokatą. Sumanė, kad ir ku
nigą nepasilikti. Kunigas 
irgi nesnaudžia. Prašo pa- 
rapijonu, kad susirašytu sa
vo vardus, kad paskui vys
kupas nekelty jo kitur.

Pažiūrėsime, kuom ta kova 
pasibaigs.

*
* *

30 d. kovo buvo parengtas 
vakarėlis W. Side, Mieldažio 
svetainėje. Vaidino vien- 
veiksmę komediją “Kloji
me”. Veikaliukas neturi jo
kios vertės. Lošėjai lošė blo
gai.

Vakarą buvo parengus L. 
T. dr-ja “Rūta” Nl. Minė
tos draugijos choras daina
vo^ neblogai. Vyriško kvar
teto debiutas nepavyko.

Publikos buvo nedaug. 
Motomai, visuomenė nepri- 
jaučia. M. P—as.

Kewanee, 111.
“Boba neturėjo vargo, nu

sipirko paršiuką”, taip ir su 
kewanieciais. Sumanė sta
tyti bažnyčią ir nuvyko pas 
vyskupą išgauti- pieną. Vys
kupas atlupo $200. Besta
tant bažnyčią, vyskupas pa
reikalavo, kad užrašytu jam 
ir bažnyčią, grasindamas ne
duosiąs kunigo ir paliudijimo 
banko ant pinigu; neprotau
janti žmonės taip ir padarė. 
Ar ne puikiai elgias Kristaus 
įpėdiniai?

7. d. bal. atsibuvo para$i- 
jony susirinkimas, ant kurio 
atvyko kunigas A. D-is. Su
sirinkimas buvo sušauktas 
dėlei kantraktoriaus dalyky 
ir ausinės atlikimo. Dalykas 
tame: kantraktorius netaip 
pastatė bažnyčią, kaip pienas 
rodo, prie tam iš prasčiau- 
sios medžiagos. Parapijonįs 
nutarė neduoti pinigy patol, 
pakol nebus bažnyčia taip, 
kaip ant pieno.

Ar ilgai dar duositės va
džioti už nosiy Kristaus 
mokslo šinkoriams? ,

Senas Petraviče.

Negali niekam vieryc. 
(Dzūkiškai).

Nūnai kunigas per pamok
slu pasakė: “Cicilistam nega
lite vieryc nei per nago juo- 
dzymy”. Tai cikra ciesa. Aš 
jiem nigdi nei nevierinu, ba 
jie tuoj gali' dūšiy prepul- 
dzyc. Na, bet antra atsu
kus, tai perdaug negali vie
ryc nei kunigu, ba jis tepgi 
tankiai žmones suzvedzioja. 
Ot, kad ir anydzien, kap bu
vo keturiasdešimc adzyny, 
jisai pasakė: “Katri norit at-1 
likcwelykiny, tai ateikit ryt 
anksci, ba aš nūnai labai pa- 
ilsis”. Aš, bracia, acikėliau 
dar patamsy ir nudūlinau. 
Bažnyčioj radau cik dzvi bo
bas. Neužilgo prisirinko apie 
pusantros kapos boby ir apie 
dzvidešimc vyry. Laukiam, 
laukiam, o kunigo nei dūko. 
Žmonės net širše predėj. Mį
slių, reikia aic in klebonijų ir 
pašaukė. Išėjau. Cykiai pri
ėjau prie klebonijos dury ir 
klausau. Niekas anei kukšč. 
Jau norėjau barškyc in duris, 
bet išgirdau, lyg kas sušne
kėjo. Prikišau ausį ir klau
sau. Ogi cik terkšč, vienas 
bučkis, terkšč, kitas... Aš 
tuoj ir misliu savam dūki: kas 
gi čia yra? Dzirstersiu, sa
kau, per rakto skyly, gal gi 
ky pamacysiu. Ogi žiūrau, 
kad kunigas su gaspadini... 
kad pliauškinasi, tai pliauš- 
nasi! Mani, bracia, tokia zla- 
scis paėmė, kad, rodzes, ga
tavas skradzei žemy lyse. Bet 
misliu, reikia pažiurėc, kuom 
gi čia užsibaigs. Ziūrau, pro- 
baščius acikėlė ir sako: “Na, 
lik sveika, mano brangioji, 
jau man čėsas aic tuos žiop
lius spaviedoc”. Aš paidiš, 
nuo dury ir misliu sau: aš 
tau ne žioplys ir tu many ne- 
spaviedosi...

Šventam raštu tepgi per
daug negali vieryc. Aš, čy- 
todamas, vienoj vietoj radau 
pasakyta: “Jeigu kas in tavi 
meta cegly, tai tu mesk jam 
duonu”. Jeigu tep būt, tai 
darbinykai neity nei dzyrbc. 
Apstoty su ceglėm duonos 
štory ir predėty palyc į lan
gus akmenais. Na, oštorny- 
kas,anoc švento rašto, turėty 
mėse duonu. Ciei prisirink- 
ty duonos ir aity namo esc. 
Šį čėsy jei duodzi žmogų duo- 
ny, tai gauni nuo jo cegly. 
Jei nevierinat, tai klausykit. 
Per Velykas pasiprašiau in 
svečius savo tavorykščiy Trei- 
gucį, pavalgydzinau, prigir- 
dzinau—žodžiu sakanc, priė
miau, kap sveciy. Bet kadu 
aš pasigėriau ir negalėjau 
paaic, tai jis, vieton to, kad 
mani paguldzyc į lovy, pasi- 
siėmė butelį ir sako: “Ridzi- 
ke cylėk, ba duosiu, Ridžike 
cylėk”... Aš kad nor žodzy 
butau an to atsakis, o jis cik 
tvyksc buteliu galvon... Tai 
matot, kap man užmokėjo.

.Dartės toki čėsai, kad nei 
pacei negali vieryc. Any ne- 
deldzieny užėjom su pačiu 
pas kūmy in krikščynas. An 
to baliaus buvo ir policmo- 
nas. Jis vakari pamerkė ma
no pačiai ir išėjo in priengy. 
Aš nejučiom išėjau per kitas 
duris ir žiurau, kas čia bus. 
Policmonas užgesino lempy, 
acistoj kampi ir laukia. Kap 
cik išėjo mano pači, jis jy 
knapc in glėby ir davai bu- 
ciuoc. Aš, bracia, dui rėke... 
Policiponas išsigando ir nu
bėgo trepais žemyn. Aš puo
liausi prie pačios ir norėjau 
išvele kailį. Bet, kur būvis, 
kur nebuvis ir policmonas. 
Kaip cik aš užsimojau pačiai 
duoc, jis mani knapc už spran
do ir cū trepais žemyn. Acidū- 
riau kozoj. Turėjau prisiekė, 
kad nemušiu pačios, tai cik 
tep palaido namo. Ji

...... ,.r. w>._ _______ „„
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Dartės matau, kad nėra 
praudos an svieto ir niekam 
negali vieryc.

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

Prakalbos Montelloj.
19 balandžio bus prakalbos ir balius 

Tautiško Namo naudai. Kalbės F. Bago- 
čius iš Bostono. Balius prasidės 2 vai. 
po piety ir trauksis iki 10 vai. vakaro, 
Messesoit svetainėj, 6 Main st., Brock
ton, Mass. įžanga vyrams 25c., mote
rims 15c. Visi lietuviai privalo būtinai 
atsilankyti. Komitetas.

. Reikalingas Zeceris 
/ Reikalingas tuojaus mūsų spaustuvei 
/atsakantis, su dailiškais palinkimais rai
džių statėjas (zeceris), kuris yra dirbęs 
\bent G metus gerose spaustuvėse, su
prantantis pilnai spaudos dailę. Geisti
nas tokis, kuris studijuoja ar jau pabai
gė I.T.U. kursą su gerais laisniais ir mo
kantis lietuviu, anglu >r lenku kalbas. 
Unijos darbo išlygos: 8 vai. darbas ir 
$22.50 savaitėje. Turi priklausyti prie 
Typographical Union ar turintis tiesą 
priklausyti. Atsišaukiantieji malonės 
atsakyti sekančius klausimus: kur mo
kinosi; kaip ilgai; kokius spaudos darbus 
dirbęs, kokiose spaustuvėse (pažymėti 
firmas ir ju adresus). Taipgi kokios yra 
pamatinės taisyklės spaudos, kurie yra 
svarbiausi stiliai, vartojšmi Suv. Val
stijose; kaip turi būt surinkti ir atspau
sti šie darbai: Plakatas, Programas, 
Biznio Kortelė ir Knygos Užvardis. 
Geistina, kad atsišaukianti prisiųstų sa
vo darbu pavyzdžius (samples) su pažy
mėjimu, kiek laiko padėta kiekvienam 
darbui. Geram darbininkui gera ir pasto
vi vieta. Spaustuvė sanitarifikiausia ir 
geriausiai įrengta, kurioje atliekama 
spaudos darbai su skoniu ir grožė. Te
gul atsišaukia vien tas, kuris pats moka 
tverti dailės formas, o ne pamėgdžioti 
kitus. (g£)

J. ILGAUDO SPAUSTUVĖ,
1841 So. Halsted st.. Chicago, 111.
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Parsiduoda Restauracija
Labai geroj vietoj, 65 Merrimac st., 

netoli North Station, Bostone. Tą res
tauraciją ligšiol užlaikė lenkas. Reika
lauja 500 dol. 300 dol. turi užmokėt per
kant, o 200 dol. gali palaukt. Kreipkitės 
greitai šiuo adresu:

MICHAL GROSS (frg)
65 Merrimac st., Boston, Mass.

PAJIESKOJIMAI.
Pajieškoin merginos knygvedės (bu- 

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

Pajieškau apsivedimui merginos, turi 
but laisvų pažiūrų, mylinti skaityt, nuo 
18 iki 30 metų senumo. Aš esu 24 metų, 
turiu gerą ušsiėmimą. Kreipkitės šiuo 
adresu:

Jonas LukoševiČia,
43 Louis st., Chelsea, Mass.

Pajieškau savo tikro brolio F. Tveri- 
jono, paeina iŠ Kauno gub., Raseinų pa
vieto, Lautsginų kaimo. Girdėjau, kad 
gyvena Chicago, 11). Malonės k u ©grei
čiausiai atsišaukti, arba kas žino prane
šti šiuo adresu: ✓

J. Tverijonas, 
Box 2G3, Adamson, Okla.

Kur trumpa, ten trūksta
BarzdaskuČiy reikia visada ir negali

ma gauti mokančių dirbti tą darbą. Tai 
prašome jauny vaikinų mokintis barba
rystės amato, o męs tai labai greitai iš
mokinsime. Prašome atsiųsti laišką ir 
prisiųsti už 2 centu štampą dėl atsaky
mo.

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

I

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

keturias knygas, kurias skiria tiems 
Troy lietuviams, kurie užsirašys “Lais
vę” ant metų. Pirmutinis skaitytojas 
gaus Vinco Kudirkos raštų IV tomą, 
antras skaitytojas gaus Vinco Kudirkos 
raštų VI tomą, trečias gi Šias knygeles: 
‘•Teatras žmonijos gyvenime” ir “Ko 
mokina žvaigždės”. Pinigus siųskit 
“Laisvei” o dovanos tuoj bus prisiųs
tos. f

“Laisvės” Adm.

't

X

Parsiduoda forničiai.
Parsiduota forničiai už pigią kainą. 

Atsišaukite šiuo adresu:
T. Sinkevičius, (gg)

242J W. Broadway, So. Boston, Mass.

4I Tf

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

lių ant subatos, 19 Balandžio, 1918 m., 
prasidės 2 vai. po pietų L. 0. Kiiubo 
svetainėje, 21 Camden st,, W. Lynn, 
Mass. Ant šio baliaus užprašome visus 
šio miesto ir apielinkių lietuvius ir lietu
vaites, nes balius bus puikus, muzikan
tai geri ir valgiai su gėrimais taipgi 
skanus. Visus užkviečia atsilankyti

Komitetas,

į

•:*

1

NAUJA IR PUIKI KNYGELE 

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN«« 

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir daugybė Monologų, Di
alogu ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kaina lAc. 
Reikalaukit:

“LAISVĖ”
242 W. Broadway,

So. Boston, Maas.



Ci

50.000 Kataliogų DYKAI!
Egiutero No. 1

Didelis balius ir kon 242 Broadway, So. Boston, Mass.

Ar nori pirkt Sipkartę?
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

FTJJLMDILHH JA j

75c.

Įf <_

$1.25

$1.25KOMITETAS.

$2.00
$2.00

$50

10c.
10c.

o.

$3.50 
50c.

Hėtn., 18 bus mitingas Cambrid- 
ge’iaus Lietuvių Kooperacijos, 7 Bur
leigh st., Cambridge. Prasidės 7 vai. 
vakare. Bus svarstoma apie statymą 
tautiško namo.

25c?, 50c

Adresas:

AR NORI

VIETINES ŽINIOS
Kriaučiy streikas dar tęsia

si. Streikieriai neparodo ma
žiausio nusiminimo. Net ka- 
pitalisty laikraščiai vadina 
juos energiškais kovotojais. 
Skeby randasi neperdaugiau- 
sia. Viskas parodo, kad strei- 
kieriy reikalavimai turės būt 
išpildyti.

16 balandžio barberiy uni
ja nubalsavo, kad streikie
riai kriaučiai būty kerpami ir 
skutami dykai tol, kol strei
kas pasibaigs.

So. Bostone nepaprastai 
pradėjo augti skaičius visokiu 
plėšimy. Tik pastaromis die
nomis buvo keturi stambus 
plėšimai. Mūsų gi policija 
moka tik snausti ir tėmyti, 
kur kada atsibūna kokie ba
liukai. To tai ji niekad ne- 
pražiopsoja!

So. Bostono soči jai isty kuo
pa rengia ant 20d. bal. gra
žy koncertėlį paprastoj vietoj.

Tą pat dieną, pasibaigus 
mitingui, bus susirinkimas 
Zmoniy Universiteto.

Pranešu So. Bostono drau
gystėms ir pavieniams lietu
viams, jog turiu gerą SVE
TAINĘ ant pardavimo arba 
parahdavojimo. Taipgi turiu 
keletą parankiy pleciy dėl 
statymo Lietuviško Tautiško 
NAMO. Todėl komitetai ko
operacijų arba draugysčių 
kreipkitės prie manęs, o aš 
jums pagelbėsiu nupirkti pi
giai ir atsakančiai.

Lithuanian Agency, 
315 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 605. 
Anthony IvašRevič, manager

Susirinkimai.
Ateinančioj nedėlioj, 20 bal., atsibus 

mėnesinis susirinkimas So. Bostono Lie
tuviy Ukėsy Draugystes, po N 339 
Broadway. Prasidės 2 vai. po piety, 
visi sąnariai privalo atsilankyti. ,

Sekr. J. Pavilonis.

Vakaras Canibridge’iuj.
Linksmas ' vakarėlis surengtas per 

Diskusijų kliubą ir Lietuviy Vakarinę 
mokyklą atsibus nedėlioj, 20 berželio, 
7:30 vai. vakare, 7 Burleigh St., Camb
ridge, Mass.; Kalbės majorai E. J. Ba
rry, bus muzika, dainuos “Laisvės” 
choras ir bus diskusijos. Kviečiame vi
sus atsilankyti. (žanga dykai.

Komitetas.

certas.
D. L. K. Gedimino Benas 

18 d. balandžio parengė link
smą balių ir puiku koncertą. 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
svetainėje Dahlgren Hall 
kampas E ir Silver .sts., So. 
Boston.

Taipgi primename, kad 
šis balius rengiamas paminė
jimui sukaktuviu 9 mėty Be-, 
no gyvavimo, todėl užkvie- 
čiame visus, nes bus nepa
prastas pasilinksminimas.

Užkviečia Komitetas.

Moterįs ir Vaikai
paprastai kuone visi turi kie
tus vidurius, kas dažniausiai 
paeina nuo to, kad žarnos ne
atlieka kaip reikiant virški
nimo darbą.

Severos
Laxoton
(SEVERA’S LAXOTON) 

puikiai pagelbsti tokiuose at
sitikimuose. Jis pažadina tul
žies veiklumą, taiso vidurius, 
gerina virškinimą,grąžina ge
rą ūpą ir rainy miegą. Kuola- 
biausiai patariamas vaikams.

Kaina 25 centai.

Severos
Vaikams Lašai
(SEVERĄ,S SOOTHING 

DROPS)

prašalina skausmą ir nesma
gumą geliant vidurius, užėjus 
drebėjimui ir mėšlungiui, iš
vaiko vėjus ir gazus iš žarny 
ir skilvio, užtikrina kūdikiui- 
ramy miegą.

Kaina 25 centai.

*

ANT. ASZMIANSKAS NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki
tose aptiek se. Pus mus randasi viso
kios gyduoles, kokios tik randasi pa
saulyje. Gyduolių galite reikalauti per 
Ihiškus, o męs pasiųsime per expresą. 
Visada kreipki ties pas visiems žinomą 
lietuvį šiuo adresu:

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

So. Boston, Mass.
Namų adresas: 168--7-tli st., S. B.

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

O KAS ČIA? DAUGYBE

į Akušerka?
Pabaigusi kurmj Womans Medical3) . ....... . AA-.

e)

Saugokis
ligas gimdančiy mikroby. Ge
riausias būda* .j y apsisaugoti- 
tai laikanties švarumu netik 
iš lauko pusės kūno, bet ir su
lig gerklės, danty, giliy ir ap
skritai visos burninės duobės. 
Plovimui ir mazgojimui bur
nos vartok

Severos
Antisepsol
(SEVERA’S ANTISEPSOL)

Jis pagelbsti labai nuo nosi
niu slogų, o taipgi nuo viso
kių besisunkinimy ir apskri
tai kur tik antisepsolinis skie
dalas yra reikalingas.

Kaina 25 centai.

Visose aptiekose. Reikalauk, 
kad tau duotų Severos vaistus. 
Neimk kitokių. Jei tavo aptie- 
kininkas negali jy gauti, rašyk 
pas mus.

W. F. SeverąCo:
CEDAR RAPIDS. IOWA

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

So. Boston, Mass.
(Męs užlaikome kitų Story— brenčiy) 

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. To/lėl širdin
gai dekavoju visiems pas mus 
atsilankiusiems už Jūsų pa
rėmimą. Pas visus savo kos- 
fumerius įgijau paguodonę ir 
užsitikėjimą, už tai, kad 

Į jiems visada teisingai patar
navau, parduodamas geriau- 
sį tavorą už žemiausią kainą. 
Iš to yiso jie yra labai užga
nėdinti. Iš priežasties dau
gumos pardavimo rakandy 
(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 

1 Naują Angliją. x

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbų prie 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pagelba invalriose motoru ligose.

30 W.
<į BROADWAY* F. Stropiene

* SO. BOSTON

0

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 
knygy, su daug štokų ir burtų.. 15c

Burtininkų paslaptis burrmas iš ka- 
zyriy, taipgi galima išmokt magiš
kų štuky ............................................ 25c

Senovės bajorų malonė arba majau
ka dėl mužikų ..................................... 10c

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

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

Dainos vasaros grožybių, tai vjena
iš naujausių dainų knygelė ...........

Apgailestavimo balsai; gražiJdainy 
knygelė .............................. !............

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

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

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

Krikščionybė ir socijalizmas, nau
dinga katalikams perskaityti ... 15c
Perkupčiams duodu G0 nuošimtį imant 

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

STASYS VALASKAS
10604 Curtis Ave., Chicago, 111.

BUK 
VYRAS

50,000
r

KNYGŲ

o

20c

10c

20c

25c

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe.pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulaviina, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
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 įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip gaJet galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atardavę ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tetnykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokami 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 Areno*, ChicMo:

Godotinas Taniista: Pagal Tamistoe prižadicjtna, aš norlečjau 
jog Tamista prisiustumei mau vysai dykai vėua jusu knygadel vyru.

Vardas

rime
ir prirenka
mo Akinius

U.S. STONE
Akhl SpecijalistUB

399 a Broadway ]^7Jn
$ arti E Street

1 Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

; SO. BOSTON, MASS.
> Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 -9 vakare.
J Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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1 Telefonas Richmond 22126 5
! 2787-J ’ *

' Dr. David W. Rosen s h
321 Hanover Street Jk

Mano ofise galite, susikalbėti vi
sose kalbose.

V ALA N DOS: N no 8 iki 10 vai. ryte
. Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

TEISINGIAUSIA A IZ" A
IR GERIAUSIA A M I I H K A

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

j SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Steltas

TRIM OHROM KINYOOS:

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

PASAULIŲ RAI AS
ir kitas planetap, Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE
meilę....................................................................................

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

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubua. 

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

P. BUZEW1CK,
Athol, Mass

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisiys 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atoal- 
siai” 
tės”, 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs- 
kit Money Orderiais šiuomi “f A I Q XI

“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 
is” ir “Vadovas kėliau-

r~

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 
iki 12 vai. nakties. 4

Kviečia Komitetas.
Mano krautuvė pilna knygy visokio 

turinio, kaip tai pasaky, istorijų, apysa
kų, kantičky, maldaknygiy, biblijy, žo
dynu ir visokių popiery dėl gromaty ra
šymo. Dabar per 30 dieny parduosiu 
12% pigiau, nes noriu kiek nors padary
ti vietos dėl naujo tavoro. Broliai, pa- 
siskubinkit! Pinigus siyskit markėm 
arba Money Orderiu.

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

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivy ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.
■S K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Balius Brighton’e
Brightono Teatrališka Kuopa “Per

kūnas” rengia balių subatoje 19 Balan
džio (Aprii), 1913, Roddy Hall svetainė
je, 58 Market st., Brighton, Mass. Pra
sidės nuo 2 vai. dienos iv trauksis iki 12 
vai. nakties. Benas griež,š lietuviškus 
ir angliškus šokius. Bus lakiojanti pač- 
ta, meškerė ir kiti pamarginimai. Gali
ma bu< gauti išsigerti ir užsikąsti už pi
gią kainą. 7 vai. vakare bus perstaty
tos kom. “Dėdė atvažiavo” ir “Dakta 
ro kabinete”, po perstatymo vėl šokiai. 
Įžanga vyrams 50c, moterims 35c., vy
rui ir moterei 75c. Širdingai užkviečia 
atsilankyti

(18)

Skaitytojams.
Meldžiame visŲ ty “Lais

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

L.” Administracija.

TELESKOPAI ir STEREOSKOPAI
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 
mažJ abrozelio, 
tai abrozėlis žy
miai pasididina 
ir jame atsi- 
sk irsto ypata 
nuo ypatos, 
trioba nuo trio- 
bos, medis nuo 
medžio ir jau 
tada matai ifne 
abrozėlį, net

l<U

>'n

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vastų

’ Ct>i
4

2

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

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliukų.

25c. 
50c!

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

nuo Kirmeliy dėl suaugusių 35c.
’ ‘ 25c.

25c. 
25c.

Gumbo Lašai - 
Meškos Mostis - 
Trejanka.......................................
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsainas - 
Antylakson del Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių, 

,, 11UV XXII lilCJIIU 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis .... 
Skilvio Lašai - 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - - .
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skauaėiimo 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėiny Drabužiuose - 
Rožes Baisumas ...
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojus ‘ V " '
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 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - j _ 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy .... 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

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

, ALB. G. GROBLEWSKI
COK. BĮ M * MAIN STS,. PLYMOUTH. PA.

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.

SANKROVA
DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

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

Jei nori sveikų gėrymy 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 prisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

gyvą paveikslą, naturališką regyklą, taip kaip pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplinkui save viską matai, kaip kad ten būdamas. Stereoskopai yra 
tai paveikslėliai arba abrozeliai, kurie dedasi į teleskopą ir į juos žiūrisi per teles
kopo padidinančius stiklus. Stereoskopai susideda iš 25 paveikslėlių iš Kristaus 
gyvenimo su visomis kančiomis. Taipgi turim visokių svietišku apie 100 rųšiy. 
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.
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Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kAd atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH. 
M. CLINiC, aprašant arba apsakant ligą, kas 
kenkia, tad tapo pajnatiškai trumpam laike 

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

UŽŠVIS SAULELE 
Į MUSŲ LANGELĮ!

Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausi lie
tuviškoj kalboj KM'ALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy/auksorišky daiktų. Siun
čiam j visas dal/s svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojau?.

J P Tninila ^22 Washington St. .1.1 Ulimd, LiOSTO!N> MASS:

> It doesn’t pay to neglect 
your Health 'Ir c c t« 
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GARBINGAS DAKTARE: Apturimas lioktirstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
- le.ngvyn, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jnstį tlicriĮ galingą gerą llekarstą, kaip sniegas nuo 

saules spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krutinę ir galųu nustojo skaudėti 
telp Ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, nukiiurjĮs-sukuinpgs, o per galybg augž- 
člausio mokslo ir tikras llekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis tik l’hiladel- 
phios M. Klinikai. Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago 111.

Mrs. Petronėle Bakutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. .T. Teiput dėkavoja už išgydymų, nes 
pirmiau jį gydė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negulėjo pagelbėti, o vienok Philadelphia 
jos M. Clinlkas, atsukančiai į trumpį laikų, moterišką padarė sveika nuo labai didelės ir apse- 

/ nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kuzioras, 1612 Chestnut st. Trenton, N..L Nemažiau yra. dėklu- 
gus už iSgolbėjiniį jo gyvasties ir ISgydymį nuo nervą, krutinės skaudėjimo, silpną pinučių, 

\ kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks,333 15th ąv.^ 
į Newark, N. J. Mrs. D. Karasevlčla63 Booth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birsenas, 318 

Krankliu st. Port Washington, Wis. Mr. Jomis Tumulis, R. D. L Malboro, Mass. Mr. Jos. 
Jurėvičc, 117 W. Kirst st. Eulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swiumott:st, Philadelphia, Pa. 
Ir tūkstančiai kitą, kurią negulime į laikraštį sutalpinti. >

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išslgydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į puinučlyvį vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gronuitnešis su mandagumu priduos laiškų; kas kenkia, o bust išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokiu liga sergate ir kas kenkia, 
nes jeigu speclullškal profesionališkas daktaras.Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai 
gali tikėti, lead apturėsi tikrų pagelbų; l>e peilio l>e operacijos, bet su tikroms liekurstoms nuo: 
inkstą Ilgos, skaudėjimo sųnarią, kaulą, strėnų, kojų, pečių Ir šonų. Užkietėjimu, 
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abeluo sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervą ligos; teipat nuo Jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubė- 
ginto, blogą sapnų, nemigos-ir nuo visokią slaptą užsikrečiamą ilgų. Telput moterišką li
gą. kaip: skausmingą mėnesinių ir kitą visokią ligą, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik adresuot leip:

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

Atsilankantiems asab.škal ofiso valandos yra šitos kasdken: nuo 10 išryto iki 4 po p. 
Nedėlioj nuo 10 Iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

Teipat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS“, o

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / 

galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERIS<p 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos /17 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę. 
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Richtor'io Oougo L‘11168 yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c

gauti DYKAI dvi geras stiu
kus ir Kataliogų visokiu goru 
mugistku sttuku ir kitokiu 

, visokiu dalyku, kuriu tu la
itai nori, o nežinai kur ju gluit? 
Jeigu taiu, tai atsiusk savo pil
na ir ni.sz.ku adresu, o ast tuo- 
jaus tu Kataliogų ir tas stiukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

■SF DAKTARAS
Vienatini* mus tautos 

Medicinos Profesorius 
Mas sael.usetts “ valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 

asekmn pai gydau ir at
lieku operacijas. Tėmyk! 
Neik ji< ftkot manę in ap- 
tiekų ant kampo po mano 
oflisu. let lipk vienais 
trc| ais *a«RŠty n iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
n ano ofiso nuteptos bal
tai. o viršui ju ant lentos 
didelėm raidėm parašyta “Lenkiškas Daktaras”, 
Oflho valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

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

Telephone Richmond 1967-R.




